
 
 

 
 
 

 اململكة العربية السعودية

 

 هــيـئـة الـسـوق املـالـيـــة

 

 دليل إجراءات استطالع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية

  

 الصادر عن جملس هيئة السوق املالية

 م 9/4/2014هـ املوافق 9/6/1435وتاريخ  (2014-20-2) مبوجب القرار رقم

 هـ2/6/1424وتاريخ  30على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ بناًء

وتاريخ  (2018-109-1)املعدل مبوجب قرار جملس هيئة السوق املالية رقم 

 م9/10/2018هـ املوافق 29/1/1440

 

 

 

 جملس، فإن هذا الدليلبشأن  املتسارعة واملتغرياتالتطورات  ملواكبة :ملحوظة مهمة

يود التنبيه إىل أنه جيب االعتماد دائمًا على نسخة الدليل املنشورة على موقع  اهليئة

 www.cma.org.sa اهليئة:

 

 

http://www.cma.org.sa/
http://www.cma.org.sa/
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 احملتويات 

 الباب األول: أحكام عامة

 أحكام متهيدية املادة األوىل: 

 املادة الثانية: التعريفات

 الباب الثاني: استطالع مرئيات العموم

 مرئيات العموم  استطالعاملادة الثالثة: 

 استطالع مرئيات العموم وسائل املادة الرابعة:

 مرئيات العموم مدة استطالع :اخلامسةاملادة 

 مرئيات العموم استقبال :السادسة املادة

 نشر مرئيات العموم: الثالثالباب 

 : نشر مرئيات العمومالسابعةاملادة 

 وبياناتهم الشخصية املشاركنيسرية أمساء : الثامنةاملادة 

 الباب الرابع: النفاذ

  : النفاذالتاسعةاملادة 
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 الباب األول

 أحكام عامة

 أحكام متهيدية األوىل: املادة

 اللوائحب متعلق مشروع أي عن العموم مرئيات استطالع تنظيم إىل الدليل هذا يهدف ( أ

 .اتعديله أو اإصداره قبل التنفيذية

 أي عن باستطالع مرئيات املختصني قبل استطالع مرئيات العمومتقوم اهليئة  ( ب

متى ما دعت احلاجة إىل  ،تعديلها أو إصدارها قبل التنفيذية باللوائح متعلق مشروع

 .ذلك

 

 التعريفات املادة الثانية:

نظام السوق املالية الصادر الدليل  ا( أينما وردت يف هذالنظامقصد بكلمة )ُي (أ 

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

قصد بالكلمات والعبارات الواردة ُيمع عدم اإلخالل بالفقرة )ج( من هذه املادة،   (ب 

يف يف هذا الدليل املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة 

 .مل يقض سياق النص بغري ذلك ما لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

قصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، ُيلغرض تطبيق أحكام هذا الدليل (ج 

 :مل يقض سياق النص بغري ذلك كل منها ماإزاء املعاني املوضحة 
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 .التنفيذية مشروع الالئحة عنطلب مرئيات العموم استطالع مرئيات العموم: 

مشــروع الالئحــة عــن لهيئــة لاملرئيــات الــواردة تقريــر يلخــص مرئيــات العمــوم: تقريــر 

 .التنفيذية

 .اللوائح التنفيذية مشاريع عندليل إجراءات استطالع مرئيات العموم الدليل: 

 الئحــةال مشــروععــن ه إليــه دعــوة مــن اهليئــة إلبــداء مرئياتــه   كــل مــن توج ــ العمــوم: 

 ،اجلهــات احلكوميــة -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  -مبــا يف ذلــك  ،التنفيذيــة

ومجيـــع األطـــراف   ،يـــداعاإلومركـــ   ،والســـوق ،واملؤسســـات العامـــة  ،واهليئـــات

ــوق   ــاركة يف السـ ــن املشـ ــمنهومـ ــاهمة شـــركات :اضـ ــة،  املسـ واألشـــخا  املدرجـ

والصـناديق العامـة واخلاصـة، والشـركات      ،واملؤسسات االسـتثمارية املرخص هلم، 

عـــالن اإلُيتـــاه لـــه االطـــالع علـــى  أي شـــخص  خـــرو ،األفـــرادن وواملســـتثمر، املهنيـــة

 .التنفيذية ئحةاللا إلبداء الرأي يف مشروع اهليئة دعوة املتضمن

ــة:   ــوائح التنفيذي ــق     الل ــة لتطبي القواعــد والتعليمــات واإلجــراءات الــ  تصــدرها اهليئ

