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املحتويات

ول: الباب الأ 	
  اأحكام متهيدية

�لتعريف�ت.  )١ 	

الباب الثاين:  

راق املالية   اأعمال الأ

ول: الف�سل الأ  

وراق املالية ممار�سة اأعمال الأ  

ور�ق �مل�لية. ن�ش�ط �الأ  )٢ 	
ور�ق �مل�لية. تعريف �أعم�ل �الأ   )٣ 	

ور�ق �مل�لية يف �ململكة. مم�ر�شة �أعم�ل �الأ  )٤ 	

�لرتخي�س.  )٥ 	

�ملخ�لفـــة.  )٦ 	

الف�سل الثاين:  

ال�ستثناءات من الرتخي�س  

�لنط�ق.  )٧ 	
�لن�ش�ط�ت د�خل �ملجموع�ت و�مل�شروع�ت �مل�شرتكة.  )٨ 	

ور�ق �مل�لية. �لن�ش�ط�ت �لتي تتم مم�ر�شته� يف �شي�ق �أعم�ل غري �أعم�ل �الأ   )٩ 	

بيع �لب�ش�ئع وتقدمي �خلدم�ت.  )١٠ 	

تنفيذ �لو�ش�ي�.  )١١ 	

�لن�ش�ط�ت �ملتعلقة ببيع �شركة.  )١٢ 	

�ال�شتثن�ء�ت من �لتع�مل ب�شفة �أ�شيل.  )١٣ 	

�ال�شتثن�ء�ت من �لرتتيب.  )١٤ 	

�ال�شتثن�ء�ت من �مل�شورة.  )١٥ 	
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رقم �ل�شفحة
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الباب الثالث:  

وراق املالية اإعالنات الأ  

متهيد.  )١٦ 	

ور�ق �مل�لية. �الإعالن عن �الأ  )١٧ 	

�ملخ�لفة.  )١٨ 	

�الإعالن فـي �ململكة.  )١٩ 	

�ال�شتثن�ء�ت.  )٢٠ 	

الباب الرابع:  

الن�سر والنفاذ  

�لن�شر و�لنف�ذ.  )٢١ 	

امللحق )1(:  

�شخ��س �مل�شتثنون �الأ  

3

رقم �ل�شفحة

)١٠

)١٠

)١٠

)١٠

)١٠

)١١

)١٢

)١٢
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ول الباب الأ

اأحكام متهيدية

وىل: املادة الأ  

  التعريفات

	
رقم  �مللكي  ب�ملر�شوم  �ل�ش�در  �مل�لية  �ل�شوق  نظ�م  �لالئحة  هذه   ' وردت  �أينم�  )�لنظ�م(  بكلمة  يق�شد  �أ(  	

م/٣٠ وت�ريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ.

	

ق�ئمة  وفـي  �لنظ�م  فـي  له�  �ملو�شحة  �ملع�ين  �لالئحة  هذه  فـي  �لو�ردة  و�لعب�ر�ت  ب�لكلم�ت  يق�شد  ب(   

�مل�شطلح�ت �مل�شتخدمة فـي لو�ئح هيئة �ل�شوق �مل�لية وقو�عده� م� مل يق�ِس �شي�ق �لن�س بغري ذلك.

٤
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الباب الثاين

وراق املالية اأعمال الأ

ول الف�سل الأ

وراق املالية  ممار�سة اأعمال الأ

املادة الثانية:  

وراق املالية ن�ساط الأ  

تية: ور�ق �مل�لية �أي من �لن�ش�ط�ت �الآ يق�شد بن�ش�ط �الأ  

التعامل: وذلك ب�أن يتع�مل �شخ�س فـي ورقة م�لية ب�شفته �أ�شياًل �أو وكياًل، وي�شمل �لتع�مل �لبيع �أو   )1  

ور�ق �مل�لية، �أو �لتعهد بتغطيته�. �ل�شر�ء �أو �إد�رة �الكتت�ب فـي �الأ

تقدمي  �أو  �مل�لية،  ور�ق  �الأ ب�أعم�ل  يتعلق  فيم�  �أ�شخ��س  بتقدمي  �شخ�س  يقوم  ب�أن  وذلك  الرتتيب:   )2  

�ال�شت�ش�ر�ت فـي �أعم�ل متويل �ل�شرك�ت، �أو يت�شرف ب�أي �شكل من �أجل تنفيذ �شفقة على ورقة م�لية.

