
 
 

 

 

 43 من 1 الصفحة
 

Internal - ي  داخل 

 مشروع الئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق املالية

 :متهيد  (أ

الصادر انطالًقا من أهداف اهليئة االسرتاتيجية لتطوير السوق املالية، وبناًء على نظام السوق املالية 

نشر مشروع  أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن ،هـ2/6/1424 ( وتاريخ30باملرسوم امللكي رقم )م/

يومًا تقومييًا،  ستنيالستطالع مرئيات العموم مدة الئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق املالية )"املشروع"(؛ 

  م.14/3/2022هـ املوافق 11/8/1443تنتهي بتاريخ 

 أهداف املشروع وعناصره الرئيسة: (ب

 إيداع ومراكز أسواقإلشراف والرقابة على لرتخيص وااإلطار التنظيمي ل تطويريهدف املشروع إىل 

، إضافة إىل تعزيز البيئة التنظيمية واالستقرار يف السوق بفعاليةتأدية مهامها والتزاماتها ل املالية األوراق

دهارها، والعمل املالية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة املشاركني بالسوق املالية دعًما لنموها واز

على تطوير اإلجراءات الكفيلة بتحقيق اإلشراف والرقابة الفّعالة على أسواق ومراكز إيداع األوراق املالية 

 مبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية واملعايري يف هذا الشأن.

عًا لصدور الئحة ويأتي املشروع استكمااًل جلهود اهليئة يف تطوير البنية األساسية للسوق املالية، وتب

متطلبات احلصول و تنظم عمليات مقاصة األوراق املالية يف اململكةاليت  مراكز مقاصة األوراق املالية

منح اهليئة تضمنت اليت  ، وذلك يف ضوء تعديالت نظام السوق املاليةعلى الرتخيص الالزم ملمارستها

أعمال السوق أو مركز اإليداع أو مركز ملمارسة أي من لرتخيص با وضع األحكام املتعلقة صالحية

 ، مبا يف ذلك شروط الرتخيص وشروط استمراره وأحكام التخلي عنه. املقاصة

 وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع يف اآلتي:

ــوق أو مركز اإليداع يف اململكةملمتطلبات الرتخيص  تنظيم (أ ومتطلبات  ،زاولة أعمال الســــــــ

 ل هلما. رأس املا

ــة األعمال، والُن متطلباتتنظيم  (ب ــوق  م واإلجراءات الرقابية،ُظممارســ وترتيبات حوكمة الســ

 ومركز اإليداع.

 

 

 

 



 

 43 من 2 الصفحة

 تلقي مرئيات العموم: (ج

أي من الوسيلتني  اهليئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء املهتمني واملعنيني ومالحظاتهم من خالل يسرو

 اآلتيتني:

املنصـــــــــة اإللكرتونية املوحدة الســـــــــتطالع آراء العموم واجلهات احلكومية التابعة للمركز الوط   (أ

 (.  istitlaa.ncc.gov.saمن خالل الرابط اإللكرتوني: )للتنافسية )منصة استطالع( 

 .(Laws.Regulations@cma.org.sa)النموذج املخصص لذلك عرب الربيد اإللكرتوني:  (ب

 الصيغة النهائية للمشروع.ء واملالحظات حمل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد مجيع اآلرا وستكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 من 3 الصفحة

 املالية:األوراق حكام املقرتحة لالئحة أسواق ومراكز إيداع األ (د

 

 الباب األول

 أحكام متهيدية

 : متهيداألوىلاملادة 

ــواق ومراكز إيداع األوراق تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم أعمال  ، وحتديد إجراءات  املاليةأســــ

 وشروط احلصول على الرتخيص، وشروط استمراره.  

 التعريفات: الثانيةاملادة 

نظام الســـوق املالية الصـــادر باملرســـوم   الالئحةقصـــد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه ُي (أ

 هـ.  2/6/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

ــد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُي (ب ــحة هلا يف  الالئحةقصـــــ ويف   النظاماملعاني املوضـــــ

الســــوق املالية وقواعدها ما ض يقيا ســــياق هيئة قائمة املصــــطلحات املســــتخدمة يف لوائح 

 النص بغري ذلك.

 قواعدالاللوائح وااللتزام ب: الثالثةاملادة 

  األخرى القواعداللوائح ووهذه الالئحة و بالنظامااللتزام  كز اإليداعومرالســـوق جيب على  (أ

اليت ميكن واملستندات  ، وتزويد اهليئة دون تأخر جبميع املعلومات والسجالت  ذات العالقة

 .التنفيذيةولوائحه تطبيق النظام أن تطلبها اهليئة لغرض 

ــوق ومركز اإليداع جيب على اجلهاز اإلداري  (ب ــادر عن  ماوموظفيهللســــــ تلبية أي طلب صــــــ

اهليئة للحضـــــور لتوضـــــيح أي أمر أو املســـــاعدة يف أي حتقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه  

 التنفيذية.



 

 43 من 4 الصفحة

 : اإلعفاءالرابعةاملادة 

ــوق أو مركز اإليداعطلب أو الم جيوز للهيئة أن تعفي مقّد (أ أحكام  من من تطبيق أي  الســـــــ

  أو مببادرة منها. أيٍّ منهم على طلب تتلقاه من إما بناًءكليًا أو جزئيًا  الالئحةهذه 

 ما ترى:عند حكمأي من  اإلعفاءعن  اهليئة تعلن (ب

 .سوق أو مركز إيداعميكن أن يسري على أكثر من كم احلاإلعفاء من أن  (1

 .األسواق أو مراكز اإليداعيف وجوهري  سليببشكل يؤثر  ناإلعفاء لعن عالن اإلأن و (2



 

 43 من 5 الصفحة

 الباب الثاني

 أسواق ومراكز إيداع األوراق املاليةالسارية على  بادئامل

 العامة املبادئ: اخلامسةاملادة 

 باملبادئ اآلتية:االلتزام  اإليداعسواق ومراكز األجيب على 

   .بنـزاهة أعماهلاممارسة  (1

 .مبهارة وعناية وحرص أعماهلاممارسة  (2

ــتثمرين والافظة على ثقتهم، وذلك بتوفري العدالة  (3 ــفافية يف  محاية املســـــ والكفاية والشـــــ

 .  اكل ما يتعلق بشؤونه

ــؤونه  (4 ــائل املعقولة لتنظيم شـــ ــؤولية   افعالية اإلدارة والرقابة، وذلك باختاذ مجيع الوســـ مبســـ

 .وفعالية

مراعاة مصــــــار املشــــــاركني املباشــــــرين ويفري املباشــــــرين، وذلك يف هيكلها التنظيمي    (5

 .  وقواعدها وقراراتها واسرتاتيجيتها العامة

 

 

 

 

 



 

 43 من 6 الصفحة

 الثالثالباب 

 الرتخيص

  : متطلبات الرتخيصالسادسةاملادة 

ــد مبقّدلغرض تطبيق هذه املادة، ُي (أ ــخص الذي يتقدم بطلب  قصـــــــــ م طلب الرتخيص الشـــــــــ

يف اململكة. وخيضـــــع   أعمال الســـــوق أو مركز اإليداعللحصـــــول على ترخيص يف مزاولة 

 م الطلب هلذه الالئحة ابتداًء من تاريخ تقديم طلبه.مقّد

 : ما يليللهيئة ن يِّيبم طلب الرتخيص أن على مقّدجيب  (ب

 ســـــالمة الســـــوقوتدعم  ،أن لديه أهدافًا تضـــــع أولوية عالية لســـــالمة وكفاءة أعماله (1

 .ومحاية املستثمرين

ل موضــــــــــــــــــــــــوع طلب  اعماألملزاولة  املوارد الكافيةاخلربات ووميلك  أنه قادر ومالئم (2

 .الرتخيص

أو   على ثقة املســتثمرينأنه متناســب مع هيكل الســوق املالية، ولن يرتب أي آثار ســلبية  (3

 .  املرخص هلا األسواق أو مراكز اإليداع أو مراكز املقاصةعلى استقرار 

ــرية أن لديه (4 ــياســـــات ونظم إدارة   ،والنظم املالية ،اخلربات اإلداريةو ،املوارد البشـــ وســـ

ــغيلية الكافية للوفاء    ،واملوارد التقنية ،ملخاطرا ــات واإلجراءات والنظم التشـ ــياسـ والسـ

 .بالتزاماته التجارية والنظامية

أو   %5ما نســـبته  –بشـــكل مباشـــر أو يفري مباشـــر    –هوية مســـاهميه الذين ميلكون  (5

 ، سواء أكانوا أشخاًصا طبيعيني أم اعتباريني.أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم

 عن اآلتي:لطلب املدفوع رأمسال مقّدم اأن ال يقل جيب  (ج

 كز اإليداع: مخسون مليون ريال.امراألسواق األساسية و (1

 .رأمسال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفًقا لتقدير اهليئة: ةالتداول البديل ُنُظم (2

( من أواًل) البندطلب الرتخيص مصحوبًا باملعلومات واملستندات املطلوبة يف    أن يكون جيب  (د

 .من هذه الالئحة (1حق )لامل

م السـوق أو مركز اإليداع يف اململكة أن يكون مقدّ  أعمال ممارسـة يف شـرتط للرتخيص  ُي (ه

 .الطلب شركة مساهمة



 

 43 من 7 الصفحة

جيب على مقدم الطلب ملمارســة أعمال نظام التداول البديل يف اململكة تقديم قائمة بأنواع   (و

ــتثمرين املقرتح متكينهم من األوراق املالية املقرتح مزاولة العمل يف تداوهلا، وفئات  املســـــــــــ

تداوهلا. وللهيئة عند املوافقة على الطلب فرض أي شـــــروط أو قيود اســـــب ما تراه حمققًا 

 لسالمة السوق ومحاية املستثمرين.

ــخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن  إذا كان مقّد (ز م الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شــ

نظامي وسـجل نشـاطه التجاري وسـالمة وضـعه      تقتنع اهليئة بنزاهة ذلك الشـخص ووضـعه ال  

ــراف على مقّد تعيقاملالي، وأن تلك الروابط الوثيقة ال  م الطلب أو عملياته أو  فعالية اإلشـــــــ

 .التزامه بهذه الالئحة

باإلضـــافة إىل متطلبات الرتخيص املوضـــحة أعاله، جيوز للهيئة أن حتدد متطلبات ترخيص   (ح

ق على مجيع مقدمي الطلبات أو بعضـــــهم أو فئات  تطبَّ معّينةإضـــــافية أو شـــــروطًا أو قيودًا 

 معينة منهم، حسبما تراه مناسبًا.

م الطلب أو املساهمني املسيطرين عليه إذا ض    جيوز تقديم طلب الرتخيص من مؤسسي مقدّ   (ط

يتم تأسيسه بعد، وخيضع املؤسسون أو املساهمون املسيطرون لألحكام اليت تنطبق على          

 .ن تاريخ تقديم الطلبم الطلب ابتداًء ممقّد

إبالغ اهليئــة فوًرا بــأي تغريات جوهريــة للمعلومــات اليت     طلــب الرتخيصم جيــب على مقــدّ  (ي

 .قدمها إليها أليفراض طلب الرتخيص

 خارج اململكة ةؤسسامل اإلضافية لألسواق ومراكز اإليداعمتطلبات الرتخيص : السابعةاملادة 

ــد مبقّدلغرض تطبيق هذه املادة، ُي (أ ــس   قصـــــ م طلب الرتخيص الشـــــــخص االعتباري املؤســـــ

  ممارســـةيف كشـــركة مســـاهمة خارج اململكة الذي يتقدم بطلب للحصـــول على ترخيص 

ــوق أو مركز اإليداع ــع مقدم الطلب هلذه الالئحة ابتداًء من  أعمال السـ يف اململكة. وخيضـ

 تاريخ تقديم طلبه.

