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 الباب األول

 أحكام متهيدية

 : متهيداألوىلاملادة 

ومراكز إيداع األوراق املالية، وحتديد إجراءات اق إىل تنظيم أعمال أسوتهدف هذه الالئحة 

 وشروط احلصول على الرتخيص، وشروط استمراره.

 : التعريفاتالثانيةاملادة 

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

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

لواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف بالكلمات والعبارات اُيقصد  (ب

قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يقِض سياق 

 النص بغري ذلك.

 : االلتزام باللوائح والقواعدالثالثةاملادة 

ائح والقواعد جيب على السوق ومركز اإليداع االلتزام بالنظام وهذه الالئحة واللو (أ

األخرى ذات العالقة، وتزويد اهليئة دون تأخر جبميع املعلومات والسجالت واملستندات 

 .اليت ميكن أن تطلبها اهليئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية

ب على اجلهاز اإلداري للسوق ومركز اإليداع وموظفيهما تلبية أي طلب صادر عن جي (ب

مر أو املساعدة يف أي حتقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه اهليئة للحضور لتوضيح أي أ

 التنفيذية.

 : اإلعفاءالرابعةاملادة 

من تطبيق أي من أحكام  مركز اإليداعالسوق أو م الطلب أو جيوز للهيئة أن تعفي مقّد (أ

 أو مببادرة منها. أيٍّ منهم  على طلب تتلقاه من هذه الالئحة كليًا أو جزئيًا إما بناًء

 اهليئة عن اإلعفاء من أي حكم عندما ترى: تعلن (ب

 .سوق أو مركز إيداعأن اإلعفاء من احلكم ميكن أن يسري على أكثر من  (1

األسواق أو مراكز وأن اإلعالن عن اإلعفاء لن يؤثر بشكل سليب وجوهري يف  (2

 .اإليداع
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 الباب الثاني

 إيداع األوراق املالية ومراكز أسواقاملبادئ السارية على 

 : املبادئ العامةاخلامسةاملادة 

 :جيب على األسواق ومراكز اإليداع االلتزام باملبادئ اآلتية

  ة.ممارسة أعماهلا بنـزاه (1

 .ممارسة أعماهلا مبهارة وعناية وحرص (2

محاية املستثمرين واحملافظة على ثقتهم، وذلك بتوفري العدالة والكفاية والشفافية يف  (3

  ا.كل ما يتعلق بشؤونه

 .اإلدارة والرقابة، وذلك باختاذ مجيع الوسائل املعقولة لتنظيم شؤونها مبسؤولية فعالية (4

أعضاؤها،  -على سبيل املثال ال احلصر-، مبا يف ذلك مراعاة مصاحل املشاركني (5

   .وُعمالؤها، وُمصدرو األوراق املالية
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 الباب الثالث

 الرتخيص

 : متطلبات الرتخيص السادسةاملادة 

لغرض تطبيق هذه املادة، ُيقصد مبقّدم طلب الرتخيص الشخص الذي يتقدم بطلب  (أ

أعمال السوق أو مركز اإليداع يف اململكة. وخيضع  ممارسةللحصول على ترخيص يف 

 مقّدم الطلب هلذه الالئحة ابتداًء من تاريخ تقديم طلبه.

 جيب على مقّدم طلب الرتخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي:  (ب

أهدافًا تضع أولوية عالية لسالمة وكفاءة أعماله، وتدعم سالمة السوق  أن لديه (1

 ومحاية املستثمرين.

األعمال موضوع طلب  ملمارسةأنه قادر ومالئم وميلك اخلربات واملوارد الكافية  (2

 الرتخيص.

أنه متناسب مع هيكل السوق املالية، ولن يرتب أي آثار سلبية على ثقة املستثمرين  (3

 ر األسواق أو مراكز اإليداع أو مراكز املقاصة املرخص هلا. أو على استقرا

م إدارة ُظم املالية، وسياسات وُنُظأن لديه املوارد البشرية، واخلربات اإلدارية، والُن (4

م التشغيلية الكافية للوفاء ُظاملخاطر، واملوارد التقنية، والسياسات واإلجراءات والُن

 بالتزاماته التجارية والنظامية.

أو  (%5)ما نسبته  –بشكل مباشر أو غري مباشر  –ة مساهميه الذين ميلكون هوي (5

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

 جيب أن ال يقل رأمسال مقّدم الطلب املدفوع عن اآلتي: (ج

 األسواق األساسية ومراكز اإليداع: مخسون مليون ريال. (1

 لتقدير اهليئة. التداول البديلة: رأمسال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفقًاُنُظم  (2

جيب أن يكون طلب الرتخيص مصحوبًا باملعلومات واملستندات املطلوبة يف البند )أواًل(  (د

 ( من هذه الالئحة.1من امللحق )

ُيشرتط للرتخيص يف ممارسة أعمال السوق أو مركز اإليداع يف اململكة أن يكون  (ه

 قّدم الطلب شركة مساهمة.م

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

العمل يف تداوهلا، وفئات املستثمرين املقرتح  ممارسةبأنواع األوراق املالية املقرتح 
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 متكينهم من تداوهلا. وللهيئة عند املوافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود حبسب

 ما تراه حمققًا لسالمة السوق ومحاية املستثمرين.

إذا كان مقّدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب  (ز

أن تقتنع اهليئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسالمة 

ى مقّدم الطلب أو وضعه املالي، وأن تلك الروابط الوثيقة ال تعيق فعالية اإلشراف عل

 .عملياته أو التزامه بهذه الالئحة

أعاله، جيوز للهيئة أن حتدد متطلبات  املنصوص عليهاباإلضافة إىل متطلبات الرتخيص  (ح

ترخيص إضافية أو شروطًا أو قيودًا معّينة تطبَّق على مجيع مقدمي الطلبات أو بعضهم 

 أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسبًا.

تقديم طلب الرتخيص من مؤسسي مقّدم الطلب أو املساهمني املسيطرين عليه إذا جيوز  (ط

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

 على مقّدم الطلب ابتداًء من تاريخ تقديم الطلب.

للمعلومات اليت بأي تغريات جوهرية  جيب على مقّدم طلب الرتخيص إبالغ اهليئة فورًا (ي

 .قدمها إليها ألغراض طلب الرتخيص

 : متطلبات الرتخيص اإلضافية لألسواق ومراكز اإليداع املؤسسة خارج اململكةالسابعةاملادة 

لغرض تطبيق هذه املادة، ُيقصد مبقّدم طلب الرتخيص الشخص االعتباري املؤسس  (أ

ترخيص يف ممارسة كشركة مساهمة خارج اململكة الذي يتقدم بطلب للحصول على 

أعمال السوق أو مركز اإليداع يف اململكة. وخيضع مقدم الطلب هلذه الالئحة ابتداًء 

 من تاريخ تقديم طلبه.

جيب على مقّدم طلب الرتخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج اململكة أن يبيِّن  (ب

 للهيئة اآلتي: 

ورقابتها، ومؤسس يف أنه مرخص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضع إلشرافها  (1

دولة تطّبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة 

لديها. وألغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقًا لتقديرها احملض حتديد ما إذا كانت 

 املعايري التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايري اليت تطّبقها اهليئة أو مقبولة لديها.

أبلغ اهليئة التنظيمية األجنبية التابع هلا عن نيته بتقديم خدمات السوق أو مركز  أنه (2

 اإليداع يف اململكة.
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فيما يتعلق مبركز اإليداع، أنه ملتزم مببادئ البنية التحتية للسوق املالية على  (3

أساس مستمر، مبا يف ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت آلخر عن 

 مة الدولية هليئات األوراق املالية.ت والبنية التحتية للسوق واملنّظجلنة املدفوعا

مة الدولية هليئات األوراق فيما يتعلق بالسوق، أنها ملتزمة باملبادئ الصادرة عن املنّظ (4

املالية على أساس مستمر، مبا يف ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها 

 .من وقت آلخر

أو مركز اإليداع يف اململكة ال ُيَعّد خمالفة ألي أنظمة أن تقدميه ألعمال السوق  (5

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

أن يوفر احلماية من املخاطر النظامية، ويقّدم خدماته بشكل عادل وفّعال وفقًا  (6

 لألنظمة السارية يف اململكة. 

 السوق ومحاية املستثمرين.  أنه ملتزم مببادئ سالمة (7

أن اهليئة التنظيمية األجنبية التابع هلا ترغب يف وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل  (8

املعلومات بني اهليئة التنظيمية األجنبية واهليئة فيما يتعلق مبقّدم الطلب، أو قامت 

 فعليًا بذلك.

فية تطلبها اهليئة، جيوز للهيئة بناًء على الطلب املقّدم وفقًا هلذه املادة وأي مستندات إضا (ج

وفقًا لتقديرها احملض املوافقة على طلب الرتخيص. وجيوز للهيئة أن حتدد متطلبات 

ترخيص إضافية أو شروط أو قيود حمددة تطبَّق على مجيع األسواق ومراكز اإليداع 

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

 : إجراءات اهليئة وصالحياتها جتاه طلب الرتخيصالثامنةة املاد

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

 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. (1

طلب حضور مقّدم الطلب أو ممثله أمام اهليئة لإلجابة عن أي أسئلة وشرح أي  (2

 مسألة ترى أن هلا عالقة بالطلب.