دارة: وذلك ب�أن يدير �شخ�س ورقة م�لية ع�ئدة ل�شخ�س �آخر فـي ح�الت ت�شتدعي �لت�شرف ح�شب  الإ  )3  

�لتقدير.

تقدمي امل�سورة: وذلك ب�أن يقدم �شخ�س �مل�شورة ل�شخ�س �آخر ب�ش�أن مز�ي� وخم�طر تع�مله فـي ورقة   )4  

م�لية، �أو مم�ر�شته �أي حق تع�مل يرتتب على ورقة م�لية.

احلفظ: وذلك ب�أن يحفظ �شخ�س �أ�شواًل ع�ئدة ل�شخ�س �آخر ت�شمل ورقة م�لية، �أو يقوم برتتيب قي�م   )5  

د�رية �لالزمة. جر�ء�ت �الإ �شخ�س �آخر بذلك، وي�شمل �حلفظ �لقي�م ب�الإ

املادة الثالثة:  

وراق املالية تعريف اأعمال الأ  

ور�ق �مل�لية مم�ر�شة �أي من �لن�ش�ط�ت �ملن�شو�س عليه� فـي �مل�دة �لث�نية من هذه �لالئحة  يق�شد ب�أعم�ل �الأ  

فـي  �لو�ردة  �ال�شتثن�ء�ت  من  �أي  تنطبق  مل  م�  �لتج�ري،  لن�ش�طه  مم�ر�شته  �شي�ق  فـي  �شخ�س  �أي  قبل  من 

�لف�شل �لث�ين من هذ� �لب�ب.

٥
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املادة الرابعة:  

وراق املالية فـي اململكة   ممار�سة اأعمال الأ

ور�ق �مل�لية فـي �ململكة �إذ�: عم�ل �الأ ُيعد �ل�شخ�س مم�ر�شً� الأ  

ور�ق �مل�لية من مك�ن عمل د�ئم فـي �ململكة. ك�ن مي�ر�س ن�ش�ط �الأ �أ  (   

ور�ق �مل�لية من مك�ن عمل د�ئم فـي �ململكة، وذلك فـي �أي من  �أو ك�ن يعترب يف حكم من مي�ر�س ن�ش�ط �الأ ب(   

تيتني: �حل�لتني �الآ

ور�ق �مل�لية عمومً�، فـي �ململكة. �إذ� م�ر�س ذلك �لن�ش�ط �أو �أعم�ل �الأ  )١ 	 	

�إذ� م�ر�س ذلك �لن�ش�ط مع �شخ�س فـي �ململكة �أو حل�ش�به.  )٢ 	 	

 

املادة اخلام�سة:  

الرتخي�س  

ور�ق �مل�لية فـي �ململكة، م� مل يكن: ُيحظر على �أي �شخ�س مم�ر�شة �أعم�ل �الأ  

�شخ�شً� مرخ�شً� له من �لهيئة.  )١ 	

�أو �شخ�شً� م�شتثنى وفقً� للملحق )١( من هذه �لالئحة.  )٢ 	

 

املادة ال�ساد�سة:  

املخالفة  

ت�شكل خم�لفة �مل�دة �خل�م�شة من هذه �لالئحة خم�لفة مبوجب �مل�دة �ل�شتني من �لنظ�م.  

الف�سل الثاين

ال�ستثناءات من الرتخي�س

املادة ال�سابعة:  

النطاق  

ور�ق �مل�لية �مل�شتثن�ة مبوجب هذ� �لف�شل �إىل ترخي�س من �لهيئة. ال حتت�ج ن�ش�ط�ت �الأ  

 

٦
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املادة الثامنة:  

الن�ساطات داخل املجموعات وامل�سروعات امل�سرتكة  

ت�شتثنى من �لتع�مل �أي �شفقة تتم بني �شخ�شني يت�شرف�ن ب�شفة �أ�شيل �إذ� ك�ن�: �أ  (   

ع�شوين فـي �ملجموعة نف�شه�.  )١ 	 	

غر��س هذ�  �أو ي�ش�رك�ن فعليً� فـي م�شروع م�شرتك �أو ينوي�ن �مل�ش�ركة فيه )�شرط �أن تكون �ل�شفقة الأ  )٢ 	 	

�مل�شروع �مل�شرتك(.

