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الباب األول
أحكام تمهيدية

أحكام تمهيدية
المادة األولى :ا لتعريفات
)أ (يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه الالئحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
)ب(يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة
يقض سياق النص بغير
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم ِ
ذلك.

الئحة أعمال األوراق المالية
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الباب الثاني
أعمال األوراق المالية

أعمال األوراق المالية
الفصل األول :ممارسة أعمال األوراق المالية
المادة الثانية :نشاط األوراق المالية
يقصد بنشاط األوراق المالية أي من النشاطات اآلتية:
ال أو وكيالً ،ويشمل التعامل البيع
1)1التعامل :وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصي ً
أو الشراء أو إدارة االكتتاب في األوراق المالية ،أو التعهد بتغطيتها.
2)2الترتيب :وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال األوراق المالية ،أو تقديم
االستشارات في أعمال تمويل الشركات ،أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة
مالية.
3)3اإلدارة :وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حاالت تستدعي التصرف
حسب التقدير.
4)4تقديم المشورة :وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في
ورقة مالية ،أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
5)5الحفظ :وذلك بأن يحفظ شخص أصو ً
ال عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية ،أو يقوم بترتيب
قيام شخص آخر بذلك ،ويشمل الحفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة.

المادة الثالثة :تعريف أعمال األوراق المالية
يقصد بأعمال األوراق المالية ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه
الالئحة من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري ،ما لم تنطبق أي من االستثناءات الواردة
في الفصل الثاني من هذا الباب.

المادة الرابعة :ممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة
يعد الشخص ممارسًا ألعمال األوراق المالية في المملكة إذا:
)أ (كان يمارس نشاط األوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة.
)ب(أو كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط األوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة ،وذلك
في أي من الحالتين اآلتيتين:
1)1إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال األوراق المالية عموماً ،في المملكة.
2)2إذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكة أو لحسابه.
الئحة أعمال األوراق المالية
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المادة الخامسة :الترخيص
يحظر على أي شخص ممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة ،ما لم يكن:
1)1شخصًا مرخصًا له من الهيئة.
2)2أو شخصًا مستثنى وفقًا للملحق ( )1من هذه الالئحة.

المادة السادسة :المخالفة
تشكل مخالفة المادة الخامسة من هذه الالئحة مخالفة بموجب المادة الستين من النظام.

الفصل الثاني :االستثناءات من الترخيص
المادة السابعة :النطاق
ال تحتاج نشاطات األوراق المالية المستثناة بموجب هذا الفصل إلى ترخيص من الهيئة.

المادة الثامنة :النشاطات داخل المجموعات والمشروعات المشتركة
)أ (تستثنى من التعامل أي صفقة تتم بين شخصين يتصرفان بصفة أصيل إذا كانا:
1)1عضوين في المجموعة نفسها.
2)2أو يشاركان فعليًا في مشروع مشترك أو ينويان المشاركة فيه (شرط أن تكون الصفقة
ألغراض هذا المشروع المشترك).
(ب)	 يستثنى أي ترتيب أو إدارة أو تقديم مشورة أو حفظ يتم من قبل شخص في أي من الحالتين
اآلتيتين:
1)1إذا كان الشخص عضواً في مجموعة وكانت الخدمات ذات العالقة مقدمة إلى عضو في نفس
المجموعة.
2)2أو إذا كان الشخص مشاركًا فعليًا في مشروع مشترك أو ينوي المشاركة فيه ،وكانت
الخدمات ذات العالقة تقدم لمن يشارك في هذا المشروع المشترك (شرط أن تكون الخدمات
مقدمة ألغراض هذا المشروع المشترك).

المادة التاسعة :النشاطات التي تتم ممارستها في سياق أعمال غير أعمال األوراق المالية:
)أ (يستثنى نشاط األوراق المالية إذا تحققت فيه الشروط اآلتية:
1)1إذا كان النشاط يجري في سياق ممارسة أي مهنة أو عمل ال يشكل ممارسة ألعمال األوراق
المالية في المملكة.
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2)2أنه يمكن اعتباره بشكل معقول جزءاً ضروريًا من خدمات أخرى مقدمة في سياق تلك المهنة
أو ذلك العمل.
3)3أال يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات األخرى.
(ب)	 تشمل الفقرة (أ) من هذه المادة أي ترتيب أو تقديم مشورة يتم بواسطة مكتب محاماة أو مكتب
محاسب قانوني مسجل في المملكة إذا توافر الشرطان اآلتيان:
1)1أن يتم الترتيب أو تقديم المشورة في سياق األعمال العادية للمكتب.
2)2أال يقدم المكتب نفسه على أنه يقوم بأعمال األوراق المالية ،وأال يقوم فعليًا بأعمال األوراق
المالية.