ن أن يبيِّ ارج اململكةمؤســـــس خ كســـــوق أو مركز إيداعم طلب الرتخيص جيب على مقّد (ب

   للهيئة اآلتي:

ومؤســــس يف دولة  ،أنه مرخص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضــــع إلشــــرافها ورقابتها (1

ق معــايري تنظيميــة ورقــابيــة ممــاثلــة للمعــايري اليت تطبقهــا اهليئــة أو مقبولــة لــديهــا.     تطّب

املعــايري   وأليفراض هــذه الفقرة، للــهيئــة وفقــًا لتقــديرهــا الي حتــديــد مــا إذا كــانــت

 قها اهليئة أو مقبولة لديها.التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايري اليت تطّب



 

 43 من 8 الصفحة

ــوق أو مركز  تقديم خدمات بأنه أبلغ اهليئة التنظيمية األجنبية التابع هلا عن نيته  (2 الســـــــ

 يف اململكة. اإليداع

ــوق املالية  (3 ــاس  فيما يتعلق مبركز اإليداع، أنه ملتزم مببادئ البنية التحتية للسـ على أسـ

مســـــــــتمر، مبا يف ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصـــــــــدر من وقت آلخر عن جلنة  

 .املدفوعات والبنية التحتية للسوق واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية

ــوق، أنه (4 ــادرة عن املنظمة الدولية هليئات األوراق   ةملتزم افيما يتعلق بالســـ باملبادئ الصـــ

ــتمر،  ــاس مسـ ــدر عنها من  املالية على أسـ مبا يف ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصـ

 .وقت آلخر

خمالفة ألي أنظمة أو   ّدَعيف اململكة ال ُي ألعمال الســــــــــوق أو مركز اإليداعأن تقدميه  (5

 لوائح خيضع هلا أو أي متطلبات تفرضها اهليئة التنظيمية األجنبية التابع هلا.

بشـــــــــــــــــــكل عادل وفّعال وفقًا  هم خدماتأن يوفر احلماية من املخاطر النظامية، ويقّد (6

 لألنظمة السارية يف اململكة.  

 أنه ملتزم مببادئ سالمة السوق ومحاية املستثمرين.   (7

ــمح بتبادل    (8 ــع ترتيبات تعاون تســـــــ أن اهليئة التنظيمية األجنبية التابع هلا تريفب يف وضـــــــ

لطلب، أو قامت فعليًا    م ااملعلومات بني اهليئة التنظيمية األجنبية واهليئة فيما يتعلق مبقدّ      

 بذلك.

ــافية تطلبها اهليئة، جيوز للهيئة هلم وفقًا بناًء على الطلب املقّد (ج ــتندات إضـــ ذه املادة وأي مســـ

ــة أن حتــدد متطلبــات       ــهيئ وفقــًا لتقــديرهــا الي املوافقــة على طلــب الرتخيص. وجيوز لل

اإليداع   األســـــواق ومراكز على مجيع  تطبَّقترخيص إضـــــافية أو شـــــروط أو قيود حمددة   

 أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسبًا. خارج اململكة املؤسسة

 إجراءات اهليئة وصالحياتها جتاه طلب الرتخيص :الثامنةاملادة 

 جيوز للهيئة عند دراسة أي طلب اختاذ أي من التالي: (أ

 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. (1

اهليئة لإلجابة عن أي أســئلة وشــرح أي مســألة   م الطلب أو ممثله أمام طلب حضــور مقّد (2

 ترى أن هلا عالقة بالطلب.

م خالل ثالثني يوًما طلب تقديم أي معلومات إضــــافية تراها اهليئة ضــــرورية على أن ُتقدَّ (3

 من تاريخ طلبها.
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 م الطلب.من صحة أي معلومات يقدمها مقّدكد أالت (4

م الطلب املعلومات املطلوبة  توفري مقّدجيوز للهيئة رفي دراسة طلب الرتخيص يف حال عدم   (ب

 منه، أو يف حال عدم توفريها خالل الفرتة الزمنية الددة.

م الطلب كتابيًا بذلك،  اهليئة بعد تســلهمها مجيع املعلومات واملســتندات املطلوبة مقدّ  ُتشــع ر (ج

 غ:وتتخذ أيًا من القرارات اآلتية خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ اإلبال

 املوافقة على الطلب كلًيا أو جزئًيا. (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

 رفي الطلب مع بيان األسباب. (3

ــوص عليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة إذا    (د ــة الطلب املنصــــــ جيوز للهيئة متديد فرتة دراســــــ

  من هذه( 24لمادة )لمن مهامه وفقًا م الطلب ســــــــــــــــيكلي جهات خارجية بأي كان مقّد

 .  الالئحة

ــروط  إذا قررت اهليئة الرتخيص ملقّد (ه م الطلب، تقوم بإباليفه بقرارها كتابيًا مع بيان الشــــــــ

، وعلى الســـــــوق ومركز اإليداع اســـــــتيفاء متطلبات البدء يف  والقيود اليت تراها مناســـــــبة

الالئحة قبل البدء  ( من هذه 1( من امللحق )ثانيًا) البندممارســــة العمل املنصــــوص عليها يف 

 .يف ممارسة العمل

 .إذا قررت اهليئة رفي الطلب، تقوم بإبالغ مقدم الطلب بذلك كتابيًا (و

يف اململكة )أو تقديم نفســــه   األعمال موضــــوع طلب الرتخيصم الطلب مزاولة ال جيوز ملقّد (ز

 .املادةمها( قبل أن يتسلم قرار اهليئة املنصوص عليه يف الفقرة )هـ( من هذه على أنه يقّد

 : تغيري الرتخيص أو تعديلهالتاسعةاملادة 

ــوق أو مركز اإليداعجيب على  (أ تقديم طلب إىل اهليئة للموافقة على أي تغيري أو تعديل   الســـ

 مقرتح على ترخيصه.

متارس اهليئة مجيع الصــالحيات املنصــوص عليها يف هذا الباب لدراســة أي تغيري أو تعديل      (ب

حتديث بعي أو مجيع املعلومات أو املستندات املنصوص عليها    مقرتح، وجيوز هلا أن تطلب 

 يف هذا الباب.

تســعى اهليئة إىل إنهاء دراســة طلب تغيري الرتخيص أو تعديله خالل ثالثني يوًما من تســلهمها     (ج

 جلميع املعلومات اليت تراها الزمة.

 تي:اختاذ أي من اآل –بعد دراسة طلب تغيري الرتخيص أو تعديله  –جيوز للهيئة  (د
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 املوافقة على طلب التغيري أو التعديل كلًيا أو جزئًيا. (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

حسبما تراه ضروريًا إلجراء مزيد من الدراسة والتحقق،   زمنيًة تأجيل اختاذ القرار فرتًة (3

 .أو إتاحة توفري معلومات إضافية

 رفي الطلب مع بيان األسباب. (4

بــذلــك    م الطلــبمقــّدإذا قررت اهليئــة املوافقــة على طلــب تعــديــل الرتخيص، تقوم بــإبالغ    (ه

 ده بالرتخيص اجلديد بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.يكتابيًا وتزو

املعّدلة )أو تقديم  الســوق أو مركز اإليداعتقديم خدمات  للســوق أو مركز اإليداعال جيوز  (و

ــ( يتسلم قرار اهليئة املنصوص عليه يف الفقرة مها( قبل أن نفسه على أنه يقّد من هذه )هــــــــــ

 املادة.

 .بذلك كتابيًا م الطلبمقّدإذا قررت اهليئة رفي طلب التغيري أو التعديل، تقوم بإبالغ  (ز

 التوقي عن ممارسة األعمال وإلغاء الرتخيص: العاشرةاملادة 

يف اململكة إبالغ   أعمالهالذي ينوي التوقي عن مزاولة  الســوق أو مركز اإليداعجيب على  (أ

 اهليئة مسبقًا وكتابيًا بالتاريخ الذي ينوي التوقي فيه وأسباب قراره، وذلك:

 قبل مخسة وأربعني يوًما على األقل من ذلك التاريخ. (1

ــبقًا عندما يكون التوقي ناجتًا   (2 أو حاملا يتخذ قرار التوقي إذا تعذر عليه اإلبالغ مســــــــ

 عن حدث خارجي ال يعلم به.

عليه التأكد من جب والتوقي عن تقديم أعمال معينة،  الســــــوق أو مركز اإليداعإذا قرر  (ب

م خدمات مناسب بعد احلصول     إجناز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو حتويلها إىل مقّد

 بذلك قبل فرتة معقولة من توقفه عن العمل.ئه على موافقة اهليئة، وجيب عليه إشعار أعضا

طلب إلغاء ترخيصه، وعليه يف هذه احلالة التقدم بطلب مكتوب   داعللسوق أو مركز اإلي  (ج

 إىل اهليئة قبل ثالثة أشهر على األقل من التاريخ املقرتح إللغاء الرتخيص.

جيب أن يتضمن طلب إلغاء الرتخيص معلومات وافية عن ظروف اإللغاء؛ لتتمكن اهليئة من  (د

ء، أو تؤجل تارخيه، أو تطلب اختاذ تدابري  أن تقرر ما إذا كان مناســبًا أن توافق على اإللغا

 .ئهأخرى تراها ضرورية حلماية أعضا
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ّد ضــروريًا للتحقيق جيوز للهيئة رفي طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن اســتمرار الرتخيص ُيَع (ه

، أو لتتمكن من ئه، أو حلماية مصار أعضا  بالسوق أو مركز اإليداع يف أي قضية تتعلق  

 مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية. السوق أو مركز اإليداعفرض حظر أو متطلبات على 

ــوق أو مركز اإليداعجيوز للهيئة تعليق ترخيص  (و من  امببادرة منها إذا ض يزاول أًي الســــــــــــــــ

يف اململكة خالل فرتة اث  عشــــر شــــهرًا، أو ســــتة أشــــهر بعد توقفه عن ممارســــة    هأعمال

 هذه املادة.من  (أ)أعماله بعد إشعار اهليئة وفًقا للفقرة 

خاضـــعًا لســـلطة اهليئة مدة ســـنتني من تاريخ إلغاء الرتخيص      الســـوق ومركز اإليداع يبقى  (ز

فيما يتعلق بأي تصــرف أو إيففال حصــل قبل إلغاء ترخيصــه. ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ     

خاضـــــًعا لســـــلطة اهليئة حتى  الســـــوق ومركز اإليداعأي إجراءات خالل هذه الفرتة، يظل 

 يق أو اإلجراءات.انتهاء التحق

 : حق التظلماحلادية عشرة املادة

ص له التظلم إىل اللجنة بشـــأن أي قرار  م طلب الرتخيص أو الســـوق أو مركز اإليداع املرخَّملقّد

 أو إجراء تتخذه اهليئة وفًقا ألحكام هذه الالئحة.

 املقابل املالي: الثانية عشرة املادة

 .  طلبه املقابل املالي الذي حتّدده اهليئةجيب على مقّدم طلب الرتخيص أن يرفق مع  (أ

ــتمرار    (ب ــداد املقابل املالي الذي حتّدده اهليئة الســـــــ ــوق ومركز اإليداع ســـــــ جيب على الســـــــ

 الرتخيص.

على موافقة اهليئة املســــبقة على املقابل املالي  احلصــــول  الســــوق ومركز اإليداععلى جيب  (ج

 . هاانخدمات اليت يقدملل

 الرتخيص استمرار: عشرة الثالثةاملادة 

ــوق أو مركز اإليداع أن يلتزم   (أ ــريان الرتخيص للسـ ــتمرار سـ ــرتط السـ ــوق أو مركز   ُيشـ السـ

وأن يبقى يف مجيع األوقات قادًرا  والبدء يف ممارســــــــــة العمل، مبتطلبات الرتخيص  اإليداع

 .يف اململكة هافيومالئًما ملمارسة األعمال املرخص له 

أو  املوظفني يف السوق أو مركز اإليداع  املسؤولني و و أعضاء جملس اإلدارة  مهارات تشكل  (ب

ــّد ــبمق وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم عوامــل مهمــة لتقييم مــا إذا كــان      الرتخيص م طل
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أعضــاء   مهاراتقييم تُتراعى عند م الطلب قادًرا ومالئًما. والســوق أو مركز اإليداع أو مقّد

 املعايري اآلتية:تهم ونزاهتهم وخرباتهم ومؤهال واملوظفني املسؤولنيو جملس اإلدارة

ــؤولياتهم، مبا يف ذلك الدراية   (1 توافر املؤهالت واخلربات املهنية الكافية للقيام مبســـــــــــ

 واملهارات الفنية املناسبة.

ــب مع   (2 ــليمة مبا يتناســـــ ــتقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات الســـــ التحلي باالســـــ

ملعاجلة تعارض   ماملتخذة من قبله الوظائي اليت يشـــــــــــــــــغلونها، مبا يف ذلك اإلجراءات 

 املصار.

ــتثمرين وفقًا للنظام واللهوائح     (3 ــار املســـــــ ــؤولياتهم ارص، ومحاية مصـــــــ القيام مبســـــــ

 التنفيذية.

 ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة. مدى (4

انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال األوراق املالية،            مدى  (5

 أو تهدف إىل محاية املستثمرين.

