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مقدمة :

فــي ظــل هــذه المعطيــات واالنجــازات التــي حققتهــا دول المجلس فــي كافة 
ــذ انطالقــه فــي عــام 1981م ، وال ســيما فــي المجــال االقتصــادي  المجــاالت من
بدايــة مــن قيــام منطقــة التجــارة الحــرة وانطــالق االتحــاد الجمركــي وإعــالن 
ــام  ــدي وقي ــاد النق ــي االتح ــاً ف ــير قدم ــتركة والس ــة المش ــوق الخليجي الس
المجلــس النقــدي والبــدء فــي تنفيــذ مهامــه تمهيــداً لقيــام البنــك المركــزي 
وإطــالق العملــة الموحــدة، فقــد بــرزت أهميــة تكامــل األســواق الماليــة بــدول 
المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا وذلــك نظــراً لألهميــة 
ــدول  ــة ب ــة االقتصادي ــا االتفاقي ــي نصــت عليه ــع والت ــذه المواضي القصــوى له
ــتفادة  ــم االس ــتركة وتعظي ــة المش ــوق الخليجي ــل الس ــاون لتفعي ــس التع مجل
منهــا، وأكــد عليهــا المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثالثيــن )الكويــت -ديســمبر 
ــل  ــة لتفعي ــات الالزم ــع اآللي ــة بوض ــة المعني ــان الوزاري ــف اللج 2009م( بتكلي
المــادة )5( مــن االتفاقيــة االقتصاديــة التــي تنــص علــى »تكامــل األســواق المالية 
فــي دول المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا« وذلــك بهدف 
تنميــة االســتثمارات المحليــة والبينيــة والخارجيــة فــي دول المجلــس، وتوفيــر 

بيئــة اســتثمارية تتســم بالشــفافية واالســتقرار.

وســعياً لتحقيــق هــذا التكامــل بمــا يتفــق مــع متطلبــات الســوق الخليجيــة 
ــن  ــن م ــن واالعتباريي ــس الطبيعيي ــي دول المجل ــن مواطن ــتركة وُيمّك المش
ــر  ــس بيس ــدول المجل ــة ب ــواق المالي ــع األس ــي جمي ــداول ف ــتثمار والت االس
ــذه  ــة له ــة الفرص ــة، وإلتاح ــي المعامل ــز ف ــق أو تميي ــهولة، دون تفري وس
ــر  ــدة وتطوي ــات جدي ــم منتج ــور وتقدي ــن التط ــد م ــق مزي ــواق لتحقي األس
ــو  ــيرة النم ــز مس ــي تعزي ــام ف ــا دور ه ــي له ــندات الت ــوك والس ــواق الصك أس
االقتصــادي بــدول المجلــس فقــد اعتمــد المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثانيــة 
والثالثيــن )ديســمبر2011م( القواعــد الموحــدة إلدراج األوراق الماليــة )األســهم، 
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــتثمار( ب ــق االس ــدات صنادي ــوك، وح ــندات والصك الس
لــدول الخليــج العربيــة، بصفــة استرشــادية لمــدة ســنتين تمهيــداً لمراجعتهــا 

ــة.  ــة إلزامي ــا بصف ــل به والعم
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ــس ادارات  ــاء مجال ــة لرؤس ــة الوزاري ــت اللجن ــام 2013 م  توصل ــي ع وف
ــد  ــض القواع ــى بع ــس إل ــدول المجل ــة ب ــواق المالي ــة لألس ــات المنظم الجه
الموحــدة المتعلقــة بتكامــل األســواق الماليــة بــدول المجلــس واعتمــاد المجلس 
األعلــى لهــا فــي دورتــه الرابعــة والثالثيــن )ديســمبر 2013م (، حيث قــرر اعتماد 
ــة  ــواق المالي ــي األس ــداول ف ــى الت ــة عل ــراف والرقاب ــدة لإلش ــد الموح القواع

بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج . 
وتشــتمل القواعــد الموحــدة لإلشــراف والرقابــة علــى التــداول في األســواق 

الماليــة بــدول المجلــس علــى )6( ابــواب هــي : 

األحكام العامة.  .1
منع االحتيال والتالعب في السوق.   .2

البيانات غير الصحيحة أو ا لمضللة .  .3
التزامات الشخص المرخص والشخص المسجل.  .4

التعاون في مجال االشراف والرقابة.  .5
العقوبات و النفاذ .  .6

 هــذا وســتعمل الــدول األعضــاء بهــذه القواعــد بصفــة استرشــادية لمــدة 
ــة.  ــا بصفــة الزامي ــا والعمــل به ــداً لمراجعته ســنتين تمهي

آمليــن أن تحقــق القواعــد الموحــدة لإلشــراف والرقابــة علــى التــداول فــي 
األســواق الماليــة بــدول المجلــس الهــدف المرجــو مــن إقرارهــا. 

