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 األول الباب

 أحكام متهيدية

 

 التعريفات األوىل:املادة 

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم  الالئحةأينما وردت يف هذه  )النظام(يقصد بكلمة  (أ

 هـ.2/6/1424 وتاريخ 30رقم م/ يامللك

املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف  الالئحةات الواردة يف هذه لعباربالكلمات وا يقصد  (ب

النص  سياق ِضيقاملصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل  مةقائ

 بغري ذلك.
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 الباب الثاني

 أعمال األوراق املالية 

 

 املالية األوراق: ممارسة أعمال األولالفصل 

 
 1 املالية األوراقاملادة الثانية: نشاط 

  :اآلتيةاملالية أي من النشاطات  األوراقيقصد بنشاط 

ويشمل كياًل، أو وأصياًل  التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص يف ورقة مالية بصفته (1

  ها.و التعهد بتغطيت، أاالكتتاب يف األوراق املاليةأو الشراء أو إدارة  التعامل البيع

بطرح األوراق املالية أو الرتتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق  (2

 .يف أعمال متويل الشركات االستشارات، أو تقديم الرتتيب للتعهد بتغطيتها

تستدعي  حاالتوذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر يف  اإلدارة: (3

 .االستثمار، أو يشغل صناديق حسب التقديرّب التصرف

فيما يتعلق بورقة مالية، م شخص املشورة لشخص آخر تقديم املشورة: وذلك بأن يقّد (4

ممارسته أي حق تعامل يف ، أو هامزايا وخماطر تعامله فييف شمل ذلك تقديم املشورة يو

  .فيها إدارة ثرواتهو، أو يف التخطيط املالي يهايرتتب عل

عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم  أصواًلاحلفظ: وذلك بأن حيفظ شخص  (5

 .الالزمة اإلدارية باإلجراءاتقيام شخص آخر بذلك، ويشمل احلفظ القيام  برتتيب

 

 املالية األوراقاملادة الثالثة: تعريف أعمال 

املالية ممارسة أي من النشاطات املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذه  األوراقيقصد بأعمال 

 االستثناءاتلنشاطه التجاري، ما مل تنطبق أي من  من قبل أي شخص يف سياق ممارسته الالئحة

  .هذا البابيف الفصل الثاني من  الواردة

  

 

 

                                                      
ابتداًء من تاريخ  من هذه الالئحة باملادة الثانية ُيعمل ،م12/8/2020هـ املوافق 22/12/1441( وتاريخ 2020-75-2) اهليئة رقموفقًا لقرار جملس  1

-83-2) رقم من الئحة أعمال األوراق املالية الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة ، على أن يستمر العمل باملادة الثانيةم1/1/2022هـ املوافق 28/5/1443

 .تاريخ العمل باملادة الثانية من هذه الالئحة حتىم 28/6/2005املوافق هـ 21/5/1426( وتاريخ 2005
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اململكةاملالية يف  األوراقاملادة الرابعة: ممارسة أعمال   

 املالية يف اململكة إذا: األوراق ألعمال يعد الشخص ممارسًا

 املالية من مكان عمل دائم يف اململكة. األوراقكان ميارس نشاط  (أ

يف  دائم املالية من مكان عمل األوراقكان يعترب يف حكم من ميارس نشاط  أو (ب

 :اآلتيتنييف أي من احلالتني  اململكة، وذلك

 ، يف اململكة.املالية عمومًا األوراقإذا مارس ذلك النشاط أو أعمال  (1

  .حلسابهإذا مارس ذلك النشاط مع شخص يف اململكة أو  (2

 

 املادة اخلامسة: الرتخيص

 املالية يف اململكة، ما مل يكن: األوراقشخص ممارسة أعمال  حيظر على أي

  .مرخص هلا من اهليئة مؤسسة سوق مالية (1

 .الالئحةمن هذه  (1وفقًا للملحق )مستثنى  أو شخصًا (2

  

  ةاملادة السادسة: املخالف

 خمالفة مبوجب املادة الستني من النظام. الالئحةتشكل خمالفة املادة اخلامسة من هذه 

 

 

 من الرتخيص االستثناءاتالفصل الثاني: 

