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مقدمة
أنشئت هيئة السوق املالية لتحقيق جمموعة أهداف أهمها تنظيم السوق املالية وتطويرها، والعمل على حتقيق العدالة والكفاية والشفافية 
يف معامالت األوراق املالية، وكذلك محاية  املستثمرين من املمارسات غري العادلة أو اليت تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو 
تالعب. حيث يتضمن هذا الكتيب أمثلة لبعض السلوكيات املخالفة لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية  للمساعدة يف زيادة وعي 

املستثمرين حوهلا.
جتدر اإلشارة إىل أن األمثلة املذكورة يف الكتيب ال تغين بأي حال من األحوال عن ما تضمنه نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية من 

أحكام.
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سلوكيات  على  وأمثلة  تعريفات  يلي  فيما 
مرتبطة بـ :

املادة التاسعة واألربعني من نظام السوق املالية. �
والعاشرة  � والتاسعة  والثامنة  والسابعة  والثالثة  الثانية  املادة 

من الئحة سلوكيات السوق.

التأثير في سعر االفتتاح
إدخال املستثمر أمر أو أوامر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع 
عدم وجود نية للتنفيذ، حبيث يقوم بإلغاء األمر قبيل االفتتاح؛ 

وذلك بهدف التأثري يف سعر االفتتاح باالرتفاع أو االخنفاض.
من خالل هذا السلوك، قد يرتفع أو ينخفض سعر السهم عند 
معلومات  يعكس  مما  مصطنع،  سعري  مستوى  إىل  االفتتاح 

خاطئة عن أداء السهم. 
هذا السلوك قد يدفع املستثمرين إىل اختاذ قرارات استثمارية 
خاطئة من خالل إدخال أوامر شراء أو بيع بناًء على سعر االفتتاح 

الذي تسبب به املستثمر املتالعب.
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عند الساعة 

قبل  ــا  مـ ــر  ــع س ــان  ــ ك
 50 (أ)  شركة  االفتتاح 

. رياالً

االفتتاح حينها  تحول سعر 

. إلى 54.50 رياالً

ــرون  ــم ــث ــت ــس ــم بـــــدأ ال
قــرارات  باتخاذ  اآلخــرون 
استثمارية مختلفة بناءً 
عــلــىســعــر االفـــتـــتـــاح 

الجديد.

البيع  أمــر  تنفيذ  تم  االفتتاح،  بعد 
المتالعب؛  بالمستثمر  الــخــاص 
بناءً  ارتفع  االفتتاح  وذلك ألن سعر 
اآلخرين،  المستثمرين  أوامــر  على 
ــوا التـــخـــاذ قــــرارات  ــعـ فـ الـــذيـــن دُ
أمر  خالل  من  خاطئة  استثمارية 
ــه  ــل ــذي أدخ ــ ــر الـ ــي ــب ــك ــراء ال ــ ــــش ال
ــة  ــداي ــب ب ــالع ــت ــم الــمــســتــثــمــر ال
بوجود  أوهمهم  والـــذي  الــســوق، 

طلب مرتفع على السهم.

عند الساعة 

أدخــــــل الــمــســتــثــمــر 
شــراء  أمــر  المتالعب 

. على سعر  55 رياالً

عند الساعة 

ألـــغـــى الــمــســتــثــمــر 
الشراء  أمر  المتالعب 
على  بيع  أمر  أدخــل  ثم 

. سعر   54 رياالً

أمـــــــر 
شــراء

شركة (أ)

أمـــــــر 
ــع ــ ــي ــ ب

مثال على التأثير في سعر االفتتاح
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التأثير في سعر اإلغالق
آخر مخس  األسهم يف  من  بيع كمية  أو  بشراء  املستثمر  قيام 
أوامر  أو  أمر  إدخال  التداول من خالل  دقيقة من جلسة  عشرة 
شراء أو بيع بأسعار متزايدة أو متناقصة؛ وذلك بهدف التأثري يف 

سعر السهم باالرتفاع أو االخنفاض.
سيغلق سعر السهم عند مستوى سعري مصطنع، مما يعكس 
معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة احملافظ االستثمارية. 
هذا السلوك قد يدفع املستثمرين إىل اختاذ قرارات استثمارية 
خاطئة، وقد يؤثر أيضًا يف سعر السهم يف بداية التداول لليوم 

التالي.
مثال على التأثير في سعر اإلغالق 

عند الساعة 

سهم  ــر  ــع س ــــان  ك

شركة (أ) 50 رياًال.