 .إلفالسل أو كبار التنفيذيني اإلدارةجملس  مدى تعّرض عضو (6

 .  ماجيب على السوق ومركز اإليداع احلصول على موافقة اهليئة قبل تغيري رأمساهل (ج

يداع قواعد للســــــلوك امله  حتدد الســــــلوكيات  اإلجيب أن يكون لدى الســــــوق ومركز  (د

 .املقبولة ويفري املقبولة

بادئ البنية التحتية للســــــــــــــــوق املالية، مبا يف ذلك أي جيب على مركز اإليداع االلتزام مب (ه

توجيه تكميلي متعلق بها يصــدر من وقت آلخر عن جلنة املدفوعات والبنية التحتية للســوق  

 .واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية

 والروابط الوثيقة : هيكل امللكيةعشرة الرابعةاملادة 

 م الطلب.كبار مساهمي مقّدمالءمة للهيئة رفي طلب الرتخيص عندما ال تقتنع مبدى  (أ

ــوق ومركز اإليداعجيب على  (ب ــًا يف اململكة  السـ ــسـ   احلصـــوليف حال كان أي منهما مؤسـ

 يزيد على نســـــــــبة  تهماملكيعلى موافقة اهليئة املســـــــــبقة على إجراء أي تغيري يف هيكل  

 (.%5) املئةيف مخسة 

إشعار اهليئة   يف حال كان أي منهما مؤسسًا يف اململكة    السوق ومركز اإليداع جيب على  (ج

بروابط وثيقة وذلك قبل   مع أي منهمابالصــــيغة اليت حتددها بأن شــــخصــــًا ينوي أن يرتبط 

بــأي تغيري يف الروابط   مــاثالثني يومــًا على األقــل من تــاريخ النفــاذ املقرتح، أو حــال علمه  
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إبالغ اهليئة مســـــــبقًا. وجيب أن يتضـــــــمن اإلشـــــــعار املعلومات اليت   ماالوثيقة إذا تعذر عليه

تطلبها اهليئة للتحقق من هوية الشـــــــــــــــخص املقرتح االرتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته،  

 .  ي، وسجل أعماله، وسالمة وضعه املاليووضعه النظام

ــوق ومركز اإليداعال جيوز  (د ــًا يف اململكة   للســــ ــســــ   االرتباطيف حال كان أي منهما مؤســــ

 .  بروابط وثيقة مع أي شخص إال إذا وافقت اهليئة كتابًيا على تلك الروابط الوثيقة

ــوق مع  جيب أن تقتنع اهليئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة (ه يف   مركز اإليداع وأالســــــــــ

ــًا يف اململكة ــســ ــراف على  تعيقبأنها لن  حال كان أي منهما مؤســ ــوق أو  فعالية اإلشــ الســ

 أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية. ،أو عملياته مركز اإليداع،

يف حال كان  - أو مركز إيداع ســــوق بروابط وثيقة مع  كان الشــــخص ينوي االرتباط  إذا (و

امتالك أكثر من نصـــي رأس مال أّي منهما أو  من خالل  -اململكةأي منهما مؤســـســـًا يف 

وفقًا للفقرة )د( - فللهيئة إذا قررت املوافقة، أّي منهما جملس إدارة السيطرة على تشكيل   

 اآلتي: أن تفرض الشروط والقيود اليت تراها مناسبة، مبا يف ذلك -من هذه املادة

ة ذلك الشــــخص على اهليئة ألخذ   مساء املرشــــحني لشــــغل عضــــوية جملس إدار  عرض أ (1

 .   موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب اجلمعية العامة للمساهمني هلم

 .  الشخص ذلكلتنفيذي  مديراحلصول على موافقة اهليئة قبل تعيني  (2

  ذلك ملكيةأي تغيري يف هيكل  إجراءعلى  املســـــــــــبقةاحلصـــــــــــول على موافقة اهليئة  (3

 (.  %10)يف املئة  عشرةيزيد على نسبة  الشخص

ــول على موافقة اهليئة  (4 ــبقةاحلصـ ــخص ذلك ةملكي يف تغيريعلى إجراء أي  املسـ يف   الشـ

 السوق أو مركز اإليداع.  

 إشعار اهليئة كتابيًا فور حدوث أي من اآلتي: (5

 .  ذلك الشخصاستقالة املدير التنفيذي لتقديم إعفاء أو  .أ

 أو تقديم استقالته.   لذلك الشخص، عضو اجلهاز اإلداري عزل .ب

 .اإليداع مركزأي مسألة أخرى ُتَعّد جوهرية إلشراف اهليئة على السوق أو  .ج

  -ضــــد الســــوق أو مركز اإليداع التابع له أو- ذلك الشــــخص صــــدور حكم ضــــد .د

ملخالفة أنظمة حتكم اخلدمات املالية، أو نظام الشــــــركات، أو أنظمة اإلفالس،  

ة واألمانة، أو فرض  أو أي خمالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصـــــرف خمل بالنزاه

 أي عقوبات نتيجة التهرب املتعمد من الزكاة أو الضرائب.
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  التعهد بأن يضمن عدم اختاذ -املشار إليه يف الفقرة )و( من هذه املادة-الشخص جيب على  (ز

ــتثمرين  أو يف إدارة خماطر األعمال   ،أي تصـــرفات قد تؤثر يف ســـالمة الســـوق ومحاية املسـ

 واملخاطر التشغيلية للسوق أو مركز اإليداع.  

 : متطلبات اإلشعار وصالحيات اهليئةعشرةاخلامسة املادة 

ــوص عليها يف امللحق     (أ ــعار املنصــ ــوق ومركز اإليداع االلتزام مبتطلبات اإلشــ جيب على الســ

 ئحة.  من هذه الال (2)

 الفقرة )أ( من هذه املادة القيام باآلتي:جيوز للهيئة عند تسلم إشعار مبوجب  (ب

ــرورية إلجراء   (1 ــافية تراها اهليئة ضــــ ــب  يم يالتقأن تطلب تقديم أي معلومات إضــــ املناســــ

 للمسألة.

، مبا يف ذلك  السوق أو مركز اإليداع فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على   (2

ــتها، اليت ترى اهليئة يف حدود املعقول   له القيود على قائمة األعمال املرخص يف ممارســـ

   تنشأ عن أي مسألة مت اإلشعار عنها مبوجب هذه املادة. حالةأنها ضرورية ملعاجلة أي 
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 الرابعالباب 

 احلوكمة

 أحكام عامة: عشرةالسادسة املادة 

موثقة حتدد بشــكل واضــح    ترتيبات حوكمة الســوق ومركز اإليداعأن يكون لدى جيب  (أ

والتســلســل ، وتوزيع املســؤوليات، ماوكيفية عمل إدارته ،ماومباشــر هيكل جملس إدارته

يفصح السوق      وجيب أن، اإلداري. وتأخذ اهليئة ترتيبات احلوكمة باالعتبار عند الرتخيص

 .والعمومعن تلك الرتتيبات ألعضائه  ومركز اإليداع

الالزمة   املوثقة للســــوق ومركز اإليداع على الرتتيبات  جيب أن تشــــتمل ترتيبات احلوكمة  (ب

وإجراءات   ،ماوتطوير ســياســات احلوكمة اخلاصــة به  ،مالتحقيق أهداف احلوكمة لديه

ــات  ــياسـ ــراف على تلك السـ وتعديلها عند  ،ومدى فاعليتها ،ومراقبة تطبيقها م،والُنُظ اإلشـ

 .  احلاجة

سات وإجراءات جملس إدارة       (ج سيا شتمل  س جيب أن ت على  وق وجملس إدارة مركز اإليداع ال

ة الســـوق أو  التمل ألعضـــاء جملس إدار املصـــار تعارضإجراءات لتحديد ومعاجلة وإدارة 

 جملس إدارة مركز اإليداع.

مركز  جملس إدارة جيب أال يقل عدد أعضــاء اسلس املســتقلني يف جملس إدارة الســوق أو  (د

 اإليداع عن عضوين أو عن ثلث أعضاء اسلس، أيهما أكثر.  

فهم واضـــح ألدوارهم يف  الســـوق ومركز اإليداع جيب أن يكون لدى أعضـــاء جملس إدارة  (ه

احلوكمة، وأن يكونوا قادرين على ختصـــــــــيص وقت كافا إلجناز مهامهم، وأن يكون  

ــتمر، وأن تكون لديهم حو  ــكل مســـــــــ افز كافية ألداء  بإمكانهم تطوير مهاراتهم بشـــــــــ

 أدوارهم.

ــوق ومركز اإليداع  (و ــه-جيب على الســـ ــغل   عرض أ -كل فيما خيصـــ ــحني لشـــ مساء املرشـــ

على اهليئة ألخذ موافقتها على ترشــــــيحهم قبل انتخاب اجلمعية   عضــــــوية جملس إدارتيهما

 .العامة للمساهمني هلم

 .ماهل تنفيذي مديرجيب على السوق ومركز اإليداع احلصول على موافقة اهليئة قبل تعيني  (ز
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ــفتها أو أكثر للهيئة أن توفد مندوًب (ح ــوق  مراقًب بصــــ ــور اجتماع جملس إدارة الســــ   وأا حلضــــ

 م.للتأكد من تطبيق أحكام النظا ؛اعمركز اإليد

 : توزيع املسؤولياتعشرةالسابعة املادة 

االســـــــتقالل الكايف للوظائي الرئيســـــــة، مثل إدارة  جيب أن تضـــــــمن ترتيبات احلوكمة (أ

 املخاطر واملراجعة الداخلية.

وضــع الرتتيبات املناســبة للمحافظة على التوزيع الواضــح    الســوق ومركز اإليداع علىجيب  (ب

 :  واملالئم للمسؤوليات الرئيسة بني اجلهاز اإلداري وكبار التنفيذيني؛ لتحقيق اآلتي

 كل وظيفة.من يتوىل مسؤولية حتديد  (1

واإلشــــــــــــراف الكايف على أعماله وشــــــــــــؤونه من قبل اجلهاز اإلداري وكبار  املراقبة  (2

 التنفيذيني.

التعامالت يفري املشــروعة أو يفري املصــّرح بها، مبا يف ذلك احلد من تنفيذ موظي  جتنب  (3

 .منفردًا عملية معينة بالكامل

 .  املصار رضتعامن احتماالت  الدورية للمسؤوليات واملهام للحداملراجعة  (4

( من بيلتزم جملس إدارة السـوق ومركز اإليداع برتتيب توزيع املسـؤوليات اسـب الفقرة )    (ج

اإلشــــــــراف على وضــــــــع النظم واإلجراءات الرقابية واإلشــــــــراف على  ماهذه املادة، وعليه

 تنفيذها.

 : جلان جملس اإلدارةعشرة الثامنةاملادة 

تشــــــكيل جلنة للمراجعة وفقًا ألحكام النظام ونظام    اإليداع ومركز الســــــوق على جيب  (أ

السوق األساسية        كّل منجيب على جملس إدارة  كذلكالشركات ولوائحهما التنفيذية.  

ــوص عليها يف الفقرة ) ومركز اإليداع  ــكيل اللجان املنصــ   ( من هذه املادة اد أدنىبتشــ

تتألي تلك اللجان من األعضـــــــــــــاء املالئمني من ذوي   وأن، وأي جلان أخرى حتددها اهليئة

وجيوز أن تتضــــمن تلك اللجان أعضــــاء جملس  ،ته وأعمالهاملهارة واخلربة واملعرفة بأنشــــط

 عند احلاجة. اإلدارة

تشــــكيل اللجان التالية، ادا  ومركز اإليداعالســــوق األســــاســــية جيب على جملس إدارة  (ب

 أدنى:

 جلنة الرتشيحات واملكافآت. (1



 

 43 من 17 الصفحة

 املخاطر. جلنة (2

مســـؤوليات  –أنها مناســـبة  اإلدارةجملس  يرىوأي جلان أخرى  –وجيب أن يكون هلذه اللجان 

ق مجيع القرارات الصــادرة عنها واألســس اليت صــدرت تلك   وإجراءات حمددة بوضــوح، وأن توثَّ

 القرارات بناًء عليها.

دارة الســــــــوق على عضــــــــوية اللجان املنبثقة عن جملس إ أي شــــــــروط أو قيود فرضللهيئة  (ج

ومركز اإليداع، مبا يف ذلك اشـــرتاط احلصـــول على موافقة اهليئة املســـبقة على تشـــكيل  

 أعضائها.  