تيتني: ي�شتثنى �أي ترتيب �أو �إد�رة �أو تقدمي م�شورة �أو حفظ يتم من قبل �شخ�س فـي �أي من �حل�لتني �الآ ب(   

نف�س  فـي  ع�شو  �إىل  مقدمة  �لعالقة  ذ�ت  �خلدم�ت  وك�نت  جمموعة  يف  ع�شوً�  �ل�شخ�س  ك�ن  �إذ�   )١ 	 	

�ملجموعة.

�أو �إذ� ك�ن �ل�شخ�س م�ش�ركً� فعليً� فـي م�شروع م�شرتك �أو ينوي �مل�ش�ركة فيه، وك�نت �خلدم�ت ذ�ت   )٢ 	 	

غر��س هذ�  �لعالقة تقدم ملن ي�ش�رك فـي هذ� �مل�شروع �مل�شرتك )�شرط �أن تكون �خلدم�ت مقدمة الأ

�مل�شروع �مل�شرتك(.

املادة التا�سعة:  

وراق املالية الن�ساطات التي تتم ممار�ستها فـي �سياق اأعمال غري اأعمال الأ  

تية: ور�ق �مل�لية �إذ� حتققت فيه �ل�شروط �الآ ي�شتثنى ن�ش�ط �الأ �أ  (   

ور�ق �مل�لية  عم�ل �الأ �إذ� ك�ن �لن�ش�ط يجري فـي �شي�ق مم�ر�شة �أي مهنة �أو عمل ال ي�شكل مم�ر�شة الأ  )١ 	 	

يف �ململكة.

�أو  �أنه ميكن �عتب�ره ب�شكل معقول جزءً� �شروريً� من خدم�ت �أخرى مقدمة فـي �شي�ق تلك �ملهنة   )٢ 	 	

ذلك �لعمل.

خرى. �أال يتم �لتعوي�س عنه ب�شكل منف�شل عن �خلدم�ت �الأ  )٣ 	 	

ت�شمل �لفقرة )�أ( من هذه �مل�دة �أي ترتيب �أو تقدمي م�شورة يتم بو��شطة مكتب حم�م�ة �أو مكتب حم��شب  ب(   

تي�ن: ق�نوين م�شجل يف �ململكة �إذ� تو�فر �ل�شرط�ن �الآ

عم�ل �لع�دية للمكتب. �أن يتم �لرتتيب �أو تقدمي �مل�شورة فـي �شي�ق �الأ  )١ 	 	

ور�ق �مل�لية. ور�ق �مل�لية، و�أال يقوم فعليً� ب�أعم�ل �الأ �أال يقدم �ملكتب نف�شه على �أنه يقوم ب�أعم�ل �الأ  )٢ 	 	

املادة العا�سرة:  

بيع الب�سائع وتقدمي اخلدمات  

�أو  �أو توريد ب�ش�ئع  بيع  غر��س  �لن�ش�ط الأ �إذ� ك�ن ذلك  �مل�لية بني مورد وعميل  ور�ق  �الأ ي�شتثنى ن�ش�ط  �أ  (   

خدم�ت، ويعترب ب�شكل معقول �شروريً� �أو مكماًل لتلك �الغر��س.

٧
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لغر�س تطبيق �لفقرة )�أ( من هذه �مل�دة ف�إن: ب(   

د: يعني �أي �شخ�س يكون ن�ش�طه �لرئي�س بيع �لب�ش�ئع �أو تقدمي �خلدم�ت ولي�س �لقي�م ب�أعم�ل  ١(  �ملورِّ 	

ور�ق �مل�لية. �الأ   

٢(  �لعميل: يعني �أي �شخ�س، ال يكون �شخ�شً� طبيعيً�، يبيع له �ملورد ب�ش�ئع �أو تقدم له خدم�ت، �أو يو�فق 	

على �أن يبيعه ب�ش�ئع �أو �أن يقدم له خدم�ت.   