في  المستثمر  سلوك  ساهم 
ــر الــســهــم  ــع ـــي س ــر ف ــي ــأث ــت ال
باالرتفاع والتأثير في سعر إغالق 
سعري  مستوي  عند  السهم 
أداء  حقيقة  يعكس  ال  مصطنع 
السلوك  هذا  أن  ذلك  السهم؛ 
قد يدفع بقية المستثمرين إلى 
اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة  
طلبًا  هنالك  أن  منهم  ظــنــًا 

كبيراً على السهم.

ـــر  أوام
شــراء

شركة (أ)
خالل الفترة من

                         إلى

ـــــــــل الــمــســتــثــمــر  أدخ
المتالعب عدة أوامر شراء 
سعر  من  أعلى  أسعار  على 
شراء  أمر  أدخل  إذ  العرض؛ 
رياًال، ثم  على سعر 50.50 
سعر  على  آخر   ً أمــرا  أدخــل 
51 رياًال، وبعدها أدخل أمري 
رياًال   52 سعري  على  شراء 

و 53 رياًال على التوالي.
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مثال آخر على التأثير في سعر اإلغالق

سعر  احتساب  قبل 
ا
غالق عند الساعة  

سهم  ــر  ــع س ــــان  ك

شركة (أ) 50 رياًال.

أدى سلوك المستثمر إلى 
السهم  سعر  في  التأثير 
عند بداية احتساب معدل 

سعر ا
غالق.

أمـــــــر 
شــراء

شركة (أ)
عند الساعة

ــر  ــم ــث ــت ــس ــم أدخـــــــل ال
المتالعب أمر شراء على 

سعر 52رياًال، مما أدى 
السهم  سعر  ارتفاع  إلى 

إلى 52 رياًال.
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ثم  ومن  السهم  سعر  رفع 
القيام بالبيع

الحالة األولى: 
قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بأسعار متزايدة؛ وذلك 
سعر  يرتفع  قد  حينها  باالرتفاع.  السهم  سعر  يف  التأثري  بهدف 
السهم إىل مستوى سعري مصطنع ال يعكس السعر احلقيقي 
على  متزايدًا  طلبًا  هنالك  أن  املستثمرين  يوهم  مما  للسهم، 
السهم، وبالتالي قد يقودهم إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة 
يستفيد منها املستثمر املتالعب من خالل بيع أسهمه لالستفادة 

من االرتفاع يف سعر السهم.

الحالة الثانية:
قيام جمموعة من املستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر 
باالرتفاع.  السهم  سعر  يف  التأثري  بهدف  متزايدة  بأسعار  شراء 
حينها قد يرتفع سعر السهم إىل مستوى سعري مصطنع، مما 
يدفع املستثمرين اآلخرين إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة. 
بعد ذلك، تقوم اجملموعة أو بعض منهم ببيع أسهمهم لالستفادة 

من االرتفاع يف سعر السهم.
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مثال على رفع سعر السهم ومن ثم القيام بالبيع

عند الساعة 

سهم  ــر  ــع س ــــان  ك

شركة (أ) 50 رياًال.

بالدخول  المستثمرون  يبدأ  حين 
المستثمر  يــقــوم  الــســهــم،  فــي 
التي  الــكــمــيــات  ببيع  الــمــتــالعــب 
اشتراها أو أي كميات يملكها، وقد 
وبذلك  السهم،  سعر  ينخفض 
اشتروا  الذين  المستثمرون  يجد 
تالعب  ضحية  أنهم  االرتــفــاع  في 

تسبب لهم بخسارة. 

عند الساعة 

ــر  ــم ــث ــت ــس ــم ـــــــل ال أدخ
المتالعب أمر شراء على 

سعر  50.50 رياًال.

ـــذه ا¥وامــــــر، الحــظ  ـــالل ه خ
ارتفاع  ا§خرون  المستثمرون 
سعر السهم وزيادة كميات 
بعضهم  دفــع  مما  الطلب، 
إلى إدخال أوامر شراء، وبالتالي 
حجم  زيـــادة  فــي  ساهمت 
ـــــاع ســعــر  ـــــف الـــطـــلـــب وارت

السهم.

أمـــــــر 
شــراء
(1)

عند الساعة 

ـــم أدخـــــل الــمــســتــثــمــر  ث
آخر  ــراء  ش أمــر  المتالعب 
على سعر  51.50 رياًال.