                                  األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
                                                قطاع الشئون االقتصادية

                                                       يناير  2014
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الباب األول: أحكام عامة
المادة األولى

التعاريف:

ــة  ــارات اآلتي ــات والعب ــد بالكلم ــد يقص ــذه القواع ــكام ه ــق أح ــي تطبي ف
المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يــدل ســياق النــص بغيــر ذلــك :

الدولة:                 أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهــة الرقابيــــة:  الجهــة التــي تتولــى مهــام التنظيــم والترخيــص واإلشــراف 

والرقابــة علــى األســواق الماليــة فــي الدولــة.
الســـوق:          سوق األوراق المالية المرخص في الدولة.

الشــخص االعتبــاري الــذي تــدرج أوراقــه الماليــة وتتداول  الُمصدر: 
فــي الســوق.

ــهادات 5(  ــدات 4( الش ــن 3( الوح ــهم  2( أدوات الدي 1( األس أوراق مالية :   
ــود  ــار و العق ــود الخي ــاب 6( عق ــق االكتت ــرات ح مذك
المســتقبلية وعقــود الفروقــات 7( عقــود التأميــن طويلــة 
األجــل 8( أي حقــوق أخــرى أو أدوات تــرى الجهــة الرقابية 

ــة. ــاً مالي ــا أوراق ــمولها واعتماده ش
شخص:         أي شخص طبيعي أو اعتباري.

الشــخص المطلــع:   أّي شــخص حصــل علــى معلومــات داخليــة قبــل اإلفصــاح 
عنهــا.

ــة  ــة بممارس ــة الرقابي ــن الجه ــه م ــص ل ــخص مرخ ش الشخص المرخص: 
أعمــال األوراق الماليــة.

شــخص مســجل لــدى الجهــة الرقابيــة ألداء وظيفــة واجبة  الشخص المسجل: 
التســجيل.

المعلومات الداخلية:  هي المعلومات التي يتحقق فيها اآلتي:
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1( أن تتعلق بورقة مالية مدرجة في السوق.
2( أال يكــون قــد تــم اإلعــالن عنهــا لعمــوم الجمهــور، ولــم تكــن متوفــرة لهــم 

بــأي شــكل آخــر.
3(  أن يكون من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

ــي  ــة ف ــي األوراق المالي ــل ف ــن يتعام ــى كل م ــد عل ــذه القواع ــري ه  تس
األســواق الماليــة بــدول المجلــس وأّي شــخص يشــار إليــه فــي هــذه القواعــد، 
ــن واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات  ــع القواني ــزم بجمي ــه أن يلت كمــا علي

العالقــة المعمــول بهــا فــي الدولــة.

الباب الثاني: منع االحتيال والتالعب في السوق
المادة الثالثة

التداول بناًء على معلومات داخلية

أ.  يعتبــر التــداول تــداوالً بنــاًء علــى معلومــات داخليــة إذا تــم بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر فــي ورقــة ماليــة ذات عالقــة بالمعلومــات الداخليــة.

ــن   ــي أي م ــة ف ــة مالي ــي ورق ــداوالً بشــكل مباشــر ف ــر أي شــخص مت يعتب ب. 
ــن: ــن اآلتيتي الحالتي

ــه  ــون ل ــاب تك ــة ألي حس ــة المالي ــى الورق ــة عل ــذ صفق ــام بتنفي إذا ق  )1
ــه. ــة في مصلح

إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.  )2 
ج.   يعتبــر أي شــخص متــداوالً بشــكل غيــر مباشــر فــي ورقــة ماليــة فــي أي 