ت إضافية تراها اهليئة ضرورية على أن ُتقدَّم خالل ثالثني طلب تقديم أي معلوما (3

 من تاريخ طلبها. يومًا

 التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقّدم الطلب. (4
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جيوز للهيئة رفض دراسة طلب الرتخيص يف حال عدم توفري مقّدم الطلب املعلومات  (ب

أو يف حال رأت اهليئة ، احملددةاملطلوبة منه، أو يف حال عدم توفريها خالل الفرتة الزمنية 

 .السوق املاليةتسهم يف تطوير  الأن األعمال حمل طلب الرتخيص 

اهليئة بعد تسّلمها مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة مقّدم الطلب كتابيًا بذلك،  غتبّل (ج

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

 .أو جزئيًا املوافقة على الطلب كليًا (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

 رفض الطلب مع بيان األسباب. (3

جيوز للهيئة متديد فرتة دراسة الطلب املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة إذا  (د

م املادة الرابعة ألحكاكان مقّدم الطلب سيكلف جهات خارجية بأي من مهامه وفقًا 

 من هذه الالئحة. والعشرين 

إذا قررت اهليئة الرتخيص ملقّدم الطلب، تقوم بإبالغه بقرارها كتابيًا مع بيان الشروط  (ه

والقيود اليت تراها مناسبة، وعلى السوق ومركز اإليداع استيفاء متطلبات البدء يف 

( من هذه الالئحة قبل البدء 1) ممارسة العمل املنصوص عليها يف البند )ثانيًا( من امللحق

 يف ممارسة العمل.

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

األعمال موضوع طلب الرتخيص يف اململكة )أو تقديم  ممارسةال جيوز ملقّدم الطلب  (ز

)هـ( من هذه نفسه على أنه يقّدمها( قبل أن يتسلم قرار اهليئة املنصوص عليه يف الفقرة 

 .املادة

 : تغيري الرتخيص أو تعديلهالتاسعةاملادة 

جيب على السوق أو مركز اإليداع تقديم طلب إىل اهليئة للموافقة على أي تغيري أو تعديل  (أ

 مقرتح على ترخيصه.

متارس اهليئة مجيع الصالحيات املنصوص عليها يف هذا الباب لدراسة أي تغيري أو تعديل  (ب

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

 عليها يف هذا الباب.

من تسّلمها  تسعى اهليئة إىل إنهاء دراسة طلب تغيري الرتخيص أو تعديله خالل ثالثني يومًا (ج

 جلميع املعلومات اليت تراها الزمة.
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 أي من اآلتي: اختاذ –بعد دراسة طلب تغيري الرتخيص أو تعديله  –جيوز للهيئة  (د

 .أو جزئيًا املوافقة على طلب التغيري أو التعديل كليًا (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

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

 .والتحقق، أو إتاحة توفري معلومات إضافية

 األسباب.رفض الطلب مع بيان  (4

إذا قررت اهليئة املوافقة على طلب تعديل الرتخيص، تقوم بإبالغ مقّدم الطلب بذلك  (ه

 كتابيًا وتزويده بالرتخيص اجلديد بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.

ال جيوز للسوق أو مركز اإليداع تقديم خدمات السوق أو مركز اإليداع املعّدلة )أو  (و

( قبل أن يتسلم قرار اهليئة املنصوص عليه يف الفقرة )هـ( تقديم نفسه على أنه يقّدمها

 من هذه املادة.

 إذا قررت اهليئة رفض طلب التغيري أو التعديل، تقوم بإبالغ مقّدم الطلب بذلك كتابيًا. (ز

 : التوقف عن ممارسة األعمال وإلغاء الرتخيصالعاشرةاملادة 

أعماله يف اململكة  ممارسةجيب على السوق أو مركز اإليداع الذي ينوي التوقف عن  (أ

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

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

 عندما يكون التوقف ناجتًا أو حاملا يتخذ قرار التوقف إذا تعذر عليه اإلبالغ مسبقًا (2

 عن حدث خارجي ال يعلم به.

إذا قرر السوق أو مركز اإليداع التوقف عن تقديم أعمال معينة، وجب عليه التأكد  (ب

من إجناز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو حتويلها إىل مقّدم خدمات مناسب بعد 

بذلك قبل  ركني فيهواملشا احلصول على موافقة اهليئة، وجيب عليه إشعار أعضائه

 فرتة معقولة من توقفه عن العمل.

للسوق أو مركز اإليداع طلب إلغاء ترخيصه، وعليه يف هذه احلالة التقدم بطلب  (ج

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

اء؛ لتتمكن اهليئة جيب أن يتضمن طلب إلغاء الرتخيص معلومات وافية عن ظروف اإللغ (د

من أن تقرر ما إذا كان مناسبًا أن توافق على اإللغاء، أو تؤجل تارخيه، أو تطلب اختاذ 

 .أعضاء السوق أو مركز اإليداعتدابري أخرى تراها ضرورية حلماية 
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رتخيص إذا رأت أن استمرار الرتخيص ُيَعّد ضروريًا الجيوز للهيئة رفض طلب إلغاء  (ه

تتعلق بالسوق أو مركز اإليداع، أو حلماية مصاحل أعضائه، أو للتحقيق يف أي قضية 

لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على السوق أو مركز اإليداع مبوجب النظام أو 

 لوائحه التنفيذية.

من  أيًا ميارسجيوز للهيئة تعليق ترخيص السوق أو مركز اإليداع مببادرة منها إذا مل  (و

ين عشر شهرًا، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله يف اململكة خالل فرتة اث

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

يبقى السوق ومركز اإليداع خاضعًا لسلطة اهليئة مدة سنتني من تاريخ إلغاء الرتخيص  (ز

اختاذ فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. ويف حال فتح حتقيق أو 

لسلطة اهليئة حتى  أي إجراءات خالل هذه الفرتة، يظل السوق ومركز اإليداع خاضعًا

 انتهاء التحقيق أو اإلجراءات.

 : حق التظلماحلادية عشرةاملادة 

ملقّدم طلب الرتخيص أو السوق أو مركز اإليداع املرخَّص له التظلم إىل اللجنة بشأن أي قرار 

 ألحكام هذه الالئحة. أو إجراء تتخذه اهليئة وفقًا

 : املقابل املاليالثانية عشرةاملادة 

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

جيب على السوق ومركز اإليداع سداد املقابل املالي الذي حتّدده اهليئة الستمرار  (ب

 الرتخيص.

لى موافقة اهليئة املسبقة على املقابل املالي جيب على السوق ومركز اإليداع احلصول ع (ج

 للخدمات اليت يقدمانها.

 : استمرار الرتخيصالثالثة عشرةاملادة 

ُيشرتط الستمرار سريان الرتخيص للسوق أو مركز اإليداع أن يلتزم السوق أو مركز  (أ

 رًااإليداع مبتطلبات الرتخيص والبدء يف ممارسة العمل، وأن يبقى يف مجيع األوقات قاد

 ملمارسة األعمال املرخص له فيها يف اململكة. ومالئمًا

تشكل مهارات أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني واملوظفني يف السوق أو مركز اإليداع  (ب

أو مقّدم طلب الرتخيص وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقييم ما إذا كان 
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. وُتراعى عند تقييم مهارات مالئمًاو السوق أو مركز اإليداع أو مقّدم الطلب قادرًا

أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني واملوظفني وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم املعايري 

 اآلتية:

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

 واملهارات الفنية املناسبة.

والقدرة على اختاذ القرارات السليمة مبا يتناسب مع التحلي باالستقامة واألمانة  (2

الوظائف اليت يشغلونها، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة من قبلهم ملعاجلة تعارض 

 املصاحل.

القيام مبسؤولياتهم حبرص، ومحاية مصاحل املستثمرين وفقًا للنظام والّلوائح  (3

 التنفيذية.

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

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

 املالية، أو تهدف إىل محاية املستثمرين.

 مدى تعّرض عضو جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني لإلفالس. (6

 رأمساهلما. جيب على السوق ومركز اإليداع احلصول على موافقة اهليئة قبل تغيري  (ج

 جيب أن يكون لدى السوق ومركز اإليداع قواعد للسلوك املهين. (د

جيب على مركز اإليداع االلتزام مببادئ البنية التحتية للسوق املالية، مبا يف ذلك أي  (ه

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

 األوراق املالية.مة الدولية هليئات للسوق واملنّظ

 : هيكل امللكية والروابط الوثيقةالرابعة عشرةاملادة 

 للهيئة رفض طلب الرتخيص عندما ال تقتنع مبدى مالءمة كبار مساهمي مقّدم الطلب. (أ

جيب على السوق ومركز اإليداع يف حال كان أي منهما مؤسسًا يف اململكة احلصول  (ب

تغيري يف هيكل ملكيتهما يزيد على نسبة على موافقة اهليئة املسبقة على إجراء أي 

(5%.) 