شركة (أ)

عند الساعة 

ـــــــــل الــمــســتــثــمــر  أدخ
آخر  ــراء  ش أمــر  المتالعب 
على سعر  52.50 رياًال.

أمـــــــر 
شــراء
(2)

أمـــــــر 
شــراء
(3)

أمــــــــــــــر بــــيــــع
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خفض سعر السهم ومن ثم القيام بالشراء
قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع بأسعار متناقصة؛ وذلك 
بهدف التأثري يف سعر السهم باالخنفاض. حينها قد ينخفض سعر 
السهم إىل مستوى سعري مصطنع ال يعكس السعر احلقيقي 
على  متزايدًا  عرضًا  هنالك  أن  املستثمرين  يوهم  مما  للسهم، 
السهم، وبالتالي قد يقودهم إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة 
كالبيع خبسارة، ثم يقوم املستثمر املتالعب بالشراء لالستفادة 

من االخنفاض يف سعر السهم.
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مثال على خفض سعر السهم ومن ثم القيام بالشراء

عند الساعة 

سهم  ــر  ــع س ــــان  ك

شركة (أ) 50 رياًال.

بالدخول  المستثمرون  يبدأ  حين 
المستثمر  يــقــوم  الــســهــم،  فــي 
المتالعب بالشراء بأسعار أقل، في 
باالرتفاع،  السهم  سعر  يبدأ  حين 
الذين  المستثمرون  يجد  وبذلك 
ضحية  أنهم  االنخفاض  في  باعوا 

تالعب تسبب لهم بخسارة. 

عند الساعة 

ــر  ــم ــث ــت ــس ــم ـــــــل ال أدخ
على  بيع  أمــر  المتالعب 

سعر  49.50 رياًال.

ـــذه ا£وامــــــر، الحــظ  ـــالل ه خ
ــرون ا¦خـــــرون  ــم ــث ــت ــس ــم ال
ــر الــســهــم  ــع انــخــفــاض س
مما  العرض،  كميات  وزيادة 
دفع بعضهم إلى إدخال أوامر 
ارتفاع  في  هذا  فساهم  بيع، 
حــجــم الــعــرض وانــخــفــاض 

سعر السهم.

أمـــــــر 
بــــيــــع
(1)

عند الساعة 

ـــم أدخـــــل الــمــســتــثــمــر  ث
آخر على  بيع  أمر  المتالعب 

سعر  48.50 رياًال.

شركة (أ)

عند الساعة 

ـــــــــل الــمــســتــثــمــر  أدخ
آخر على  بيع  أمر  المتالعب 

سعر  47.50 رياًال.

أمـــــــر 
بــــيــــع
(2)

أمـــــــر 
بــــيــــع
(3)-- -

-

أمــــــــــر شــــــــراء
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الدعم

الحالة األولى:  
قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، 
يف حني أن له أمرًا أو أوامر بيع يريد تنفيذها؛ ذلك أن املستثمر 
يدفع  قد  الطلب، مما  زيادة يف  بوجود  اإليهام  يقصد  املتالعب 
املستثمرين إىل اختاذ قرارات شراء بأسعار أعلى. وبعد تنفيذ أمر 
أو أوامر البيع لدى املستثمر املتالعب، يقوم بإلغاء أمر أو أوامر 

الشراء دون تنفيذ، أو بعد تنفيذ جزء منها.

الحالة الثانية: 
قيام املستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها، 
يف حني أن له أمرًا أو أوامر شراء يريد تنفيذها؛ ذلك أن املستثمر 
املتالعب يقصد اإليهام بوجود زيادة يف العرض، مما قد يدفع 
املستثمرين إىل اختاذ قرارات بيع بأسعار أقل. وبعد تنفيذ أمر أو 
أوامر الشراء لدى املستثمر املتالعب، يقوم بإلغاء أمر أو أوامر 

البيع دون تنفيذ، أو بعد تنفيذ جزء منها.
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مثال على الدعــــم

على   طلب  أفضل  سعر 
 55 (أ)  ــة  ــرك ش ســهــم 
ـــــاالً، وســـعـــر أفــضــل  ري

عرض 55.25 رياالً

ــر  ــم ــث ــت ــس ــم ـــــــل ال أدخ
على  بيع  أمــر  المتالعب 
ــاًال  ري  55.25 ســعــر  

وهو يرغب في تنفيذه.

بيع أمر شراءأمــر 

ـــم أدخـــــل الــمــســتــثــمــر  ث
كبير  شراء  أمر  المتالعب 
على سعر   55 رياًال دون 

وجود نية لتنفيذه.

