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 األولى: أحكام تمهيديةالمادة 

 لمرسومبا الصادر المالية السوق نظام الئحةال هذه في وردت أينما( النظام) بكلمة يُقصد .أ

 . هـ2/6/1424 وتاريخ 30/م رقم الملكي

 وفي امالنظ في لها الموضحة المعاني الئحةال هذه في الواردة والعبارات بالكلمات يُقصد .ب

 . ذلك بغير النص سياق يقض   لم ما السوق قواعد في المستخدمة المصطلحات قائمة

ق ال تنطبلدى صانع السوق، وملزمة في حال وجود اتفاقية إقراض أوراق مالية مكتوبة  .ج

اعة نشاطات صن ممارسة أحكام القواعد المنظمة لبيع األوراق المالية على المكشوف على

 . وفقاً ألحكام هذه الالئحة السوق

 .ذات العالقة سوقالواردة في النظام واللوائح التنفيذية وقواعد الباألحكام ال تخل هذه الالئحة  .د

 تخذهتأي قرار أو إجراء  في شأناللجنة أمام تظلم ال الالئحةخاضع لهذه يحق ألي شخٍص  .ه

 .الالئحةهذه  وفق أحكام أو السوق الهيئة

  النطاق والتطبيقالمادة الثانية: 

 مدرجة.  السوق ألوراق ماليةصناعة نشاطات إلى تنظيم  الالئحةتهدف هذه  .أ

، صناعة السوق االلتزام بأحكام هذه الالئحة بممارسة نشاطاتيرغب  شخصيجب على أي  .ب

 .المملكة ةالصادرة عن حكوم دوات الدينألسوق الصانعي ويستثنى من ذلك 

 الثالثة: اإلعفاءالمادة 

 على بناءً  لالئحةا هذه متطلبات من شخص أي إعفاء -الهيئة موافقة على الحصول بعد- للسوق

 .السوق من بمبادرة نفسه أو الشخص طلب من

 نشاطات صناعة السوقالمادة الرابعة: 

شراء لمستمرة أوامر توفير  - ألغراض هذه الالئحة - بنشاطات صناعة السوق يقصد .أ

مالية لغرض توفير سيولة للورقة ال السوق المفتوح جلسةخالل مدرجة وبيع ورقة مالية 

  .لسوقأحكام اتفاقية صناعة اجراءات صناعة السوق وإوفق وذلك  ذات العالقة،المدرجة 

الء صانع لعميجوز دون اإلخالل بأحكام الفقرة )د( من المادة الثامنة من هذه الالئحة،  .ب

ام وذلك من خالل إدخال األوامر مباشرةً في نظالسوق ممارسة نشاطات صناعة السوق 

ات السوق، ويكون صانع السوق مسؤوالً عن جميع التصرفبصانع إدارة األوامر الخاص 

 .من خالله التي يقوم بها عمالئه عند ممارسة نشاطات صناعة السوق
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 صناعة السوق ممارسة نشاطات : شروطالخامسةالمادة 

راض هذه إليه فيما بعد ألغ ويشار - سوقال صناعة في ممارسة نشاطاتيرغب  من على يجب

 استيفاء الشروط اآلتية:  -الالئحة بـ "مقدم الطلب" 

 ولالتدا قواعد أحكام وفق أو عضوية سوق المشتقات السوق عضوية يكون حاصالً على أن .أ

 .)حيثما ينطبق( أو قواعد تداول وعضوية المشتقات والعضوية

لسوق انشاطات صناعة للفصل بين السياسات واإلجراءات المكتوبة الالزمة  تكون لديهأن  .ب

شاطات وذلك بالشكل الذي يمنع تسرب المعلومات المتعلقة بنوأي نشاطات أخرى يزاولها، 

أو  إلى الموظفين اآلخرين المنوط بهم نشاطات أخرى لدى عضو السوق صناعة السوق

 . )حيثما ينطبق( ذي العالقة عضو سوق المشتقات

 لممارسةة الالزمو المحددة من السوق الفنية واألمنيةوالتقنية  المتطلبات لديهتتوافر أن  .ج

 نشاطات صناعة السوق. 

