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اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 47169 وتاريخ 1442/8/19هـ، امل�شتملة 

على خطاب هيئة ال�شوق املالية رقم �س/20/8315/1 وتاريخ 1442/5/5هـ، يف �شاأن م�شروع 

مذكرة تفاهم متعددة االأطراف ب�شاأن الت�شاور والتعاون وتبادل املعلومات بني اجلهات املنظمة 

الأ�شواق راأ�س املال بالدول العربية االأع�شاء باحتاد هيئات االأوراق املالية العربية.

وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار اإليه.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )4( وتاريخ 1440/1/1هـ.

وبعد االطالع على املذكرة رقم )950( وتاريخ 1442/6/11هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س 

الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )22/119( وتاريخ 1442/8/10هـ.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6373( وتاريخ 1442/9/12هـ.

يقرر:

املوافقة على مذكرة تفاهم متعددة االأطراف ب�شاأن الت�شاور والتعاون وتبادل املعلومات بني اجلهات 

املنظمة الأ�شواق راأ�س املال بالدول العربية االأع�شاء باحتاد هيئات االأوراق املالية العربية، املوقع 

عليها بتاريخ 1441/11/30هـ، املوافق 2020/7/21م، بال�شيغة املرافقة.

وقد اأُعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف ب�صاأن الت�صاور والتعاون وتبادل املعلومات بني اجلهات 
املنظمة لأ�صواق راأ�س املال بالدول العربية

قرار رقم )586( وتاريخ 1442/10/13هـ

مذكرة تفاهم متعددة األطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة ألسواق رأس المال بالدول العربية

تمهيد
اإمياناً من اجلهات املنظمة الأ�شواق راأ�س املال يف الدول العربية باأهمية اإيجاد جتمع مهني واآلية ت�شاهم 

يف تعزيز التنمية والتكامل االقت�شادي العربي، فقد تاأ�ش�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية يف 

عام 2007 للم�شاهمة يف حتقيق املواءمة والتوافق بني القوانني واالأنظمة املطبقة يف اأ�شواق راأ�س 

املال العربية واالرتقاء بامل�شتوى الت�شريعي والتنظيمي الأ�شواق راأ�س املال العربية مبا يحقق العدالة 

والكفاءة وال�شفافية ون�شر الوعي اال�شتثماري لدى امل�شتثمرين يف كافة الدول العربية وتوحيد اجلهود 

للو�شول اإىل م�شتويات فعالة للرقابة وتطبيق املعايري الدولية واأعلى درجات الكفاءة وال�شالمة للمعامالت 

يف اأ�شواق االأوراق املالية العربية وتبادل املعلومات وامل�شاعدات الفنية واخلربات من اأجل دعم وتطوير 

اأ�شواق االأوراق املالية العربية وو�شع قواعد تنظيمية فعالة لها.

وتاأكيدًا منهم على اأهمية ال�شعي من اأجل تذليل ال�شعوبات التي تعرت�س اال�شتثمار يف اأ�شواق االأوراق 

املالية العربية وتو�شيع قاعدته وتنويع اأدواته وتعميق ثقافة اال�شتثمار يف اأ�شواق االأوراق املالية وكذلك 

تعميق مفهومي االإف�شاح وال�شفافية.

ويف �شوء تزايد االأن�شطة الدولية عابرة احلدود بني اأ�شواق راأ�س املال يف الدول االأع�شاء، وتنفيذًا الأهداف 

اخلطة اال�شرتاتيجية الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية 2016-2020 بخ�شو�س اإبرام مذكرة تفاهم 

متعددة االأطراف بني الهيئات االأع�شاء باالحتاد لتعزيز التعاون والتوا�شل ما بني الهيئات االأع�شاء باالحتاد.

فقد مت االتفاق ما بني هيئات االأوراق املالية االأع�شاء باالحتاد واملبينة يف امللحق رقم )1( على ما يلي:

المادة األولى
التعاريف

يكون للمصطلحات والعبارات اآلتية املعاني املبينة مقابل كل منها ما لم يدل سياق 

النص على غير ذلك:

االحتاد: احتاد هيئات االأوراق املالية العربية.