 : مراقبة التداوالتالتاسعة عشرةاملادة 

ملراقبة التداوالت مبســـــؤوليات وصـــــالحيات  وظيفة مســـــتقلةجيب أن يكون لدى الســـــوق  (أ

ــالحية الدخول إىل ُتمنح وأن جتهَّز مبوارد كافية، وأن  ،حمددة وذلك   ؛التداول ُنظمصـــــــــــ

   .محاية املستثمرينحتقيق و الغرض احلفاظ على سالمة السوق وكفاءته

تطبيق النظام  وذلك لغرض ؛ ومراقبة التداوالت التداول ُنظمللهيئة صــــــــــالحية الدخول إىل   (ب

 .ولوائحه التنفيذية

 م واإلجراءات الرقابيةُظ: الُنالعشروناملادة 

ــع الُن جيب على الســــــوق (أ ــبة ألعماهلُظومركز اإليداع وضــــ   مام واإلجراءات الرقابية املناســــ

 .من االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية ماوالافظة عليها، وأن تكون كافية لتمكينه

يكون جملس إدارة الســـــوق ومركز اإليداع مســـــؤواًل بشـــــكل رئيس عن االلتزام بالنظام   (ب

 ى.  لنظامية األخرولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات ا

 ي:)أ( من هذه املادة اآلتالفقرة م واإلجراءات الرقابية املشار إليها يف ُظجيب أن تتضمن الُن (ج

حتديد حاالت تعارض املصـــار  م معاجلة تعارض املصـــار، مبا يف ذلك ُظســـياســـات وُن (1

 .  ومعاجلتها الالقائمة والتملة بشكل فّع

ــات  (2 ــياسـ ــاملة ألم ُظوُنسـ للتعامل مع الثغرات والتهديدات  ؛واألمن املاديمن املعلومات شـ

 التملة.
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 املطابقة وااللتزاموظيفة : العشرونواحلادية املادة 

املطابقة وااللتزام لدى الســوق ومركز اإليداع مســؤوليات وصــالحيات    لوظيفةجيب أن يكون 

مستقلًة بشكل    وأن تكون  واضحة، وأن جتهَّز مبوارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أْكفاء، 

 .كاف  عن اإلدارة العليا واإلدارات األخرى

 : إدارة املخاطر العشرونوالثانية املادة 

مســؤوليات وصــالحيات واضــحة،    لدى الســوق ومركز اإليداع جيب أن يكون إلدارة املخاطر 

ــتقاللية وإمكانية  وأن جتهَّز مبوارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أْكفاء، وأن تتمتع باالســــــــــ

 .إىل جملس اإلدارة املباشر لوصولا

 الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة: والعشرونالثالثة املادة 

أو أي جهة  سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة    معالربط جيوز للسوق ومركز اإليداع   (أ

وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل التوثيق الواضح        ةطي، شر داخل أو خارج اململكة أخرى

شئة عن الربط وإدارتها  الربطلنطاق  ساس    ، وحدوده، وحتديد املخاطر النا وأن تقوم على أ

األســــــــــواق ومراكز اإليداع ومراكز   جلميعويوفر احلماية  قانوني واضــــــــــح يدعم الربط

 ذات العالقة.املقاصة 

خماطر  تقييممع مركز إيداع أو نظام تســـــــــوية آخر  جيب على مركز اإليداع عند الربط (ب

لالئتمان بني   منحأن أي التأكد من واالئتمان للطرفني ومراقبتها وإدارتها، و الســـــــــــــــــيولة

ــمانات  ــة بناًء على تقييم  أطراف الربط مغطى بضـــ ــوقية وائتمانية منخفضـــ ذات خماطر ســـ

ــوعي، وأن تكون قابلة للتحويل من دون أي   داخلي جيريه مركز اإليداع بشـــــــكل موضـــــ

ــييلها، وأن يكون هلا  قيود تنظيمية أو قانونية أو مطالبات من  جهات أخرى قد تؤثر يف تســـ

 .  بيانات أسعار موثوقة منشورة على أساس دوري

 : تكليي جهات خارجية والعشرونالرابعة املادة 

، وعلى كل منهما جيوز للســـــــوق ومركز اإليداع تكليي جهة خارجية بأداء مهام حمددة (أ

 اآلتي:االلتزام ب عند تكليي جهة خارجية مبهام جوهرية

 ضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:  و  (1
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ــؤوليات جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى الســـــــــــــ  .أ وق أو مركز اإليداع  مســـــــــــ

 وأدوارهم.

ــوع  يم يتق .ب ما إذا كانت اجلهة املكلفة مناســـــــــــبة ألداء الوظيفة، أو املهمة موضـــــــــ

 تنطوي عليها.التكليي، مع األخذ يف احلسبان درجة املسؤولية اليت 

ألطراف، ومعايري ملدى التكليي وحدوده، والتزامات ومسؤوليات ا التوثيق الواضح   .ج

 سرية املعلومات.

وضـــــع الرتتيبات املناســـــبة لإلشـــــراف على التكليي ومراقبة تنفيذ اجلهة املكلفة   .د

اجلهة متطلبات الســتمرارية  تلك أن تنفهذ ، وللوظائي أو املهام وضــمان اســتمراريتها 

 .  سوق أو مركز اإليداعالاألعمال مماثلة لتلك املفروضة على 

ال  أ تضـــمن  منهالحد لوتدابري  خلارجيةوضـــع معايري لتقييم خماطر تكليي اجلهة ا  .ه

ــراف الفعال علىق ييع ــوق أو مركز   تكليي اجلهة اخلارجية اهليئة عن اإلشــــ الســــ

 ا بالنظام ولوائحه التنفيذية.مامها أو التزما أو عملياتهماإليداع، أو أعماهل

ــتوى أداء اجلهة  ختاذ إجراءات ا .و ــبة عند ظهور أي خلل يف مســــــ ــحيحية مناســــــ تصــــــ

 املكلفة بالوظائي أو املهام.

ــوق أو جملس إدارة مركز اإليداع تأكد جملس إدارة يأن  (2 ي  أن املهام اليت تكلَّالســـــــ

ــتيفالها يف حال تأديتها    ــتويف مجيع املتطلبات اليت جيب اســ جهات خارجية بأدائها تســ

ــوق أو ا لدى داخلًي ــوق أو . وجيب أن يكون لدى اإليداعمركز السـ اإليداع  مركز السـ

ــتبداهلا،   ترتيبات صــــارمة الختيار اجلهات اخلارجية واملراقبة الدقيقة ألدائها وآلية اســ

مجيع املعلومات الالزمة لتمكني اهليئة من  اإليداعمركز الســـــــــوق أو م قّدتوجيب أن 

   تقييم مدى التزام أداء اجلهات اخلارجية لتلك املهام بهذه الالئحة.

ــوق أو مركز اإليداع إىل التقليل من  (ب ال يؤدي تكليي جهة خارجية بأي وظيفة من قبل الســ

   النظامية. االتزاماتهم

  املراجعة: والعشروناخلامسة املادة 

 .  املراجعةللهيئة إصدار تعليمات إىل السوق أو مركز اإليداع بتعيني طرف ثالث ألداء أعمال 
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 اخلامسالباب 

 القواعد واإلجراءات

  القواعد واإلجراءات: والعشرونالسادسة املادة 

ا  مقبل بدء ممارســـــة أعماهل -كل فيما خيصـــــه- أن يكون للســـــوق ومركز اإليداع جيب (أ

 وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية. وإجراءات قواعد

عند إعداد مقرتح ملشــاريع قواعد أو   -كل فيما خيصــه-جيب على الســوق ومركز اإليداع  (ب

 .من هذه الالئحة (3االلتزام مبتطلبات امللحق ) هاإجراءات أو تعديل

قواعد اللالزمة لتنفيذ أحكام صـــالحية وضـــع اإلجراءات التقنية اللســـوق ومركز اإليداع  (ج

ــار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة وتعديلها مع أحكام النظام  مبا يتوافق ذلك و ،املشــــــــــــ

اهليئة مبا تعتزم وضــعه أو تعديله   الســوق ومركز اإليداع رشــع ُت، على أن ولوائحه التنفيذية

 فيه.   املستهدف نفاذهاعلى األقل من التاريخ تقوميًيا  ًامن إجراءات قبل ثالثني يوم

املشــار إليها يف  -على الســوق ومركز اإليداع التأكد من تطبيق القواعد واإلجراءات جيب  (د

األعضـــاء لديهما بتلك القواعد التزام مراقبة مبا يف ذلك  ،على أســـاس مســـتمر -هذه املادة

 .واإلجراءات

 : متطلبـات العضوية والعشرونالسابعة املادة 

ــوق ومركز اإليداع  جيب ــه -على الســ ــروط ومتطلبات   -كل فيما خيصــ ــع شــ ــوية  وضــ العضــ

 مع مراعاة اآلتي: ،مافيه

 .بهامبا يتناسب مع املخاطر املرتبطة  ماسالمة وكفاءة أعماهلاحلفاظ على  (1

ــول  (2 ــري إىل الوصـــ ، مع مراعاة االعتبارات املتعلقة  مااخلدمات املقدمة من قبلهالعادل واليســـ

 باملخاطر.

ــغيلية  النظاميةاملتطلبات توافر  التأكد من (3 ــاء فيهواملالية والتشـــــــــــ ألداء   مالدى األعضـــــــــــ

 ي:  وجتاه األعضاء اآلخرين، على أن تشمل املتطلبات اآلت ماهالتزاماتهم جتاه

 .ص الالزمة ملمارسة أعمالهيخارتلى الع العضو حصول .أ

يف  مبتطلبات العضـــــوية ه التزام تعيقلن  العضـــــو أن األنظمة أو اللوائح اليت خيضـــــع هلا .ب

 .مؤسسًا خارج اململكة هنوكحال 
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  قدراتهذلك  مبا يفواخلدمات ذات العالقة،  مالُنُظســــتخدام  الالعضــــو وجاهزيته  قدرة  .ج

 ة.  التقني

 .السوق أو مركز اإليداع أعمالسالمة وكفاءة  يفقبول العضو أثر  (4

 ر. مبتطلبات العضوية بشكل مستم التزام العضومن التأكد  (5

 : التدريبوالعشرونالثامنة املادة 

 مالتمكني األعضـــاء من فهم قواعده الالزم جيب على الســـوق ومركز اإليداع توفري التدريب

 واملخاطر املصاحبة للعضوية. ماوإجراءاته

 : شروط إدراج وتداول األوراق املاليةالتاسعة والعشروناملادة 

إدراج وتداول األوراق املالية، والنشــر  السـوق القواعد اخلاصـة بشـروط     أن يتوافر لدىجيب  (أ

ــوق،    ــفقات املنفذة لألوراق املالية املتداولة يف الســــ الفوري املنتظم للمعلومات املتعلقة بالصــــ

ــوق عن    وكذلك التزام ُم ــاح للســـ ــاء باإلفصـــ ــاهمني واألعضـــ ــدري األوراق املالية واملســـ صـــ

ــوابط واإلجراءات    ترىاملعلومات اليت  ــرورية، والضــ ــوق أنها ضــ ــمح   الســ ــبة اليت تســ املناســ

 ملؤسسات السوق املالية من يفري أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها يف السوق.  

ــفافيتها، وقواعد   (ب ــوق التأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكفايتها وشـــــــ جيب على الســـــــ

ــوق، والتأكد من  التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات األوراق املالية املدرجة يف الســــــــــــــــــــــ

 .وق ومحاية املستثمرينسالمة السل يقهاحتق

 : قواعد تسوية املنازعاتونثالثالاملادة 

بني   املنازعاتتســـوية لقواعد  -كل فيما خيصـــه-الســـوق ومركز اإليداع  أن يتوافر لدىجيب 

 .  وعمالئهم أعضاء مركز اإليداع، وبني هؤالء األعضاء، وبني ء السوقأعضا

 وإجراءاته: قواعد التعثر الثالثوناحلادية واملادة 

  ماللتعّثر، تضمن هل وإجراءات قواعد ومركز اإليداع األساسية   السوق  أن يتوافر لدى جيب  (أ

، واإلفصاح   ماحال تعثر أحد أعضائه يف  ماوتعزيز موارده مالوفاء بالتزاماتهيف ااالستمرار  

 .للعموم عن جوانبها الرئيسة اد أدنى
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ــوق كونأن تجيب  (ب ــية  الســـ ــاســـ ــتعداد ومركز اإليداع  األســـ لتنفيذ قواعد كافا على اســـ

ر املشــار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة، مبا يف ذلك اإلجراءات التقديرية  التعّثوإجراءات 

 املنصوص عليها يف تلك القواعد واإلجراءات.

 احلد من خماطرواحتواء اخلســائر  وإجراءاته ملركز اإليداع قواعد التعثر  تضــمن جيب أن  (ج

ــيولة ــمن آلية الســــ اختبارات دورية مع األطراف املعنية للتأكد من فعالية  تنفيذ ، وأن تتضــــ

 .  تلك اإلجراءات

 السوقم ُنُظالدخول املباشر إىل : الثالثونوالثانية املادة 

 م السوق بعد احلصول على موافقة اهليئة.للسوق إتاحة الدخول املباشر إىل ُنُظ (أ

الرتتيبات   يهاتوافر لدأن تيجب م السوق، فالدخول املباشر إىل ُنُظ إتاحةإذا اعتزمت السوق  (ب

لغرض التأكد  وذلك ؛ هالناشــئة عن إدارة املخاطرم الســوق وللدخول املباشــر إىل ُنُظالفّعالة 

 من احلفاظ على عدالة التداول وانتظام آلياته الفنية.