شركة (أ)

المستثمرين  إيهام  يريد  المتالعب  المستثمر 
ا�خرين بوجود طلب كبير على سعر 55 رياالً، 
على  للشراء  المستثمرين  بعض  يدفع  قد  مما 
البيع  أمر  تنفيذ  إلى  فيؤدي  رياالً،   55.25 سعر 
يقوم  ــم  ث الــمــتــالعــب،  بالمستثمر  ــاص  ــخ ال
القائم  الشراء  أمر  بإلغاء  المتالعب  المستثمر 

دون تنفيذ أو مع تنفيذ جزء منه.
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نشر اإلشاعات المضللة 
شراء شخص أسهمًا يف شركة ومن ثم قيامه بنشر خرب إجيابي 
مستثمرين  دخ��ول  أو  الشركة  أرب��اح  يف  كبري  ارت��ف��اع  )مثل: 
إسرتاتيجيني يف الشركة....إخل(، وذلك إما عن طريق اإلنرتنت 
يعلم أن هذا اخلرب أو هذه  أو غ��ريه، وهو  وإم��ا رسائل اجل��وال 
انطباع  إعطاء  إىل  يؤدي  ومضللة، مما  املعلومات غري صحيحة 
السهم  سعر  ب��أن  اآلخ��ري��ن  املستثمرين  ل��دى  ومضلل  ك��اذب 
رفع  يف  تساهم  خاطئة  استثمارية  ق��رارات  فيتخذون  سريتفع، 
سعر السهم، ومن ثم يقوم هو بالبيع مستفيدًا من هذا االرتفاع. 
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مثال على نشر اإلشاعات المضللة

يـــمـــلـــك الــمــســتــثــمــر 
في   أســهــمــًا  المتالعب 

شركة (أ).

شبكات  في  المستثمر  رّوج 
للشركة  االجتماعي  التواصل 
معلومات  إعــطــاء  ــالل  خ مــن 
الشركة  أن  مضللة  أو  كاذبة 
ستوقع عقداً كبيراً خالل الفترة 

القادمة.

طــلــبــات 
ــــــــراء ش

ـــــــــــــر  أم
بـــــــيـــــــع

ـــن  أدخـــــــــــــل عـــــــــــدد م
طلبات  الــمــســتــثــمــريــن 
لما  منهم  تصديقًا  شراء 

ُرّوج من أخبار إيجابية.

شركة (أ)

حجم  زيــادة  خالل  من  السهم  سعر  ارتفاع  بعد 
في  أسهمه  المتالعب  المستثمر  باع  الطلب، 
حين خسر ا¬خرون نتيجة عدم إعالن الشركة ©ي 
المتالعب  المستثمر  له  رّوج  ما  ©ن  إيجابي؛  خبر 

كان إشاعات مضللة ومعلومات غير صحيحة.
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سلوكيات  على  وأمثلة  تعريفات  يلي  فيما 
مرتبطة بـ :

املادة اخلمسني من نظام السوق املالية. �
سلوكيات  � الئحة  من  والسادسة  واخلامسة  الرابعة  امل��ادة 

السوق.

التداول بناًء على معلومات داخلية
بناًء على معلومات داخلية. أو قيام  قيام شخص مطلع بالتداول 
حصل  داخلية  معلومات  على  بناًء  بالتداول  مطلع  غري  شخص 

عليها من شخص آخر وهو يعلم أن هذه املعلومات داخلية.

املعلومة الداخلية هي معلومة تتعلق بورقة مالية، وال تكون معلنة 
للجمهور  إعالنها  أن  العادي  الشخص  ويدرك  اجلمهور،  لعموم 

يؤثر تأثريًا جوهريًا يف سعر الورقة املالية أو قيمتها.

أو  تنفيذي،  مسؤول  أو  إدارة،  جملس  عضو  املطلع  الشخص 
أو  الداخلية،  باملعلومات  العالقة  ذات  الشركة  ل��دى  موظف 
شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية أو 

عالقة عمل أو عالقة تعاقدية.
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مثال على التداول بناًء على معلومات داخلية

مثال آخر على التداول بناًء على معلومات داخلية

مجلس  عضو  أو  موظف 
الشركة  أن  يعلم  إدارة 
تفوق  أرباحًا  تحقق  سوف 

التوقعات.