األعضاء: اجلهات اأو الهيئات الرقابية العربية االأع�شاء يف احتاد هيئات االأوراق املالية العربية واملوقعني 
على هذه املذكرة.

مذكرة التفاهم: مذكرة التفاهم متعددة االأطراف ما بني االأع�شاء.

المادة الثانية
أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى حتقيق ما يلي:

1-  و�شع اإطار عام للتعاون امل�شرتك وت�شهيل تبادل املعلومات ما بني االأع�شاء.

2-    تعزيز التعاون والتن�شيق بني االأع�شاء بهدف تطبيق اأف�شل املعايري واملمار�شات الدولية ومبا ي�شمن 

حتقيق اأكرب قدر من االن�شجام والتناغم يف االأطر الت�شريعية والتنظيمية يف اأ�شواق املال اخلا�شعة لرقابة 

االأع�شاء.

3-    اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز ال�شفافية يف االأ�شواق املالية بالدول االأع�شاء يف االحتاد مبا يوؤدي اإىل حماية 

اأموال امل�شتثمرين ومدخرات االأفراد وت�شهيل انتقال وتدفق االأموال بني اأ�شواق املال العربية وحتقيق 

اال�شتقرار االقت�شادي وا�شتقطاب اال�شتثمارات اخلارجية.

4-   تعزيز بناء القدرات الذاتية يف خمتلف املجاالت الرقابية وت�شجيع التعاون وتبادل اخلربات واملعرفة ما 

بني االأع�شاء يف هذا املجال.

5-   زيادة التعاون ما بني االأع�شاء يف جماالت التدريب ورفع كفاءة العاملني باجلهات الرقابية واأ�شواق راأ�س 

املال ذات ال�شلة.

المادة الثالثة
االطار العام للتعاون

اأ-    ي�شمل التعاون مبوجب مذكرة التفاهم، دون احل�شر، ما يلي:

1-   تبادل املعلومات الرقابية بهدف �شمان ت�شهيل تطبيق الت�شريعات النافذة و�شمان االلتزام بالقوانني 

واالأنظمة املحلية/ ذات العالقة باأ�شواق راأ�س املال العربية مبا يحقق العدالة والكفاءة وال�شفافية 

باأ�شواق املال.

2-   تبادل املعلومات وامل�شاعدات يف حدود ما ت�شمح به القوانني واللوائح املحلية بهدف ك�شف املمار�شات 

غري امل�شروعة والتالعب باأ�شواق االأوراق املالية مبا يف ذلك التعامل الداخلي واتخاذ االإجراءات 

الالزمة ب�شاأنها.

3-   رفع كفاءة االأ�شخا�س املرخ�شني واملعتمدين من االأع�شاء لتعزيز اأف�شل معايري النزاهة واملهنية.

4-   التدريب وتبادل املعرفة واخلربات وتقدمي م�شاعدات فنية.

5-    تطبيـق املبــادئ  واأف�شــل املعــاييـــر ال�شــادرة عن املوؤ�ش�شــات الدوليــة واملتــعـــلقــة باأ�شـــواق 

راأ�س املال.

6-   تبادل املعلومات والتن�شيق فيما يتعلق باملخاطر االإلكرتونية واتخاذ كافة االإجراءات الوقائية من 

الهجمات واجلرائم االإلكرتونية مع التعاون يف تطبيق املبادئ الدولية يف هذا املجال.

7-   الت�شاور وتبادل املعلومات ل�شمان تطوير معايري ومبادئ البنية املالية التحتية وتنفيذ القابل منها 

للتطبيق بعد مراعاة خ�شو�شيات بع�س االأ�شواق املالية العربية.

8-   تبادل اخلربات واملعرفة ب�شاأن تطبيق مبادئ احلوكمة واأف�شل املمار�شات الدولية بهذا املجال.

9-    تبادل اخلربات واملعرفة حول برامج توعية وتعليم امل�شتثمرين.

10-  اأي جماالت اأخرى يوافق جميع االأع�شاء عليها بعد �شريان مذكرة التفاهم.

بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبناًء على املادة )الثامة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )22/119( بتاريخ 1442/8/10هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )586( بتاريخ 1442/10/13هـ.