 : صناعة السوقوالثالثونالثالثة املادة 

احلصــول على موافقة  ، وجيب على الســوق األســاســية صــناعة الســوق  نشــاطإتاحة  للســوق (أ

 .قبل إتاحة ذلك النشاط اهليئة

أن تتوافر لديها القواعد يجب إتاحة نشاط صناعة السوق، ف      األساسية    إذا اعتزمت السوق  (ب

  تأكدوأن ت م الفّعالة لنشاط صناعة السوق وإدارة املخاطر الناشئة عنه،     واإلجراءات والُنُظ

م واإلجراءات والرتتيبات اخلاصــة بصــناعة  ُظللُن من اســتيفاء صــانع الســوقبشــكل مســتمر 

 .السوق

 قواعد مركز اإليداع: والثالثونالرابعة املادة 

ــليمة والفاعلة اليت قواعدالمركز اإليداع  أن يتوافر لدىجيب  (أ تضــــــــمن   واإلجراءات الســــــ

 بصورة نظامية. وتسويتها املتداولة يف السوق عمليات تسجيل األوراق املاليةكفاية 

 اآلتي: -اد أدنى - جيب أن تتضمن قواعد وإجراءات مركز اإليداع (ب

املناســــــبة حلماية األوراق املالية املودعة لدى مركز اإليداع  القواعد واإلجراءات حتديد  (1

  مارســـــــات صـــــــدري األوراق املالية وحامليها، مبا يف ذلك وضـــــــع امل  مبا حيمي حقوق ُم

من أي  هاوحاملي صـــــدري األوراق املاليةُمحقوق محاية اليت تضـــــمن  فّعالةال اســـــبيةال

 .أخطاء يف عملية التسجيل
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 .مرة يوميًا على األقل املودعة لديهألوراق املالية ا سجالت مطابقة (2

ــاء مركز اإليداع معاجلة  إجراءات (3 قدرة مركز   اإلفصـــاح عنها مبا يضـــمنوتعثر أعضـ

 واالستمرار يف أداء التزاماته.   السيولة احلد من خماطراحتواء اخلسائر واإليداع على 

فتح  املطالبات املتعلقة بها، ووتســـــــــــــــــــــجيل ملكية األوراق املالية والرهونات إجراءات  (4

ــفقات املنفذة   وتســــوية  ،فيها ، وإيداع األوراق املاليةاألوراق املالية إيداع حســــابات الصــ

 . عليها

 هالوإلغا: تعليق العضوية والثالثوناخلامسة املادة 

ــوق ومركز اإليداع جيب أن  (أ ــه-يتوافر لدى السـ ــوية   -كل فيما خيصـ إجراءات تعليق العضـ

 وإلغائها.

العضــــــوية أو إلغائها   تعليققبل  -كل فيما خيصــــــه  - جيب على الســــــوق ومركز اإليداع  (ب

، وتوثيق ذلك  لردلله املع ، وإتاحة الفرصة   ( من هذه املادة إشعار العضو  أمبوجب الفقرة )

 كتابيًا.

( من هذه املادة بيانًا  أمبوجب الفقرة )ها ئإلغاالعضـــــــــوية أو  تعليق جيب أن يتضـــــــــمن قرار   (ج

 واضحًا ألسباب القرار.  

د أعضــــائه أو  عضــــوية أحتعليق جيب على الســــوق ومركز اإليداع إشــــعار اهليئة فورًا عند  (د

 إلغائها.

 .هائإلغاأو  فيهعضو ضوية بتعليق عللهيئة إصدار تعليمات إىل السوق أو مركز اإليداع  (ه

 : اإلفصاح عن القواعد واإلجراءات والرسوم والثالثونالسادسة املادة 

ــوق ومركز اإليداع  جيب ــاح للعموم -كل فيما خيصــــــــه-على الســــــ العربية  باللغتني  اإلفصــــــ

دون مقابل عن  -أو أي وســـــــــــيلة أخرى حتددها اهليئة- نياإللكرتوني مايه موقعيفاإلجنليزية و

 اآلتية: املعلومات

 .-كل فيما خيصه-السوق ومركز اإليداع قواعد  (1

على أن يتضــــمن وصــــفًا موجزًا   هااناملقابل املالي على مســــتوى اخلدمات الفردية اليت يقدم (2

 بشأن أي خصومات متاحة. ماباإلضافة إىل سياساته ،لكل خدمة منها
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 : التداول يفري املنتظموالثالثونالسابعة املادة 

جيب على الســـوق وضـــع ضـــوابط للحد من خماطر تنفيذ أوامر بســـعر يفري اعتيادي أو ضـــمن       

 وحاالت إلغائها. نطاق سعري واسع، وآلية كشفها ومعاجلتها
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 السادسالباب 

 السوقعمليات 

 القابضةللشركة  طرح وإدراج األوراق املالية: والثالثونالثامنة املادة 

أو تابعة   شركة قابضة  قبلها أو من قبل من رة َدأوراق مالية ُمص إدراج  األساسية   لسوق ل ال جيوز

 مبا حيقق اآلتي:السوق ترتيبات  تضعما ض  ،هلا

 بإنصاف.   تلك األوراق املالية املصار الناشئة عن إدراج تعارضحاالت معاجلة  (1

 املشتقات املبنية عليها. ضمان سالمة تداول تلك األوراق املالية وعقود (2

 صدرين: االلتزامات املستمرة للُمالتاسعة والثالثوناملادة 

األوراق املالية  صـــدري ُم نمتكِّ م وترتيبات مناســـبةُظوضـــع ُن األســـاســـية على الســـوقجيب  (أ

 التزامات اإلفصاح املستمرة.  استيفاء من يف السوق املتداولة 

ــوق (ب ــية  جيب على السـ ــاسـ ــتيفاء ُم مراقبة األسـ ــدري اسـ ــوق  األوراق املالية املتداولة صـ يف السـ

 اللتزاماتهم املستمرة.  

 : التسعري واإلفصاحاألربعوناملادة 

حالة الســوق الفعلية، وذلك   متّثل أســعار األوراق املاليةكون جيب على الســوق التأكد من  (أ

ــرافه   ــوق وحتت إشـ ــبقًا من السـ ح عنها ُيفصـــَ، وأن ابناًء على إجراءات وتعليمات حمددة مسـ

 السوق، وأن تتضمن حاالت التذبذب السعري. حتددها وفقًا ملعايري

على العرض   أســـــعار األوراق املالية بناًء حتديدالتأكد من  األســـــاســـــية جيب على الســـــوق (ب

ذلك حتديد ســـــــــــعر األمر   مبا يفوالطلب، وأن ُتبيِّن للمشـــــــــــاركني نتائد أوامر التداول، 

 .األسعار يفاملعلومات املؤثرة  ومجيعذ يف السوق، فَّوحجمه، وما إذا كان األمر سُين

جيب على الســـــوق منح أوامر التداول املعلنة أولوية على أوامر التداول اخلفية املتســـــاوية يف   (ج

الســعر لدى ذات الســوق، واإلفصــاح عن بيانات تنفيذ الصــفقات جلميع األعضــاء بشــكل     

   .خفية متساٍو، مبا يف ذلك الصفقات املنفذة نتيجة ألوامر
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 : األختام الزمنيةاألربعونواحلادية املادة 

ــها   مُظكافة الُنيف  الوقت والتاريخجيب على الســـــــــوق التأكد من ُمزامَنة  (أ لديه مع بعضـــــــ

ــفقات، وإنشـــــاء البيانات     البعي ــعارات تنفيذ الصـــ ــمل ذلك اخلتم الزم  على إشـــ ، ويشـــ

 .  ونقلها، وسجالت املراجعة

ــع أختام زمنية على   (ب ــوق وضــــ ــمل   على أنعمليات ما قبل التداول  مجيعجيب على الســــ تشــــ

  التقارير أو ُنُظمالتداول أو  مُنُظاملعلومات من  تســــلموتعديلها وإلغاءها، فور  املدخلة األوامر

 .مراقبة االلتزام ُنُظم

ــع أختام زمنية على   (ج ــوق وضـــــــــ عمليات ما بعد التداول، فور حدوث  مجيعجيب على الســـــــــ

 ر.  التقاري مُنُظاملعلومات من  تسلمالتداول أو  مُنُظاملطابقة يف 

ــاء فيها مبعلومات ما قبل وما بعد التداول بشــــكل   (د ــوق تزويد األعضــ  ؛فوريجيب على الســ

 ا.  لتمكني األعضاء من تنفيذ الضوابط املناسبة ملراقبة املخاطر وإدارته

اد مخس عشرة دقيقة  ن توفِّر للعموم دون مقابل بيانات التداول خالل جيب على السوق أ   (ه

ــى ــرتكني يف خدمات   ؛الفعلي من وقت التداول أقصــ ــفافية التعامالت لغري املشــ لتحقيق شــ

 ا.  املعلومات لديه

 ة.املالية والبيانات املرجعي لألوراقجيب على السوق توحيد صيغة البيانات املستخدمة  (و

 إمكانية الوصول إىل اآلتي: توفِّر للعمومجيب على السوق أن  (ز

 .  األوامر بيانات سجل (1

 ة.املالي األوراق تداوالت بيانات على أن تشمل اد أدنى البيانات التارخيية للتداول (2

 وحدات تغري السعر : األربعونوالثانية املادة 

 .  وحدات تغري السعر لألوراق املاليةحتديد  السوق األساسيةجيب على 

  اخلوارزمي : التداولواألربعونالثالثة املادة 

اليت تتيح التداول اخلوارزمي الرتتيبات الالزمة للحد من  األســاســية الســوق أن يتوافر لدىجيب 

 .  على سالمة السوق هاخماطر
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 : الرقابة على السوقواألربعونالرابعة املادة 

جيب على الســوق وضــع آليات ملراقبة الســوق، مبا يف ذلك حتديد حاالت اضــطراب الســوق    (أ

 والسلوكيات املخالفة، والتعامل معها.  

جيب على الســــــوق تزويد اهليئة بآليات مراقبة الســــــوق املشــــــار إليها يف الفقرة )أ( من هذه  (ب

حـه التنفيـذيـة وقواعـد     وفقـًا ألحكـام النظـام ولوائ    تعليق التـداول آليـة  املـادة، مبـا يف ذلـك    

يف حال توافر ظروف حيتمل أن   للهيئة ماملقدَّ الدعمو ،التذبذب الســــــــعري آليةو، الســــــــوق

 تؤدي إىل اضطراب السوق.

 التداولتعليق : واألربعوناخلامسة املادة 

أي جلســـة تداول أو   نشـــاط إصـــدار تعليمات إىل الســـوق بتعليق –وفقًا ألحكام النظام – للهيئة

 .  التداول يف ورقة مالية واحدة أو أكثرنشاط تقصريها أو متديدها أو تعديل وقتها، وتعليق 
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 السابعالباب 

 عمليات مركز اإليداع

 

 حسابات األوراق املالية: واألربعونالسادسة املادة 

مبا يف ذلك  ، وتســويتهاعمليات تســجيل األوراق املالية جيب على مركز اإليداع ضــمان كفاية 

 القيام باآلتي:

خماطر  اختاذ تدابري التسوية املناسبة للتحقق من الصفقات املنفذة ووضع إطار عمل لتقييم       (1

 األصول.     حفظ

وفر احلماية الكافية لألعضاء، مبا يف ذلك حتديد   تاإليداع والتسوية   مُنُظالتأكد من أن  (2

 األختام الزمنية.  

