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 4000 نظام السلوكيات في األسواق المالية سلسلة  متعلق بتعديل                                  
لغاء القرار رقم          (Price Manipulation العائدة لألدوات الماليةمتعلق بمنع التالعب باألسعار ) 2016 آب 9تاريخ  22وا 

                متعلق بحظر االستغالل الشخصي للمعلومات المميزة غير ) 2013تشرين الثاني  20تاريخ  6القرار رقم و 
 عند التعامل في األسواق المالية(المعلنة 

 
 
 

 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161القانون رقم بناًء على 
 ،6/3/2017 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/17 رقم  المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 
 ،12/6/2017 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/17 رقم  المالية هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 
بنطاق تطبيق األنظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن  المتعلق 20/6/2017تاريخ  22وبناًء على اإلعالم رقم 

 ،الهيئة
 
 
 :حيطكم علمًا بما يلين

 بحظرالمتعلقة  4000وكيات في األسواق المالية سلسلة لمن نظام الس 4202الثامن من المادة  البندنص  ألغي :أوالً 
 بالنص التالي: لستبداو ، األعمال أو الممارسات التي تنطوي على تالعب أو تضليل

تضبم ن االتااقيببة الموجببب إبرامهببا مبع العميببل عنببد فببت  الحسبباب، يجبب علببى المسس سببة المرخ صببة أن  -8"
بنبببدًا متعلقبببًا باإلفصبببا  مبببع هبببذا األخيبببر أو لصبببالحه،  أي قببببل إجبببراء أيبببة عمليبببة متعلقبببة بببباألدوات الماليبببة

تستحصبل حينهبا علبى توقيعبه علبى نسبخة الواض  عن جدول الرسوم والعموالت التي تقبع علبى عاتقبه وأن 
 مسرخة من هذا الجدول.

 أن تقوم يبِ: ، عليهارسوم والعموالتجدول التحديث المرخصة  قررت المسسسةأما في حال 
العنببوان البريببدي  مرسببل علببىبواسببطة إشببعار خببالل أسببرت وقببت ممكببن المحببد ث  الجببدولتبليببا العميببل   -

  المحدد من قبله،
الرسبوم أن  ، حيبثعلبى الجبدول عتبرا غبه اإلشبعار لتقبديم امبن تباريخ تبليمهلبة أسببوعين  من  العميل -

مهلببببة إال بعببببد مببببرور  هالجببببدول المحببببد ث ال تسببببري بحقبببب تقع علببببى عاتقببببه بحسبببببسببببالتببببي والعمببببوالت 
االعتببرا  دون  - مببرور هببذ  المهلببة أن إذ .هدون تقببديم اعتببرا  مببن قبلببالمببذكورة أعببال  سبببوعين األ
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 عندئبببذ  يمكبببن  حيبببث ى الجبببدول المحبببد ثعلببب منبببهبمثاببببة الموافقبببة الضبببمنية  يعتببببر -العميبببل مبببن قببببل 
 هبباالمبل ببا الببى العميببل دون تلق يالمحببد ث للمسسسببة المرخصببة اسببتيااء الرسببوم والعمببوالت حسببب الجببدول 

  اعترا  من قبله.

بريبدي المحبدد بواسبطة العنبوان الاإلشبعار من قيام المسسسة المرخصبة بررسبال  أن تتأكد لدائرة االمتثاعلى 
 "ة جهة مسسولة لدى المسسسة المرخصة.أيوالمحد ث بشكل مستمر من قبل دائرة االمتثال/ من قبل العميل

 
 
 إطار توحيد كافة األنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة: في: ثانياً 

 Priceالتالعب باألسعار العائدة لألدوات الماليةمتعلق بمنع ) 2016 آب 9تاريخ  22القرار رقم  ألغي -1
Manipulation ). 

بحظر االستغالل الشخصي للمعلومات المميزة غير  متعلق) 2013تشرين الثاني  20تاريخ  6القرار رقم  ألغي -2
 .(المعلنة عند التعامل في األسواق المالية

 
 

 أعال .في البند "أواًل" وفقًا لما جاء ه تعديلبعد أن تم  4000ربطًا نظام السلوكيات في األسواق المالية سلسلة   :ثالثاً 
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