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل:     املوافقة على مذكرة تفاهم متعددة االأطراف ب�شاأن الت�شاور والتعاون وتبادل املعلومات بني 

اجلهات املنظمة الأ�شواق راأ�س املال بالدول العربية االأع�شاء باحتاد هيئات االأوراق املالية 

العربية، املوقع عليها بتاريخ 1441/11/30هـ، املوافق 2020/7/21م، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً:   على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة –كل فيما 

ه– تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود

مرسوم ملكي رقم )م/88( وتاريخ 1442/10/15هـ
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مذكرة تفاهم متعددة األطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة ألسواق رأس المال بالدول العربية.. تتمة

ب-   لالأع�شاء القيام بكل ما يلزم من حتقيقات م�شرتكة ومبوجب االتفاق فيما بينهم عن الوقائع التي 

يتم الك�شف عنها يف �شياق دورهم الرقابي واالإ�شرايف على اأ�شواق املال ودون االإخالل بالت�شريعات 

املعمول بها لديهم.

المادة الرابعة
التعاون في مجال تبادل املعلومات واملساعدة

1-     يزود االأع�شاء لبع�شهم البع�س امل�شاعدة الكاملة ل�شمان حتقيق االلتزام بالت�شريعات واالأنظمة 

املعمول بها.

2-    ت�شمل امل�شاعدات املقرتحة مبوجب هذه املذكرة دون احل�شر ما يلي:

اأ-    تزويد الع�شو الطالب للم�شاعدة باملعلومات والوثائق املوجودة بامللفات املتعلقة مبو�شوع طلب 

امل�شاعدة.

ب-  احل�شول على املعلومات والوثائق املتعلقة مبو�شوع طلب امل�شاعدة مبا يف ذلك املعلومات 

املتعلقة بعمليات التداول والعمليات املرتبطة بذلك وغريها.

3-    تكون جميع طلبات امل�شاعدة خطية وتوجه للع�شو املطلوب منه امل�شاعدة من خالل قنوات االت�شال 

املحددة مبذكرة التفاهم )امللحق رقم 2(.

4-    يت�شمن طلب امل�شاعدة و�شفاً للواقعة حمل التحقيق ونوع امل�شاعدة املطلوبة واأ�شباب طلبها 

وتو�شح املعلومات وامل�شتندات املطلوبة واجلهات التي من املحتمل تزويدها باملعلومات 

وامل�شتندات املطلوبة وذلك باالإ�شافة اإىل الفرتة الزمنية املطلوب الرد خاللها.

5-    يجب على الع�شو طالب امل�شاعدة اإعادة امل�شتندات والوثائق التي مت احل�شول عليها يف حال طلبها.

6-    يجوز للع�شو املطلوب منه امل�شاعدة االعتذار عن توفري امل�شاعدة املطلوبة مبوجب مذكرة التفاهم 

اإذا كان توفري هذه امل�شاعدة من �شاأنها االإخالل مب�شلحتها الوطنية اأو خمالفة الت�شريعات املعمول 

بها اأو اإذا ما كان هناك اإجراءات قانونية اأو اأحكام نهائية �شدرت فيما يتعلق بنف�س الوقائع و�شد 

نف�س االأ�شخا�س حمل الت�شاوؤل بدولة الع�شو املقدم اإليه الطلب.

7-    ال يعترب �شبباً لرف�س امل�شاعدة عدم اعتبار الواقعة املطلوبة امل�شاعدة ب�شاأنها خمالفة للت�شريعات 

املعمول بها لدى دولة الع�شو املطلوب منه امل�شاعدة.

8-    يف احلاالت الطارئة، ميكن تقدمي امل�شاعدة من خالل املكاملات الهاتفية اأو الفاك�س على اأن يتم تاأكيد 

ذلك بالن�شخ والوثائق االأ�شلية املرفقة.

9-    يقوم كل ع�شو ببذل اجلهود املعقولة، دون طلب م�شبق، لتقدمي املعلومات التي ميكن اأن تعترب 

م�شاعدة اإىل االأع�شاء مع �شمان االلتزام بالقوانني واالأنظمة املعمول بها على اأن ت�شري على تلك 

املعلومات اأحكام ال�شرية الواردة مبذكرة التفاهم.