ــابات اليت من شــــأنها أن متكه االحتفاظ باظم ووضــــع الن (3 ، يف أي وقت  هنلســــجالت واحلســ

ها  وبين ،يف مركز اإليداع من أعضـــائهعضـــو كل ودون تأخري، من الفصـــل بني حســـابات 

 .  ملركز اإليداع العائدة ساباتاحل وبني

فصل   عضو مركز اإليداع من  االحتفاظ بالسجالت واحلسابات اليت من شأنها أن متكهن      (4

 األوراق املالية العائدة لعمالئه.أوراقه املالية عن 

 دينة يف حسابات األوراق املالية.  حظر السحب على املكشوف واألرصدة امل (5

،  واألوراق املالية اململوكة له حساباته يف مركز اإليداع متكني املستثمر من الوصول إىل     (6

 .  واحلصول على كشي عنها

 ق املالية الصادرة عنه.اورصدر من احلصول على نسخ من سجل ملكية األمتكني امُل (7

 : أصول مركز اإليداعواألربعونالسابعة املادة 

ــوله  جيب على مركز اإليداع  (أ ــمان حفظ أصـــ ــع القواعد واإلجراءات الالزمة لضـــ  لدىوضـــ

ممارســات حماســبية   مولديه، أشــخاص اعتباريني مرخصــني وخاضــعني للرقابة واإلشــراف  

 ل.  األصول بشكل كام فّعالة وإجراءات للحفظ وضوابط داخلية حتمي تلك

 .فوريوصول إليها بشكل له الجيب على مركز اإليداع حفظ األصول بطريقة تضمن  (ب
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احتســـاب التعّرضـــات للبنوك، أخذًا يف االعتبار نطاق عالقته مع  جيب على مركز اإليداع  (ج

 . امنهأي 

 حفظ األصول إال من خالل أي من اآلتي: اإليداعال جيوز ملركز  (د

فيما يتعلق افظ األصـــول  ومركز اإليداع فيما يتعلق افظ األصـــول داخل اململكة،  (1

م تســوية األوراق املالية اليت يرى مركز  مراكز إيداع األوراق املالية وُنُظخارج اململكة 

ــمانات اليت     أنها تقّد اإليداع ــائل احلماية والضــ ــمانات مماثلة لوســ ــائل محاية وضــ م وســ

 .  اخل اململكةدمها مراكز اإليداع دتق

كانت األصول نقدية، وذلك    إذام املدفوعات البنوك أو مشغلي ُنظُ البنوك املركزية، و (2

أم خارج   البنك املركزيإلشـــراف   وختضـــع داخل اململكة  ت تلك اجلهاتأكانســـواء  

وسائل محاية وضمانات مماثلة لوسائل احلماية      تقّدم اأنه اإليداعاململكة ويرى مركز 

البنك  م املدفوعات اخلاضـــــعة إلشـــــراف تقدمها البنوك اللية أو ُنُظوالضـــــمانات اليت 

 املركزي.

ستثمار يف حال الريفبة      جيب على مركز اإليداع  (ه سرتاتيجية لال ضع ا ستثمار  يف و صول ا ،  هأ

 شريطة اآلتي:

 .ن تتسق مع سياسته إلدارة املخاطرأ (1

الســيولة ذات حد أدنى  يف النقد فقط أو أدوات مالية عالية  تلك االســتثماراتتكون أن  (2

وجيب أن تتوافر إمكانية تســييل تلك االســتثمارات على   ،لســوق واالئتمانمن خماطر ا

 .  حنو سريع مع أقل تأثري سليب يف السعر

 سجالت مركز اإليداع: واألربعونالثامنة املادة 

املودعة األوراق املالية بالرهونات واملطالبات املتعلقة جيب على مركز اإليداع إرســال تقرير عن 

نهاية ربع الســنة املالية ملركز اإليداع، على  من( يومًا 21) خالل ةإىل اهليئة والســوق املعني لديه

 أن يشتمل ذلك التقرير على اآلتي:

 .  ركز اإليداعمسجالت أي نقص يف  (1

 .  ركز اإليداعميف سجالت  امُلدخلةخطأ يف املعلومات أي  (2
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 الثامنالباب 

 املخاطر 

 إدارة املخاطر: التاسعة واألربعوناملادة 

م وإجراءات لتحديد املخاطر واحلد ُظجيب على الســوق ومركز اإليداع وضــع ســياســات ونُ  (أ

ــتمر ــوق ومركز اإليداع  كذلك جيب و ،منها، ومراجعة ذلك على أســــــاس مســــ على الســــ

املناســـــبة للحد  حتديد املخاطر الناشـــــئة عن الروابط مع اجلهات األخرى، وتطوير األدوات 

 منها.

أعمااًل خارج اململكة حتديد املخاطر   ممارســــتهما عند جيب على الســــوق ومركز اإليداع   (ب

 هلا واحلد منها. اننظمة اليت خيضعالتملة يف حال التعارض بني األ

 املخاطر التشغيليةوإدارة : حتديد اخلمسوناملادة 

ــوق ومركز اإليداع حتديد ومراقبة وإدارة ــغيلية،    جيب على السـ ــادر املخاطر التشـ خمتلي مصـ

 ، على أن تشمل اآلتي:ووضع سياسات وإجراءات واضحة ملعاجلتها

ــمن ذلك العمليات  حتديد  (1 مجيع نقاط اإلخفاق املنفردة واملؤثرة يف العمليات املختلفة، ويتضـ

ــر   –الداخلية مبا يف ذلك  ــبيل املثال ال احلصــــ ــور يف ُن –على ســــ م املعلومات  ُظأوجه القصــــ

، وعدم كفاية عمليات الفحص من قبل املوظفني، وعدم كفاية الرقابة على  مااخلاصة به 

إخفاق   –على ســبيل املثال ال احلصــر   –واألحداث اخلارجية مبا يف ذلك  ،م والعملياتالُنُظ

 .  مقدمي اخلدمات الرئيسة، ووقوع الكوارث الطبيعية

 .على أساس مستمر مااجههتقييم الطبيعة املتغرية للمخاطر التشغيلية اليت تو (2

 .حتليل نقاط الضعي التملة، وتنفيذ آليات الدفاع املناسبة (3

 : خطة استمرارية األعمالواخلمسون احلاديةاملادة 

ــيًا يف إطار إدارة املخاطر يف   (أ الســـوق ومركز  ُتَعّد خطة اســـتمرارية األعمال عنصـــرًا أســـاسـ

. وجيب أن تكون مجيع جوانب خطة اســــــتمرارية األعمال موثقة بشــــــكل واضــــــح  اإليداع

 وكامل.  

 على اآلتي: للسوق جيب أن تشتمل خطة استمرارية األعمال (ب
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حتديد ومعاجلة األحداث اليت حيتمل بشـــكٍل كبري أن تؤدي إىل تعطل العمليات، مبا    (1

 .  قواسع النطاأو  اكبرًي يف ذلك احلوادث اليت قد تسبب اضطراًبا

أهداف حمددة وواضحة تتناول التدابري اليت متنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات       (2

واإلجراءات اليت حتد من تأثري حوادث التعطل من خالل الســـماح باالســـتعادة الســـريعة     

يف وقتا كافا عقب التوقي. ويف هذا اخلصــوص، جيب أن   الســوقواســتئناف عمليات 

 دون تأخر.  ف العمليات قادرًا على استئنا السوق يكون

 م التداول.األعمال وااللتزام املرتبطة بنظ إعداد نسخ احتياطية لبيانات (3

ــتمرارية األعمال جيب  (ج ــتمل خطة اسـ ــار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة- أن تشـ على  -املشـ

ــاء موقع ثانوي خارج موقعه الرئيس مبوارد وإمكانيات ووظائي كافية، وترتيبات   إنشــــــــــ

مناسبة، ايث ال يتأثر بأي أعطال واسعة النطاق، وُيسمح للموقع الثانوي بالقيام    توظيفية 

على املوقع الثانوي اخلدمات الضرورية والرئيسة      أن تتوافر بالعمليات إذا لزم األمر، وجيب

مركز   الســــوق أو ألداء الوظائي بشــــكل متناســــب مع وقت االســــتعادة الدد بواســــطة   

م تقنية املعلومات من استئناف العمليات خالل ساعتني   اإليداع، الذي يتطلب أن تتمكن ُنُظ

  -حتى يف احلاالت القصــــوى -أدنى، واســــتكمال عمليات التســــوية  من وقوع التعطل اد

ــوق و قبل نهاية عمل اليوم الذي تعطَّل فيه العمل، وعلى مركز اإليداع اختبار هذه الســـــــــــــ

 دوري. اإلجراءات بشكل

 إدارة خماطر األعمال العامةترتيبات : واخلمسون الثانيةاملادة 

ــوق ومركز اإليداعلدى كون تجيب أن  (أ  إلدارة خماطر األعمال العامةترتيبات  الســــــــــــــــــــــ

 :ما يأتي الرتتيباتوجيب أن تتضمن تلك  ومراقبتها،

، مع ماوخدماته ماهحتديد مصــــــــــادر خماطر األعمال العامة وأثرها التمل يف عمليات (1

 . مراعاة اخلسائر السابقة والتوقعات املالية املستقبلية حيثما أمكن

أن تأخذ يف االعتبار جمموعة من األدوات، مثل تقييم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية،              (2

 .وحتليل االحتماالت، وحتليل االستجابة إلدارة خماطر األعمال العامة

ــوق ومركز اإليداعجيب على  (ب ــة إدارة   السـ ــياسـ إبالغ اهليئة فوًرا بأي تغيريات جوهرية يف سـ

 .ماخماطر األعمال العامة اخلاصة به
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 إدارة خماطر األعمال العامة: واخلمسون الثالثةاملادة 

ــوق جيب على (أ أن   –ملخاطر األعمال العامة  ماكجزء من إدارته – اإليداعمركز و الســــــــــــــ

كمنشــأة قائمة يف   مامن مواصــلة عملياته مابصــايف األصــول الســائلة اليت متكنه احيتفظ

 .خلسائر أعمال عامة ماحال حتمله

ــول الســــــائلة الذي جيب أن حيتفظ به    (ب الســــــوق ومركز  عند حتديد مقدار صــــــايف األصــــ

يف االعتبار املدة الزمنية الالزمة الســـــــــــــــــــــــتعادة العمليات   اأن يأخذ مايه، جيب علاإليداع

 .ماهلواخلدمات الرئيسة 

أقل من  - أي وقت من األوقاتيف - حتفظ بهصايف األصول السائلة الذي يُ    إذا كان مقدار  (ج

أو  لســــــــــــــــوق ادارة إجملس ( من هذه املادة، فيجب على باملقدار املطلوب مبوجب الفقرة )

ــع خطة لرفع مركز اإليداع ــول الســـــائلة الذي حيتفظ   وضـــ ــايف األصـــ به إىل املقدار   انصـــ

 .وحتديثها بشكل مستمر املطلوب

ــوق ومركز اإليداعجيب أن تكون األصــــول اليت حيتفظ بها  (د لتغطية خماطر األعمال   الســ

وعند حساب صايف األصول السائلة املتاحة لتغطية         .العامة ذات جودة عالية وسيولة كافية 

ــول حيتفظ  ــاب أي أصــــ بها لتغطية املخاطر أو   انخماطر األعمال العامة، جيب عدم احتســــ

 .مامن أعضائه أياخلسائر املتعلقة بتعثر 
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 التاسعالباب 

 االلتزامات األخرى للسوق ومركز اإليداع 

 سرية املعلومات: واخلمسون الرابعةاملادة 

ــوق ومركز اإليداعجيب على  ــرية املعلومات اليت  الســـ ــالالافظة على ســـ عند  عليها نحيصـــ

 ة:اآلتيعنها إال يف أي من احلاالت اإلفصاح  ما، وال جيوز هلممارستهما أعماهلما

ــاح عنها بناًء على طلب اهليئة أو جلان الفصـــــل يف منازعات األوراق املالية   إ (1 ذا كان اإلفصـــ

مبوجــب النظــام أو لوائحــه التنفيــذيــة أو األنظمــة ذات العالقــة، أو بنــاًء على طلــب اإلدارة   

ــل األموال ونظام مكافحة  العامة للتحريات املالية وفقًا ألحكام نظام مكافحة يفســـــــــــــــ

 .  رهاب ومتويله ولوائحهما التنفيذيةجرائم اإل

 .  صراحًة على اإلفصاح عنها املستثمرإذا وافق  (2

 للمستثمر.  ينة عمإذا كان اإلفصاح عنها ضروريًا بشكل معقول ألداء خدمة  (3

 إذا ض تُعد املعلومات سرية. (4

 .  أي حاالت أخرى حتددها قواعد السوق وقواعد مركز اإليداع (5

 حفظ السجالت: واخلمسون اخلامسةاملادة 

املتعلقة  االحتفاظ جبميع الســجالت  -ا خيصــهكل فيم- الســوق ومركز اإليداعجيب على  (أ

 .  ماواخلدمات والنشاطات املقدمة منه مابأعماهل

 .وما بعده ما قبل التداول تسجيل وحفظ معلوماتجيب على السوق  (ب

 جيب على مركز اإليداع تسجيل وحفظ معلومات األوراق املالية امُللغى إيداعها.  (ج

، وفيما  جيب على مركز اإليداع تســجيل وحفظ معلومات األوراق املالية طوال مدة إيداعها (د

  املشــار إليها يف هذه املادةاالحتفاظ بالســجالت  الســوق ومركز اإليداعجيب على عدا ذلك 

   ما ض حتدد اهليئة خالف ذلك. ىكحد أدن مدة عشر سنوات

ــزاع، أو   السجالتإذا كانت ( من هذه املادة، ددون إخالل بأحكام الفقرة ) (ه ذات صلة بنـــــ

إىل حني التوصل إىل تسوية تامة للنـــــــــــــــزاع أو   بالسجالتحتقيق نظامي، فيجب االحتفاظ 

 االنتهاء من التحقيق.
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بأي وســيلة، على أن تكون حمفوظة بطريقة   الســوق ومركز اإليداعجيوز حفظ ســجالت  (و

 وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.ة ممنظ

  اإليداعمركز و الســـــــــوق جيب تقديم مجيع الســـــــــجالت أو املعلومات اليت ُتحفظ من قبل (ز

  السوق ومركز اإليداع جيوز للهيئة معاينة سجالت  ، ووجب هذه الالئحة عند طلب اهليئةمب

 .مباشرًة أو من خالل شخص تعّينه هلذا الغرض

ــائه (ح ــوق ومركز اإليداع عند طلب أحد أعضـــ ــابق فيه ماجيب على الســـ ــو ســـ أي  ماأو عضـــ

من  اخالل فرتة زمنية معقولة أًي افظ بها خالل فرتة احلفظ النظامية أن يوفرســـــجالت حمَت

 اآلتي:

 أي مواد أو سجالت مكتوبة تتعلق بذلك العضو. (1

ا تتعلق بأعمال الســوق ماها من ذلك العضــو، أو أرســلها إليهيمراســالت تلقخ من أي ُنســَ (2

 أو مركز اإليداع.  

