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م2022يونيو 

إدارة األبحاث

كاتيمنياإلدري ةياستبعاديالشر اجدراسةيومقارنةيمعياريةيلوتير

هذا المستند وما يحتويه من معلومات ووجهات نظر يعبر عن وجهة نظر معده وال يعبر عن وجهة "
كن نظر هيئة السوق المالية، لذا تخلي الهيئة مسؤوليتها عما ورد فيه من معلومات وبيانات، وال يم

ار تنشأ عن استخدام هذا المستند، مع تحميل الهيئة أو منسوبيها المسؤولية عن أي خسائر أو أضر
"األخذ باالعتبار أن المعلومات والبيانات ووجهات النظر قابلة للتغيبر دون إشعار مسبق
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مقدمة

كاتإدراجبانتهاءيقصدي كةالخاصةالماليةاألوراقحذف(اإلدراجإلغاء)الشر يالتداولمنبشر  
 
كةبإرادةذلكويكون.الماليةالسوقف أويالشر

يمخالفتهايعنديقًشاي يالتداولمعايير كةوليتسن  وتكبديأخرىمرةاإلدراجأويحالطريبإجراءاتالمروريفيلزمهاياالستبعاد،بعديلإلدراجالعودةللشر
اييشملالذيالتداولتعليقعناإلدراجإلغاءمفهومويختلف.لذلكالالزمةالتكاليف

ً
يالتداوللعملياتإيقاف كةعلصةالمنعي  دونالشر

كةمنبطلبإمايويكونالسوقمنالماليةأوراقهايحذف عمنبأمريأوي(جوهريحدثعنلإلفصاحعادة)الشر جوديويعنديالسوق/المشر
كةأصولبشأنمخاوف .الماليةمعلوماتهايأويعملياتهايأويالشر

الهدف من 
الدراسة

ياإلدراجإلغاءحاالتيرصديإىلالدراسةهذهتهدف  
 
كاتبإخفاقارتباطهايومدىالسعوديةالماليةالسوقف اماالشر أويالمستمرةتبااللي  

ةخاللالماليةاألسواقمنبعينةذلكومقارنةإفالسها، .(م2021-2011)الفي 

بقتالدراسةهدفلتحقيق
ُ
:التاليةالمنهجيةط

ياإلطاريمقارنة1. كاتوإحصائياتاإلدراجإللغاءالتنظيم  يالشر يإدراجهايالملغ   
 
.المقارنةدولأسواقف

كاتتلكإدراجإلغاءأسبابتحليل2. يلإلخفاقعائدةبأسبابذلكارتباطومدىالشر  
 
اماتاالمتثالف لضعفأويمستمرةاللاللي  

ياألداء .أخرىأسبابأيأويواالستحواذياالندماجأويالماىل 

المنهجية 
المتبعة

الدول 
ي 
ر
المشمولة ف
المقارنة

السعودية

أمريكاي

إيطاليا

اليا أسي 

البحرين

بريطانيا

تركيا

سنغافورة

سويشا

قطر

الصير ي

كندا

الهند

يا مالير 

اليابان
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ياإلطاري ياإلدراجإللغاءالتنظيم   
 
لسعوديةاالماليةالسوقف
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حماية المستثمر

ورةيلحمايككككككككككككككككةيالمسككككككككككككككككتثمريني يذلكككككككككككككككككيس   
 
إذايرأتيف

والحفاظيعليسوقيمنتظمةي

ي أسواق أخرى
ر
إلغاء اإلدراج ف

ي يإدراجياألوراقيالماليكككككةيللمصكككككدرياألجنكككككن    
يإذايألكككككغ   

 
ف

يحالككةياإلدراجيالمككزدوي.يسككوقيماليككةيأخككرى  
 
جيوذلكككيف

.لألوراقيالمالية

ةقيد طلبات افتتاح إجراء التصفي

راءيعنكككككديقيكككككديطلكككككبيافتتكككككاحيإجكككككراءيالتصكككككفيةيأويإجككككك
وجككبيالتصككفيةياإلداريككةيللمصككدريلككدىيالمحكمككةيبم

.نظامياإلفالس

يأييوقتيإذايانطبقتيأييمنيالحاالتي  
 
كاتيف (1)اآلتيةييجوزيلهيئةيالسوقيالماليةيتعليقيتداوليأويإلغاءيإدراجيأسهميالشر

إكمال عملية استحواذ عكسي 

كك يي.يعنككديإامككاليالمصككدريلعمليككةياسككتحواذيعك   لككغ 
يإعكككككككادةيإدراجيأسكككككككهم ،ي.يإدراجيأسكككككككهم   