10-  ال يجوز للع�شو طالب امل�شاعدة ا�شتخدام املعلومات اأو الوثائق التي ح�شل عليها مبوجب طلب 

امل�شاعدة لغري االأغرا�س املحددة بالطلب ويف حال رغب يف ا�شتخدامها بغري تلك االأهداف يتعني اأخذ 

املوافقة اخلطية من الع�شو الذي قدمها.

11-  يجوز للع�شو املطلوب منه امل�شاعدة اأن يطلب من الع�شو طالب امل�شاعدة امل�شاهمة يف التكاليف 

املرتتبة على تقدمي امل�شاعدة املطلوبة، وذلك قبل تقدمي تلك امل�شاعدة.

12-  يف حال عدم اإمكانية اال�شتجابة اإىل طلب امل�شاعدة، يبني الع�شو املطلوب منه تلك امل�شاعدة اأ�شباب 

عدم اال�شتجابة بالقدر الذي ال يتعار�س مع ال�شيا�شات واالأنظمة واللوائح املحلية وعند االقت�شاء 

البحث يف االإمكانيات املتوفرة لتجاوزها.

المادة الخامسة
التعاون في مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

اأ-    يقوم االأع�شاء بالتعاون والتن�شيق والت�شاور فيما بينهم بخ�شو�س مو�شوع مكافحة غ�شل االأموال 

ومتويل االإرهاب وتطبيق التو�شيات الدولية يف هذا املجال. وكذلك تطبيق التدابري الفاعلة من 

اأجل تعزيز االأنظمة املحلية للجهات املوقعة �شد عمليات غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب ومتويل 

انت�شار االأ�شلحة.

ب-  يجوز الأي ع�شو طلب معلومات حمددة تتعلق مبو�شوع مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب )يف 

حدود اخت�شا�شاته( وذلك يف حال توفر مثل هذه املعلومات، على اأن تخ�شع املعلومات املقدمة الأحكام 

هذه املذكرة مبا يف ذلك املحافظة على �شرية املعلومات املقدمة.

ج-   يتخذ االأع�شاء االإجراءات الالزمة لفتح قنوات التوا�شل ما بني اجلهات اأو الوحدات االإدارية التابعة 

لها، اإن وجدت، امل�شوؤولة عن مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب.

د-    يتخذ االأع�شاء التدابري الالزمة لعقد لقاءات دورية وبرامج تدريبية للعاملني يف جمال مكافحة 

غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب والتعاون مع املوؤ�ش�شات العربية واالإقليمية والدولية يف هذا 

املجال.

المادة السادسة
التشاور بني األعضاء

1-   يقوم االأع�شاء بالت�شاور فيما بينهم دورياً حول االأمور امل�شرتكة بهدف حت�شني عملياتها وحل اأي اأمور 

ميكن اأن تظهر وب�شكل خا�س حول:

اأ-   التغيريات اجلوهرية باالأ�شواق وظروف العمل والت�شريعات ذات العالقة.

ب- التغيري يف �شاأن الرغبة والقدرة على تلبية اأحكام ومتطلبات مذكرة التفاهم.

ج-   اأي حــالة ت�شتدعي الت�شـــاور ب�شاأنها مبا يف ذلك تعديل مذكرة التفاهم متى اقت�شت احلاجة 

اإىل ذلك.

المادة السابعة
السرية

اأ-    يحافظ االأع�شاء على �شرية جميع املعلومات التي يح�شلون عليها من االأع�شاء االآخرين مبا يف ذلك 

الطلبات املقدمة وتبادل املعلومات وامل�شاورات التي تتم فيما بينهم ما مل يكن االإف�شاح عن هذه 

املعلومات �شرورياً ومبوافقة خطية من الع�شو مقدم املعلومات.

