مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
أ) متهيد:

انطالقاً من أهداف اهليئة االسرتاتيجية لتطوير السوق املالية وتعزيز ثقة املشاركني فيه ،وبناءً على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)30/
وتاريخ 1424/6/2هـ ،أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن نشر مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق ("املشروع")؛ الستطالع مرئيات العموم مدة ثالثني يوماً
تقوميياً ،تنتهي بتاريخ 1442/4/13هـ املوافق 2020/11/28م.

ب) أهداف املشروع وعناصره الرئيسة:
تهدف التعديالت املقرتحة يف املشروع إىل تعزيز محايـة املسـتثمرين فـي األوراق املاليـة مـن املمارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة التـي تنطـوي علـى احتيـال أو
تدليـس أو تالعب ،إضافة إىل تعزيـز البيئـة التنظيميـة واالستقرار فـي السـوق املاليـة والعمل على تطويـر اإلجراءات الكفيلـة للحـد مـن املخاطـر املرتبطـة مبعامالت
األوراق املاليـة وحتقيـق احلمايـة للمسـتثمرين ،وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة املشـاركني بالسـوق وفقاً ألفضل املمارسات واملعايري الدولية يف هذا الشأن لدعم
منــو الســوق املالية وازدهارهــا.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع يف اآلتي:
أ) تطوير األحكام املنظمة حلظر التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب أو تضليل ،من خالل توضيح مشول نطاق تلك التصرفات أو املمارسات لرتويج
شراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة املالية أو الرتويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة املالية.
ب) تطوير األحكام املنظمة حلظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض مشول األحكام املشار إليها للتداوالت االستباقية ،حيث ستعد
املعلومات املتعلقة باألوامر اليت أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية  -متى ما حتققت فيها املعايري األخرى املنصوص عليها يف الباب الثالث من مشروع الالئحة -
من املعلومات الداخلية اليت حيظر النظام التداول بناءً عليها ،ويسري ذلك احلظر  -على سبيل املثال ال احلصر -على عضو جملس اإلدارة أو املسؤول التنفيذي
أو املوظف لدى مؤسسة السوق املالية ،والشخص املفوض أو املوكل على حسابات األشخاص الطبيعيني أو األشخاص االعتباريني من القطاعني العام واخلاص.

الصفحة  1من 17

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
ج) تلقّي مرئيات العموم:
يسر اهليئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء املهتمني واملعنيني ومالحظاتهم من خالل النموذج املخصص لذلك عرب الربيد
اإللكرتوني.(Laws.Regulations@cma.org.sa) :
وستكون مجيع اآلراء واملالحظات حمل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

الصفحة  2من 17

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
د) التعديالت املقرتحة على الئحة سلوكيات السوق باملقارنة مع النصوص احلالية:
الئحة سلوكيات السوق
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

اهلدف من التعديل املقرتح

1

املادة الثانية :منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على املادة الثانية :منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على يهدف التعديل املقرتح إىل توضيح
تالعب أو تضليل

تالعب أو تضليل

انطباق حظر القيام أو املشاركة يف أي

أ) حيظر على أي شخص القيام أو املشاركة يف أي أ) حيظر على أي شخص القيام أو املشاركة يف أي تصرفات تصرفات أو ممارسات تنطوي على
أو ممارسات تنطوي على تالعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر تالعب أو تضليل على إدخال أمر أو
تصرفات أو ممارسات تنطوي على تالعب أو تضليل
أو صفقة على ورقة مالية ،إذا كان ذلك الشخص يعلم تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام
فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية ،إذا كان
ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو املمارسة،
أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك
1

التصرف أو املمارسة.
ب) حيظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غري

بطبيعة ذلك التصرف أو املمارسة ،أو إذا توافرت أسس أي أدوات تقنية ،كإدخال األوامر آلياً
منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو املمارسة .بناء على تعليمات أو عمليات حسابية

ب) حيظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غري مباشر حمددة مسبقاً.
بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين

مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف

أي مما يلي:

تكوين أي مما يلي:

 )1انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف الورقة

 )1انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف
الورقة املالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
 )2سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة املالية

املالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
 )2سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة املالية أو
أي ورقة مالية ذات عالقة.