 .لهيئةلاالختصاصات املمنوحة أو أي نظام  خر مبوجب  أحكام النظام

 .تنفيذيةالالئحة الأو تعديل  إصداريتضمن  عمل كل: التنفيذية الالئحة مشروع

الـ   الالئحـة التنفيذيـة،    عن مشروعحظات واملقرتحات اآلراء واملالمرئيات العموم: 

 .تطلبها اهليئة أو تتلقاها
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 التنفيذيـة  العمـوم الـ  تـرد علـى مشـروع الالئحـة      نشر مرئيات نشر مرئيات العموم: 

    من هذا الدليل. السابعةحسبما هو حمدد يف املادة 
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 الباب الثاني

 استطالع مرئيات العموم

  املادة الثالثة: استطالع مرئيات العموم

عن أي مشروع متعلق بالئحة تنفيذية جديدة قبل  مرئيات العموم تستطلع اهليئة  (أ 

 إصدارها.

 اهليئة مدى احلاجة إىل نشر أي مشروع متعلق بتعديل الئحة تنفيذيةتقّدر   (ب 

 التعديل وأثره املتوقع.ذلك ، أخًذا يف االعتبار نطاق الستطالع مرئيات العموم

 

 استطالع مرئيات العموم وسائل :الرابعةاملادة 

تشمل الوسائل و، من خالل موقع اهليئة اإللكرتونيمرئيات العموم  يكون استطالع

 اآلتي: الستطالع مرئيات العموم املتاحة

 يف موقع اهليئة اإللكرتوني.التنفيذية الالئحة مسودة نشر  .1

 استبانة موجهة للعموم تغطي اجلوانب العملية والفنية للمشروع.نشر  .2

مذكرة استطالع مرئيات عمـوم تلخـص املشـروع ويتـوي علـى قائمـة       نشر  .3

 لألسئلة.

 أي وسيلة أخرى يددها اهليئة. .4
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 املادة اخلامسة: مدة استطالع مرئيات العموم

، ًايتقومي ( يومًا30تكون مدة استطالع مرئيات العموم عن مشروع الالئحة التنفيذية )

 .املشروع طبيعة مع يتناسب مبامل يدد اهليئة مدة أخرى  ماوذلك 

 مرئيات العموماستقبال  :السادسةاملادة 

  :ةاآلتيبإحدى الوسائل  التنفيذيةالالئحة  مشروععن مرئيات العموم  استقباليكون 

   عن دعوة استطالع مرئيات العموم. الرابط احملدد يف اإلعالن .1

   وسائل التواصل احملددة يف اإلعالن عن دعوة استطالع مرئيات العموم.  .2

 أي طريقة أخرى يددها اهليئة. .3
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 الباب الثالث

 نشر مرئيات العموم

 مرئيات العموم نشر: السابعةاملادة 

 مرئيات العموم ملخصًا يتضمن أهم ما تضمنته اإللكرتوني هايف موقع تنشر اهليئة  (أ 

صدور  بعدوذلك  ،لهيئةلال  وردت  التنفيذية شروع الالئحةالنهائية مل سودةامل عن

 .املرئيات تلك نشرعلى طريقة وافقة املو الالئحة التنفيذية باعتمادمن اجمللس قرار 

على سبيل -، ومنها تهااسبمن ترى اهليئة بأي وسيلة مرئيات العمومنشر يكون   (ب 

أو  ،ضمن البيان الصحفي مرئيات العمومأبرز ما ورد يف نشر  -املثال ال احلصر

أو  ،لهيئةلوردت نشرها كما أو ، العالقة اتذ إعالن اعتماد الالئحة التنفيذيةيف 

 بإعداد تقرير مرئيات العموم.

 وبياناتهم الشخصية املشاركنيأمساء  سرية: الثامنةاملادة 

عند  وبياناتهم الشخصية يف استطالع مرئيات العموم أمساء املشاركنيتنشر اهليئة 

الشخص  طلب، إال إذا من هذا الدليل السابعةنشر مرئيات العموم وفقًا ألحكام املادة 

-رت اهليئة قرأو  عدم نشر امسه أو بياناته الشخصية)أو اجلهة املشاركة( املشارك 

  .عدم نشر امسه أو بياناته الشخصية -حبسب األحوال
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 الباب الرابع

 النفاذ

 النفاذ :التاسعةاملادة 

 .اعتماده وفقًا لقراريكون هذا الدليل نافذًا 

 

 

 