 الهيئة. عليه وتوافق السوق تقترحه آخر شرط أي .د

 تجاه السوق وصالحيات السوق صناعةنشاطات  ممارسة طلب إجراءات: السادسة المادة

 الطلب

 ةمدرج على ورقة مالية بممارسة نشاطات صناعة السوق يرغب الذي مقدم الطلب على يجب .أ

 . لغرضلهذا ا السوق نموذج الذي تحددهالوفق  لتسجيله تقديم طلب كتابي إلى السوقمحددة 

 مدى حديدلت الطلب السوق تدرس المادة، هذه من)أ(  الفقرة في إليه المشار الطلب تسلم عند .ب

  .الالئحة هذه من الخامسة المادة في عليها المنصوص الشروط الطلب مقدم استيفاء

 التزام نم التحقق ولغرض المادة، هذه من)ب(  الفقرة في إليها المشار الدراسة إجراء لغرض .ج

 ر،مستم بشكل الالئحة هذه من الخامسة المادة في عليها المنصوص بالشروط السوق صانع

 :باآلتي القيام للسوق

ً  تراهإجراء أي استقصاء  .1  .مناسبا

أمام السوق لإلجابة عن أي  مأو ممثليه )أو صانع السوق( الطلب مقدمحضور  طلب .2

 استفسار، أو شرح أي مسألة ترى السوق أن لها عالقة بالطلب.

 معلومات إضافية ترى السوق( أو ممثليهم صانع السوق )أو الطلب مقدم تقديم طلب .3

 ( أيام من تاريخ طلبها.10ضرورتها خالل )

 مقدمة من مقدم الطلب )أو صانع السوق(.المعلومات الالتأكد من صحة  .4
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موجب أحكام ب - حيثما ينطبق - طلب أو التزام أي( السوق صانعلم ينفذ مقدم الطلب )أو  إذا .د

قدم الطلب ( من الفقرة )ج( من هذه المادة، فللسوق اعتبار م3( و)2( و)1الفقرات الفرعية )

من هذه  الخامسة( غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة السوق صانع)أو 

 .الالئحة

وتتخذ  ،المطلوبة والمستندات المعلومات جميع تسلمها عندالطلب كتابياً  مقدمالسوق  تشعر .ه

 :اآلتية القرارات إحدىأيام  )10(السوق خالل مدة أقصاها 

ً  الطلب مقدم كان إذا .1  ارالقر يكون الالئحة، هذه من الخامسة المادة شروط مستوفيا

 اإلضافةب الالئحة، هذه من السابعة المادة في الواردة للشروط استيفائه شرط بالموافقة

ً  السوق تراه قيد أو شرط أي إلى  .مناسبا

 الطلب مع بيان أسباب الرفض. رفض .2

 - أو كامالً، الطلب تسلم تاريخ من إما المادة هذه من)ه(  الفقرة في إليها المشار المدة تبدأ .و

 لفقراتا أحكام بموجب المطلوبة اإلضافية المعلومات جميع تسلم تاريخ من -ينطبقحيثما 

 .المادة هذه من)ج(  الفقرة من( 3)و( 2)و( 1) الفرعية

كتابياً  فعليها إشعاره بذلك، سوق صانعكمقدم الطلب الموافقة على تسجيل السوق  تقرر إذا .ز

 .المادة هذه من)ه(  الفقرة من( 1)وفق أحكام الفقرة الفرعية 

 لمادة،ا هذه من)ه(  الفقرة من( 2) الفرعية الفقرة أحكام وفق الطلبرفض  السوق تإذا قرر .ح

ً ال مقدم تُشعر أن فعليها  .طلب بذلك كتابيا

 اتفاقية صناعة السوق : السابعة المادة

 اراً إشع تسلم الذي الطلب لمقدم يجوز ال اإلشعار، تضمنه قيد أو شرط بأي اإلخالل دون .أ

 يةفاقات توقيع بعد إال سوق، كصانع التصرف السادسة المادة من( ز) الفقرة أحكام بموجب

 .السوق صناعة جراءاتإ في ورد ماب تزاملاالومع السوق  السوق صناعة

 في غبيرالتي  مدرجةال ماليةال ورقةلل السوق صناعة اتفاقية توقيع الطلب مقدم على يجب .ب

 . عليها السوق صناعة نشاطات ممارسة

لسوق الفقرة )أ( من هذه المادة، ال يجوز ممارسة نشاطات صناعة ا بأحكامدون اإلخالل  .ج

 دون وجود اتفاقية صناعة سوق سارية مع السوق.