إىل طرف ثالث  ســجالت جيوز للهيئة إصــدار تعليمات إىل الســوق ومركز اإليداع بتســليم ال  (ط

 يف حال إلغاء الرتخيص أو تعليقه.

 : املنتجات واخلدماتواخلمسون السادسةاملادة 

منتجات أو  أي مركز اإليداع احلصول على موافقة اهليئة قبل بدء توفري  و السوق  جيب على (أ

 .أو تعديل أّي منها خدمات

ــها أو      (ب ــســ ــواق اليت تؤســ ــبقة على األســ ــول على موافقة اهليئة املســ ــوق احلصــ جيب على الســ

 .تشغلها

 إجراءات االتصال ومعايريه: واخلمسون السابعةاملادة 

لتمكني ؛ قبولة دولًيااملتصــــــال االإجراءات اســــــتخدام جيب على الســــــوق ومركز اإليداع  (أ

  ئهوتلك اخلاصة بأعضا   للسوق أو مركز اإليداع التابعة  م املعلوماتصال الفعَّال بني ُنظُ االت

  .  مي اخلدمات اخلارجينيكمقّد بهوعمالئهم ويفريهم ممن يرتبطون 

ــال املقبولة دولًيا، كتنســـيقات  الســـوق ومركز اإليداع جيب على   (ب اســـتخدام معايري االتصـ

 .يةرجعاملبيانات القياسية للرسائل، ومعايري 
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 : تقرير مراجع احلساباتواخلمسون الثامنةاملادة 

األولية  تزويد اهليئة بقوائمه املالية  -كل فيما خيصــــه -على الســــوق ومركز اإليداع   بجي (أ

الربعية خالل فرتة ال تتجاوز ثالثني يوًما من نهاية الفرتة املالية اليت تشــــــــملها تلك القوائم،   

الفرتة املالية الســــــنوية اليت  خالل ثالثة أشــــــهر من نهاية  املراجعةالســــــنوية وبقوائمه املالية 

 .تشملها تلك القوائم

ــابات األوراق املالية املودعة راجع عن تقرير ُمبتزويد اهليئة  جيب على مركز اإليداع (ب حســـــــــ

  .  له خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية وذلك ،لديه

عند تعيني مراجع حساباته التأكد    -كل فيما خيصه - جيب على السوق ومركز اإليداع  (ج

من أنه مســـــجل لدى اهليئة وفقًا لقواعد تســـــجيل مراجعي حســـــابات املنشـــــآت اخلاضـــــعة   

 إلشراف اهليئة.

 : التقرير السنويالتاسعة واخلمسوناملادة 

ــوق وجيب على  ــنوي إىل اهليئة لتأكيد التزامه اإليداعمركز الســــــ جبميع   ماتقديم تقرير ســــــ

 .ماهل خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املاليةوذلك  ،النظام ولوائحه التنفيذية أحكام

 

 

 العاشرالباب 

 النشر والنفاذ

 النشر والنفاذ: الستوناملادة 

 هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها. تكون
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 (1امللحق )

 والبدء يف ممارسة العمل املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص

 

 :واملستندات املطلوبة للرتخيصأواًل: املعلومات 

 

وصــي تفصــيلي لغرض  تشــتمل على جيب على مقّدم الطلب تقديم خطة عمل  - خطة العمل (أ

 على أن تكون حمددة وقابلة للقياس والتحقيق.  وأهدافه، احلصول على الرتخيص

 

ــتملة على   - ترتيبات احلوكمة (ب جيب على مقّدم الطلب تقديم ترتيبات للحوكمة مشـــــــــــــــــــ

 .  اهليكل التنظيمني

 

ســـياســـات  على مقّدم الطلب تقديم جيب  - ســـياســـات وإجراءات تقديم اخلدمات الرئيســـة (ج

ها  لتضـــــمن فعالية تقديم اخلدمات الرئيســـــة، مبا يف ذلك التخطيط هلا وإنشـــــا  وإجراءات

 .واحلفاظ عليها وتشغيلها ومراقبتها

 

إطاًرا واضـــــــــــــــًحا وموثًقا إلدارة    على مقّدم الطلب أن يقّدمجيب  -احلد من املخاطر خطة  (د

املخاطر يتضـــمن ســـياســـة حتمل املخاطر، وحيدد املســـؤوليات واملســـاءلة عن القرارات ذات  

 ئ.  ، ويتضمن آلية اختاذ القرارات يف األزمات وحاالت الطواربهاالصلة 

 

قرار جهازه اإلداري بالصيغة    من صورة  تقديممقّدم الطلب  على جيب -اإلداري اجلهاز قرار (ه

ــ   واكتمال بدقةعلى الطلب وحمتوياته، يقر فيه  موافقتهًنا ماليت حتددها اهليئة متضــــــــــــــــ

 .له املرافقة واملستندات عليها حيتوي اليت املعلومات

 

  النظام أو التأســــيس عقد من صــــورة تقديممقّدم الطلب  على جيب -التأســـيس  مســـتندات  (و

 .الطلب ملقّدم األساسي
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 :للبدء يف ممارسة العملواملستندات املطلوبة ثانيًا: املعلومات 

 

تقديم خطة استمرارية العمل مشتملة    جيب على السوق ومركز اإليداع   – استمرارية العمل  (أ

 على اآلتي:  

حتديد ومعاجلة األحداث اليت حيتمل بشــــــــــــــــــــــــكٍل كبري أن تؤدي إىل تعطل  تقييم و (1

 أو واسع النطاق. اقد تسبب اضطراًبا جوهرًيالعمليات، مبا يف ذلك احلوادث اليت 

ــبة الســــتئناف عملياتها أو إيقافها بشــــكل تدرجيي ومنظهم بناًء على نتائد    (2 خطط مناســ

 ذلك التقييم.

أهداف حمددة وواضحة تتناول التدابري اليت متنع تعطل العمليات الرئيسة، والسياسات       (3

تقديم اخلدمات  اســــــــــــــــتمرار واإلجراءات اليت حتد من تأثري حوادث التعطل من خالل

اســتئناف عملياتها يف وقتا  والســماح باالســتعادة الســريعة و الرئيســة يف احلاالت الطارئة

   كافا عقب التوقي.

 

 املعلومات. ترتيبات حوكمة تقنية  (ب

 

  .خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيني (ج

 

عند  تقديم اإلجراءات التأديبية جيب على الســـــــــــوق ومركز اإليداع  - اإلجراءات التأديبية (د

 . بتنظيم عملهوائح والقواعد اخلاصة خمالفة عضو السوق أو عضو مركز اإليداع لله

 

تقديم خطة للمطابقة وااللتزام  جيب على الســـوق ومركز اإليداع  - االلتزاماملطابقة وخطة  (ه

كد من االلتزام باللوائح  أللت على أعضـــــــــــائه؛ إجراءات التفتيش والتدقيقمشـــــــــــتملة على 

    به.والقواعد اخلاصة 

 

  ،تقديم وصي تفصيلي للعمليات لديه  جيب على السوق ومركز اإليداع   - النظم التشغيلية  (و

 مشتمل على اآلتي:

 .نظمة املساندة لهألآلية الدخول إىل النظام اإللكرتوني وا  (1
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 الرسوم املقرتحة. (2

 ساعات تشغيل النظام، والتاريخ املتوقع لبدء العمل به.  (3

 دليل املستخدم. (4

فيما يتعلق بالسوق، إجراءات عرض األسعار واألوامر وإدخاهلا يف النظام لديه  (5

 وإجراءات تنفيذ الصفقات. 

 فيما يتعلق مبركز اإليداع، إجراءات تسوية الصفقات املرتبطة بالنظام لديه.  (6

 

 .لعمله الالزمة والتعليمات قواعدوال اللوائح مشاريع (ز

 

االتفاقات والرتتيبات واملفاهمات مع   تقديمعلى الســـــــــــــــــوق ومركز اإليداع  جيب -العقود (ح

 .  جوهرية عمليات أو خدماتلتقديم أي  األخرىطراف األ

 

ستندات  (ط سيس  م   مسـتندات  من صـور  تقديمجيب على السـوق ومركز اإليداع   -النهائية التأ

ــيس النهائية،  ــجل التجاري،    مبالتأسـ ــي، والسـ ــاسـ ــيس، والنظام األسـ ا يف ذلك عقد التأسـ

 والرتخيص الصادر عن وزارة االستثمار )حيثما ينطبق(.

 

  اإللكرتوني املوقع بياناتالســــــــــــوق ومركز اإليداع تقديم  على جيب -اإللكرتوني املوقع (ي

 .اهليئة حتددها اليت املعلوماتعن  خالله من ُيفصح الذي
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 (2امللحق )

 متطلبات اإلشعار

 

 أي من األمور اآلتية:حدوث جيب على السوق ومركز اإليداع إشعار اهليئة كتابيًا فور  (أ

 .تشغيلي ناجم عن املخاطر التشغيلية حادثأي  (1

 ، مبا يف ذلك تلك الناجتة عن عطل يف األنظمة.ماي من إجراءاتهألأي تعثر أو تأخر  (2

ــا    (3 ــدمهـ ــات اليت قـ ــة للمعلومـ ــا أيأي تغيريات جوهريـ ــة منهمـ ــب   إىل اهليئـ أليفراض طلـ

 .الرتخيص

 .  هافي مااملرخص هلتلك  عدا أعمالممارسة أي  (4

تأسيس أو متلك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها           (5

 .  الرئيس

، مبا يف ذلك أي أصـــــــول  ســـــــالمة وضـــــــعه املاليأي حدث يؤدي إىل تغيري جوهري يف   (6

طرفًا فيها، أو أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي         أي منهما  ُترهن، أو دعوى يكون

من اهليئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو    على أي منهماأو قيد احتياطي مفروض 

 .  قضائية

 ا.  بالتزاماته املالية يف أوقاته أي منهماى لدأي حدث قد يؤثر يف وفاء عضو  (7

 .  أو تقديم استقالته، لدى أي منهما اجلهاز اإلداري عضو عزل (8

 ته.أو تقديم استقال ،إعفاء املدير التنفيذي لدى أي منهما (9

  ما هيلألنظمة أو اللوائح التنفيذية أو لنظام      ى أي منهما لد موظي  يرتكبها أي خمالفة    (10

 .  ياألساس

 .تكليي جهة خارجية بأداء أي من املهام اجلوهرية (11

 

من تاريخ  واحد وعشـــــــــــرين يوماً خالل جيب على مركز اإليداع إشـــــــــــعار اهليئة كتابيًا   (ب

 ، مع بيان أسباب ذلك. ركز اإليداعميف سجالت  امُلدخلةخطأ يف املعلومات اكتشاف أي 

 جيب على الســـــوق ومركز اإليداع إشـــــعار اهليئة كتابًيا بشـــــكل ســـــنوي حيال التغريات  (ج

 يف خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيني لدى أي منهما. والتحديثات

 

 
 



 

 43 من 40 الصفحة

 (3امللحق )

 ضوابط إعداد القواعد واإلجراءات

 

عن املقرتح إىل اهليئة بعد موافقة جملس إدارة الســــــــــوق أو مركز   دراســــــــــة متكاملةرفع  (أ

ومدى إىل إعداده،  دعتواألســباب اليت  ،هدافهأل ًاتوضــيح تتضــمنعلى أن ، عليها اإليداع

 .الفنية والقانونية، وأن ُيراعى فيها اجلوانب وأثره املتوقع ،احلاجة إليه

(  أيف الفقرة ) ااملشار إليه - الدراسة تقديم مذكرة توضيحية عن املقرتح إىل اهليئة بعد رفع   (ب

ومســـودة املشـــروع مع  ة، رتح، وعناصـــره الرئيســـتتضـــمن بيانًا للســـند النظامي للمق -أعاله

 ، باإلضافة إىل اآلتي:تطبيقها عنثار املرتتبة واآل ،بشكل واضح اشرح مواده

التشــريعات والتجارب الدولية اليت اســتفيد منها عند إعداده، وأهم النصــوص النظامية    (1

 الواردة يف تلك التشريعات.