 

 املادة السابعة: النطاق

  .ةاملالية املستثناة مبوجب هذا الفصل إىل ترخيص من اهليئ األوراقحتتاج نشاطات  ال

 

 املادة الثامنة: النشاطات داخل اجملموعات واملشروعات املشرتكة

 أصيل إذا كانا:من التعامل أي صفقة تتم بني شخصني يتصرفان بصفة  تستثنى (أ

 عضوين يف اجملموعة نفسها. (1

 شرط أن تكون الصفقة)يف مشروع مشرتك أو ينويان املشاركة فيه  أو يشاركان فعليًا (2

 (.املشرتكهذا املشروع  ألغراض

 أو حفظ يتم من قبل شخص يف أي من احلالتني يم مشورةأي ترتيب أو إدارة أو تقد يستثنى (ب

 اآلتيتني: 
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إىل عضو مقدمة  ذات العالقةكان الشخص عضوًا يف جمموعة وكانت اخلدمات  إذا (1

 اجملموعة. يف نفس

، وكانت املشاركة فيهيف مشروع مشرتك أو ينوي  مشاركاً فعليًاإذا كان الشخص  أو (2

شرط أن تكون )املشروع املشرتك ملن يشارك يف هذا ذات العالقة تقدم اخلدمات 

 (.املشرتكهذا املشروع  ألغراضمقدمة  اخلدمات

 

 املالية األوراقاملادة التاسعة: النشاطات اليت تتم ممارستها يف سياق أعمال غري أعمال 

 :اآلتيةاملالية إذا حتققت فيه الشروط  األوراقيستثنى نشاط  (أ

 ألعماليشكل ممارسة ال  أو عملإذا كان النشاط جيري يف سياق ممارسة أي مهنة  (1

 املالية يف اململكة. األوراق 

أنه ميكن اعتباره بشكل معقول جزءًا ضرورًيا من خدمات أخرى مقدمة يف سياق تلك  (2

 ل.أو ذلك العم املهنة

 .األخرىيتم التعويض عنه بشكل منفصل عن اخلدمات  أال (3

ة يتم بواسطة مكتب حماماة أو من هذه املادة أي ترتيب أو تقديم مشور تشمل الفقرة )أ(  (ب

 :اآلتيانحماسب قانوني مسجل يف اململكة إذا توافر الشرطان  مكتب

 العادية للمكتب. األعمالأن يتم الرتتيب أو تقديم املشورة يف سياق  (1

يقوم فعلًيا بأعمال  وأالاملالية،  األوراقيقدم املكتب نفسه على أنه يقوم بأعمال  أال (2

 .ةاملالي األوراق

 

 تاملادة العاشرة: بيع البضائع وتقديم اخلدما

 بيع أو توريد ألغراضاملالية بني مورد وعميل إذا كان ذلك النشاط  األوراقيستثنى نشاط  (أ

 مكماًل لتلك األغراض.أو  بضائع أو خدمات، ويعترب بشكل معقول ضروريًا

 :نمن هذه املادة فإ )أ(لغرض تطبيق الفقرة   (ب

يكون نشاطه الرئيس بيع البضائع أو تقديم اخلدمات وليس : يعين أي شخص داملوّر (1

 املالية. األوراقبأعمال  القيام

، يبيع له املورد بضائع أو يقدم له طبيعيًا يكون شخصًا الالعميل: يعين أي شخص،  (2

 .يوافق على أن يبيعه بضائع أو أن يقدم له خدمات خدمات، أو
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 احلادية عشرة: تنفيذ الوصايا املادة

 :اآلتيةمنفذ وصية إذا توافرت الشروط  به الذي يقوم املالية األوراقيستثنى نشاط 

 إذا قام بذلك النشاط بصفته منفذ وصية. (1

 األوراقبأعمال  مل يقم فعليًااملالية، وإذا  األوراقمل يقدم نفسه على أنه يقوم بأعمال  إذا (2

 املالية.