مــن الحــاالت اآلتيــة:
إذا قام بتنفيذ صفقة نيابة عن شخص آخر.  )1

ــه أو  ــن أقارب ــخصاً م ــا ش ــد أطرافه ــون أح ــة يك ــب صفق ــام بترتي إذا ق  )2 
ــة. ــة تعاقدي ــل أو عالق ــة عم ــه عالق ــه ب ــخصاً تربط ش
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ــب  ــه أو حس ــة عن ــرف نياب ــر يتص ــخص آخ ــه أو ألي ش ــب لوكيل 3( إذا رت
ــة. ــة ذات العالق ــاألوراق المالي ــداول ب ــه الت توجيهات

المادة الرابعة
إفشاء المعلومات الداخلية

يحظــر علــى الشــخص المطلــع أن يفشــي أي معلومــات داخليــة ألي شــخص 
. خر آ

المادة الخامسة
حظر التداول بناًء على معلومات داخلية

 أ(  يحظر على الشخص المطلع التداول بناًء على معلومات داخلية.
 ب( يحظــر علــى الشــخص غيــر المطلــع التــداول بنــاًء علــى معلومــات داخليــة 
إذا حصــل علــى هــذه المعلومــات مــن  شــخص آخــر وهــو يعلــم أو ثمــة مــا 

يحملــه علــى االعتقــاد  أن هــذه المعلومــات داخليــة.

المادة السادسة
األعمال و الممارسات التي تشكل تالعبًا أو تضلياًل 

 أ( يحظــر علــى أي شــخص القيــام أو المشــاركة فــي أي تصرفــات أو ممارســات 
تنطــوي علــى تالعــب أو تضليــل فيمــا يتعلــق بأمــر أو صفقــة علــى ورقــة 
ماليــة إذا كان ذلــك الشــخص يعلــم بطبيعــة ذلــك التصــرف أو الممارســة، 
أو إذا توافــرت أســس معقولــة تحملــه علــى االعتقــاد بعــدم شــرعية ذلــك 

التصــرف أو تلــك الممارســة.
 ب(  تعد من أنواع التالعب و التضليل األعمال و الممارسات اآلتية: 

1. إجراء صفقة تداول وهمي.
ــر  ــى تغيي ــوي عل ــة ال تنط ــة مالي ــى ورق ــات عل ــة أو صفق ــذ صفق 2. تنفي

ــة.  ــي الملكي ــي ف حقيق
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3. اســتغالل أوامــر التــداول الخاصــة بمتعامليــن آخريــن وإجــراء تــداوالت 
اســتباقية مــن شــأنها تحقيــق ربــح أو تجنــب خســارة.

ــرائها  ــام بش ــة أو اهتم ــة مالي ــي ورق ــداول ف ــاط ت ــود نش ــام بوج 4. اإليه
أو بيعهــا، أو بهــدف تكويــن ســعر مصطنــع لطلــب أو عــرض أو تــداول 

ــة: ــات اآلتي ــة مــن خــالل  التصرف ــة مالي ورق
إدخــال أمــر أو أوامــر لشــراء ورقــة ماليــة معينــة مــع العلــم المســبق   أ( 
بأنــه تــم أو ســوف يتــم إدخــال أمــر أو أوامــر مشــابهة ومقاربــة مــن 

حيــث الحجــم والتوقيــت والســعر لبيــع تلــك الورقــة الماليــة. 
إدخــال أمــر أو أوامــر لبيــع ورقــة ماليــة معينــة مــع العلــم المســبق   ب( 
بأنــه تــم أو ســوف يتــم إدخــال أمــر أو أوامــر مشــابهة ومقاربــة مــن 

حيــث الحجــم والتوقيــت والســعر لشــراء تلــك الورقــة الماليــة. 
شــراء أو تقديــم عــروض لشــراء ورقــة ماليــة بأســعار تتزايــد بشــكل   ج( 

متتابــع، أو بنمــط مــن األســعار متتابعــة التزايــد.
بيــع أو تقديــم عــروض لبيــع ورقــة ماليــة بأســعار تتناقــص بشــكل   د( 

ــص. ــة التناق ــعار متتابع ــط أس ــع، أو بنم متتاب
إدخــال أمــر أو أوامــر لشــراء أو بيــع ورقــة ماليــة بهــدف التأثيــر   ه( 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــك عل ــمل ذل ــة ويش ــة المالي ــعر الورق ــى س عل

ــر: الحص
وضع سعر مسبق التحديد للتحكم بسعر الورقة المالية.  .1
تحقيق سعر إغالق مرتفع أو منخفض للورقة المالية.  .2