املادة احلادية ع�سرة:  

تنفيذ الو�سايا  

تية: ور�ق �مل�لية �لذي يقوم به منفذ و�شية �إذ� تو�فرت �ل�شروط �الآ ي�شتثنى ن�ش�ط �الأ  

�إذ� ق�م بذلك �لن�ش�ط ب�شفته منفذ و�شية.  )١ 	

ور�ق �مل�لية. ور�ق �مل�لية، و�إذ� مل يقم فعليً� ب�أعم�ل �الأ �إذ� مل يقدم نف�شه على �أنه يقوم ب�أعم�ل �الأ  )٢ 	

خرى. �إذ� مل يتم تعوي�شه عن �لن�ش�ط ب�شكل منف�شل عن �خلدم�ت �الأ  )٣ 	

 

املادة الثانية ع�سرة:  

الن�ساطات املتعلقة ببيع �سركة  

�مل�ئة  فـي  ن�شبته خم�شــــون  �لت�شرف مب�  �أو  �لتملك  كـــ�ن هدفه�  �إذ�  �إبر�م �شفقة  �لتعـ�مل  ي�شتثنى من   

حقية فـي �لت�شويت فـي �شركة ال تكون �أ�شهمه� مدرجة فـي �ل�شوق. �شهم ذ�ت �الأ )%٥٠( �أو �أكرث من �الأ

املادة الثالثة ع�سرة:  

ال�ستثناءات من التعامل ب�سفة اأ�سيل  

تيتني: ي�شتثنى تع�مل �ل�شخ�س ب�شفته �أ�شياًل فـي ورقة م�لية غري تع�قدية �إال فـي �حل�لتني �الآ �أ  (   

�إذ� قدم �ل�شخ�س نف�شه على �أنه مي�ر�س ن�ش�ط �لتد�ول فـي �أور�ق م�لية.  )١ 	 	

ور�ق �مل�لية. �إذ� ق�م �ل�شخ�س ب�شكل منتظم ِبَحث �أ�شخ��س من �جلمهور على �لتع�مل فـي �الأ  )٢ 	 	

�شخ��س  �شخ��س من �جلمهور" ال ت�شمل �الأ "�الأ لغر�س تطبيق �لفقرة )�أ( من هذه �مل�دة ، ف�إن عب�رة  ب(   

�شخ��س �مل�شتثنني. �ملرخ�س لهم، و�الأ

ي�شتثنى �لتع�مل �لذي يتم من �شخ�س يف ورقة م�لية تع�قدية ب�شفته �أ�شياًل فـي ح�ل قي�م �شخ�س مرخ�س  ج(   

له �أو �شخ�س م�شتثنى ب�لتع�مل، �أو تقدمي �مل�شورة ب�ش�أن �ل�شفقة نف�شه�.

د�ة توؤدي �إىل ن�شوء مديونية  ي�شتثنى �لتع�مل �لذي يتم من �شخ�س ب�شفته �أ�شياًل �إذ� ك�ن �لتع�مل قبواًل الأ د (   

قر�ر به� ب�ش�أن �أي قر�س، �أو �ئتم�ن، �أو �شم�ن، �أو �أي ترتيب �أو ت�أكيد م�يل م�ش�به �أعط�ه �أو منحه �أو  �أو �الإ

قدمه ذلك �ل�شخ�س.

�شهم �أو �أدو�ت دين �أو مذكر�ت حق �الكتت�ب �خل��س به. ي�شتثنى من �لتع�مل �إ�شد�ر �شخ�س الأ هـ(   

٨
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املادة الرابعة ع�سرة:  

  ال�ستثناءات من الرتتيب

تي: ي�شتثنى من �لرتتيب �الآ  

ترتيب �شخ�س ل�شفقة يكون طرفً� فيه�.  )١ 	

�لرتتيب�ت �لتي يقبل مبوجبه� �شخ�س، �أو يعتزم قبول )ك�أ�شيل �أو كوكيل( �أد�ة توؤدي �إىل ن�شوء مديونية   )٢ 	

قر�ر به� ب�ش�أن �أي قر�س، �أو �ئتم�ن، �أو �شم�ن، �أو ت�شهيالت �أو ت�أكيد�ت م�لية م�ش�بهة ق�م ذلك  �أو �الإ

�ل�شخ�س ب�إعط�ئه� �أو منحه� �أو تقدميه�.

