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 ميةالجريدة الرس

 تعليمات تداول األوراق املالية
 (2021لسنة ) من قبل مفوضي وموظفي هيئة األوراق املالية

 (2017( لسنة )18اق املالية رقم )/ب( من قانون األور118/ص( و )12صادرة باإلستناد ألحكام املادتني )
 

 

  (1المادة )

 

ى هذه التعليمال )تعليمال تداول األوراق المالية من قب  مفوضي وموظفي هيةة األوراق المالية  تُسم 

 .نشرها في الجريدة الرسمية ( ويُعم  بها إعتباراً من تاريخ 2021لسنة  

 

 (2المادة )

  

هذه التعليمال المعاني المخص صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على  يكون للكلمال التالية  يثما وردل في .أ 

 غير ذلك:

 

 قانون األوراق المالية. :                  القانون

 هيةة األوراق المالية.   الهيةة:

 مجلس مفَوضي الهيةـة. :                 المجلس

 رئيس مجلس مفَوضي الهيةة. :                  الرئيس

 أي سوق لتداول االوراق المالية مرخ ل من الهيةة وفقاً أل كاق القانون. :           وق الماليالس

 مركز إيداأ األوراق المالية.   المركز:

الشخل اإلعتباري المرخل من الهيةة لممارسة عمالً او أكثر من أعمال  : شركة الخدمال المالية

ستثمار أو مدير االستثمار أو الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين اال

المستشار المالي أو مدير االصدار أو أي نشاط آخر تحدده الهيةة بمو ب 

 القانون واألنظمة والتعليمال والقرارال الصادرة بمقتضاه.

ً مالية أو يعلن عن رغبته في  :                  الُمصدر الشخل االعتباري الذي يصدر اوراقا

 إصدارها.

أي واقعة أو معلومة قد ت ثر في قرار الشخل لشراء الورقة المالية او  :    لجوهريةالمعلومة ا

 اإل تفاظ بها أو بيعها او التصر  بها.

المعلومال غير الُمعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر  أو بورقة مالية أو  :     المعلومال الداخلية

 ل اإلعالن عنها.اكثر  والتي قد ت ثر على سعر أي ورقة مالية في  ا

الشخل الُمعي ن بقرار من المر   المختل في الهيةة للعم  في وظيفة  :                الموظف

فيها  ويشم  المفوض الُمعين بمو ب قرار من مجلس الوزراء والموظف 

 الُمعين بمو ب عقد.
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أو تحددها الهيةة وتوكلها مجموعة المهاق والوا بال التي  ددها القانون و/ :                الوظيفـة

إلى الموظف للقياق بها بمقتضى أ كاق القانون والتشريعال الصادرة 

بمقتضاه  وما يتعل ل بتلك المهاق من صال يال وما يترتب عليها من 

 مس وليال.

 الزوا والزو ة واألوالد القصر. :                  األقرباء

 وراق المالية في السوق المالي.شراء وبي  األ  :                 التداول
 

فة في هذه التعليمال المعاني المخصصة لها بالقانون واألنظمة  .ب  يكون للكلمال والعبارال غير الُمعر 

 والتعليمال الصادرة بمقتضاه.
 
 (3المادة )

 

ً للمجلس خالل مدة ) .أ  ً خ يا ً من تاريخ تعيينه أو من 30يترت ب على ك   موظف أن يقدق تصريحا ( يوما

تاريخ سريان هذه التعليمال لبيان تفاصي  األوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي 

تكون تحت تصرفه أو تصر  أي  من اقربائه  وعن أي أسهم أو  صل يملكها هو أو أي من اقربائه 

أقربائه  كما  في أي شركة من شركال الخدمال المالية أو تلك التي تكون تحت تصرفه أو تصر  أي من

 يلتزق بذال الوقت أن يفصى من خالل التصريى عن األتي:
 

أية ذمم مدينة و/أو دائنة قائمة على الحسابال العائدة لألوراق المالية الموصوفة في التصريى لدن  .1

 شركال الخدمال المالية.
  سابال التموي  على الهام  العائدة لألوراق المالية الموصوفة في التصريى. .2

 
ً لبيان أي تزيير ي رأ مستقبالً على التصريى المقد ق يلت .ب  ً خ يا زق الموظف بأن يقد ق للمجلس تصريحا

 بمو ب أ كاق الفقرة )أ( وذلك خالل ثالثة أياق من تاريخ علمه بهذا التزيير.
 