أو أي ورقة مالية ذات عالقة.
 1ملحوظة :يوضّح هذا القسم الهدف من التعديالت المقترحة على الئحة سلوكيات السوق ،وال يخ ّل ما ورد في هذا القسم بأحكام الئحة سلوكيات السوق ،وال يع ّد بديالا عنها أو تفسيرا ا لها.
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مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
النص احلالي

م

النص بعد التعديل املقرتح

اهلدف من التعديل املقرتح

1

ج) ينطبق احلظر املنصوص عليه يف هذه املادة عند قيام أي
شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية
باستخدام أي وسيلة كانت ،مبا يف ذلك استخدام األدوات
التقنية إلنشاء األوامر وإدخاهلا آلياً بناءً على تعليمات أو
عمليات حسابية حمددة مسبقاً.
املادة الثالثة :التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعب ًا املادة الثالثة :التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعباً أو يهدف التعديل املقرتح إىل توضيح عدد
من السلوكيات احملظورة؛ وذلك
تضليالً
أو تضليالً
أ) تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع التالعب أ) تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع التالعب أو بتضمني املادة سلوك الرتويج لشراء ورقة
مالية بغرض بيع تلك الورقة املالية أو
التضليل التصرفات اآلتية:
أو التضليل التصرفات اآلتية:
 )1إجراء صفقة تداول وهمي.
 )2تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على
2

تغيري يف امللكية احلقيقية هلا.
ب) تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع
التالعب أو التضليل ،عند ارتكابها بهدف تكوين

 )1إجراء صفقة تداول وهمي.

 )2الرتويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة املالية أو الرتويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك
الورقة املالية أو ترتيب قيام شخص آخر
ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.
 )3الرتويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة املالية أو بشرائها ،وسلوك إدخال أمر أو أوامر
لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف حتقيق
ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.
سعر افتتاح مرتفع أو منخفض للبيع أو

انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف ورقة
مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها ،أو بهدف تكوين سعر ب) تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع التالعب
مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية،
أو التضليل ،عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب
التصرفات اآلتية:

ترتيب قيام شخص آخر ببيعها أو

أو مضلل بوجود نشاط تداول يف ورقة مالية أو اهتمام
الصفحة  4من 17

العرض أو الطلب ،أو بهدف التأثري على
سعر ورقة مالية أخرى.

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
....

اهلدف من التعديل املقرتح

1

بشرائها أو بيعها ،أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو ويهدف التعديل املقرتح كذلك إىل وضع
عرض أو تداول ورقة مالية ،التصرفات اآلتية:

 )5إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:

 )1تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيري من خمالفة الفقرة (أ) من املادة التاسعة
واألربعني من النظام ،وذلك فيما يتعلق
يف امللكية احلقيقية هلا.

• وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو
الطلب.

بشراء الشركة ألسهمها إذا كان ذلك

• حتقيق سعر إغالق مرتفع أو منخفض للبيع أو .....
العرض أو الطلب.
• إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى
مسبق التحديد.
• إدخال أمر أو سلسلة من األوامر على ورقة مالية
دون وجود نية لتنفيذها.

استثناءات يف الئحة سلوكيات السوق

 )6إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
• وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
• حتقيق سعر افتتاح أو إغالق مرتفع أو منخفض للبيع أو
العرض أو الطلب.
• إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق
التحديد.
• إدخال أمر أو سلسلة من األوامر على ورقة مالية دون
وجود نية لتنفيذها.
• التأثري يف سعر ورقة مالية أخرى.
ج) ال تدخل يف األعمال والتصرفات اليت تُ َع ّد من أنواع التالعب
أو التضليل التصرفات اآلتية:
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وفقاً ألحكام الضوابط واإلجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام
الشركات
املساهمة

اخلاصة
املدرجة،

بشركات
وشراء

مدير

االستقرار السعري لألسهم إذا كان
ذلك وفقاً ألحكام التعليمات اخلاصة
بتنظيم

آلية

االستقرار

السعري

للطروحات األولية ،وشراء أو بيع صانع
السوق لألوراق املالية إذا كان ذلك
وفقًا ملا تصدره اهليئة أو السوق من لوائح
أو قواعد أو إجراءات.

