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 متهيد: املادة األوىل

 خمالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية الالئحة إىل تنظيم اإلبالغ عنتهدف هذه 

، مبا يف ذلك حتديد املكافآت املالية ولوائح السوق ومركز اإليداع ومركز املقاصة

 .واإلجراءات اليت تسهم يف محاية املبلغني، منحهاوضوابط  للُمبّلغني،

 التعريفات: املادة الثانية

نظام السوق املالية الصادر  الالئحة)النظام( أينما وردت يف هذه  قصد بكلمةُي (أ

 هـ.2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم )م/

قصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُيمع مراعاة الفقرة )ج( من هذه املادة،  (ب

املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح  الالئحة

 هيئة السوق املالية وقواعدها.

، ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه الالئحةلغرض تطبيق أحكام هذه  (ج

 النص بغري ذلك: كل منها ما مل يقض سياق إزاءاملعاني املوضحة 

تشكل خمالفة إىل اهليئة عن أي أعمال أو ممارسات  ًابالغيقدم  شخص :امُلبلِّغ -

النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز اإليداع ومركز ألي من أحكام 

 .املقاصة

شخص ُيقدَّم ضده بالغ إىل اهليئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل : املبلغ ضده -

النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز اإليداع خمالفة ألي من أحكام 

 .ومركز املقاصة

عن أي أعمال  - من خالل القنوات اليت حتددها -إىل اهليئة متقًد معلومات: البالغ -

النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح تشكل خمالفة ألي من أحكام أو ممارسات 

 .السوق ومركز اإليداع ومركز املقاصة

اإللكرتونية  أو املستندات مبا يف ذلك البيانات -أي بيان أو مستند  :املعلومات -

أي من  مبخالفة أو اشتباه يف خمالفةيفيد  –أو الورقية والتسجيالت الصوتية
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ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز اإليداع ومركز النظام أحكام 

 .املقاصة

نتيجة احملصلة  املالية الغرامات واجلزاءاتمن قيمة ُيقّدر  مبلغ مالي :املكافأة -

 .عنها ُغبلَّاملخالفة امُل

 ن.اوالوالد األوالدوالزوج والزوجة األقرباء:   -

 اإلعفاء: املادة الثالثة

كليًا أو جزئيًا، إما  الالئحةمـن تطبيـق أيّ  مـن أحكام هذه  أي شخص أن تعفيللهيئة 

 بناًء على طلٍب تتلقاه منه أو مببادرة منها.

 حق التظلُّم: املادة الرابعة

 إجراء أو قرار أي شأن يف اللجنة إىل تظلم تقديم الالئحةهلذه  خاضع شخص ألي حيق

 .الالئحةهذه  ألحكام وفقًا تتخذه اهليئة

 قنوات تقديم البالغ: املادة اخلامسة

 :اآلتيةتتلقى اهليئة البالغات من خالل القنوات 

 املوقع اإللكرتوني للهيئة.  (أ

 عن طريق الربيد. كتاب مسجل   (ب

 احلضور إىل مقر اهليئة. (ج

 .االتصال اهلاتفي (د

 .ماية املستثمراإللكرتوني حلتطبيق ال (ه

 أي وسيلة أخرى حتددها اهليئة. (و
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 البالغالالزم توافرها يف بيانات ال: املادة السادسة

 اليت حتددها اهليئة، ومن ذلك ما يلي: البيانات على البالغ حيتويجيب أن 

 . -يف حال توافرها -التواصل معه وبيانات، املبلغ ضدهاسم  .1

واملعلومات أو لواقعة اليت ورد عليها البالغ وصفًا كاماًل وواضحًا، اوصف  .2

تشكل خمالفة ألي من أحكام اليت مارسات املعمال أو األأو األدلة حول الوثائق 

 .النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز اإليداع ومركز املقاصة

 شروط منح املكافأة: املادة السابعة

 الغرامات واجلزاءات املالية( من قيمة %20) إىل قيمتها تصل منح امُلبّلغ مكافأةللهيئة 

 الشروط التالية:  استيفاء يف حالوذلك ، غ عنهااملبلَّ املخالفاتنتيجة  احملصلة

 . وبيانات التواصل معه أو من ميثله نظامًاغ امُلبلِّاسم على البالغ مل تأن يش .1

  .وأن يقدم البالغ بطوع إرادته أن يكون امُلبّلغ شخصًا طبيعًيا .2

أو أحد أقاربه يعمل لدى اهليئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها غ امُلبلِّأال يكون  .3

 اطالع على املعلومات حمل البالغ.