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

اهليئة بالصيغة اليت حتددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط مع أي منهما بروابط وثيقة وذلك 

علمهما بأي تغيري يف الروابط قبل ثالثني يوماً على األقل من تاريخ النفاذ املقرتح، أو حال 
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الوثيقة إذا تعذر عليهما إبالغ اهليئة مسبقًا. وجيب أن يتضمن اإلشعار املعلومات اليت 

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

 ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسالمة وضعه املالي. 

ز اإليداع يف حال كان أي منهما مؤسسًا يف اململكة االرتباط ال جيوز للسوق ومرك (د

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

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

لن تعيق فعالية اإلشراف على السوق أو حال كان أي منهما مؤسسًا يف اململكة بأنها 

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

يف حال كان -إذا كان الشخص ينوي االرتباط بروابط وثيقة مع سوق أو مركز إيداع  (و

من خالل امتالك أكثر من نصف رأس مال أّي منهما  -أي منهما مؤسسًا يف اململكة

وفقاً للفقرة -ة على تشكيل جملس إدارة أيّ منهما، فللهيئة إذا قررت املوافقة أو السيطر

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

مساء املرشحني لشغل عضوية جملس إدارة ذلك الشخص على اهليئة ألخذ عرض أ (1

 موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب اجلمعية العامة للمساهمني هلم.  

 احلصول على موافقة اهليئة قبل تعيني مدير تنفيذي لذلك الشخص.  (2

احلصول على موافقة اهليئة املسبقة على إجراء أي تغيري يف هيكل ملكية ذلك  (3

 (. %10الشخص يزيد على نسبة )

احلصول على موافقة اهليئة املسبقة على إجراء أي تغيري يف ملكية ذلك الشخص  (4

 يف السوق أو مركز اإليداع. 

 إشعار اهليئة كتابيًا فور حدوث أي من اآلتي: (5

 . ، أو تقديم استقالتهإعفاء املدير التنفيذي لذلك الشخص .أ

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

 -أو ضد السوق أو مركز اإليداع التابع له-صدور حكم ضد ذلك الشخص  .ج

ملخالفة أنظمة حتكم اخلدمات املالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة 

اإلفالس، أو أي خمالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف خمل بالنزاهة 

 فرض أي عقوبات نتيجة التهرب املتعمد من الزكاة أو الضرائب. واألمانة، أو

 أي مسألة أخرى ُتَعّد جوهرية إلشراف اهليئة على السوق أو مركز اإليداع. .د
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التعهد بأن يضمن عدم  -املشار إليه يف الفقرة )و( من هذه املادة-جيب على الشخص  (ز

رين، أو يف إدارة خماطر اختاذ أي تصرفات قد تؤثر يف سالمة السوق ومحاية املستثم

 األعمال واملخاطر التشغيلية للسوق أو مركز اإليداع. 

 : متطلبات اإلشعار وصالحيات اهليئةاخلامسة عشرةاملادة 

جيب على السوق ومركز اإليداع االلتزام مبتطلبات اإلشعار املنصوص عليها يف امللحق  (أ

 ( من هذه الالئحة. 2)

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

أن تطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها اهليئة ضرورية إلجراء التقييم املناسب  (1

 للمسألة.

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

ذلك القيود على قائمة األعمال املرخص له يف ممارستها، اليت ترى اهليئة يف حدود 

املعقول أنها ضرورية ملعاجلة أي حالة تنشأ عن أي مسألة مت اإلشعار عنها مبوجب 

 هذه املادة. 
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 الباب الرابع

 احلوكمة

 : أحكام عامةالسادسة عشرةاملادة 

جيب أن يكون لدى السوق ومركز اإليداع ترتيبات حوكمة موثقة حتدد بشكل  (أ

وتوزيع املسؤوليات، والتسلسل ومهامه، واضح ومباشر هيكل جملس إدارتهما، 

االعتبار عند الرتخيص، وجيب أن يفصح يف وتأخذ اهليئة ترتيبات احلوكمة  اإلداري.

 ومركز اإليداع عن تلك الرتتيبات ألعضائه والعموم.السوق 

جيب أن تشتمل ترتيبات احلوكمة املوثقة للسوق ومركز اإليداع على الرتتيبات الالزمة  (ب

لتحقيق أهداف احلوكمة لديهما، وتطوير سياسات احلوكمة اخلاصة بهما، 

فاعليتها،  وإجراءات اإلشراف على تلك السياسات والُنُظم، ومراقبة تطبيقها، ومدى

 وتعديلها عند احلاجة. 

جيب أن تشتمل سياسات وإجراءات جملس إدارة السوق وجملس إدارة مركز اإليداع  (ج

على إجراءات لتحديد ومعاجلة وإدارة تعارض املصاحل احملتمل ألعضاء جملس إدارة 

 السوق أو جملس إدارة مركز اإليداع.

لس إدارة السوق أو جملس إدارة جيب أال يقل عدد أعضاء اجمللس املستقلني يف جم (د

 مركز اإليداع عن عضوين أو عن ثلث أعضاء اجمللس، أيهما أكثر. 

جيب أن يكون لدى أعضاء جملس إدارة السوق ومركز اإليداع فهم واضح ألدوارهم  (ه

يف احلوكمة، وأن يكونوا قادرين على ختصيص وقت كاٍف إلجناز مهامهم، وأن 

بشكل مستمر، وأن تكون لديهم حوافز كافية يكون بإمكانهم تطوير مهاراتهم 

 ألداء أدوارهم.

مساء املرشحني لشغل عرض أ -كل فيما خيصه-جيب على السوق ومركز اإليداع  (و

عضوية جملس إدارتيهما على اهليئة ألخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب اجلمعية 

 العامة للمساهمني هلم.

احلصول على موافقة اهليئة قبل  -فيما خيصهكل - جيب على السوق ومركز اإليداع (ز

 هما.ي منتعيني مدير تنفيذي أل

حلضور اجتماع جملس إدارة السوق أو  أو أكثر بصفته مراقبًا للهيئة أن توفد مندوبًا (ح

 مركز اإليداع؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
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 : توزيع املسؤولياتالسابعة عشرةاملادة 

االستقالل الكايف للوظائف الرئيسة، مثل إدارة  جيب أن تضمن ترتيبات احلوكمة (أ

 املخاطر واملراجعة الداخلية.

جيب على السوق ومركز اإليداع وضع الرتتيبات املناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح  (ب

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

 ل وظيفة.حتديد من يتوىل مسؤولية ك (1

املراقبة واإلشراف الكايف على أعماله وشؤونه من قبل اجلهاز اإلداري وكبار  (2

 التنفيذيني.

احلد من تنفيذ موظف عملية وجتنب التعامالت غري املشروعة أو غري املصّرح بها،  (3

 معينة بالكامل منفردًا.

 املراجعة الدورية للمسؤوليات واملهام للحد من احتماالت تعارض املصاحل.  (4

يلتزم جملس إدارة السوق ومركز اإليداع برتتيب توزيع املسؤوليات حبسب الفقرة )ب(  (ج

م واإلجراءات الرقابية واإلشراف على ُظمن هذه املادة، وعليهما اإلشراف على وضع الُن

 تنفيذها.

 جلان جملس اإلدارة: الثامنة عشرةاملادة 

جيب على السوق ومركز اإليداع تشكيل جلنة للمراجعة وفقًا ألحكام النظام ونظام  (أ

الشركات ولوائحهما التنفيذية. كذلك جيب على جملس إدارة كّل من السوق 

األساسية ومركز اإليداع تشكيل اللجان املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة 

رى حتددها اهليئة، وأن تتألف تلك اللجان من األعضاء املالئمني حبد أدنى وأي جلان أخ

من ذوي املهارة واخلربة واملعرفة بأنشطته وأعماله، وجيوز أن تتضمن تلك اللجان أعضاء 

 جملس اإلدارة عند احلاجة.

جيب على جملس إدارة السوق األساسية ومركز اإليداع تشكيل اللجان التالية، حبٍد  (ب

 أدنى:

 الرتشيحات واملكافآت.جلنة  (1

 جلنة املخاطر. (2
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 –وأي جلان أخرى يرى جملس اإلدارة أنها مناسبة  –وجيب أن يكون هلذه اللجان 

مسؤوليات وإجراءات حمددة بوضوح، وأن توثَّق مجيع القرارات الصادرة عنها واألسس 

 اليت صدرت تلك القرارات بناًء عليها.

اللجان املنبثقة عن جملس إدارة السوق للهيئة فرض أي شروط أو قيود على عضوية  (ج

ومركز اإليداع، مبا يف ذلك اشرتاط احلصول على موافقة اهليئة املسبقة على تشكيل 

 أعضائها. 