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

اهلدف من التعديل املقرتح

1

 )1شراء الشركة ألسهمها إذا كان ذلك وفقاً ألحكام
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام
الشركات اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة.
 )2شراء مدير االستقرار السعري لألسهم إذا كان ذلك
وفقاً ألحكام التعليمات اخلاصة بتنظيم آلية االستقرار
السعري للطروحات األولية.
 )3شراء أو بيع صانع السوق لألوراق املالية إذا كان ذلك
وفقًا ملا تصدره اهليئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو
إجراءات.
املادة الرابعة :مفاهيم اإلفصاح والتداول بناء على معلومات املادة الرابعة :مفاهيم اإلفصاح والتداول بناء على معلومات يهدف التعديل املقرتح إىل مشول مفهوم
الشخص املطلع لعضو جملس اإلدارة أو
داخلية
داخلية
ب) يعين الشخص املطلع على وجه التحديد أي ًا ممن يأتي ب) يعين الشخص املطلع على وجه التحديد أياً ممن يأتي بيانه :املسؤول التنفيذي أو املوظف لدى
 )1عضو جملس إدارة ،أو مسؤول تنفيذي ،أو موظف لدى مؤسسة السوق املالية ،وكذلك
بيانه:
3

 )1عضو جملس إدارة ،أو مسؤول تنفيذي ،أو موظف لدى
مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
 )2شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة
عائلية ،مبا يف ذلك من خالل أي شخص له عالقة
بالشخص الذي حيصل على املعلومات.

مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
 )2عضو جملس إدارة ،أو مسؤول تنفيذي ،أو موظف لدى
مؤسسة سوق مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
 )3شخص مفوض أو موكل على حساب ذي عالقة باملعلومات
الداخلية.
الصفحة  6من 17

الشخص املفوض أو املوكل على حساب

استثماري ،باإلضافة إىل مشول مفهوم
املعلومة الداخلية لألوامر املدخلة أو اليت
ستُدخل على الورقة املالية.

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
النص احلالي

النص بعد التعديل املقرتح

م

 )3شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة

 )4شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة

عمل ،مبا يف ذلك احلصول على املعلومات:

عائلية ،مبا يف ذلك من خالل أي شخص له عالقة

• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات

بالشخص الذي حيصل على املعلومات.

الداخلية.
• أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي
حيصل على املعلومات.
• أو من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص
الذي حيصل على املعلومات.
 )4شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة
تعاقدية ،مبا يف ذلك احلصول على املعلومات:
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي
حيصل على املعلومات.
ج) تعين املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات
اليت يتحقق فيها اآلتي:
 )1أن تتعلق بورقة مالية.

 )5شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة
عمل ،مبا يف ذلك احلصول على املعلومات:
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل مؤسسة سوق مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل شخص ميلك حساباً ذا عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي
حيصل على املعلومات.
• أو من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص
الذي حيصل على املعلومات.
 )6شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة
تعاقدية ،مبا يف ذلك احلصول على املعلومات:
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اهلدف من التعديل املقرتح

1

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص احلالي
 )2أال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور ،ومل
تكن متوفرة هلم بأي شكل آخر.
 )3أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها
وحمتواها ،أن إعالنها أو توفريها للجمهور يؤثر تأثرياً
جوهرياً على سعر الورقة املالية أو قيمتها.

النص بعد التعديل املقرتح
• من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل مؤسسة سوق مالية ذات عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل شخص ميلك حساباً ذا عالقة باملعلومات
الداخلية.
• أو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص
الذي حيصل على املعلومات.
ج) تعين املعلومات الداخلية على وجه التحديد املعلومات اليت
يتحقق فيها اآلتي:
 )1أن تتعلق بورقة مالية ،أو بأوامر مدخلة أو ستُدخل عليها.
 )2أال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور ،ومل
تكن متوفرة هلم بأي شكل آخر.
 )3أن يدرك الشخص العادي بالنظر إىل طبيعتها
وحمتواها ،أن إعالنها أو توفريها للجمهور يؤثر تأثرياً
جوهرياً على سعر الورقة املالية أو قيمتها.