تثبيت سعر العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.  .3
إدخــال أمــر أو سلســلة مــن األوامــر علــى ورقــة ماليــة دون وجود   .4

نية لتنفيذها. 
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الباب الثالث : البيانات غير الصحيحة أو المضللة
المادة السابعة

حظر التصريح ببيانات غير صحيحة

يحظــر علــى أي شــخص التصريــح شــفاهة أو كتابــة ببيانــات أو معلومــات 
ــزم  ــات مل ــة  أو إغفــال التصريــح ببيان ــق بواقعــة جوهري غيــر صحيحــة تتعل
ــك  ــة إذا كان ذل ــح ذات العالق ــة واللوائ ــى األنظم ــا بمقتض ــح عنه بالتصري
التصريــح أو إغفالــه بهــدف التأثيــر علــى ســعر ورقــة ماليــة أو حــث شــخص 
آخــر علــى شــراء أو بيــع ورقــة ماليــة أو حثــه علــى ممارســة حقــوق تمنحهــا 

ورقــة ماليــة أو اإلحجــام عــن ممارســتها.

المادة الثامنة

نشر الشائعات
يحظــر علــى أي شــخص إطــالق أو الترويــج  بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
ألي بيــان غيــر صحيــح يتعلــق بواقعــة جوهريــة أو رأي بهــدف التأثيــر علــى 
ــى تالعــب ســواء  ــة أو أي هــدف آخــر ينطــوي عل ــة مالي ــة ورق ســعر أو قيم

كان الترويــج صــادراً عــن الشــخص نفســه أو شــخص آخــر.

المادة التاسعة

المسئولية عن البيانات غير الصحيحة

 أ( يكــون الشــخص مســؤوالً عــن األضــرار التــي يتعــرض لهــا مدعــي الضــرر إذا 
قــام ذلــك الشــخص بتقديــم بيانــات غيــر صحيحــة بشــأن واقعــة جوهريــة 
ــة و  ــة تجاري ــح أو منفع ــق رب ــات لغــرض تحقي ــك البيان ــم  تل ــم تقدي و ت

بشــأن شــراء ورقــة ماليــة أو بيعهــا.
 ب( يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة أن يثبت:

1. أنه لم يكن يعلم أن البيانات كانت غير صحيحة.
2. وأنــه مــا كان ليشــتري أو يبيــع الورقــة الماليــة المعنيــة بالســعر الــذي 

تــم بــه البيــع أو الشــراء فيمــا لــو علــم بعــدم صحــة البيانــات.
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3. وأن الشــخص الــذي صــرح بالبيانــات غيــر الصحيحــة كان يعلــم، أو كان 
ــر  ــت غي ــات كان ــأن البيان ــراً، ب ــاالً كبي ــاك احتم ــأن هن ــة ب ــى دراي عل

ــة. صحيحــة بشــأن واقعــة جوهري
 ج(  يكــون الشــخص مســؤوالً عــن األضــرار التــي يتعــرض لهــا مدعــي الضــرر 
إذا كان ملزمــاً بالتصريــح بتلــك البيانــات بمقتضــى األنظمــة واللوائــح ذات 
العالقــة و أغفــل التصريــح بتلــك البيانــات شــريطة أن تتعلــق دعــوى الضرر  
بشــراء ورقــة ماليــة أو بيعهــا وأن مــا تــم إغفالــه يتعلــق بواقعــة جوهريــة.

 د( يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة )ج( من هذه المادة أن يثبت:
1. أنه لم يكن على علم بإغفال البيانات.

2. أنــه مــا كان ليشــتري أو يبيــع الورقــة الماليــة المعنيــة، بالســعر الــذي 
تــم بــه البيــع و الشــراء فيمــا لــو كان يعلــم مســبقاً بإغفــال التصريــح 

بالبيانــات.