وضـــــــع جدول يتضـــــــمن بيانًا باألحكام النظامية الواردة يف اللوائح التنفيذية، وقواعد  (2

  إلغالها أو تعديلها، يتطلباليت وقواعد مركز املقاصة  السوق وقواعد مركز اإليداع  

 وما يقابلها من أحكام مقرتحة مع ذكر أسباب ذلك.

 بعد احلصول على عدم ممانعة اهليئة الستطالع آراء العموم.  مسودة املشروع نشر  (ج

متضــــمنًا   رفع املقرتح إىل اهليئة بعد اســــتطالع آراء العموم حياله لطلب إقراره من اسلس،   (د

تطلبات املنصــــــوص عليها يف الفقرة  ، إضــــــافة إىل املحياهلا املتخذة واإلجراءات العموم راءآ

 ( أعاله.ب)

نشــــــــر ملخص ألهم ما تضــــــــمنته آراء العموم واإلجراءات املتخذة حياهلا، وذلك بعد إقرار   (ه

 .للمشروع ونشرهاسلس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 من 41 الصفحة

التعديالت املقرتحة على قائمة املصطططالحات املسطططتخدمة ح لوائ  هيوة السطططوق املالية وقواعدها ح  طططوء  ه( 

 :-إن وجدت -املالية باملقارنة مع النصوص احلالية األوراق ز إيداع ومراك أسواقاملقرتحة لالئحة  األحكام

 التعديل املقرتح املصطلح م

1.  - 

قصد به يف الئحة أسواق ُي الدخول املباشر إىل ُنظم السوق:

ومراكز إيداع األوراق املالية، آلية فنية يتمكهن من خالهلا 

- التداولم بشكل مباشر يف ُنُظ وامراألالشخص من إدخال 

 -دون تّدخل أو إعادة إدخال لألوامر من قبل شخص آخر

 لغرض تنفيذ الصفقات.

2.  

يقصد بها يف الئحة مؤسسات الروابط الوثيقة: 

ي السوق املالية والئحة وكاالت التصنيي االئتمان

والئحة مراكز مقاصة األوراق املالية، العالقة بني 

مؤسسة الرتخيص، أو شخص )يكون مقدم طلب 

، أو وكالة التصنيي االئتماني املرخص السوق املالية

هلا، أو مركز املقاصة( وأي من األشخاص اآلتي 

 بيانهم:

 مسيطر على ذلك الشخص. (1

 شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص. (2

شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على  (3

 ذلك الشخص.

شركة مسيطر عليها من أي من األشخاص  (4

 ( أعاله.3( أو )2( أو )1إليهم يف )املشار 

يقصد بها يف الئحة مؤسسات السوق املالية الروابط الوثيقة: 

والئحة مراكز مقاصة ي والئحة وكاالت التصنيي االئتمان

، والئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق املالية األوراق املالية

مؤسسة العالقة بني شخص )يكون مقدم طلب الرتخيص، أو 

، أو وكالة التصنيي االئتماني املرخص هلا، أو املاليةالسوق 

( وأي من أو السوق، أو مركز اإليداع ،مركز املقاصة

 األشخاص اآلتي بيانهم:

 مسيطر على ذلك الشخص. (1

 شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص. (2

شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك  (3

 الشخص.

ار شركة مسيطر عليها من أي من األشخاص املش (4

 ( أعاله.3( أو )2( أو )1إليهم يف )

3.  

شركة السوق املالية السعودية )تداول( أو  السوق:

السوق املالية السعودية. وتشمل حيث يسمح سياق 

النص بذلك أي جلنة، أو جلنة فرعية، أو موظي، أو 

مسؤول، أو تابع، أو وكيل ميكن أن يكلَّي يف 

الوقت احلاضر بالقيام بأيٍ من وظائي السوق. وعبارة 

أو بواسطة  "يف السوق" تع  أي نشاط يتم من خالل

 التجهيزات اليت توفرها السوق. 

شــركة الســوق املالية الســعودية )تداول( أو الســوق    : لســوقا

ــعودية ــية أو   املالية السـ ــاسـ ــوق األسـ . التداول البديل نظامالسـ

ــياق النص بذلك أي جلنة، أو جلنة   ــمح ســ ــمل حيث يســ وتشــ

ــؤول، أو تابع، أو وكيل ميكن  فرعية، أو موظي، أو مســــ

أن يكلَّي يف الوقت احلاضر بالقيام بأٍي من وظائي السوق.   

وعبارة "يف الســوق" تع  أي نشــاط يتم من خالل أو بواســطة  

 التجهيزات اليت توفرها السوق. 

4.  

مركز إيداع األوراق  داع:املركز أو مركز اإلي

املالية الذي يتم إنشاله مبوجب املادة السادسة 

والعشرين من النظام. وحتى يتم إنشاء املركز، فإن 

أي إشارة إليه تع  نظام اإليداع يف سوق األوراق 

 املالية "تداول".

مركز إيداع األوراق املالية الذي      املركز أو مركز اإليداع: 

املادة الســــادســــة والعشــــرين من النظام. يتم إنشــــاله مبوجب 

وحتى يتم إنشــــــــاء املركز، فإن أي إشــــــــارة إليه تع  نظام 

أوراق  إيداعمركز  اإليداع يف ســــــــوق األوراق املالية "تداول".

مــاليــة مرخص لــه يف مزاولــة عمليــات إيــداع األوراق املــاليــة     

يف  املتداولة يف الســــوق ونقلها وتســــويتها وتســــجيل ملكيتها 

أســواق ومراكز إيداع اململكة وفقًا ألحكام النظام والئحة 

 األوراق املالية.



 

 43 من 42 الصفحة

 التعديل املقرتح املصطلح م

5.  

يقصد به يف الئحة صناديق االستثمار،  صانع السوق:

مؤسسة سوق مالية مرخص هلا بالتعامل تقوم بإدخال 

أوامر بيع وشراء بشكل مستمر خالل ساعات 

التداول لغرض توفري السيولة للوحدات املتداولة 

 وق املؤشر املتداول.لصند

مؤسسة  يقصد به يف الئحة صناديق االستثمار،صانع السوق: 

التعامل تقوم بإدخال أوامر بيع  نشاطسوق مالية مرخص هلا ب

خالل ساعات التداول بشكل مستمر  ألوراق مالية وشراء

للوحدات املتداولة لصندوق املؤشر  لغرض توفري السيولة

املالية وفقًا ملا تصدره اهليئة أو السوق لتلك األوراق  املتداول

 .من لوائح أو قواعد أو إجراءات

6.  - 

ــتقل  أســواق ومراكز إيداع  قصــد به يف الئحةُي :العضــو املس

ــو جملس إدارة يفري تنفيذي يتمتع األوراق املالية،  عضــــــــــــــــــــ

باالســـــــــــــتقالل التام يف مركزه وقراراته، مبا يف ذلك عدم 

قة أخرى تؤدي إىل       بة أو عال مال أو قرا عارض وجود أي أع  ت

أو  إدارةأو  بالسوق أو مركز اإليداع،يف املصار فيما يتعلق 

ــاء ــافة إىل عدم وجود أي من هذه أي منهما أعضـــــــــ ، إضـــــــــ

 ة.لعضويته يف جملس اإلدارالسابقة  تنيالسن العالقات خالل

7.  - 

جمموعة القواعد واللوائح واإلجراءات  :مركز اإليداعقواعد 

واملوافق  مركز اإليداعوالتعليمات املقرتحة من جملس إدارة 

 عليها من جملس اهليئة.

8.  - 

ــوق املالية: املعايري الدولية للبنية  مبادئ البنية التحتية للســــــــــ

ــادرة عن جلنة املدفوعات والبنية  ــوق املالية الصـــ التحتية للســـ

( واللجنة الفنية للمنظمة الدولية CPMIالتحتية للســـــــــــوق )

 (.IOSCOهليئات األوراق املالية )

9.  - 
: سوق مرخص هلا يف مزاولة العمل يف تداول السوق األساسية

 األوراق املالية يف اململكة.

10.  - 

يف مزاولة من اهليئة : ســـــــوق مرخص هلا التداول البديل نظام

لفئــات   األوراق املــاليــة   أنواع حمــددة من  العمــل يف تــداول   

 .حمددة من املستثمرين

11.  - 

ــائر التملة اليت  خماطر األعمال العامة: املخاطر واخلســــــــــ

ــغيل  ــأ عن تشـ ــوق أو تنشـ كعمل جتاري،  اإليداعمركز السـ

ــتثناء املخاطر واخلســـــائر التملة املتعلقة بتعثر عضـــــو   باســـ

. وتتضــــمن خماطر األعمال العامة  الســــوق أو مركز اإليداع 

مركز لســوق أو أي اخنفاض حمتمل يف قيمة املركز املالي ل

 نتيجة لرتاجع إيراداته أو ازدياد مصروفاته. اإليداع

12.  - 

ــول ممّولة من حقوق املالك  صـــــايف األصـــــول الســـــائلة: أصـــ

ــهم العادية أو االحتياطيات املعلنة أو يفريها من األرباح  )األســــ

 املبقاة( يفري مرهونة ومتاحة لتغطية خماطر األعمال العامة.
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13.  - 

ــة:  ــاليــة يف     إجراءات تقني ــإدراج األوراق امل اآلليــات املتعلقــة ب

ــة    ــوية ومقاصــــ ــفقات من تســــ ــوق وتداوهلا لتنفيذ الصــــ الســــ

على –ملكية الورقة املالية ونقلها وإيداعها وتشـمل   وتسـجيل 

 اآلتي: -سبيل املثال ال احلصر

إجراءات الســـــــــوق املنبثقة عن قواعد الســـــــــوق لتنظيم  (1

جراءات جراءات تـــداول األوراق املـــاليـــة وإدراجهـــا واإلإ

ــجيل األوراق املالية  الالحقة للتداول مبا يف ذلك تســـــــــــــ

  وإيداعها وتسويتها.

ــنيي  (2 فئات األوراق املالية املدرجة ومعايري إجراءات تصـــــ

ــوق وإجراء التعديالت الالزمة وفق  حتديد قطاعات الســ

 املمارسات املتبعة يف هذا اسال.

ــعر املرجعي  (3 ــتمر –إجراءات تعديل الســـ ــكل مســـ   -بشـــ

 لألوراق املالية املدرجة إدراجًا مزدوجًا. 

ألســـــــــباب ناجتة عن خلل إجراءات إلغاء األوامر املمّررة  (4

 م التداول.يف نظ تق 

حلاالت             (5 نة يف ا ية معي مال قة  تداول لور إجراءات تعليق ال

ــداول      ــاء التعليق وفق أحكــام قواعــد الت ــة وإلغ الطــارئ

 والعضوية.

 ،هالوإلغامنح خاصـــية صـــانع ســـوق ألعضـــاء الســـوق      (6

ــوق على ورقة    ــناع الســ ــى لعدد صــ وحتديد احلد األقصــ

ووضــــــــــــــــــــع متطلبات مجيع اآلليات املتعلقة   ،مالية ما

 بصناعة السوق.

اإلجراءات املرتبطة باملؤشرات مبا يف ذلك إنشاء مؤشر        (7

ــر  ،جديد ــاب ذلك املؤشـــ  ،وتعديلها ،واعتماد آلية حســـ

معايري دخول األوراق املالية يف حساب  و ،وإلغاء العمل به

 مؤشر ما أو استبعادها منه.

اإلجراءات املرتبطـــة مبتطلبـــات الربط جبميع أنظمـــة    (8

ــوق أو مركز  ــة جلميع الســـــ اإليداع أو مركز املقاصـــــ

ــتفيدين من خدمات أي منها، مبا يف ذلك متطلبات  املســ

 .أمن املعلومات

 