 : مراقبة التداوالتالتاسعة عشرةاملادة 

وظيفة مستقلة ملراقبة التداوالت  إنشاء -اهليئة عند تلقيها طلبًا من -السوق على جيب  (أ

وصالحيات حمددة، وأن جتهَّز مبوارد كافية، وأن ُتمنح صالحية الدخول مبسؤوليات 

م التداول؛ وذلك لغرض احلفاظ على سالمة السوق وكفاءتها وحتقيق محاية إىل ُنُظ

 املستثمرين. 

م التداول ومراقبة التداوالت؛ وذلك لغرض تطبيق النظام للهيئة صالحية الدخول إىل ُنُظ (ب

 ولوائحه التنفيذية.

 : الُنُظم واإلجراءات الرقابيةالعشروندة املا

جيب على السوق ومركز اإليداع وضع الُنُظم واإلجراءات الرقابية املناسبة ألعماهلما  (أ

 .واحملافظة عليها، وأن تكون كافية لتمكينهما من االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية

االلتزام بالنظام  يكون جملس إدارة السوق ومركز اإليداع مسؤواًل بشكل رئيس عن (ب

 ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى. 

جيب أن تتضمن الُنُظم واإلجراءات الرقابية املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة  (ج

 اآلتي:

سياسات وُنُظم معاجلة تعارض املصاحل، مبا يف ذلك حتديد حاالت تعارض املصاحل  (1

 القائمة واحملتملة بشكل فّعال ومعاجلتها. 

سياسات وُنُظم شاملة ألمن املعلومات واألمن املادي؛ للتعامل مع الثغرات والتهديدات  (2

 احملتملة.
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 : وظيفة املطابقة وااللتزاماحلادية والعشروناملادة 

ب أن يكون لوظيفة املطابقة وااللتزام لدى السوق ومركز اإليداع مسؤوليات وصالحيات جي

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

 كاِف عن اإلدارة العليا واإلدارات األخرى.

 إدارة املخاطر وظيفة : الثانية والعشروناملادة 

إدارة املخاطر لدى السوق ومركز اإليداع مسؤوليات وصالحيات وظيفة يكون لجيب أن 

واضحة، وأن جتهَّز مبوارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أْكفاء، وأن تتمتع باالستقاللية 

 وإمكانية الوصول املباشر إىل جملس اإلدارة.

 صة: الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاالثالثة والعشروناملادة 

جيوز للسوق ومركز اإليداع الربط مع سوق أو مركز إيداع أو مركز مقاصة أو أي  (أ

جهة أخرى داخل أو خارج اململكة، شريطة وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل التوثيق 

الواضح لنطاق الربط وحدوده، وحتديد املخاطر الناشئة عن الربط وإدارتها، وأن تقوم 

لربط ويوفر احلماية جلميع األسواق ومراكز اإليداع على أساس قانوني واضح يدعم ا

 ومراكز املقاصة ذات العالقة.

جيب على مركز اإليداع عند الربط مع مركز إيداع أو نظام تسوية آخر تقييم خماطر  (ب

السيولة واالئتمان للطرفني ومراقبتها وإدارتها، والتأكد من أن أي منح لالئتمان بني 

ذات خماطر سوقية وائتمانية منخفضة بناًء على تقييم أطراف الربط مغطى بضمانات 

داخلي جيريه مركز اإليداع بشكل موضوعي، وأن تكون قابلة للتحويل من دون أي 

قيود تنظيمية أو قانونية أو مطالبات من جهات أخرى قد تؤثر يف تسييلها، وأن يكون 

 هلا بيانات أسعار موثوقة منشورة على أساس دوري. 

 : تكليف جهات خارجية عة والعشرونالراباملادة 

جيوز للسوق ومركز اإليداع تكليف جهة خارجية بأداء مهام حمددة، وعلى كل منهما  (أ

 عند تكليف جهة خارجية مبهام جوهرية االلتزام باآلتي:

 وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:  (1

مسؤوليات جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى السوق أو مركز اإليداع  .أ

 وأدوارهم.
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تقييم ما إذا كانت اجلهة املكلفة مناسبة ألداء الوظيفة، أو املهمة موضوع  .ب

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

التوثيق الواضح ملدى التكليف وحدوده، والتزامات ومسؤوليات األطراف،  .ج

 ومعايري سرية املعلومات.

شراف على التكليف ومراقبة تنفيذ اجلهة املكلفة وضع الرتتيبات املناسبة لإل .د

للوظائف أو املهام وضمان استمراريتها، وأن تنّفذ تلك اجلهة متطلبات 

 الستمرارية األعمال مماثلة لتلك املفروضة على السوق أو مركز اإليداع. 

وضع معايري لتقييم خماطر تكليف اجلهة اخلارجية وتدابري للحد منها تضمن  .ه

تكليف اجلهة اخلارجية اهليئة عن اإلشراف الفعال على السوق أو أال يعيق 

مركز اإليداع، أو أعماهلما أو عملياتهما أو التزامهما بالنظام ولوائحه 

 التنفيذية.

اختاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل يف مستوى أداء اجلهة  .و

 املكلفة بالوظائف أو املهام.

أو جملس إدارة مركز اإليداع أن املهام اليت تكلَّف  أن يتأكد جملس إدارة السوق (2

جهات خارجية بأدائها تستويف مجيع املتطلبات اليت جيب استيفاؤها يف حال تأديتها 

لدى السوق أو مركز اإليداع. وجيب أن يكون لدى السوق أو مركز اإليداع  داخليًا

ألدائها وآلية ترتيبات صارمة الختيار اجلهات اخلارجية واملراقبة الدقيقة 

استبداهلا، وجيب أن تقّدم السوق أو مركز اإليداع مجيع املعلومات الالزمة 

لتمكني اهليئة من تقييم مدى التزام أداء اجلهات اخلارجية لتلك املهام بهذه 

 الالئحة. 

ال يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل السوق أو مركز اإليداع إىل التقليل  (ب

 النظامية.  من التزاماتهما

 : املراجعة اخلامسة والعشروناملادة 

  للهيئة إصدار تعليمات إىل السوق أو مركز اإليداع بتعيني طرف ثالث ألداء أعمال املراجعة.
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 الباب اخلامس 

 القواعد واإلجراءات

 : القواعد واإلجراءات والعشرون السادسةاملادة 

قبل بدء ممارسة أعماهلما  -خيصهكل فيما -جيب أن يكون للسوق ومركز اإليداع  (أ

قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه 

 التنفيذية.

عند إعداد مقرتح ملشاريع قواعد  -كل فيما خيصه-جيب على السوق ومركز اإليداع  (ب

 ( من هذه الالئحة.3أو إجراءات أو تعديلها االلتزام مبتطلبات امللحق )

ومركز اإليداع صالحية وضع اإلجراءات التقنية الالزمة لتنفيذ أحكام القواعد للسوق  (ج

املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة وتعديلها، وذلك مبا يتوافق مع أحكام النظام 

ولوائحه التنفيذية، على أن ُتشِعر السوق ومركز اإليداع اهليئة مبا تعتزم وضعه أو تعديله 

 على األقل من التاريخ املستهدف نفاذها فيه.  الثني يومًا تقومييًامن إجراءات قبل ث

املشار إليها -جيب على السوق ومركز اإليداع التأكد من تطبيق القواعد واإلجراءات  (د

على أساس مستمر، مبا يف ذلك مراقبة التزام األعضاء لديهما بتلك  -يف هذه املادة

 القواعد واإلجراءات.

 شرون: متطلبـات العضوية املادة السابعة والع

وضع شروط ومتطلبات العضوية فيهما،  -كل فيما خيصه -جيب على السوق ومركز اإليداع 

 مع مراعاة اآلتي:

 احلفاظ على سالمة وكفاءة أعماهلما مبا يتناسب مع املخاطر املرتبطة بها. (1

ارات املتعلقة الوصول العادل واليسري إىل اخلدمات املقدمة من قبلهما، مع مراعاة االعتب (2

 باملخاطر.

التأكد من توافر املتطلبات النظامية واملالية والتشغيلية لدى األعضاء فيهما ألداء  (3

 التزاماتهم جتاههما وجتاه األعضاء اآلخرين، على أن تشمل املتطلبات اآلتي: 

 حصول العضو على الرتاخيص الالزمة ملمارسة أعماله. .أ

ا العضو لن تعيق التزامه مبتطلبات العضوية يف أن األنظمة أو اللوائح اليت خيضع هل .ب

 حال كونه مؤسسًا خارج اململكة.
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قدرة العضو وجاهزيته الستخدام الُنُظم واخلدمات ذات العالقة، مبا يف ذلك قدراته  .ج

 التقنية. 