المادة العاشرة :بيع البضائع وتقديم الخدمات
)أ (يستثنى نشاط األوراق المالية بين مورد وعميل إذا كان ذلك النشاط ألغراض بيع أو توريد
ال لتلك األغراض.
بضائع أو خدمات ،ويعتبر بشكل معقول ضروريًا أو مكم ً
)ب(لغرض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة فإن:
المورد :يعني أي شخص يكون نشاطه الرئيس بيع البضائع أو تقديم الخدمات وليس القيام
1)1
ّ
بأعمال األوراق المالية.
2)2العميل :يعني أي شخص ،ال يكون شخصًا طبيعياً ،يبيع له المورد بضائع أو يقدم له خدمات،
أو يوافق على أن يبيعه بضائع أو أن يقدم له خدمات.

المادة الحادية عشرة :تنفيذ الوصايا
يستثنى نشاط األوراق المالية الذي يقوم به منفذ وصية إذا توافرت الشروط اآلتية:
1)1إذا قام بذلك النشاط بصفته منفذ وصية.
2)2إذا لم يقدم نفسه على أنه يقوم بأعمال األوراق المالية ،وإذا لم يقم فعليًا بأعمال األوراق المالية.
3)3إذا لم يتم تعويضه عن النشاط بشكل منفصل عن الخدمات األخرى.

المادة الثانية عشرة :النشاطات المتعلقة ببيع شركة
يستثنى من التعامل إبرام صفقة إذا كان هدفها التملك أو التصرف بما نسبته خمسون في المائة ()٪50
أو أكثر من األسهم ذات األحقية في التصويت في شركة ال تكون أسهمها مدرجة في السوق.

الئحة أعمال األوراق المالية
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المادة الثالثة عشرة :االستثناءات من التعامل بصفة أصيل
ال في ورقة مالية غير تعاقدية إال في الحالتين اآلتيتين:
(أ)	 يستثنى تعامل الشخص بصفته أصي ً
1)1إذا قدم الشخص نفسه على أنه يمارس نشاط التداول في أوراق مالية.
2)2إذا قام الشخص بشكل منتظم بحث أشخاص من الجمهور على التعامل في أوراق مالية.
(ب)	 لغرض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ،فإن عبارة ''األشخاص من الجمهور'' ال تشمل األشخاص
المرخص لهم ،واألشخاص المستثنين.
ال في حال قيام شخص
(ج)	 يستثنى التعامل الذي يتم من شخص في ورقة مالية تعاقدية بصفته أصي ً
مرخص له أو شخص مستثنى بالتعامل ،أو تقديم المشورة بشأن الصفقة نفسها.
ال إذا كان التعامل قبو ً
ال ألداة تؤدي إلى نشوء
(د)	 يستثنى التعامل الذي يتم من شخص بصفته أصي ً
مديونية أو اإلقرار بها بشأن أي قرض ،أو ائتمان ،أو ضمان ،أو أي ترتيب أو تأكيد مالي مشابه
أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص.
(هـ) يستثنى من التعامل إصدار شخص ألسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق االكتتاب الخاص به.

المادة الرابعة عشرة :االستثناءات من الترتيب
يستثنى من الترتيب اآلتي:
1)1ترتيب شخص لصفقة يكون طرفًا فيها.
2)2الترتيبات التي يقبل بموجبها شخص ،أو يعتزم قبول (كأصيل أو كوكيل) أداة تؤدي إلى
نشوء مديونية أو اإلقرار بها بشأن أي قرض ،أو ائتمان ،أو ضمان ،أو تسهيالت أو تأكيدات مالية
مشابهة قام ذلك الشخص بإعطائها أو منحها أو تقديمها.
3)3ترتيب إصدار شخص ألسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق االكتتاب الخاص به.
4)4ترتيب تقديم أشخاص لشخص مرخص له ،أو لشخص مستثنى لغرض تقديم خدمات الحفظ.

المادة الخامسة عشرة :االستثناء من المشورة
تستثنى المشورة إذا توافر فيها الشرطان اآلتيان:
1)1إذا كانت:




مكتوبة وواردة في صحيفة أو نشرة يومية أو مجلة أو نشرة دورية أخرى ،أو يتم توفيرها
من خالل خدمة تتضمن أخباراً ومعلومات تحدث بانتظام.
أو واردة في برنامج تلفزيوني أو إذاعي.