الصفحة  8من 17

اهلدف من التعديل املقرتح

1

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص احلالي
املادة اخلامسة :حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية

النص بعد التعديل املقرتح
املادة اخلامسة :حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية

اهلدف من التعديل املقرتح

1

يهدف التعديل املقرتح إىل حظر إفصاح

أ) حيظر على الشخص املطلع أن يفصح عن أي معلومات أ) حيظر على الشخص املطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية الشخص غري املطلع عن املعلومات
ألي شخص آخر ،وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذا الداخلية أيّاً كانت الوسيلة اليت حصل
داخلية ألي شخص آخر ،وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن
الشخص اآلخر من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة على تلك املعلومات من خالهلا.
هذا الشخص اآلخر من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة
كذلك يهدف التعديل املقرتح إىل وضع

املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.

املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.

مت اإلفصاح له من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية

مت اإلفصاح له من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية السماح
باإلفصاح عن أوامر العمالء فيما يتعلق
ذات العالقة باملعلومات الداخلية.

ب) حيظر على أي شخص غري مطلع أن يفصح ألي شخص ب) حيظر على أي شخص غري مطلع أن يفصح ألي شخص آخر استثناء يف الئحة سلوكيات السوق من
عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت ،األحكام ذات العالقة باإلفصاح عن
آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع،
وكان يعلم أو جيدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي املعلومات الداخلية؛ وذلك لغرض
وكان يعلم أو جيدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي
4

ذات العالقة باملعلومات الداخلية.

ملؤسسات

ج) دون اإلخالل بأحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،جيوز
ملؤسسة السوق املالية والشخص املسجل اإلفصاح عن أوامر
العميل لغرض التفاوض على صفقة حلساب ذلك العميل،
شريطة حتقق اآلتي:
 )1أن يكون اإلفصاح يف مصلحة العميل إلمتام الصفقة.
 )2احلصول على موافقة العميل الكتابية املسبقة.

الصفحة  9من 17

السوق

املالية

بالصفقات املتفاوض عليها ،شريطة أن

يكون ذلك اإلفصاح يف مصلحة العميل
إلمتام الصفقة وأن يكون مبوافقة
العميل الكتابية املسبقة.

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص احلالي
املادة السادسة :حظر التداول بناء على معلومات داخلية

5

النص بعد التعديل املقرتح
املادة السادسة :حظر التداول بناء على معلومات داخلية

اهلدف من التعديل املقرتح

1

يهدف التعديل املقرتح إىل حظر تداول

أ) حيظر على الشخص املطلع التداول بناء على معلومات أ) حيظر على الشخص املطلع التداول بناء على معلومات داخلية .الشخص غري املطلع بناء على املعلومات
ب) حيظر على الشخص غري املطلع التداول بناء على معلومات الداخلية دون اشرتاط احلصول عليها
داخلية.
داخلية وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذه املعلومات داخلية .من شخص آخر.
ب) حيظر على الشخص غري املطلع التداول بناء على
معلومات داخلية إذا حصل على هذه املعلومات من شخص
آخر وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذه املعلومات داخلية.
املادة السابعة :حظر التصريح ببيانات غري صحيحة

املادة السابعة :حظر التصريح ببيانات غري صحيحة

يهدف التعديل املقرتح إىل تأكيد مشول

حيظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غري حيظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غري البيانات غري الصحيحة والبيانات امللزم
صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنها املشار إليها يف املادة
بالتصريح عنه مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية ،أو بالتصريح عنه مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية ،أو قواعد للمعلومات املالية ومنها املعلومات الواردة
6

قواعد السوق أو مركز اإليداع ،إذا كان التصريح السوق أو مركز اإليداع ،مبا يف ذلك املعلومات املالية ،إذا يف القوائم املالية.