عن ممارسة نشاطات صناعة السوق عند تعليق أو  التوقف فوراً يجب على صانع السوق  .د

الخاصة به وفق أحكام قواعد التداول  أو عضوية سوق المشتقات إلغاء عضوية السوق

 .)حيثما ينطبق( أو قواعد تداول وعضوية المشتقات والعضوية
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 السوقصانع  التزامات: الثامنة المادة

وحساب مركز مقاصة  (حيثما ينطبق) إيداع حساب مركز صانع السوقيخصص يجب أن  .أ

لية على ورقة ما السوقبممارسة نشاطات صناعة  ماالتعامل فيه يقتصر األوراق المالية

  .وفق اتفاقية صناعة السوق أو أوراق مالية محددة محددة

الواردة في راءات واإلجسياسات الااللتزام ب - في جميع األوقات -يجب على صانع السوق  .ب

 الفقرة )ب( من المادة الخامسة من هذه الالئحة. 

ص عليه في اتفاقية بأي متطلب منصو االلتزام - في جميع األوقات - السوق صانعيجب على  .ج

 صناعة السوق. 

حكام االلتزام بأ ،عمالئهممارسة نشاطات صناعة السوق لتاحة إعند صانع السوق  يجب على .د

والثالثين من  أو أحكام المادة الرابعة المادة الثانية والثالثين من قواعد التداول والعضوية

ق عن هوية عميله وف للسوق اإلفصاحو، قواعد تداول وعضوية المشتقات )حيثما ينطبق(

 .وتخصيص حسابات منفصلة للعميل اتفاقية صناعة السوق أحكام

ة صناعمسؤوالً عن جميع التصرفات التي تتم خالل ممارسته لنشاطات السوق صانع يكون  .ه

 السوق ذات العالقة. 

 السوق.صناعة إجراءات نشاطاته وفق اآللية المحددة في  بممارسةيلتزم صانع السوق  .و

ات قدرته على استيفاء أي من االلتزاميجب على صانع السوق إشعار السوق فوراً بعدم  .ز

 الواردة في أحكام هذه المادة. 

يع في جم -متوافقة صانع السوق جميع نشاطات صناعة السوق التي يمارسها تكون أن يجب  .ح

 .عالقةذات ال األخرىواألنظمة  ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق مع النظام - األوقات

 صناعة السوق حوافز: التاسعة المادة

 .سوقواتفاقية صناعة ال صناعة السوقجراءات إ فقذلك وحوافز و السوق صانع منحللسوق 

 السوق صناعة اتفاقية أو تعليق إنهاء: العاشرة المادة

 .تفاقيةوذلك وفق أحكام اال السوق صناعة اتفاقية أو تعليق إنهاء السوق صانعلسوق ول .أ

 للسوق إنهاء أو تعليق اتفاقية صناعة السوق إذا أصدرت الهيئة تعليمات بذلك. .ب

 :اآلتيةفي الحاالت  اتفاقية صناعة السوق أو تعليق إنهاء - على تقديرها بناءً  - للسوق .ج

 الخاصة أو عضوية سوق المشتقات )حيثما ينطبق( السوق عضوية تعليق أو إلغاء عند .1

 .السوق بصانع
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 أو إجراءات صناعة السوق الالئحة هذه وفق التزاماته من بأي السوق صانع إخالل عند .2

 .السوق صناعة اتفاقية أو

حال إنهاء اتفاقية صناعة السوق مع صانع السوق ذي العالقة، تنشر السوق ذلك على  في .د

 . موقعها اإللكتروني

 االحتفاظ بالسجالت: الحادية عشرة المادة

نشاطات صناعة السوق  على صانع السوق أن يحتفظ في جميع األوقات بسجل محدّث لكليجب 

صناعة سوق مالم تحدد الهيئة خالف ذلك، وفي حال ل قام به لمدة عشر سنوات من آخر نشاط

وجود دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات 

بذلك السجل، فيجب على صانع السوق أن يحتفظ بذلك السجل مدة أطول  تحقيق قائمة تتعلق

  وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو اجراءات التحقيق القائمة.

 صالحيات عامة: عشرة الثانية المادة

 للسوق:  الالئحةألغراض التأكد من االلتزام بأحكام هذه  .أ

أحكام ق في نطا عنها أو االمتناعبنشاطات معينه  الالئحةإلزام الخاضعين ألحكام هذه  .1

 . هذه الالئحة

 .الالئحةالمتعلقة باستيفاء أحكام هذه  المعلومات والتقارير طلب  .2

 - وقوفق المعايير التي تحددها الس -بتعيين جهة مستقلة  صانع السوقالطلب من  .3

 .الالئحةللتحقق من التزامه بأحكام هذه 

 .لالئحةاللسوق وضع اإلجراءات التقنية الالزمة وفق ما تراه مناسباً لتنفيذ أحكام هذه   .ب

 والنفاذ النشر: عشرة الثالثة المادة

.وفقاً لقرار اعتمادها نافذة الالئحة هذه تكون  
 