الشركة  أسهم  بشراء  يقوم 
ــــــاح؛  ـــــالن تــلــك ا�رب قــبــل إع
ليستفيد من ارتفاع السعر بعد 
هذه  عن  يفصح  قد  أو  ا�عــالن، 
ربما  آخــر  لشخص  المعلومة 

يستفيد منها.

هذا السلوك ال يحقق العدالة 
في السوق؛ �ن هذا الشخص 
المطلع استفاد من معلومة 
داخلية غير متوافرة لعموم 

المستثمرين.

عملية شراء

مجلس  عضو  أو  موظف 
إدارة يعلم أن الشركة التي 
عقداً  تخسر  قد  بها  يعمل 
مع أحد عمالئها الرئيسين، 
خسائر  يسبب  ــد  ق مــمــا 

فادحة للشركة.

عضو  أو  ــف  ــوظ ــم ال يــنــقــل 
هـــذه  ا�دارة  مـــجـــلـــس 
ـــى أحـــد افـــراد  الــمــعــلــومــة ال
الذي  أصدقائه  أحد  أو  عائلته 
ــذه  ــاَ فـــي ه ــم ــه يــمــلــك أس
هذه  فــي  فيصبح  الــشــركــة، 

الحالة شخصًا مطلعًا.

المطلع  الــشــخــص  يــبــيــع 
بناًء  الشركة  في  أسهمه 
عــلــى هــــذه الــمــعــلــومــة 

الداخلية.

سلوكًا  يُعّد  السلوك  هذا 
ªن  السوق؛  في  عــادل  غير 
لو  المستثمرين  عموم 
المعلومة  بنفس  علموا 
على  ــون  ــدم ــق ي ال  فــربــمــا 

شراء تلك اªسهم.

بيع عــمــلــيــة 
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سلوكيات  على  وأمثلة  تعريفات  يلي  فيما 
مرتبطة بـ :

املادة احلادية والثالثني من نظام السوق املالية. �
أعمال  � الئحة  من  عشرة  السابعة  وامل���ادة  اخلامسة  امل��ادة 

األوراق املالية. 

ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص 
من قبل الهيئة

شخص غري مرخص له من اهليئة يف القيام بأعمال الوساطة  �
يدير حمافظ استثمارية ملستثمرين آخرين مقابل نسبة من 
غري  الشخص  ه��ذا  ثابتة.  رس��وم  مقابل  أو  احملفظة  أرب��اح 
املرخص له قد يعّرض املستثمرين خلسائر فادحة. كذلك 
سلوك خمالف  االستثمارية يف  احملافظ  هذه  ُتستخدم  قد 
لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، مما قد يضع مجيع 

األطراف حتت طائلة املسؤولية.
شخص غري مرخص له من اهليئة يف القيام بتقديم املشورة  �

السوق  يف  مدرجة  شركات  أسهم  على  التوصيات  يقّدم 
املالية السعودية إىل مستثمرين آخرين
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مثال على ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من قبل الهيئة

من  لــه  مرخص  غير  شخص 
قبل الهيئة في القيام بأعمال 
ـــوســـاطـــة يـــديـــر مــحــافــظ  ال
المستثمرين  من  مجموعة 
مـــــن خــــــالل حــســابــاتــهــم 

االستثمارية في ا�نترنت.

ــد  ــع ــــص ي ــــخ ــــش هــــــــذا ال
أرباح  بتحقيق  المستثمرين 
من  نسبة  مــقــابــل  عــالــيــة 
ا�رباح أو مقابل رسوم ثابتة.

زّود  ــد»  ــم «أح المستثمر 
له  المرخص  غير  الشخص 
ـــات حــســابــه  ـــوم ـــل ـــع ـــم ب
ا�نترنت  فــي  االســتــثــمــاري 
وكلمة  المستخدم  (اسم 

المرور).

في البداية، الحظ المستثمر 
من  أربـــاح  تحقيق  «أحــمــد» 
ــــــــــــالل مـــحـــفـــظـــتـــه  خ

االستثمارية.

بـــعـــد عـــــدة أشــــهــــر، وجـــد 
ـــد» أن  ـــم الــمــســتــثــمــر «أح
لخسائر  تتعرض  محفظته 

فادحة.