من غري مسبقًا فرة لدى اهليئة أو تلقتها ايف البالغ متواملعلومات الواردة  أال تكون .4

   .غامُلبلِّ

  متعلقة بالبالغ. معلومات عن أي للغري امُلبّلغ  يفشُي أال .5

جلان قرار قضائي نهائي من صدور قرار نهائي من اهليئة أو إىل  يؤدي البالغ أن .6

  .مالي جزاءأو  بفرض غرامة املاليةالفصل يف منازعات األوراق 

 قيمةجمموع تجاوز ي املفروضة، وأن واجلزاءات املالية الغراماتل اهليئة حتّص أن .7

 مليونغ عنها لََّبامُل اتاملخالفنتيجة احملصلة  واجلزاءات املالية الغرامات

 ريال سعودي. ( 1,000,000)
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 حتديد مبلغ املكافأة: املادة الثامنة

يف حال  من مبلغ املكافأةامُلبلِّغ استحقاق ، ونسبة املكافأةيراعى عند حتديد مبلغ 

 يلي:  ما ،نيامُلبلِّغتعدد 

 ثبات املخالفة.إدور امُلبلِّغ يف   .1

 توقيت البالغ. .2

 دقتها واكتماهلا وموثوقيتها.مدى وأهمية املعلومات واألدلة املقدمة من امُلبلِّغ  .3

 إصدار قرار نهائي بثبوت املخالفة. مساهمة املعلومات امُلقدمة من امُلبلِّغ يف مدى .4

 تعاون امُلبلِّغ. مدى .5

 مدى مساهمة امُلبلِّغ يف إقناع أطراف آخرين بالتعاون يف شأن موضوع البالغ. .6

مدى مساهمة امُلبلِّغ يف احلد من األضرار اليت كانت ستنجم عن املخالفة لو مل  .7

 عنها. يبلّ غ

 .قدميه للبالغتمن أجل حجم املخاطر اليت واجهها امُلبلِّغ  .8

تلك املعلومات مبنية على املعرفة أن وَمصدر املعلومات الواردة يف البالغ، غ امُلبلِّكون  .9

وليست مستمدة من وثائق مرافعات قضائية، أو تقارير لُمبّلغ أو التحليل املستقل ل

  .جلهات حكومية، أو تقارير تدقيق داخلي أو تدقيق خارجي، أو وسائط إعالمية

 املساندة القانونية :التاسعةاملادة 

 جراء بالغه. من ملن ترى أنه تضرر للهيئة تقديم الدعم واملساندة القانونية 

 سياسة محاية املبلغني: املادة العاشرة

كات اإليداع ومؤسسات السوق املالية والشر جيب على السوق ومركز املقاصة ومركز

تهدف  -أو ما يف حكمه-املدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها جملس إدارة الشركة 

عدم  -أدنىحبد –إىل محاية املبلغني من العاملني لديها، على أن تتضمن تلك السياسة 

أو ميزاتهم اختاذ إجراءات تأديبية حبق العاملني لديها أو املساس بأي من حقوقهم 

 .هم بالغًا للهيئةالوظيفية بسبب تقدمي
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 السرية: احلادية عشرةاملادة 

حتصل عليها اهليئة مبوجب أحكام هذه الالئحة  معلوماتغ أو أي معلومات امُلبلِّ ّدُتَع

 سرية.

 البالغ عن واقعة غري صحيحة: عشرةالثانية املادة 

عن واقعة عمدًا وبسوء نية غ من بّلما تراه مناسبًا من إجراءات جتاه للهيئة احلق يف اختاذ 

 . ةغري صحيح

 النفاذ: عشرةالثالثة املادة 

 .نافذة من تاريخ نشرها الالئحةتكون هذه 