�شهم �أو �أدو�ت دين �أو مذكر�ت حق �الكتت�ب �خل��س به. ترتيب �إ�شد�ر �شخ�س الأ  )٣ 	

ترتيب تقدمي �أ�شخ��س ل�شخ�س مرخ�س له، �أو ل�شخ�س م�شتثنى لغر�س تقدمي خدم�ت �حلفظ.  )٤ 	

املادة اخلام�سة ع�سرة:  

ال�ستثناء من امل�سورة  

تي�ن: ت�شتثنى �مل�شورة �إذ� تو�فر فيه� �ل�شرط�ن �الآ  

�إذ� ك�نت:  )١ 	

مكتوبة وو�ردة فـي �شحيفة �أو ن�شرة يومية �أو جملة �أو ن�شرة دورية �أخرى، �أو يتم توفريه� من خالل   -   

خدمة تت�شمن �أخب�رً� �أو معلوم�ت حتدث ب�نتظ�م.

�أو و�ردة يف برن�مج تلفزيوين �أو �إذ�عي.  -   

�أال يكون �لغر�س �لرئي�س منه� تقدمي �مل�شورة �أو ت�شجيع �أ�شخ��س على �لتع�مل.  )٢ 	

٩
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الباب الثالث

وراق املالية اإعالنات الأ

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:  

متهيد  

ور�ق �مل�لية يعني �أي �إعالن �شفهي �أو كت�بي �أو �إلكرتوين �أو �إذ�عي يتم فـي �شي�ق �لن�ش�ط  �الإعالن عن �الأ �أ  (   

ور�ق �مل�لية. �لتج�ري بغر�س دعوة �شخ�س �أو ت�شجيعه على مم�ر�شة ن�ش�ط فـي �الأ

�إر�ش�ل  �أو  �إر�ش�له �أي ترتيب لو�شع  �أو  �أور�ق م�لية  �ش�رة �إىل و�شع �إعالن عن  فـي هذ� �لب�ب، ت�شمل �الإ ب(   

ور�ق �مل�لية، وال ي�شمل ذلك �لعمل كمجرد و�شيلة لتمرير �ملعلوم�ت دون �لقدرة على تعديل  �الإعالن عن �الأ

حمتوي�ته�.

املادة ال�سابعة ع�سرة:  

وراق املالية عالن عن الأ الإ  

يحظر على �أي �شخ�س و�شع �أو �إر�ش�ل �أي �إعالن عن �أور�ق م�لية �إىل �شخ�س يف �ململكة �إال:  

�إذ� ك�ن �ل�شخ�س �ملعلن �شخ�شً� مرخ�شً� له.  )١ 	

غر��س هذ� �لب�ب من �شخ�س مرخ�س له. ور�ق �مل�لية معتمدة الأ �أو �إذ� ك�نت حمتوي�ت �الإعالن عن �الأ  )٢ 	

املادة الثامنة ع�سرة:  

املخالفة  

ت�شكل خم�لفة �مل�دة �ل�ش�بعة ع�شرة من هذه �لالئحة خم�لفة مبوجب �مل�دة �ل�شتني من �لنظ�م.  

املادة التا�سعة ع�سرة:  

عالن فـي اململكة الإ  

مع مر�ع�ة م� ورد فـي �لفقرة )ب( من هذه �مل�دة، يعترب �الإعالن عن �أور�ق م�لية قد مت و�شعه �أو �إر�ش�له  �أ  (   

�شخ��س فـي �ململكة، وي�شمل ذلك �الإعالن عرب  �إىل �شخ�س فـي �ململكة �إذ� ك�ن �الطالع عليه مت�حً� لالأ

نرتنت. �الإ

ور�ق �مل�لية قد مت و�شعه �أو �إر�ش�له �إىل �شخ�س فـي �ململكة �إذ� ك�ن موجهً� فقط  ال يعترب �الإعالن عن �الأ ب(   

�إىل �أ�شخ��س خ�رج �ململكة.

١٠
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ور�ق �مل�لية موجهً� فقط �إىل �أ�شخ��س خ�رج �ململكة على �لوق�ئع  يعتمد حتديد م� �إذ� ك�ن �الإعالن عن �الأ ج(   

بح�شب �لظروف �مل�ش�حبة مب� فـي ذلك تلك �لتي تتعلق بنقل �الإعالن عن �أور�ق م�لية وحمتوي�ته.