 .األخرىدمات إذا مل يتم تعويضه عن النشاط بشكل منفصل عن اخل (3

 

 املادة الثانية عشرة: النشاطات املتعلقة ببيع شركة

التصرف مبا نسبته مخسون يف املائة التملك أو  كان هدفهاإذا صفقة من التعامل إبرام  يستثنى

يف  أسهمها مدرجة ال تكونالتصويت يف شركة  ذات األحقية يف األسهمأو أكثر من  %(50)

 .السوق

 

 من التعامل بصفة أصيل االستثناءاتاملادة الثالثة عشرة: 

 :اآلتيتنييف احلالتني  إالورقة مالية غري تعاقدية أصياًل يف يستثنى تعامل الشخص بصفته  (أ

 إذا قدم الشخص نفسه على أنه ميارس نشاط التداول يف أوراق مالية. (1

 التعامل يف أوراق مالية.إذا قام الشخص بشكل منتظم حبث أشخاص من اجلمهور على  (2

ال تشمل  "من اجلمهور األشخاص"من هذه املادة، فإن عبارة  )أ(تطبيق الفقرة  لغرض (ب

 املستثنني.واألشخاص ، مؤسسات السوق املالية

حال قيام  بصفته أصياًل يفيستثنى التعامل الذي يتم من شخص يف ورقة مالية تعاقدية  (ج

 املشورة بشأن الصفقة نفسها.مل، أو تقديم أو شخص مستثنى بالتعا مؤسسة سوق مالية

تؤدي إىل  قبواًل ألداةإذا كان التعامل أصياًل يستثنى التعامل الذي يتم من شخص بصفته  (د

ضمان، أو أي ترتيب أو تأكيد ائتمان، أو  أو ،ضقربشأن أي  بهااإلقرار أو  مديونية نشوء

 مشابه أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص. مالي

اخلاص  االكتتاب حق مذكراتأو أدوات دين أو  ألسهم شخصيستثنى من التعامل إصدار هـ( 

 .به

 املالية. األوراقيف  ستثنى من التعامل بصفة أصيل استثمار مؤسسة السوق املالية أمواهلاُي( و
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 من الرتتيب االستثناءاتاملادة الرابعة عشرة: 

 يستثنى من الرتتيب اآلتي: 

 فيها. يكون طرفًاترتيب شخص لصفقة  (1

أداة تؤدي  )كأصيل أو كوكيل(الرتتيبات اليت يقبل مبوجبها شخص، أو يعتزم قبول  (2

أو  تسهيالتبها بشأن أي قرض، أو ائتمان، أو ضمان، أو اإلقرار إىل نشوء مديونية أو 

 مشابهة قام ذلك الشخص بإعطائها أو منحها أو تقدميها. تأكيدات مالية

 .به اخلاصمذكرات حق االكتتاب أو أدوات دين أو  شخص ألسهمإصدار ترتيب  (3

، أو لشخص مستثنى لغرض تقديم خدمات ملؤسسة سوق ماليةترتيب تقديم أشخاص  (4

 .احلفظ

 

 من املشورة االستثناءاملادة اخلامسة عشرة: 

 :تستثنى املشورة إذا توافر فيها الشرطان اآلتيان

 إذا كانت: (1

  يومية أو جملة أو نشرة دورية أخرى، أو يتم مكتوبة وواردة يف صحيفة أو نشرة

 خدمة تتضمن أخبارًا ومعلومات حتدث بانتظام. خاللمن  توفريها

 .أو واردة يف برنامج تلفزيوني أو إذاعي 

 .يكون الغرض الرئيس منها تقديم املشورة أو تشجيع أشخاص على التعامل أال (2
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 ثالثال الباب

 املالية األوراق إعالنات

 

 داملادة السادسة عشرة: متهي

عن  غري ذلكشفهي أو كتابي أو إلكرتوني أو  إعالناملالية يعين أي اإلعالن عن األوراق  (أ

النشاط التجاري بغرض دعوة شخص أو  سياق يتم يفأوراق مالية أو نشاط أوراق مالية 

 .ةاملالياألوراق تشجيعه على ممارسة نشاط يف 

أو  لوضعأو إرساله أي ترتيب مالية عن أوراق  إعالنإىل وضع  اإلشارة يف هذا الباب تشمل  (ب

 ذلك العمل كمجرد وسيلة لتمرير املعلومات وال يشملاملالية،  األوراقعن اإلعالن إرسال 

 دون القدرة على تعديل حمتوياتها.