ب-  ال يجوز الأي ع�شو ح�شل على معلومات من ع�شو اآخر م�شارك مبذكرة التفاهم االإف�شاح عن 

املعلومات والوثائق التي ح�شل عليها واأن يقت�شر ا�شتخدامات هذه املعلومات والوثائق للغايات 

املحددة بهذه املذكرة وعلى الع�شو الذي ح�شل على هذه املعلومات اأن يبذل اأق�شى جهد حلماية 

�شرية هذه املعلومات مبوجب مذكرة التفاهم.

ج-   يف حال علم الع�شو الطالب للم�شاعدة باأن املعلومات التي يتم تبادلها مبوجب مذكرة التفاهم قد 

تخ�شع ملطلب قانوين واجب النفاذ لالإف�شاح، يقوم الع�شو، بقدر ما ي�شمح به القانون، باإعالم الع�شو 

املطلوب منه امل�شاعدة باالأمر، ومن ثم تتم مناق�شة وحتديد االإجراء املنا�شب من قبل الع�شوين.

المادة الثامنة
االنسحاب من مذكرة التفاهم

اأ-    يجوز الأي ع�شو موقع على مذكرة التفاهم االن�شحاب من امل�شاركة يف اأي وقت من االأوقات مبوجب 

اإ�شعار خطي حيث يكون االن�شحاب �شارياً بعد مرور )30( يوماً من تاريخ االإ�شعار.

ب-  عند قرار اأي ع�شو باالن�شحاب من مذكرة التفاهم تبقى االأحكام املتعلقة بالتعاون وامل�شاعدة 

مبوجبها �شارية لغاية اإنهاء فرتة الـ )30( يوماً امل�شار اإليها بالبند )اأ( اعاله. 

ج-   يف حال ان�شحاب اأي ع�شو من مذكرة التفاهم، تبقى املعلومات التي ح�شل عليها مبوجب مذكرة 

التفاهم من اأي من االأع�شاء �شرية.

المادة التاسعة
تطبيق أحكام مذكرة التفاهم

اأ-    يبذل االأع�شاء اأق�شى جهودهم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وذلك يف حدود الت�شريعات املعمول بها 

واإبالغ االأع�شاء االآخرين االأطراف بهذه املذكرة باأي معلومات يتم اكت�شافها ويكون من �شاأنها 

االإخالل باأي ت�شريعات معمول بها لدى هوؤالء االأع�شاء. 

ب-  ال توؤثر مذكرة التفاهم على حق اأي ع�شو، مبوجب ت�شريعاته املحلية اأو اأي مذكرة تفاهم اأو 

اتفاقية اأخرى يكون طرفاً فيها، باحل�شول على املعلومات الالزمة الإنفاذ اأو �شمان االلتزام بالقوانني 

واالأنظمة املعمول بها يف اأ�شواق املال اخلا�شعة لرقابتهم.

ج-   ال ين�شاأ مبوجب مذكرة التفاهم اأي حق مبا�شر اأو غري مبا�شر لغري اأع�شائها.

د-    ال توؤثر هذه املذكرة على حق اأي ع�شو مبوجب قوانينه املحلية اأو اأية ترتيبات اأخرى باتخاذ تدابري 

ال تن�س عليها هذه املذكرة ل�شمان التقيد اأو تنفيذ القوانني واالأنظمة اأو اللوائح املحلية، ولي�س من 

�شاأن هذه املذكرة اأن ُتعدل اأو تعلو على اأية قوانني اأو اأنظمة.

المادة العاشرة
قنوات االتصال

يتم اإجراء االت�شاالت ما بني االأع�شاء خالل قنوات االت�شال املبينة بامللحق رقم )2( ما مل يتم االتفاق 

على غري ذلك. ويجوز تعديل امللحق رقم )2( مبوجب اإ�شعار خطي يوجه جلميع االأع�شاء.

المادة الحادية عشرة
تسوية اخلالفات

ي�شوي االأع�شاء اأي خالفات تن�شاأ عن تطبيق اأو تف�شري اأحكام مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية.

المادة الثانية عشرة
تعديل مذكرة التفاهم

يجوز الأي ع�شو اقرتاح تعديل مذكرة التفاهم، وال يتم التعديل اإال مبوجب اتفاق جميع االأع�شاء.

المادة الثالثة عشرة
تاريخ سريان مذكرة التفاهم

ت�شري اأحكام مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها من االأع�شاء وا�شتكمال االإجراءات القانونية 

الالزمة ب�شاأنها.