الباب الرابع: التزامات الشخص المرخص و الشخص المسجل
المادة العاشرة

التصرف في حال قيام العمالء بالممارسات التي تشكل تالعبًا أو تضلياًل

ــول  ــن الشــخص المرخــص و الشــخص المســجل ، قب ــى كل م يحظــر عل
ــى  ــو إل ــة تدع ــباب معقول ــا أس ــدى أي منهم ــل إذا كان ل ــر عمي ــذ أم أو تنفي
االعتقــاد بــأن العميــل يتالعــب بالســوق أو يتــداول بنــاًء علــى معلومــات داخليــة 
ــه فــي هــذه  ــا فــي الســوق، وعلي ــح المعمــول به ــاً لألنظمــة و اللوائ أو مخالف

ــا. ــة به ــة الرقابي ــك األســباب و إخطــار الجه ــق تل ــة توثي الحال

المادة الحادية عشرة
أولوية العمالء والتنفيذ

 أ( يجــب علــى الشــخص المرخــص أو الشــخص المســجل االلتــزام عنــد تنفيــذ 
أوامــر البيــع والشــراء ســواًء لحســابه الخــاص أو لحســاب عمالئــه التقيــد 
باألولويــات المتبعــة فــي تنفيــذ مثــل هــذه األوامــر حســب األنظمــة المعمول 

بهــا فــي الجهــة الرقابيــة والســوق.



-13-

 ب( يجــب علــى الشــخص المرخــص عندمــا يتعامــل مــع عميــل أو لحســاب عميل 
أن يقــوم بالتنفيــذ بأفضل الشــروط.

المادة الثانية عشرة
التعامل مع البحوث و الدراسات

 أ( عندمــا ينــوي الشــخص المرخــص ، أو يعلــم بــأن شــخصاً تابعــاً لــه ينــوي أن 
يصــدر لعميــل أو عمــالء توصيــة اســتثمارية أو بحثــاً أو دراســة أو تحليــاًل 
ــذه  ــن ه ــرة )ب( م ــكام الفق ــاة أح ــع مراع ــه م ــة ، فإن ــة مالي ــق بورق يتعل
المــادة يجــب علــى الشــخص المرخــص أال يقــوم عــن ســابق علــم بالتــداول 
ــة ذات  ــة مالي ــي أي ورق ــة أو ف ــة المالي ــك الورق ــي تل لحســابه الخــاص ف
ــث  ــة أو البح ــم التوصي ــدرت له ــن ص ــالء الذي ــاء العم ــد إعط ــة إال بع عالق

فرصــة معقولــة التخــاذ موقــف بشــأنها.
 ب( يجــوز للشــخص المرخــص أن يقــوم  بتنفيــذ صفقة تــداول لحســابه الخاص 
ــة أو  ــث أو الدراس ــة أو البح ــر التوصي ــع أن تؤث ــر المتوق ــن غي إذا كان م
التحليــل علــى ســعر الورقــة الماليــة المعنيــة أو أي ورقــة ماليــة ذات عالقــة.

المادة الثالثة عشرة
حظر التعامل بما يتعارض مع التوصية

عندمــا يصــدر الشــخص المرخــص لعميــل أو عمــالء توصيــة اســتثمارية أو 
بحثــاً أو دراســة أو تحليــاًل يتعلــق بورقــة ماليــة ، يحظــر عليــه:

1( تقديــم المشــورة لعميــل أو التــداول لحســاب عميــل بعكــس التوصيــة، مالــم 
ــارب  ــن تض ــورة ع ــم المش ــل تقدي ــل قب ــص للعمي ــخص المرخ ــح الش يفص

ــح المحتمــل بينهمــا  . المصال
2( التداول لحسابه الخاص في تلك الورقة المالية بعكس التوصية.
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الباب الخامس: التعاون في مجال اإلشراف والرقابة
المادة الرابعة عشرة

يتــم التعــاون بيــن الجهــات الرقابيــة فــي نطــاق تبــادل وتقّصــي المعلومــات 
ــة(  ــن )أنظم ــه قواني ــمح ب ــذي تس ــد ال ــى الح ــات إل ــي التحقيق ــاعدة ف والمس
الجهــة المنظمــة وممارســاتها ووفــق مــا تنظمــه اتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم.

الباب السادس: العقوبات و النفاذ
المادة الخامسة عشرة

العقوبات
ــزاءات  ــات والج ــد للعقوب ــذه القواع ــكام ه ــف أح ــن يخال ــع كل م يخض
المقــررة فــي قوانيــن  وأنظمــة ولوائــح الجهــة الرقابيــة أو األســواق بالدولــة 

ــة. ــا المخالف ــت فيه ــي  حدث الت

المادة السادسة عشرة
 النفاذ

 تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من المجلس األعلى .
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