بالبيان ،أو إغفال الشخص التصريح بالبيان املطلوب ،كان التصريح بالبيان ،أو إغفال الشخص التصريح بالبيان وكذلك يهدف التعديل املقرتح إىل
بهدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية ،أو حث شخص املطلوب ،بهدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية ،أو حث توضيح انطباق املادة إذا كان التصريح
آخر على شراء أو بيع ورقة مالية ،أو حثه على ممارسة شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية ،أو حثه على ممارسة بالبيان أو إغفال التصريح بالبيان
حقوق متنحها ورقة مالية ،أو اإلحجام عن ممارستها.

حقوق متنحها ورقة مالية ،أو اإلحجام عن ممارستها ،أو أي املطلوب ألي هدف آخر ينطوي على
هدف آخر ينطوي على تالعب أو تضليل.

الصفحة  10من 17

تالعب أو تضليل.

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص احلالي
املادة الثامنة :اإلشاعات

7

النص بعد التعديل املقرتح
املادة الثامنة :اإلشاعات

اهلدف من التعديل املقرتح

1

يهدف التعديل املقرتح إىل توضيح

أ) حيظر على أي شخص الرتويج ،بشكل مباشر أو غري أ) حيظر على أي شخص الرتويج ،بشكل مباشر أو غري انطباق املادة إذا كان الرتويج للبيان غري
مباشر ،لبيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية ،أو لرأي الصحيح ألي هدف آخر ينطوي على
مباشر ،لبيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية ،أو لرأي
بهدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية ،أو أي هدف تالعب أو تضليل.
بهدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية ،أو أي هدف
آخر ينطوي على تالعب.

آخر ينطوي على تالعب أو تضليل.

ب) ينطبق احلظر املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من هذه ب) ينطبق احلظر املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة
املادة على الرتويج لبيان صرح به الشخص نفسه ،أو على

على الرتويج لبيان صرح به الشخص نفسه ،أو على الرتويج

الرتويج لبيان صرح به شخص آخر.

لبيان صرح به شخص آخر.

املادة احلادية عشرة :التصرف يف حال تالعب العمالء املادة احلادية عشرة :التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول يهدف التعديل املقرتح إىل توضيح
والتداول بناء على معلومات داخلية

8

بناء على معلومات داخلية

مسؤولية

مؤسسة

السوق

املالية

أ) حيظر على كل من الشخص املرخص له والشخص أ) حيظر على كل من مؤسسة السوق املالية والشخص املسجل والشخص املسجل يف شأن التبليغ عن
قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب أي أمر لعميل بعد قبول أو تنفيذ ذلك
املسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما
األمر إذا توافرت لدى مؤسسة السوق
معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن العميل:
أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن العميل:
 )1يتالعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات
داخلية.

 )1يتالعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.

املالية أو الشخص املسجل أسباب

 )2أو يعترب متالعبًا يف السوق أو متداوالً بناء على معلومات معقولة تدعو إىل االعتقاد أن العميل ُيعَدّ
داخلية يف سوق أخرى يف حالة تطبيق هذه اللوائح على خمالفاً للنظام أو اللوائح التنفيذية أو
تلك السوق.
الصفحة  11من 17

قواعد السوق ،دون أن خيل ذلك

مبسؤولية

مؤسسة

السوق

املالية

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص احلالي
 )2أو يعترب متالعب ًا يف السوق أو متداوالً بناء على
معلومات داخلية يف سوق أخرى يف حالة تطبيق هذه
اللوائح على تلك السوق.
 )3أو يعترب خمالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد
املعمول بها يف السوق ذات العالقة.
ب) عندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم

النص بعد التعديل املقرتح

 )3أو يعترب خمالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد املعمول بها والشخص املسجل مبوجب هذه املادة
يف السوق ذات العالقة.
ب) عندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول
أو تنفيذ أمر مبوجب الفقرة (أ) من هذه املادة ،جيب توثيق
ظروف وأسباب القرار كتابة ،وجيب على مؤسسة السوق
املالية إشعار اهليئة بذلك خالل ثالثة أيام.