وقعت هذه املذكرة يف ............. بتاريخ..............م، املوافق لـ ..............هـ من ......... ن�شخة 

اأ�شلية باللغة العربية، لكل منها ذات احلجية القانونية.
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مذكرة تفاهم متعددة األطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة ألسواق رأس المال بالدول العربية.. تتمة

الملحق رقم )1(

هيئات األوراق المالية العربية األعضاء باالتحاد

الهيئةالدولة

هيئة االأوراق املاليةاململكة االأردنية الها�شمية

هيئة االأوراق املالية وال�شلعاالإمارات العربية املتحدة

هيئة ال�شوق املاليةاجلمهورية التون�شية

جلنة تنظيم عمليات البور�شة ومراقبتهااجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

هيئة ال�شوق املاليةاململكة العربية ال�شعودية

هيئة االأوراق واالأ�شواق املالية ال�شوريةاجلمهورية العربية ال�شورية

هيئة االأوراق املاليةجمهورية العراق

الهيئة العامة ل�شوق املال�شلطنة عمان

هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينيةدولة فل�شطني

هيئة قطر لالأ�شواق املاليةدولة قطر

هيئة اأ�شواق املالدولة الكويت

هيئة االأ�شواق املاليةاجلمهورية اللبنانية

هيئة �شوق املال الليبياجلمهورية الليبية

الهيئة العامة للرقابة املاليةجمهورية م�شر العربية

الهيئة املغربية ل�شوق الر�شاميلاململكة املغربية

الملحق رقم )2(
معلومات االتصال

اململكة األردنية الهاشمية - هيئة األوراق املالية األردنية

مبنى سوق رأس املال - حي املدينة الرياضية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاكس:

info@jsc.gov.joالبريد اإللكتروني:

www.jsc gov.joاملوقع اإللكتروني:

االمارات العربية املتحدة - هيئة األوراق املالية والسلع

أبوظبي - شارع حمدان - برج الغيث - الطابق13

6277888 2 )971+(الهاتف:

6274600 2 )971+(الفاكس:

contactus@sca.aeالبريد اإللكتروني:

www.sca gov.aeاملوقع اإللكتروني:
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تونس -  هيئة السوق املالية 

تونس صندوق البريد – 1003

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاكس:

cmf@cmf.tnالبريد اإللكتروني:

www.cmf.org.tnاملوقع اإللكتروني:

اجلمهورية اجلزائرية - جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

16043 - وادي حيدرة - بن عكنون – اجلزائر

93 27 47 23 )0( 213+الهاتف:

04 28 47 23 )0( 213+الفاكس:

presidence@cosob.orgالبريد اإللكتروني:

www.cosob.orgاملوقع اإللكتروني:

اململكة العربية السعودية - هيئة السوق املالية السعودية

مبنى هيئة السوق املالية الرئيسي، طريق امللك فهد

12797630 )1 966+(الهاتف:

7001/ 12797003 )1 966+(الفاكس:

MMOU Requests@cma.org.saالبريد اإللكتروني:

www.cma.org.saاملوقع اإللكتروني:

اجلمهورية العربية السورية - هيئة األوراق واألسواق املالية السورية

مبنى رئاسة مجلس الوزراء القدمي- ط 3 السبع بحرات

0497 331 11 )963( +الهاتف:

0722 331 11 )963( +الفاكس:

Info@scfms.syالبريد اإللكتروني:

www.scfms.syاملوقع اإللكتروني:

اجلمهورية العراقية - هيئة األوراق املالية العراقية

املنصور- حي املتنبي – بغداد

07734977377 964+الهاتف:

الفاكس:

Info@ isc.gov.iqالبريد اإللكتروني:

www.isc.gov.iqاملوقع اإللكتروني:
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سطنة عمان - الهيئة العامة لسوق املال لسلطنة عمان

1359 - زوي 112

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاكس:

info@cma.gov.omالبريد اإللكتروني:

www.cma.gov.omاملوقع اإللكتروني:

دولة فلسطني - هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

4041 – البيرة

2946946 2 970+الهاتف:

2946947 2 970+الفاكس:

info@pcma.psالبريد اإللكترونی:

www.pcma.psاملوقع اإللكتروني:

دولة قطر - هيئة قطر لألسواق املالية

اخلليج العربي ، برج مركز قطر للمال ، برج2

9999-4428 )974+(الهاتف:

1221-4444 )974+(الفاكس:

media@qlma.org.qaالبريد اإللكترونی:

www.qlma.org.qaاملوقع اإللكتروني:

دولة الكويت - هيئة أسواق املال الكويتية

برج أحمد، الشرق، شارع اخلليج العربي

22903000 965+الهاتف:

229035000 965+الفاكس:

info@cma.gov.kwالبريد اإللكتروني:

www.cma.gov.kwاملوقع اإللكتروني:

اجلمهورية اللبنانية - هيئة األسواق املالية اللبنانية

شارع رياض الصلح – بيروت

500 1735 961+الهاتف:

الفاكس:

into@cma.gov.lb البريد اإللكتروني:

www.cma.gov.lbاملوقع اإللكتروني:
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اجلمهورية الليبية - هيئة سوق املال الليبي

حي االندلس – طرابلس

218910354845+الهاتف:

الفاكس:

info@lcma.lyالبريد اإللكتروني:

lcma.gov.lyاملوقع اإللكتروني:

جمهورية مصر العربية - الهيئة العامة للرقابة املالية

القرية الذكية - محافظة اجليزة

20235345350+الهاتف:

20235370037+الفاكس:

info@fra.gov.egالبريد اإللكتروني:

www.fra.gov.egاملوقع اإللكتروني:

اململكة املغربية - الهيئة املغربية لسوق الرساميل

شارع النخيل - حي الرياض - الرباط

00 89 68 37)05(212+الهاتف:

46 89 68 37)05(212+الفاكس:

Contacts@aming.maالبريد اإللكتروني

www.ammo.maاملوقع اإللكتروني

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 49727 وتاريخ 1442/8/30هـ، امل�شتملة 

على برقية معايل وزير العدل 429094955 وتاريخ 1442/3/4هـ، يف �شاأن مقرتح الوزارة تعديل 

املادة )التا�شعة وال�شتني بعد املائة( من نظام املرافعات ال�شرعية.

وبعد االطالع على نظام املرافعات ال�شرعية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 

1435/1/22هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على املح�شر رقم )355( وتاريخ 1442/6/7هـ، املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )15-42/26/د( 

وتاريخ 1442/6/29هـ.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )24/133( وتاريخ 1442/8/23هـ.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6462( وتاريخ 1442/9/15هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة )ب( من املادة )التا�شعة وال�شتني بعد املائة( من نظام املرافعات ال�شرعية ال�شادرة 

باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1435/1/22هـ، لت�شبح بالن�س االآتي: »ب- اإذا كان احلكم �شادرًا 

بتقرير نفقة، اأو اأجرة ر�شاع، اأو �شكن، اأو روؤية �شغري، اأو ت�شليمه اإىل حا�شنه، اأو تفريق بني زوجني«

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

تعديل الفقرة )ب( من املادة )التا�صعة وال�صتني بعد املائة( من نظام املرافعات ال�صرعية

قرار رقم )615( وتاريخ 1442/10/20هـ

بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة) ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )24/133( بتاريخ 1442/8/23هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )615( بتاريخ 1442/10/20هـ.

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل:   تعديل الفقرة )ب( من املادة )التا�شعة وال�شتني بعد املائة( من نظام املرافعات ال�شرعية ال�شادرة 

باملر�شوم امللكي رقم )م/1( بتاريخ 1435/1/22هـ، لت�شبح بالن�س االآتي: »ب- اإذا كان احلكم �شادرًا 

بتقرير نفقة، اأو اأجرة ر�شاع، اأو �شكن، اأو روؤية �شغري، اأو ت�شليمه اإىل حا�شنه، اأو تفريق بني زوجني«

ثانياً:  على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة –كل فيما 

ه– تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود

مرسوم ملكي رقم )م/92( وتاريخ 1442/10/22هـ