 
وإذايرغكككككككبيف

فاءيفيجكككككبيالتقكككككدميبطلكككككبيجديكككككديإلدراجهكككككايواسكككككتي
المتطلبات

اإلخفاق الجوهري

كككككايتكككككراهيالهيئكككككةيجوهرًيككككك
ً
يإذايأخفكككككقيالمصكككككدريإخفاق  

 
ايف

اميبالنظاميولوائح يالتنفيذيةيأويقوي اعديالسوقااللي  

نقص المعلومات 

ككككككككيالييتضككككككككمني عنككككككككدياإلعككككككككالنيعككككككككنياسككككككككتحواذيعك  
حة .ييمعلوماتيكافيةيبشأنيالصفقةيالمقي 

قيد طلبات إعادة التنظيم المالي 

يعنككديقيككديطلككبيافتتككاحيإجككراءيإعككادةيالتنظككيميا لمككاىل 
اامةي ي%ي50للمصدريالذييبلغتيخسائرهيالمي  فأكير

بموجبينظامياإلفالس

ي السداد
ر
اإلخفاق ف

وقيإذايلككمييسككدديالمصككدريمسككتحقاتيالهيئككةيأويالسكك
يمواعيدها  

 
أويأييغراماتيمستحقةيللهيئةيف

ترسب المعلومات

حكككككككة ككككككبيمعلومكككككككاتيعكككككككنيالصكككككككفقةيالمقي  .عنكككككككديوشك
يب دقكككككةيويتعكككككذريعكككككليالمصكككككدريتقيكككككيميو كككككع يالمكككككاىل 

ايلذلك
ً
.ويتعذريعلي يإبالغيالسوقيوفق

صدور حكم بإنهاء التنظيم المالي 

يبإنهكككككاءيإجكككككراء  
عنكككككديصكككككدوريحككككككميالمحكمكككككةيالنهكككككا  

يوافتتكككككاحيإجكككككراءيالتصكككككف يةيأويإعكككككادةيالتنظكككككيميالمكككككاىل 
اميإجكككككراءيالتصكككككفيةياإلداريككككككةيللمصكككككدريبموجكككككبينظكككككك

.اإلفالس

صدور حكم بشأن إجراء التصفية

يبافتتككككاحيإ  
جككككراءيعنككككديصككككدوريحكككككميالمحكمككككةيالنهككككا  

ديريالتصكككككككككفيةيأويإجكككككككككراءيالتصكككككككككفيةياإلداريكككككككككةيللمصككككككككك
.بموجبينظامياإلفالس

عدم مناسبة استمرار اإلدراج

 يإذايرأتيأنيالمصكككككدريأويأعمالككككك يأويمسكككككتوىيعملياتككككك
.وأصول يلميتعديمناسبةيالستمرارياإلدراج

عدم استيفاء متطلبات السيولة

يمتطلباتيالسيولةياآلتي
َ
ستوف

ُ
:ييةإذايلميو

يمككنيالجمهككوريعككني 200أنيالييقككليعككدديالمسككاهمير 
.مساهم

%.30أنياليتقليملكيةيالجمهوريعني

1

5

9

2

6

10

13

3

7

1112

4

8

كةيالمدرجةيإذايرأتيأنيمنيالمرجحيحدوثيأييمنيالحاالتيالواردةيأعاله(ييتداول)ويجوزيللسوقي حيعليالهيئةيتعليقيتداوليأويإلغاءيإدراجيالشر أنيتقي 
6

بتاريككككخ(2017-123-3)رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراريعليهايوالموافقتداولعنالصادرةاإلدراجقواعديوفق(1)
.تقديرهيتممايحسباإلدراجإلغاءأويالتداولبتعليقالنقاشمحلالحالةعلبناءللهيئةالقواعديهذهتجير ي.(م27/12/2017)

استمرار تعليق التداول

أشككككهريأليي(ي6)عنككككدياسككككتمراريتعليككككقيالتككككداوليلمككككدةي
مكككككككككنياألسكككككككككبابيالسكككككككككابقة،يدونيأنييتخكككككككككذيالمصكككككككككدري
وزيإجكككككراءاتيمناسكككككبةيلتصكككككحيحيذلككككككيالتعليكككككق،ييجككككك