 أثر قبول العضو يف سالمة وكفاءة أعمال السوق أو مركز اإليداع. (4

 التأكد من التزام العضو مبتطلبات العضوية بشكل مستمر.  (5

 املادة الثامنة والعشرون: التدريب

قواعدهما من فهم  األعضاء تمكنيالالزم ل التدريب ريتوف جيب على السوق ومركز اإليداع

 واملخاطر املصاحبة للعضوية.وإجراءاتهما 

 املاليةاملادة التاسعة والعشرون: شروط إدراج وتداول األوراق 

جيب أن يتوافر لدى السوق القواعد اخلاصة بشروط إدراج وتداول األوراق املالية، والنشر  (أ

الفوري املنتظم للمعلومات املتعلقة بالصفقات املنفذة لألوراق املالية املتداولة يف السوق، 

وكذلك التزام ُمصدري األوراق املالية واملساهمني واألعضاء باإلفصاح للسوق عن 

ومات اليت ترى السوق أنها ضرورية، والضوابط واإلجراءات املناسبة اليت تسمح املعل

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

جيب على السوق التأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد  (ب

الية املدرجة يف السوق، والتأكد من التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات األوراق امل

 حتقيقها لسالمة السوق ومحاية املستثمرين.

 املادة الثالثون: قواعد تسوية املنازعات

قواعد لتسوية املنازعات بني  -كل فيما خيصه-جيب أن يتوافر لدى السوق ومركز اإليداع 

 ئهم. أعضاء السوق، وبني أعضاء مركز اإليداع، وبني هؤالء األعضاء وعمال

 املادة احلادية والثالثون: قواعد التعثر وإجراءاته

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

هلما االستمرار يف الوفاء بالتزاماتهما وتعزيز مواردهما يف حال تعثر أحد أعضائهما، 

 واإلفصاح للعموم عن جوانبها الرئيسة حبد أدنى.

جيب أن تكون السوق األساسية ومركز اإليداع على استعداد كاٍف لتنفيذ قواعد  (ب

وإجراءات التعّثر املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة، مبا يف ذلك اإلجراءات 

 التقديرية املنصوص عليها يف تلك القواعد واإلجراءات.
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ء اخلسائر واحلد من جيب أن تضمن قواعد التعثر وإجراءاته ملركز اإليداع احتوا (ج

خماطر السيولة، وأن تتضمن آلية تنفيذ اختبارات دورية مع األطراف املعنية للتأكد من 

 فعالية تلك اإلجراءات. 

 املادة الثانية والثالثون: الدخول املباشر إىل ُنُظم السوق

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

إذا اعتزمت السوق إتاحة الدخول املباشر إىل ُنُظم السوق، فيجب أن تتوافر لديها  (ب

الرتتيبات الفّعالة للدخول املباشر إىل ُنُظم السوق وإدارة املخاطر الناشئة عنه؛ وذلك 

 الفنية.لغرض التأكد من احلفاظ على عدالة التداول وانتظام آلياته 

 السوقاملادة الثالثة والثالثون: صناعة 

للسوق إتاحة نشاط صناعة السوق، وجيب على السوق األساسية احلصول على موافقة  (أ

 اهليئة قبل إتاحة ذلك النشاط.

إذا اعتزمت السوق إتاحة نشاط صناعة السوق، فيجب أن تتوافر لديها القواعد  (ب

واإلجراءات والُنُظم الفّعالة لنشاط صناعة السوق وإدارة املخاطر الناشئة عنه، وأن 

تتأكد بشكل مستمر من استيفاء صانع السوق للُنُظم واإلجراءات والرتتيبات اخلاصة 

 بصناعة السوق.

 املادة الرابعة والثالثون: قواعد مركز اإليداع

جيب أن يتوافر لدى مركز اإليداع القواعد واإلجراءات السليمة والفاعلة اليت تضمن  (أ

 يف السوق وتسويتها بصورة نظامية. كفاية عمليات تسجيل األوراق املالية املتداولة

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

حتديد القواعد واإلجراءات املناسبة حلماية األوراق املالية املودعة لدى مركز  (1

اإليداع مبا حيمي حقوق ُمصدري األوراق املالية وحامليها، مبا يف ذلك وضع 

الفّعالة اليت تضمن محاية حقوق ُمصدري األوراق املالية املمارسات احملاسبية 

 وحامليها من أي أخطاء يف عملية التسجيل.

 مطابقة سجالت األوراق املالية املودعة لديه مرة يوميًا على األقل. (2
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إجراءات معاجلة تعثر أعضاء مركز اإليداع واإلفصاح عنها مبا يضمن قدرة  (3

احلد من خماطر السيولة واالستمرار يف أداء مركز اإليداع على احتواء اخلسائر و

 التزاماته. 

إجراءات تسجيل ملكية األوراق املالية والرهونات واملطالبات املتعلقة بها، وفتح  (4

حسابات إيداع األوراق املالية، وإيداع األوراق املالية فيها، وتسوية الصفقات املنفذة 

 عليها. 

 ية وإلغاؤهااملادة اخلامسة والثالثون: تعليق العضو

إجراءات تعليق العضوية  -كل فيما خيصه-جيب أن يتوافر لدى السوق ومركز اإليداع  (أ

 وإلغائها.

قبل تعليق العضوية أو إلغائها  -كل فيما خيصه -جيب على السوق ومركز اإليداع  (ب

مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة إشعار العضو املعين، وإتاحة الفرصة له للرد، وتوثيق 

 تابيًا.ذلك ك

جيب أن يتضمن قرار تعليق العضوية أو إلغائها مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة بيانًا  (ج

 واضحًا ألسباب القرار. 

جيب على السوق ومركز اإليداع إشعار اهليئة فورًا عند تعليق عضوية أحد أعضائه أو  (د

 إلغائها.

 عضوية عضو فيه أو إلغائها.للهيئة إصدار تعليمات إىل السوق أو مركز اإليداع بتعليق  (ه

 املادة السادسة والثالثون: اإلفصاح عن القواعد واإلجراءات والرسوم 

اإلفصاح للعموم باللغتني العربية  -كل فيما خيصه-جيب على السوق ومركز اإليداع 

دون مقابل عن  -أو أي وسيلة أخرى حتددها اهليئة-واإلجنليزية يف موقعيهما اإللكرتونيني 

 املعلومات اآلتية:

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

املقابل املالي على مستوى اخلدمات الفردية اليت يقدمانها على أن يتضمن وصفًا موجزًا  (2

 لكل خدمة منها، باإلضافة إىل سياساتهما بشأن أي خصومات متاحة.
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 املادة السابعة والثالثون: التداول غري املنتظم

لسوق وضع ضوابط للحد من خماطر تنفيذ أوامر بسعر غري اعتيادي أو ضمن نطاق جيب على ا

 سعري واسع، وآلية كشفها ومعاجلتها وحاالت إلغائها.
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 الباب السادس

 عمليات السوق

 املادة الثامنة والثالثون: طرح وإدراج األوراق املالية للشركة القابضة

مالية ُمصَدرة من قبلها أو من قبل شركة قابضة أو تابعة ال جيوز للسوق األساسية إدراج أوراق 

 هلا، ما مل تضع السوق ترتيبات مبا حيقق اآلتي:

 معاجلة حاالت تعارض املصاحل الناشئة عن إدراج تلك األوراق املالية بإنصاف.  (1

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

 ثالثون: االلتزامات املستمرة للُمصدريناملادة التاسعة وال

جيب على السوق األساسية وضع ُنُظم وترتيبات مناسبة متكِّن ُمصدري األوراق املالية  (أ

 املتداولة يف السوق من استيفاء التزامات اإلفصاح املستمرة. 

جيب على السوق األساسية مراقبة استيفاء ُمصدري األوراق املالية املتداولة يف السوق  (ب

 . لقواعد السوق وإجراءاتها وما حتدده اهليئة وفقًا لتزاماتهم املستمرةال

 املادة األربعون: التسعري واإلفصاح

جيب على السوق التأكد من كون أسعار األوراق املالية متّثل حالة السوق الفعلية،  (أ

ح وذلك بناًء على إجراءات وتعليمات حمددة مسبقًا من السوق وحتت إشرافها، وأن ُيفَص

 عنها وفقًا ملعايري حتددها السوق، وأن تتضمن حاالت التذبذب السعري.

جيب على السوق األساسية التأكد من حتديد أسعار األوراق املالية بناًء على العرض  (ب

والطلب، وأن ُتبيِّن للمشاركني نتائج أوامر التداول، مبا يف ذلك حتديد سعر األمر 

 يف السوق، ومجيع املعلومات املؤثرة يف األسعار.وحجمه، وما إذا كان األمر سُينفَّذ 

 جيب على السوق اإلفصاح عن بيانات تنفيذ الصفقات جلميع األعضاء بشكل متساٍو.  (ج

مبا يف ذلك أحجام - األساسية جيب على السوق أن توفِّر للعموم دون مقابل بيانات التداول (د

خالل مخس عشرة دقيقة حبد أقصى من وقت التداول الفعلي؛  -الصفقات وقيمها

 لتحقيق شفافية التعامالت لغري املشرتكني يف خدمات املعلومات لديها. 