املادة الع�سرون:  

ال�ستثناءات  

ور�ق �مل�لية من �حلظر �ملن�شو�س عليه فـي �مل�دة �ل�ش�بعة ع�شرة من هذه �لالئحة �إذ�: ي�شتثنى �إعالن �الأ  

ور�ق �مل�لية مبوجب هذه �لالئحة. ك�ن يتعلق بن�ش�ط �أور�ق م�لية م�شتثنى من �أعم�ل �الأ  )١ 	

مت �إر�ش�له �إىل �شخ�س مرخ�س له، �أو �إىل �شخ�س م�شتثنى من قبل �شخ�س ي�شعى �إىل �حل�شول على   )٢ 	

ور�ق �مل�لية، �أو �حل�شول على تلك �خلدم�ت. معلوم�ت فيم� يتعلق بخدم�ت �أعم�ل �الأ

مت �إر�ش�له من قبل �شخ�س م�شتثنى، وتعلق بن�ش�ط�ت ذلك �ل�شخ�س �مل�شتثن�ة.  )٣ 	

مت توجيهه فقط �إىل �أ�شخ��س مرخ�س لهم، �أو �إىل �أ�شخ��س م�شتثنني، �أو �إىل �شرك�ت ��شتثم�رية.  )٤ 	

مت �إر�ش�له من قبل ع�شو جمموعة �إىل ع�شو �آخر فـي �ملجموعة نف�شه�.  )٥ 	

مت �إر�ش�له من قبل من ي�ش�رك فـي م�شروع م�شرتك �إىل �شخ�س �آخر ي�ش�رك �أو من �ملحتمل �أن ي�ش�رك   )٦ 	

غر��س ذلك �مل�شروع �مل�شرتك. فـي هذ� �مل�شروع، الأ

مت �إر�ش�له من قبل �شحفي يت�شرف بهذه �ل�شفة.  )٧ 	

مت �إر�ش�له من �شخ�س يت�شرف فـي �شي�ق ن�ش�ط جت�ري ي�شتمل على �إر�ش�ل �أو توزيع مو�د ت�شويقية �أو   )٨ 	

معلوم�ت.

ك�ن مطلوبً� �إر�ش�له مبوجب �أنظمة �ململكة، مب� فـي ذلك �للو�ئح �لتنفيذية.  )٩ 	

�أ�شخ��س لهم �حلق فـي  �أو  �أور�قً� م�لية �ش�درة عن و��شع �الإعالن،  �أ�شخ��س ميلكون  �إىل  ك�ن موجهً�   )١٠	

ور�ق �مل�لية، �أو د�ئنني لو��شع �الإعالن. �حل�شول على تلك �الأ

١١
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الباب الرابع

الن�سر والنفاذ

املادة احلادية والع�سرون:  

الن�سر والنفاذ  

تكون هذه �لالئحة ن�فذة من ت�ريخ ن�شره�.  

امللحق )1(  

�سخا�س امل�ستثنون الأ  

ور�ق �مل�لية �لتي يقومون به�: �شخ��س �ملبينون �أدن�ه م�شتثنني فيم� يتعلق ب�أن�شطة �أعم�ل �الأ يعد �الأ �أ  (   

حكومة  �ململكة.  )١ 	 	

موؤ�ش�شة �لنقد.  )٢ 	 	

�ل�شوق و�أي �شوق �أ�شهم �أخرى تقره� �لهيئة.  )٣ 	 	

يد�ع. مركز �الإ  )٤ 	 	

�أي هيئة دولية تعرتف به� �لهيئة.  )٥ 	 	

ع�ش�ر ب�ش�أن ن�ش�ط�ته �لتي مي�ر�شه� ب�شفته تلك. ي�شتثنى �ل�شخ�س �ملم�ر�س لن�ش�ط�ت �الإ ب(   

ت�شتثنى �شركة �لت�أمني ب�ش�أن ن�ش�ط�ته� �لت�أمينية �خل��شعة ملر�قبة موؤ�ش�شة �لنقد. ج(   

للهيئة �أن ت�شتثنى �أ�شخ��شً� �آخرين.  د (   

١٢
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