قبول أو تنفيذ أمر مبوجب الفقرة (أ) من هذه املادة ،جيب ج) دون اإلخالل بأحكام هذه املادة ،يف حال قبول أو تنفيذ
عليه أن يقوم بتوثيق ظروف وأسباب قراره كتابة ،وجيب
مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل ألمر عميل ،ثم

على الشخص املرخص له إشعار اهليئة بذلك خالل ثالثة

اهلدف من التعديل املقرتح

1

توافرت لدى مؤسسة السوق املالية أو الشخص املسجل

أيام.

أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد أن العميل ُيعَدّ خمالفاً

ج) جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بالوثائق

للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق ،جيب على

اخلاصة بأي قرار يتخذه مبوجب هذه املادة ملدة عشر

مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة بذلك خالل ثالثة أيام من

سنوات من تاريخ القرار.

تاريخ توافر تلك األسباب.
د) جيب على مؤسسة السوق املالية االحتفاظ بالوثائق اخلاصة
بأي قرار تتخذه مبوجب هذه املادة ملدة عشر سنوات من
تاريخ القرار.

الصفحة  12من 17

قبل قبول أو تنفيذ أمر عميل خمالف.

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
النص احلالي

م

املادة الثانية عشرة :أولوية العمالء والتداوالت االستباقية

النص بعد التعديل املقرتح

اهلدف من التعديل املقرتح

1

املادة الثانية عشرة :أولوية العمالء

يهدف التعديل املقرتح إىل نقل تنظيم

املالية حلسابه اخلاص.

سلوكيات السوق ،والذي سيُ َع ّد بناءً

أ) جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسجل تنفيذ جيب على مؤسسة السوق املالية أو الشخص املسجل تنفيذ أوامر التداوالت االستباقية ليكون ضمن
أوامر العمالء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر خيص العمالء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر خيص ذات الورقة أحكام الباب الثالث من الئحة
ذات الورقة املالية حلسابه اخلاص.

ب) ال جيوز للشخص املرخص له ،والشخص املسجل ،وأي

عليه التداول االستباقي تداوالً بناءً على

شخص ذي عالقة بأي منهما ،إجراء أي تداول على ورقة

معلومات داخلية.

مالية حلسابه اخلاص ،أو حلساب عميل آخر ،أو ألي
حساب تكون له فيه مصلحة ،مبا يف ذلك أي حساب آخر
9

ميارس عليه سلطة تقديرية ،إذا كان هذا التداول مبنياً
على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخِل أو سيُدخَل لنفس
الورقة املالية.
ج) ال جيوز ألي من األشخاص املشار إليهم يف الفقرة (أ) من
هذه املادة إفشاء أي معلومات ألي شخص متعلقة بأوامر
العمالء املدخلة أو اليت ستُدخَل ،وهو يعلم أو جيدر به أن
يعلم أن هذا الشخص من املمكن أن يقوم بالتداول يف
الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات.
د) ال جيوز ألي شخص حيصل من خالل الشخص املرخص
له أو الشخص املسجل على معلومات عن أمر أو أوامر عميل
الصفحة  13من 17

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
م

النص احلالي

النص بعد التعديل املقرتح

أُدخلت أو ستُدخَل أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات
العالقة بتلك املعلومات ،إذا كان هذا التداول بهدف
االستفادة من األثر اجلوهري احملتمل لتلك األوامر على
سعر تلك الورقة املالية.
هـ) ال جيوز ألي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية
اعتبارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة حلسابه
اخلاص أو ألي حساب تكون له فيه مصلحة ،إذا كان
هذا التداول بهدف االستفادة من األثر اجلوهري احملتمل
لألوامر اليت أُدخلت أو ستُدخَل لصاحل حساب هذه
الشخصية االعتبارية على سعر تلك الورقة املالية.
و) ال جيوز ألي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية
اعتبارية إفشاء أي معلومات ألي شخص متعلقة بأوامر هذا
احلساب اليت أُدخلت أو ستُدخَل وهو يعلم أو جيدر به أن
يعلم أن هذا الشخص من املمكن أن يقوم بالتداول يف
الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات.
ز) ال جيوز ألي شخص حيصل من خالل شخص مفوض
بإدارة حساب لشخصية اعتبارية على معلومات عن أمر أو
أوامر أُدخلت أو ستُدخَل لصاحل هذا احلساب أن يقوم
الصفحة  14من 17