 جيب على السوق توحيد صيغة البيانات املستخدمة لألوراق املالية والبيانات املرجعية. (ه

 جيب على السوق أن توفِّر للعموم إمكانية الوصول إىل اآلتي: (و

 يانات سجل األوامر. ب (1
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 البيانات التارخيية للتداول على أن تشمل حبد أدنى بيانات تداوالت األوراق املالية. (2

 املادة احلادية واألربعون: األختام الزمنية

جيب على السوق التأكد من ُمزامَنة الوقت والتاريخ يف كافة الُنُظم لديه مع بعضها  (أ

عارات تنفيذ الصفقات، وإنشاء البيانات ونقلها، البعض، ويشمل ذلك اخلتم الزمين على إش

 وسجالت املراجعة. 

، فور تسلم واملعّدلة وامللغاةجيب على السوق وضع أختام زمنية على مجيع األوامر املدخلة  (ب

  ذات العالقة. ُنُظمالاملعلومات من 

، فور حدوث املطابقة يف املنفذة صفقاتالجيب على السوق وضع أختام زمنية على مجيع  (ج

  ذات العالقة. ُنُظمال

صفقات الو املعّدلة وامللغاةاألوامر املدخلة و جيب على السوق تزويد األعضاء فيها مبعلومات (د

بشكل فوري؛ لتمكني األعضاء من تنفيذ الضوابط املناسبة ملراقبة املخاطر  املنفذة

 وإدارتها. 

 لسعر املادة الثانية واألربعون: وحدات تغري ا

 جيب على السوق األساسية حتديد وحدات تغري السعر لألوراق املالية. 

 املادة الثالثة واألربعون: التداول اخلوارزمي 

اليت تتيح التداول اخلوارزمي الرتتيبات الالزمة للحد من األساسية جيب أن يتوافر لدى السوق 

 خماطرها على سالمة السوق. 

 الرقابة على السوقاملادة الرابعة واألربعون: 

 باآلتي: االلتزامجيب على السوق 

وضع آليات ملراقبة السوق، مبا يف ذلك حتديد حاالت اضطراب السوق والسلوكيات  (1

 املخالفة. 

( من هذه املادة، مبا يف ذلك 1تزويد اهليئة بآليات مراقبة السوق املشار إليها يف الفقرة ) (2

ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، وآلية  آلية تعليق التداول وفقًا ألحكام النظام

يف حال توافر ظروف حيتمل أن تؤدي إىل واإلجراءات املتبعة التذبذب السعري، 

 اضطراب السوق.
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 املادة اخلامسة واألربعون: تعليق التداول

إصدار تعليمات إىل السوق بتعليق نشاط أي جلسة تداول أو  –وفقًا ألحكام النظام –للهيئة 

 تقصريها أو متديدها أو تعديل وقتها، وتعليق نشاط التداول يف ورقة مالية واحدة أو أكثر. 
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 الباب السابع

 عمليات مركز اإليداع

 املادة السادسة واألربعون: حسابات األوراق املالية

جيب على مركز اإليداع ضمان كفاية عمليات تسجيل األوراق املالية وتسويتها، مبا يف ذلك 

 القيام باآلتي:

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

 خماطر حفظ األصول.  

التأكد من أن ُنُظم اإليداع والتسوية توفر احلماية الكافية لألعضاء، مبا يف ذلك  (2

 حتديد األختام الزمنية. 

م واالحتفاظ بالسجالت واحلسابات اليت من شأنها أن متّكنه، يف أي وقت ُظوضع الُن (3

ودون تأخري، من الفصل بني حسابات كل عضو من أعضائه يف مركز اإليداع، وبينها 

 حلسابات العائدة ملركز اإليداع. وبني ا

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

 فصل أوراقه املالية عن األوراق املالية العائدة لعمالئه.

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

اباته يف مركز اإليداع واألوراق املالية اململوكة متكني املستثمر من الوصول إىل حس (6

 . لقواعد مركز اإليداع وفقًا له، واحلصول على كشف عنها

 متكني امُلصدر من احلصول على نسخ من سجل ملكية األوراق املالية الصادرة عنه. (7

 املادة السابعة واألربعون: أصول مركز اإليداع

جراءات الالزمة لضمان حفظ أصوله لدى جيب على مركز اإليداع وضع القواعد واإل (أ

أشخاص اعتباريني مرخصني وخاضعني للرقابة واإلشراف، ولديهم ممارسات حماسبية 

 فّعالة وإجراءات للحفظ وضوابط داخلية حتمي تلك األصول بشكل كامل. 

 جيب على مركز اإليداع حفظ األصول بطريقة تضمن له الوصول إليها بشكل فوري. (ب

اليت حتتفظ باألصول النقدية  إليداع احتساب التعّرضات للبنوكجيب على مركز ا (ج

 ، أخذًا يف االعتبار نطاق عالقته مع أي منها. ملركز اإليداع

 ال جيوز ملركز اإليداع حفظ األصول إال من خالل أي من اآلتي: (د
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مركز اإليداع فيما يتعلق حبفظ األصول داخل اململكة، وفيما يتعلق حبفظ  (1

ملكة مراكز إيداع األوراق املالية وُنُظم تسوية األوراق املالية اليت األصول خارج امل

يرى مركز اإليداع أنها تقّدم وسائل محاية وضمانات مماثلة لوسائل احلماية 

 والضمانات اليت تقدمها مراكز اإليداع داخل اململكة. 

البنوك املركزية، والبنوك إذا كانت األصول نقدية، وذلك سواء أكانت تلك  (2

اجلهات داخل اململكة وختضع إلشراف البنك املركزي أم خارج اململكة ويرى 

مركز اإليداع أنها تقّدم وسائل محاية وضمانات مماثلة لوسائل احلماية 

 والضمانات اليت تقدمها البنوك احمللية اخلاضعة إلشراف البنك املركزي.

رغبة يف استثمار أصوله، جيب على مركز اإليداع وضع اسرتاتيجية لالستثمار يف حال ال (ه

 شريطة اآلتي:

 أن تتسق مع سياسته إلدارة املخاطر. (1

أن تكون تلك االستثمارات يف النقد فقط أو أدوات مالية عالية السيولة ذات حد  (2

أدنى من خماطر السوق واالئتمان، وجيب أن تتوافر إمكانية تسييل تلك 

 االستثمارات على حنو سريع مع أقل تأثري سليب يف السعر. 

 : سجالت مركز اإليداعالثامنة واألربعوناملادة 

املتعلقة  نة يف سجالتهاملدّوجيب على مركز اإليداع إرسال تقرير عن الرهونات واملطالبات 

يومًا من نهاية ربع  واحد وعشرينإىل اهليئة والسوق املعنية خالل  ،باألوراق املالية املودعة لديه

 السنة املالية ملركز اإليداع، على أن يشتمل ذلك التقرير على اآلتي:

 ت مركز اإليداع. أي نقص يف سجال (1

 يف املعلومات امُلدخلة يف سجالت مركز اإليداع.يعلم عنه أي خطأ  (2
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 الباب الثامن

 املخاطر

 : إدارة املخاطرالتاسعة واألربعوناملادة 

جيب على السوق ومركز اإليداع وضع سياسات وُنُظم وإجراءات لتحديد املخاطر واحلد  (أ

وجيب كذلك على السوق ومركز اإليداع منها، ومراجعة ذلك على أساس مستمر، 

حتديد املخاطر الناشئة عن الروابط مع اجلهات األخرى، وتطوير األدوات املناسبة للحد 

 منها.

جيب على السوق ومركز اإليداع عند ممارستهما أعمااًل خارج اململكة حتديد املخاطر  (ب

 نها.احملتملة يف حال التعارض بني األنظمة اليت خيضعان هلا واحلد م

 : حتديد وإدارة املخاطر التشغيليةاخلمسوناملادة 

جيب على السوق ومركز اإليداع حتديد ومراقبة وإدارة خمتلف مصادر املخاطر التشغيلية، 

 ووضع سياسات وإجراءات واضحة ملعاجلتها، على أن تشمل اآلتي:

ضمن ذلك حتديد مجيع نقاط اإلخفاق املنفردة واملؤثرة يف العمليات املختلفة، ويت (1

أوجه القصور يف ُنُظم  –على سبيل املثال ال احلصر–العمليات الداخلية مبا يف ذلك 

املعلومات اخلاصة بهما، وعدم كفاية عمليات الفحص من قبل املوظفني، وعدم كفاية 

على سبيل املثال ال –الرقابة على الُنُظم والعمليات، واألحداث اخلارجية مبا يف ذلك 

 مي اخلدمات الرئيسة، ووقوع الكوارث الطبيعية. إخفاق مقد –احلصر

 .تقييم الطبيعة املتغرية للمخاطر التشغيلية اليت تواجههما على أساس مستمر (2

 .حتليل نقاط الضعف احملتملة، وتنفيذ آليات الدفاع املناسبة (3

 : خطة استمرارية األعمالاحلادية واخلمسوناملادة 

أساسيًا يف إطار إدارة املخاطر يف السوق ومركز ُتَعّد خطة استمرارية األعمال عنصرًا  (أ

وجيب أن تكون مجيع جوانب خطة استمرارية األعمال موثقة بشكل واضح  اإليداع.

 وكامل. 