2)2أال يكون الغرض الرئيس منها تقديم المشورة أو تشجيع أشخاص على التعامل.
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الباب الثالث
إعالنات األوراق المالية

إعالنات األوراق المالية
المادة السادسة عشرة :تمهيد
)أ (اإلعالن عن األوراق المالية يعني أي إعالن شفهي أو كتابي أو إلكتروني أو إذاعي يتم في سياق
النشاط التجاري بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في األوراق المالية.
)ب(في هذا الباب ،تشمل اإلشارة إلى وضع إعالن عن أوراق مالية أو إرساله أي ترتيب لوضع أو
إرسال اإلعالن عن األوراق المالية ،وال يشمل ذلك العمل كمجرد وسيلة لتمرير المعلومات
دون القدرة على تعديل محتوياتها.

المادة السابعة عشرة :اإلعالن عن األوراق المالية
يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي إعالن عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة إال:
1)1إذا كان الشخص المعلن شخصًا مرخصًا له.
2)2أو إذا كانت محتويات اإلعالن عن األوراق المالية معتمدة ألغراض هذا الباب من شخص مرخص
له.

المادة الثامنة عشرة :المخالفة
تشكل مخالفة المادة السابعة عشرة من هذه الالئحة مخالفة بموجب المادة الستين من النظام.

المادة التاسعة عشرة :اإلعالن في المملكة
)أ (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ،يعتبر اإلعالن عن أوراق مالية قد تم وضعه أو
إرساله إلى شخص في المملكة إذا كان االطالع عليه متاحًا لألشخاص في المملكة ،ويشمل ذلك
اإلعالن عبر اإلنترنت.
)ب(ال يعتبر اإلعالن عن األوراق المالية قد تم وضعه أو إرساله إلى شخص في المملكة إذا كان
موجهًا فقط إلى أشخاص خارج المملكة.
)ج(يعتمد تحديد ما إذا كان اإلعالن عن األوراق المالية موجهًا فقط إلى أشخاص خارج المملكة
على الوقائع بحسب الظروف المصاحبة بما في ذلك تلك التي تتعلق بنقل اإلعالن عن أوراق
مالية ومحتوياته.

الئحة أعمال األوراق المالية
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المادة العشرون :االستثناءات
يستثنى إعالن األوراق المالية من الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذه الالئحة إذا:
1)1كان يتعلق بنشاط أوراق مالية مستثنى من أعمال األوراق المالية بموجب هذه الالئحة.
2)2تم إرساله إلى شخص مرخص له ،أو إلى شخص مستثنى من قبل شخص يسعى إلى الحصول على
معلومات فيما يتعلق بخدمات أعمال األوراق المالية ،أو الحصول على تلك الخدمات.
3)3تم إرساله من قبل شخص مستثنى ،وتعلق بنشاطات ذلك الشخص المستثناة.
4)4تم توجيهه فقط إلى أشخاص مرخص لهم ،أو إلى أشخاص مستثنين ،أو إلى شركات استثمارية.
5)5تم إرساله من قبل عضو مجموعة إلى عضو آخر في المجموعة نفسها.
6)6تم إرساله من قبل من يشارك في مشروع مشترك إلى شخص آخر يشارك أو من المحتمل أن
يشارك في هذا المشروع ،ألغراض ذلك المشروع المشترك.
7)7تم إرساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفة.
8)8تم إرساله من شخص يتصرف في سياق نشاط تجاري يشتمل على إرسال أو توزيع مواد تسويقية
أو معلومات.
9)9كان مطلوبًا إرساله بموجب أنظمة المملكة ،بما في ذلك اللوائح التنفيذية.
1010كان موجهًا إلى أشخاص يملكون أوراقًا مالية صادرة عن واضع اإلعالن ،أو أشخاص لهم الحق
في الحصول على تلك األوراق المالية ،أو دائنين لواضع اإلعالن.
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الباب الرابع
النشر والنفاذ

النشر والنفاذ
المادة الحادية والعشرون :النشر والنفاذ
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.

الئحة أعمال األوراق المالية
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المالحق

الملحق 1
األشخاص المستثنون
)أ (يعد األشخاص المبينون أدناه مستثنين فيما يتعلق بأنشطة أعمال األوراق المالية التي يقومون
بها:
 	)1حكومة المملكة.
 	)2مؤسسة النقد.
 	)3السوق وأي سوق أسهم أخرى تقرها الهيئة.
 	)4مركز اإليداع.
 	)5أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.
)ب(يستثنى الشخص الممارس لنشاطات اإلعسار بشأن نشاطاته التي يمارسها بصفته تلك.
)ج(تستثنى شركة التأمين بشأن نشاطاتها التأمينية الخاضعة لمراقبة مؤسسة النقد.
)د(للهيئة أن تستثني أشخاصًا آخرين.
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اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ٢٠٠٥ -٨٣ -٢وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٦/٥/٢١ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٥/٦/٢٨م
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٣٠/وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٤/٦/٢ﻫـ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ :ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺑﺸﺄن ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻮد اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد داﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔwww.cma.org.sa :

www.cma.org.sa