يقد ق الموظف التصاريى الموصوفة في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة على النموذا المعتمد من  .ا 

 لس من خالل ظر  مزلل يسل مه للمجلس.المج
 

 

 

 (4المادة )
 

 إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمال  يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي:

 

 التداول باألوراق المالية في السوق المالي. .أ 
تمل ك الحصل و/أو األسهم في أي شركة من شركال الخدمال المالية  و/ أو و ود أي مصلحة مباشرة  .ب 

 غير مباشرة له أو أل د أقربائه فيها.أو 
شراء أي ورقة مالية غير مدر ة أو موقوفة عن التداول أو معل ل إدرا ها أو األوراق غير المتداولة  .ا 

 التي يجري تنفيذ العمليال الخاصة بها من خالل المركز.
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  (5المادة )

 

 يحظر على الموظف ما يلي:

بي  األوراق المالية أو الترويج لها  لمصلحته و/أو لمصلحة  التوسط بأي شك  من األشكال في شراء أو .أ 

 الزير  سواًء بمقاب  أو بدون مقاب .
إع اء أي رأي أو مشورة شخصية للزير عن أداء المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم المالية بالسوق  .ب 

ة بالتداول باألوراق المالي و/أو شركال الخدمال المالية والمعتمدين و/أو بشك  عاق أي  هة لها عالق

 المالية.
 إخبار الزير عن أية معلومال  وهرية و/أو داخلية إط ل  علبها أو آلت لعلمه بحكم وظيفته. .ا 
إستزالل أو إستعمال المعلومال الجوهرية و/أو الداخلية  و/أو أي معلومال إطل  عليها أو آلت لعلمه  .د 

الزير  وسواًء أكان ذلك لزايال الكسب المادي بحكم وظيفته بأي شك  من األشكال  لمصلحته أو لمصلحة 

 أو المعنوي أو بدون مقاب .
 

 

 (6المادة )

 

في  ال رغب الموظف بالتصر   بأي من األوراق المالية المذكورة ضمن التصاريى التي قد مها بمو ب  . أ

ب ( أعاله  فتنه يلتزق بتقديم طلب خ ي للمجلس يتضمن تفاصي  التصر  الم لو3أ كاق المادة )

 إ راؤه  كما ويلتزق في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في ال لب.
ً في أي شركة من شركال الخدمال المالية التي يحظر  . ب ً و/أو أسهما يلتزق الموظف الذي يملك  صصا

عليه تملكها بمو ب أ كاق هذه التعليمال  بترفاق طلب خ ي للمجلس ضمن التصاريى التي قد مها 

( أعاله يتضمن الكيفية واإل راءال التي سو  يتخذها للتصر  بتلك الحصل 3المادة )بمو ب أ كاق 

 و/أو األسهم  كما ويلتزق في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في ال لب.
 

  (7المادة )

 

بة للرقابة يصدر المجلس القرارال الالزمة لتنفيذ أ كاق هذه التعليمال والتدابير واإل راءال التي يراها مناس

 واإلشرا  على  سن ت بيقها واإللتزاق بها. 

 

  (8المادة )

 

( وأي 2013تُلزي هذه التعليمال )تعليمال تداول االوراق المالية من قب  موظفي هيةة األوراق المالية لسنة 

 تعليمال سابقة تتعارض م  أي  من أ كامها.

 
  جملس مفوضي هيئة األوراق املالية