 جيب أن تشتمل خطة استمرارية األعمال للسوق على اآلتي: (ب

حتديد ومعاجلة األحداث اليت حيتمل بشكٍل كبري أن تؤدي إىل تعطل العمليات،  (1

 أو واسع النطاق.  كبريًا ذلك احلوادث اليت قد تسبب اضطرابًامبا يف 
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أهداف حمددة وواضحة تتناول التدابري اليت متنع تعطل العمليات الرئيسة،  (2

والسياسات واإلجراءات اليت حتد من تأثري حوادث التعطل من خالل السماح 

ف. وجيب باالستعادة السريعة واستئناف عمليات السوق يف وقٍت كاٍف عقب التوق

 أن يكون السوق قادرًا على استئناف العمليات دون تأخر. 

 م التداول.ُظإعداد نسخ احتياطية لبيانات األعمال وااللتزام املرتبطة بُن (3

املشار إليها - للسوق األساسية ومركز اإليداع جيب أن تشتمل خطة استمرارية األعمال (ج

على إنشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرئيس مبوارد  -يف الفقرة )أ( من هذه املادة

وإمكانيات ووظائف كافية، وترتيبات توظيفية مناسبة، حبيث ال يتأثر بأي أعطال 

واسعة النطاق، وُيسمح للموقع الثانوي بالقيام بالعمليات إذا لزم األمر، وجيب أن تتوافر 

ع الثانوي اخلدمات الضرورية والرئيسة ألداء الوظائف بشكل متناسب مع على املوق

وقت االستعادة احملدد بواسطة السوق أو مركز اإليداع، الذي يتطلب أن تتمكن ُنُظم 

تقنية املعلومات من استئناف العمليات خالل ساعتني من وقوع التعطل حبد أدنى، 

قبل نهاية عمل اليوم الذي  -لقصوىحتى يف احلاالت ا-واستكمال عمليات التسوية 

 عطَّل فيه العمل، وعلى السوق ومركز اإليداع اختبار هذه اإلجراءات بشكل دوري.َت

 : ترتيبات إدارة خماطر األعمال العامةالثانية واخلمسوناملادة 

جيب أن تكون لدى السوق ومركز اإليداع ترتيبات إلدارة خماطر األعمال العامة  (أ

 :أن تتضمن تلك الرتتيبات ما يأتيومراقبتها، وجيب 

حتديد مصادر خماطر األعمال العامة وأثرها احملتمل يف عملياتهما وخدماتهما،  (1

 مع مراعاة اخلسائر السابقة والتوقعات املالية املستقبلية حيثما أمكن. 

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

 .ليل االحتماالت، وحتليل االستجابة إلدارة خماطر األعمال العامةالداخلية، وحت

بأي تغيريات جوهرية يف سياسة إدارة  جيب على السوق ومركز اإليداع إبالغ اهليئة فورًا (ب

 خماطر األعمال العامة اخلاصة بهما.

 : إدارة خماطر األعمال العامةالثالثة واخلمسوناملادة 

أن  –كجزء من إدارتهما ملخاطر األعمال العامة–ع جيب على السوق ومركز اإليدا (أ

حيتفظا بصايف األصول السائلة اليت متكنهما من مواصلة عملياتهما كمنشأة قائمة 

 يف حال حتملهما خلسائر أعمال عامة.
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عند حتديد مقدار صايف األصول السائلة الذي جيب أن حيتفظ به السوق ومركز  (ب

االعتبار املدة الزمنية الالزمة الستعادة العمليات اإليداع، جيب عليهما أن يأخذا يف 

 واخلدمات الرئيسة هلما.

أقل  -يف أي وقت من األوقات-إذا كان مقدار صايف األصول السائلة الذي ُيحتفظ به  (ج

من املقدار املطلوب مبوجب الفقرة )ب( من هذه املادة، فيجب على جملس إدارة السوق 

يف األصول السائلة الذي حيتفظان به إىل املقدار أو مركز اإليداع وضع خطة لرفع صا

 املطلوب وحتديثها بشكل مستمر.

جيب أن تكون األصول اليت حيتفظ بها السوق ومركز اإليداع لتغطية خماطر األعمال  (د

 العامة ذات جودة عالية وسيولة كافية. 
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 الباب التاسع

 االلتزامات األخرى للسوق ومركز اإليداع

 املادة الرابعة واخلمسون: سرية املعلومات

جيب على السوق ومركز اإليداع احملافظة على سرية املعلومات اليت حيصالن عليها عند 

 ممارستهما أعماهلما، وال جيوز هلما اإلفصاح عنها إال يف أي من احلاالت اآلتية:

إذا كان اإلفصاح عنها بناًء على طلب اهليئة أو جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية  (1

مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو األنظمة ذات العالقة، أو بناًء على طلب اإلدارة 

العامة للتحريات املالية وفقًا ألحكام نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة 

 ويله ولوائحهما التنفيذية. جرائم اإلرهاب ومت

إذا كان اإلفصاح عنها بناًء على طلب البنك املركزي السعودي فيما يتعلق بأعضاء  (2

مركز اإليداع من البنوك اخلاضعني إلشراف ورقابة البنك املركزي السعودي مبوجب 

 األنظمة ذات العالقة.

 إذا وافق املستثمر صراحًة على اإلفصاح عنها.  (3

 عنها ضروريًا بشكل معقول ألداء خدمة معينة للمستثمر.  إذا كان اإلفصاح (4

 إذا مل تُعد املعلومات سرية. (5

 أي حاالت أخرى حتددها قواعد السوق وقواعد مركز اإليداع.  (6

 املادة اخلامسة واخلمسون: حفظ السجالت

االحتفاظ جبميع السجالت  -كل فيما خيصه-جيب على السوق ومركز اإليداع  (أ

 ا واخلدمات والنشاطات املقدمة منهما. املتعلقة بأعماهلم

ومعلومات  واملعّدلة وامللغاةاألوامر املدخلة  جيب على السوق تسجيل وحفظ معلومات (ب

 الصفقات املنفذة.

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

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

وفيما عدا ذلك جيب على السوق ومركز اإليداع االحتفاظ بالسجالت املشار إليها يف 

 هذه املادة مدة عشر سنوات كحد أدنى ما مل حتدد اهليئة خالف ذلك. 



 

34 

إذا كانت السجالت ذات صلة بنـزاع، دون إخالل بأحكام الفقرة )د( من هذه املادة،  (ه

أو حتقيق نظامي، فيجب االحتفاظ بالسجالت إىل حني التوصل إىل تسوية تامة للنـزاع 

 أو االنتهاء من التحقيق.

جيوز حفظ سجالت السوق ومركز اإليداع بأي وسيلة، على أن تكون حمفوظة بطريقة  (و

 منّظمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.

السجالت أو املعلومات اليت ُتحفظ من قبل السوق ومركز اإليداع جيب تقديم مجيع  (ز

مبوجب هذه الالئحة عند طلب اهليئة، وجيوز للهيئة معاينة سجالت السوق ومركز 

 اإليداع مباشرًة أو من خالل شخص تعّينه هلذا الغرض.

جيب على السوق ومركز اإليداع عند طلب أحد أعضائهما أو عضو سابق فيهما أي  (ح

 حمَتفظ بها خالل فرتة احلفظ النظامية أن يوفرا خالل فرتة زمنية معقولة أيًا سجالت

 من اآلتي:

 أي مواد أو سجالت مكتوبة تتعلق بذلك العضو. (1

ُنَسخ من أي مراسالت تلقياها من ذلك العضو، أو أرسلها إليهما تتعلق بأعمال  (2

 السوق أو مركز اإليداع. 

ق ومركز اإليداع بتسليم السجالت إىل طرف جيوز للهيئة إصدار تعليمات إىل السو (ط

 ثالث يف حال إلغاء الرتخيص أو تعليقه.

  املادة السادسة واخلمسون: املنتجات

 يف السوق جديدة أي منتجات تقديمجيب على السوق احلصول على موافقة اهليئة قبل  (أ

 أو تعديل أّي منها.

األسواق اليت تؤسسها أو جيب على السوق احلصول على موافقة اهليئة املسبقة على  (ب

 تشغلها.

 املادة السابعة واخلمسون: إجراءات االتصال ومعايريه

؛ لتمكني جيب على السوق ومركز اإليداع استخدام إجراءات االتصال املقبولة دوليًا (أ

االتصال الفعَّال بني ُنُظم املعلومات التابعة للسوق أو مركز اإليداع وتلك اخلاصة 

 بأعضائه وعمالئهم وغريهم ممن يرتبطون به كمقّدمي اخلدمات اخلارجيني.  

، كتنسيقات جيب على السوق ومركز اإليداع استخدام معايري االتصال املقبولة دوليًا  (ب

  البيانات املرجعية.قياسية للرسائل، ومعايري
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 املادة الثامنة واخلمسون: تقرير مراجع احلسابات

تزويد اهليئة بقوائمه املالية األولية  -كل فيما خيصه-جيب على السوق ومركز اإليداع  (أ

من نهاية الفرتة املالية اليت تشملها تلك القوائم،  الربعية خالل فرتة ال تتجاوز ثالثني يومًا

سنوية املراجعة خالل ثالثة أشهر من نهاية الفرتة املالية السنوية اليت وبقوائمه املالية ال

 تشملها تلك القوائم.

