
تأسست هيئة السوق املالية مبوجب نظام السوق املالية وهي هيئة حكومية ذات 

استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. تتولى الهيئة اإلشراف 

على تنظيم وتطوير السوق املالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة 

لتطبيق أحكام نظام السوق املالية بهدف توفير املناخ املالئم لالستثمار في السوق 

وزيادة الثقة فيه والتأكد من اإلفصاح املالئم والشفافية للشركات املساهمة املدرجة 

في السوق، وحماية املستثمرين واملتعاملني باألوراق املالية. تتمتع الهيئة بالصالحيات 

لتنظيم وتطوير السوق املالية و تنمية وتطوير أساليب األجهزة واجلهات العاملة في 

تداول األوراق املالية وحماية املستثمرين من املمارسات غير العادلة وغير السليمة التي 

تنطوي على احتيال أو خداع والعمل على حتقيق العدالة والكفاءة والشفافية في 

معامالت األوراق املالية. 
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هيئة السوق المالية تحث المستثمرين
 في األوراق المالية على حصر تعامالتهم

 مع األشخاص المرخص لهم من الهيئة

تهيب
هيئة السوق المالية بالمستثمرين التأكد من أن تعامالتهم في 
من  لهم  مرخص  أشخاص  طريق  عن  تتم  المالية  األوراق 
الهيئة، وأن يتوخوا الحذر وعدم التعامل مع األشخاص غير 
المرخص لهم، سواًء أكانوا أفراداً أم مؤسسات، لكونهم غير 
يتعلق  نشاط  أي  بممارسة  أو  األموال  بجمع  لهم  مصرح 
باألوراق المالية بما في ذلك تقديم المنتجات أو الخدمات في 
المملكة المتعلقة باألوراق المالية مثل التعامل في ورقة مالية 
ببيع أو شراء أو إدارة األوراق المالية أو تقديم أشخاص فيما 
في  االستشارات  تقديم  أو  المالية  األوراق  بأعمال  يتعلق 
أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ 
أو  مزايا  بشأن  المشورة  تقديم  أو  مالية،  ورقة  على  صفقة 
التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أي حق تعامل  مخاطر 

يترتب على ورقة مالية ونحوها.

 وتود
على  تنطوي  التي  االتفاقيات  و  العقود  بأن  التنويه  الهيئة 
ممارسة أعمال األوراق المالية، ويتم إبرامها مع شخص غير 
مرخص له من الهيئة لممارسة أعمال األوراق المالية ُتعّد  باطلة.

وفي حالة
من  له  مرخص  أنها شخص  تدعي  جهة  من  اتصال  أي  تلقي 
يمكن  له،  مرخصاً  شخصاً  يمثل  أنه  يدعي  فرد  أو  الهيئة، 
هيئة  إلى  الرجوع  طريق  عن  هويته  من  التثبت  للمستثمرين 
األشخاص  قائمة  على  االطالع  يمكن  كذلك  المالية.  السوق 
المرخص لهم من الهيئة  في ممارسة أعمال األوراق المالية في 
المملكة في موقع هيئة السوق المالية على اإلنترنت  على الرابط 

www.cma.org.sa :اآلتي
 

والهيئة تحث
المستثمرين على إبالغها فوراً عن أي حاالت يتم فيها ممارسة 
أي من أعمال األوراق المالية من قبل أشخاص غير مرخص 
لهم. ولإلبالغ عن تلك الحاالت، أو عند وجود أي استفسارات 
أو شكاوى بهذا الخصوص، يمكن االتصال بالهيئة على هاتفها 
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