 

 املالية األوراقعن  اإلعالناملادة السابعة عشرة: 

 :إالعن أوراق مالية إىل شخص يف اململكة  إعالنحيظر على أي شخص وضع أو إرسال أي 

 . مؤسسة سوق ماليةإذا كان الشخص املعلن  (1

مؤسسة  من ألغراض هذا البابمعتمدة  املالية األوراقعن  اإلعالن حمتوياتأو إذا كانت  (2

 سوق مالية.

 
 املادة الثامنة عشرة: املخالفة

 خمالفة مبوجب املادة الستني من النظام.هذه الالئحة السابعة عشرة من  تشكل خمالفة املادة

 

 يف اململكة اإلعالناملادة التاسعة عشرة: 

عن أوراق مالية قد مت وضعه اإلعالن من هذه املادة، يعترب  )ب(مع مراعاة ما ورد يف الفقرة  (أ

اململكة،  لألشخاص يفمتاحًا عليه  االطالعأو إرساله إىل شخص يف اململكة إذا كان 

 اإلنرتنت.عرب  اإلعالن ويشمل ذلك

 املالية قد مت وضعه أو إرساله إىل شخص يف اململكة إذا كان األوراقعن  اإلعالنيعترب  ال (ب

 موجًها فقط إىل أشخاص خارج اململكة.
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املالية موجًها فقط إىل أشخاص خارج اململكة  األوراقعن  اإلعالنيعتمد حتديد ما إذا كان  (ج

 عن أوراق اإلعالنلى الوقائع حبسب الظروف املصاحبة مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق بنقل ع

 .مالية وحمتوياته

 

 االستثناءاتاملادة العشرون: 

 الالئحةاملالية من احلظر املنصوص عليه يف املادة السابعة عشرة من هذه  األوراق إعالنيستثنى 

  :إذا

 .الالئحةاملالية مبوجب هذه  األوراقكان يتعلق بنشاط أوراق مالية مستثنى من أعمال  (1

قبل شخص يسعى إىل  ، أو إىل شخص مستثنى منمؤسسة سوق ماليةمت إرساله إىل  (2

املالية، أو احلصول على تلك  األوراقمعلومات فيما يتعلق خبدمات أعمال  احلصول على

 اخلدمات.

 مستثنى، وتعلق بنشاطات ذلك الشخص املستثناة.مت إرساله من قبل شخص  (3

 ، أو إىل أشخاص مستثنني.مؤسسات سوق ماليةمت توجيهه فقط إىل  (4

 مت إرساله من قبل عضو جمموعة إىل عضو آخر يف اجملموعة نفسها.  (5

مت إرساله من قبل من يشارك يف مشروع مشرتك إىل شخص آخر يشارك أو من احملتمل  (6

 ذلك املشروع املشرتك. ألغراضيشارك يف هذا املشروع،  أن

 مت إرساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفة.  (7

 إرساله مبوجب أنظمة اململكة، مبا يف ذلك اللوائح التنفيذية. مطلوبًا كان (8

، أو أشخاص اإلعالنمالية صادرة عن واضع  إىل أشخاص ميلكون أوراقًا كان موجهًا (9

 اإلعالن.املالية، أو دائنني لواضع  األوراق ى تلكيف احلصول عل هلم احلق
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1   امللحق

 األشخاص املستثنون

 املالية اليت يقومون األوراقاملبينون أدناه مستثنني فيما يتعلق بأنشطة أعمال  األشخاصيعد )أ( 

 :بها

 حكومة اململكة.( 1

 مؤسسة النقد.( 2

 السوق وأي سوق أسهم أخرى تقرها اهليئة.( 3

 .اإليداعمركز ( 4

 ( مركز املقاصة.5

 .أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة( 6

 نشاطاته اليت ميارسها بصفته تلك. اإلعسار بشأنيستثنى الشخص املمارس لنشاطات )ب( 

 تستثنى شركة التأمني بشأن نشاطاتها التأمينية اخلاضعة ملراقبة مؤسسة النقد. )ج(

 .آخرين للهيئة أن تستثين أشخاصًا )د(