الشخص غير المرخص له حقق من 
«أحمد»  المستثمر  محفظة  خالل 
ــن  ــري ــظ مــســتــثــمــريــن آخ ــاف ــح وم
على  عالوة  لنفسه،  ذاتية  مكاسب 
استخدامه محافظهم في مخالفة 
ــوق الــمــالــيــة ولــوائــحــه  ــس نــظــام ال
التنفيذية، مما قد يجعل المستثمر 
للمساءلة،  عرضة  وآخــريــن  أحمد 
وربما يُطلب منهم دفع غرامات أو 

استرداد أي أرباح محققة.
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مثال آخر على ممارسة أعمال األوراق المالية دون ترخيص من قبل الهيئة

من  لــه  مرخص  غير  شخص 
التوصيات  يقّدم  الهيئة  قبل 
مـــن خــــالل رســـائـــل الــجــوال 
واعداً  شهري،  اشتراك  مقابل 
من يشترك معه بتحقيق أرباح 

عالية.

اشترك  «أحمد»  المستثمر 
وبدأ في تنفيذ التوصيات.

وجد  ــد»  ــم «أح المستثمر 
من  خسائر  يحقق  نفسه 
ـــة هــــذه  ـــع ـــاب ـــت جــــــــراء م

التوصيات.

الذي حصل أن الشخص غير المرخص له 
التوصيات؛  أخرى من تقديم هذه  أهداف 
وإما  الشخصية  لمصلحته  إمــا  ــك  وذل
لحساب أطراف أخرى تستفيد من حجم 
الــطــلــب الــــذي يــضــخــه الــمــشــتــركــون، 

فتقوم ا´طراف ا´خرى بالبيع.
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من  ترخيص  دون  المالية  األوراق  عن  اإلعالن 
قبل الهيئة

إعالن شخص عن تقديم توصيات أو الدعوة إىل االش��رتاك يف 
توصيات على أسهم شركات مدرجة يف السوق املالية السعودية 
أو اإلعالن عن تقديم خدمة إدارة احملافظ االستثمارية يف السوق 
– اإللكرتونية-املنتديات  )املواقع  طريق  عن  السعودية  املالية 
والقنوات  النصية–الصحف  االجتماعية–الرسائل  الشبكات 
التلفزيونية-أو أي وسيلة أخرى( دون احلصول على ترخيص من 

هيئة السوق املالية.

مثال على اإلعالن عن األوراق المالية دون ترخيص من قبل الهيئة

من  لــه  مرخص  غير  شخص 
قبل الهيئة يعلن في الصحف 
على  لتوصيات  تقديمه  عــن 
في  مــدرجــة  شــركــات  أسهم 
السعودية  المالية  الــســوق 

مقابل اشتراك بمبلغ مالي.

 شخص غير مرخص له من 
ــل الــهــيــئــة يــعــلــن في  ــب ق
شبكات التواصل االجتماعي 
إدارة  خدمات  تقديمه  عن 
من  نسبة  مقابل  محافظ 
ا�رباح أو مقابل رسوم ثابتة.
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أو  علمي  حال  في  به  أقوم  أن  ينبغي  الذي  ما 
لنظام  مخالفة  ممارسات  بوجود  اعتقادي 

السوق المالية ولوائحه التنفيذية؟
يف حال علمك بوجود سلوكيات مضللة وخمالفة لنظام السوق 
املالية ولوائحه التنفيذية، فإن إبالغك عنها سيكون له األثر يف 
محايتك ومحاية املستثمرين من هذه السلوكيات. نقدر إبالغك 

لنا عن السلوكيات املخالفة عرب احد وسائل االتصال التالية.
رقم اهلاتف اجملاني 8002451111 �
رقم اهلاتف املباشر 0112053000 �
� info@cma.org.sa عنوان الربيد اإللكرتوني
فاكس: 0112797006  �

من  مــزيــد  عــلــى  الــحــصــول  يمكنني  كــيــف 
المخالفة   الــمــمــارســات  عــن  المعلومات 

لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؟

ميكنك احلصول على نسختك من نظام السوق املالية  ولوائحه 
التنفيذية من خالل زيارة  موقع اهليئة الرمسي على اإلنرتنت على 
الرقم  اجملاني  االتصال على  أو   www.cma.org.sa الرابط: 
الفاكس  أو   0112053000 املباشر  أو   8002451111

0112797006  للمساعدة.
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ملزيد من املعلومات، نرجو عدم الرتدد يف مراسلتنا عىل العنوان التايل:

هيئة السوق املالية

برج الفيصلية، طريق امللك فهد

الرياض، اململكة العربية السعودية

ص.ب 87171 الرياض 11642

الرقم املجاين 1111 245  800

مركز االتصال 3000 205 11  00966

فاكس 6599 490 11  00966

info@cma.org.sa الربيد االلكرتوين

جميع الحقوق محفوظة © 
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