اهلدف من التعديل املقرتح

1

مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
النص احلالي

م

النص بعد التعديل املقرتح

بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة بتلك املعلومات ،إذا
كان هذا التداول بهدف االستفادة من األثر اجلوهري
احملتمل لتلك األوامر على سعر تلك الورقة املالية.
ح) ألغراض هذه املادة:
 )1يقصد بـ "شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بالشخص
املرخص له:
 أي عضو جملس إدارة ،أو شريك ،أو مدير ،أو موظف،أو شخص يسيطر بشكل مباشر أو غري مباشر على
الشخص املرخص له ،أو يكون مسيطر عليه بشكل
مباشر أو غري مباشر من قبل الشخص املرخص له.
 أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص املرخص له ،أوقابضة له ،أو تابعة زميلة له متلكها الشركة األم نفسها.
 أي شركة يكون أعضاء جملس إدارتها معتادين علىالتصرف وفقاً لتوجيهات ،أو تعليمات الشخص املرخص له.
 أي شركة تكون للشخص املرخص له ،أي مصلحة يفرأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر مبا يتيح له
القدرة على:
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اهلدف من التعديل املقرتح
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مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
النص احلالي

م

النص بعد التعديل املقرتح

• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد
على  %30يف اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم
املسائل.
• أو تعيني أو عزل أعضاء جملس اإلدارة املالكني لغالبية
حقوق التصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق
بكل أو معظم املسائل.
)2يقصد بـ "شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بالشخص
املسجل:
 الزوج والزوجة واألوالد القصر (يشار إليهم جمتمعنيبـ"أفراد عائلته").
 أي شركة تكون للشخص املسجل أو ألي من أفرادعائلته أو ألكثر من فرد منهم جمتمعني ،أي مصلحة يف
رأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر مبا يتيح هلم
القدرة على:
• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد
على  %30يف اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم
املسائل.
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اهلدف من التعديل املقرتح
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مشروع تعديل الئحة سلوكيات السوق
الئحة سلوكيات السوق
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اهلدف من التعديل املقرتح

1

• أو تعيني أو عزل أعضاء جملس اإلدارة املالكني لغالبية
حقوق التصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق
بكل أو معظم املسائل.
املادة العشرون :املسؤولية عن تصرفات اآلخرين

الباب السادس :املسؤولية عن تصرفات اآلخرين

عندما يتبني أن شخصاً عند تصرفه نيابة عن شخص آخر،

يهدف التعديل املقرتح إىل إضافة مزيد
من التوضيح إىل نطاق املادة العشرين
من الئحة سلوكيات السوق من خالل

قد خالف أحكام النظام ،أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق املادة العشرون :املسؤولية عن تصرفات اآلخرين
بالتالعب يف السوق ،أو التداول بناء على معلومات داخلية ،عندما يتبني أن شخصاً عند تصرفه نيابة عن شخص آخر ،قد اقرتاح نقلها إىل باب مستقل بعنوان
أو إعطاء بيانات غري صحيحة ،وكان خاضعاً لتوجيهات خالف أحكام النظام ،أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق (املسؤولية عن تصرفات اآلخرين).
الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه ،فإن هذا الشخص بالتالعب يف السوق ،أو التداول بناء على معلومات داخلية ،أو

 10األخري يكون مسؤوالً وعرضة ألي جزاءات تطبق على إعطاء بيانات غري صحيحة ،وكان خاضعاً لتوجيهات الشخص
الشخص الذي قام بالتصرف إال إذا كان الشخص الذي الذي مت التصرف نيابة عنه ،فإن هذا الشخص األخري يكون
مت التصرف نيابة عنه:

مسؤوالً وعرضة ألي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام

 )1قد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام بالتصرف إال إذا كان الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه:
النظام ولوائحه التنفيذية.
 )1قد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام النظام
 )2ومل يأذن بالتصرفات موضوع املخالفة.

ولوائحه التنفيذية.
 )2ومل يأذن بالتصرفات موضوع املخالفة.
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