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

التأكد من أنه مسجل لدى اهليئة وفقًا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت 

 اخلاضعة إلشراف اهليئة.

عن خارجي مستقل مراِجع من قبل ُمراَجع جيب على مركز اإليداع تزويد اهليئة بتقرير  (ج

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

 املادة التاسعة واخلمسون: التقرير السنوي

يئة لتأكيد التزامهما جبميع جيب على السوق ومركز اإليداع تقديم تقرير سنوي إىل اهل

 أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وذلك خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية هلما.
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 الباب العاشر

 النشر والنفاذ

 املادة الستون: النشر والنفاذ

 .لقرار اعتمادها وفقًاتكون هذه الالئحة نافذة 
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 (1امللحق )

 للرتخيص والبدء يف ممارسة العملاملعلومات واملستندات املطلوبة 
 

 :أواًل: املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص

جيب على مقّدم الطلب تقديم خطة عمل تشتمل على وصف تفصيلي لغرض  -خطة العمل (أ

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

ب تقديم ترتيبات للحوكمة مشتملة على جيب على مقّدم الطل -ترتيبات احلوكمة (ب

 اهليكل التنظيمي. 

جيب على مقّدم الطلب تقديم سياسات  -سياسات وإجراءات تقديم اخلدمات الرئيسة  (ج

وإجراءات تضمن فعالية تقديم اخلدمات الرئيسة، مبا يف ذلك التخطيط هلا وإنشاؤها 

 وتشغيلها ومراقبتها واحلفاظ عليها.

إلدارة  وموثقًا واضحًا جيب على مقّدم الطلب أن يقّدم إطارًا -خطة احلد من املخاطر (د

املخاطر يتضمن سياسة حتمل املخاطر، وحيدد املسؤوليات واملساءلة عن القرارات ذات 

 الصلة بها، ويتضمن آلية اختاذ القرارات يف األزمات وحاالت الطوارئ. 

قرار جهازه اإلداري  جيب على مقّدم الطلب تقديم صورة من -قرار اجلهاز اإلداري (ه

موافقته على الطلب وحمتوياته، يقر فيه بدقة  بالصيغة اليت حتددها اهليئة متضمنًا

 واكتمال املعلومات اليت حيتوي عليها واملستندات املرافقة له.

جيب على مقّدم الطلب تقديم صورة من النظام األساس ملقّدم  -مستندات التأسيس (و

 الطلب.

 بة للبدء يف ممارسة العمل:ستندات املطلوثانيًا: املعلومات وامل

اإليداع تقديم خطة استمرارية العمل  على السوق ومركز جيب -استمرارية العمل (أ

 مشتملة على اآلتي: 

تقييم وحتديد ومعاجلة األحداث اليت حيتمل بشكٍل كبري أن تؤدي إىل تعطل  (1

 أو واسع النطاق. جوهريًا العمليات، مبا يف ذلك احلوادث اليت قد تسبب اضطرابًا

خطط مناسبة الستئناف عملياتها أو إيقافها بشكل تدرجيي ومنّظم بناًء على نتائج  (2

 ذلك التقييم.
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أهداف حمددة وواضحة تتناول التدابري اليت متنع تعطل العمليات الرئيسة،  (3

والسياسات واإلجراءات اليت حتد من تأثري حوادث التعطل من خالل استمرار تقديم 

لرئيسة يف احلاالت الطارئة والسماح باالستعادة السريعة واستئناف اخلدمات ا

 عملياتها يف وقٍت كاٍف عقب التوقف. 

 ترتيبات حوكمة تقنية املعلومات.  (ب

 خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيني.  (ج

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

 و السوق أو عضو مركز اإليداع لّلوائح والقواعد اخلاصة بتنظيم عمله. خمالفة عض

جيب على السوق ومركز اإليداع تقديم خطة للمطابقة وااللتزام  -خطة املطابقة وااللتزام (ه

مشتملة على إجراءات التفتيش والتدقيق على أعضائه؛ للتأكد من االلتزام باللوائح 

   والقواعد اخلاصة به.

جيب على السوق ومركز اإليداع تقديم وصف تفصيلي للعمليات لديه،  -التشغيليةم ُظالُن (و

 مشتمل على اآلتي:

 آلية الدخول إىل النظام اإللكرتوني واألنظمة املساندة له. (1

 الرسوم املقرتحة. (2

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

 دليل املستخدم. (4

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

 وإجراءات تنفيذ الصفقات. 

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

 مشاريع اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لعمله. (ز

املفاهمات مع جيب على السوق ومركز اإليداع تقديم االتفاقات والرتتيبات و -العقود (ح

 األطراف األخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية. 

جيب على السوق ومركز اإليداع تقديم صور من  -مستندات التأسيس النهائية (ط

مستندات التأسيس النهائية، مبا يف ذلك النظام األساس، والسجل التجاري، 

 والرتخيص الصادر عن وزارة االستثمار )حيثما ينطبق(.

جيب على السوق ومركز اإليداع تقديم بيانات املوقع اإللكرتوني  -اإللكرتونياملوقع  (ي

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

 متطلبات اإلشعار 
 

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

 املخاطر التشغيلية.تشغيلي ناجم عن  أي حادث (1

 أي تعثر أو تأخر ألي من إجراءاتهما، مبا يف ذلك تلك الناجتة عن عطل يف األنظمة. (2

أي تغيريات جوهرية للمعلومات اليت قدمها أي منهما إىل اهليئة ألغراض طلب  (3

 الرتخيص.

 ممارسة أي أعمال عدا تلك املرخص هلما فيها.  (4

عة مع بيان اسم الشركة التابعة تأسيس أو متلك أو بيع أو حل أي شركة تاب (5

 ونشاطها الرئيس. 

أي حدث يؤدي إىل تغيري جوهري يف سالمة وضعه املالي، مبا يف ذلك أي أصول   (6

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

فية احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على أي منهما من اهليئة أو من أي جهة إشرا

 أو تنظيمية أو قضائية. 

 أي حدث قد يؤثر يف وفاء عضو لدى أي منهما بالتزاماته املالية يف أوقاتها.  (7

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

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

أي خمالفة يرتكبها موظف لدى أي منهما لألنظمة أو اللوائح التنفيذية أو  (10

 لنظاميهما األساسي. 

 تكليف جهة خارجية بأداء أي من املهام اجلوهرية. (11

جيب على مركز اإليداع إشعار اهليئة كتابيًا خالل واحد وعشرين يومًا من تاريخ  (ب

ز اإليداع، مع بيان أسباب اكتشاف أي خطأ يف املعلومات امُلدخلة يف سجالت مرك

 ذلك. 

بشكل سنوي حيال التغريات  جيب على السوق ومركز اإليداع إشعار اهليئة كتابيًا (ج

 والتحديثات يف خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيني لدى أي منهما.

ثالثني يومًا على األقل من قبل إشعار اهليئة كتابًيا اإليداع جيب على السوق ومركز   (د

 أو تعديل أّي منها. خدمات جديدةتقديم أي تاريخ 



 

40 

 (3امللحق )

 ضوابط إعداد القواعد واإلجراءات

 

رفع دراسة متكاملة عن املقرتح إىل اهليئة بعد موافقة جملس إدارة السوق أو مركز  (أ

اإليداع عليها، على أن تتضمن توضيحًا ألهدافه، واألسباب اليت دعت إىل إعداده، 

 ه املتوقع، وأن ُيراعى فيها اجلوانب الفنية والقانونية.ومدى احلاجة إليه، وأثر

املشار إليها يف الفقرة -تقديم مذكرة توضيحية عن املقرتح إىل اهليئة بعد رفع الدراسة  (ب

تتضمن بيانًا للسند النظامي للمقرتح، وعناصره الرئيسة، ومسودة املشروع  -)أ( أعاله

 عن تطبيقها، باإلضافة إىل اآلتي: مع شرح موادها بشكل واضح، واآلثار املرتتبة

التشريعات والتجارب الدولية اليت استفيد منها عند إعداده، وأهم النصوص  (1

 النظامية الواردة يف تلك التشريعات.

وضع جدول يتضمن بيانًا باألحكام النظامية الواردة يف اللوائح التنفيذية، وقواعد  (2

صة اليت يتطلب إلغاؤها أو السوق وقواعد مركز اإليداع وقواعد مركز املقا

 تعديلها، وما يقابلها من أحكام مقرتحة مع ذكر أسباب ذلك.

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

رفع املقرتح إىل اهليئة بعد استطالع آراء العموم حياله لطلب إقراره من اجمللس، متضمنًا  (د

واإلجراءات املتخذة حياهلا، إضافة إىل املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة آراء العموم 

 )ب( أعاله.

نشر ملخص ألهم ما تضمنته آراء العموم واإلجراءات املتخذة حياهلا، وذلك بعد إقرار  (ه

 اجمللس للمشروع ونشره.