إلغاءياإلدراج

14



Internal - ي داخل 

7

(1)حاالت تعليق التداول من قبل السوق

اميالمصكككككككككككككككككككككدري عكككككككككككككككككككككدميالكككككككككككككككككككككي  
باإلفصكككككككككاحيعكككككككككنيمعلوماتككككككككك 
دةيالماليةيالدوريةيخالليالم
.الزمنيةيالمحددةيلذلك

تضككككككككككككككككككمنيتقريكككككككككككككككككككريمراجكككككككككككككككككككعي
يككككةيالحسككككاباتيللقككككوائميالمال
يأ
ً
يمعار ككككككككككككا

ً
ويللمصككككككككككككدريرأيككككككككككككا

يعنيإبداءيالرأي
ً
.امتناعا

نفككككككككككاذيقككككككككككراريعككككككككككنيالجمعيككككككككككةي
يالعاديةيللمصك دريالعامةيغير
لككيبتخفيضيرأسيالماليوذ
يالتداوليالتاليير ي يلنفاذيليوم 

.القرار

متطلبكككككككككككاتعكككككككككككدمياسكككككككككككتيفاء
:يالسيولةيالتالية

أنيالييقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككليعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككددي*ي
يمكككككككنيالجمهكككككككوري المسكككككككاهمير 

.مساهم200عني
أنياليتقككككككككككككككككككككككككككككككككليملكيككككككككككككككككككككككككككككككككةي*ي

%.30الجمهوريعني

وراقيتعليككقيالتككداوليعككلياأل
ي يالماليكككةيللمصكككدرياألجنكككن    
 
يف
يحالك  
 
ةيسوقيماليةيأخرى،يف

اإلدراجيالمكككككككككككككزدوجيلكككككككككككككألوراقي
.المالية

ةيتعليقيالتداول اميبنظاميالسوقيالماليةيولوائح يالتنفيذيةيوقواعديالسوقيالماليةيطواليفي  يااللي    
 
.ييجبيعليالمصدرياالستمراريف

كةسهمتعليق(تداول)للسوقيجوزيكذلك يالمدرجةالشر  
 
(1)اإلدراجقواعديوفقاآلتيةالحاالتيف

-3)قمريالماليةالسوقهيئةمجلسبقراريعليهايوالموافقتداولعنالصادرةاإلدراجقواعديوفق(1)
.الماليةالسوقبهيئةاإلدراجإلغاءصالحيةوتقتصي.(م27/12/2017)بتاريككككخ(123-2017
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ياإلدراجإللغاءالتنظيميةاألطريمعمقارنة  
 
ف

العينةأسواق
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الدولة
عدميدفعيرسومي
السوق

التوقفيعنيممارسةي
العمليالتجاري

رأييمعارضيأويامتناعي
عنيإبداءيالرأي

االندماجيواالستحواذ
اولياستمراريتعليقيالتد
لمدةيمعينة

ياإلفصاح  
 
التأخريف

تصفيةيأويدعوىي
قضائية

د يمي  أداءيماىل 
نقصيمتطلباتي
السيولة

  -   -  *  السعودية

  -  - -   

- -    -  -  إيطاليا

 -      -  اليا اسي 

- - -  - -  - - أمريكا

- - -   -    البحرين

 -       - بريطانيا

-    -   -  تركيا

-  -     -  روسيا

- -        سنغافورة

- - -  - -  - - سويشا

 - -  -   -  الصير ي

-    -    - قطر

- -       - يا مالير 

- -        اليابان

ياإلدراجإلغاءألحكامالمنظماإلطارييتقارب  
 
يبهايالمعمولاألطريمعالسعوديةالسوقف  

 
عينةالأسواقف

يالعديديمنيالجهاتيالتنظيمية- يمبا/وشير يعيةيإىليأنيمخالفةيأييقاعدةيمنيقواعدياإلدراجيتمنحيالحقيللسوقيبإلغاءياإلدراجيوعندئٍذيتدخليالعديديمنيالحاالتيبصورةيغير ةالتشر يمسبباتيإلغاءياإلدراجشر  
ف 

ةيلها،يللمزيديمنيالمعلوماتيالرجاءياالطالعيعلي:يمصدريالبيانات .ي1ملحقيسوقيكليدولةيأويالجهةيالنظير
(إذايلميتعديأصوليوأعماليالمصدريمناسبةيلإلدراج)ويندرجيذلكيتحتيالعبارةي*

السعودية

إيطاليا

اليا أسي 

البحرين

بريطانيا

تركيا

سنغافورة

سويشا

الصير ي

قطر

كندا

يا مالير 

الهند

اليابان

9

أمريكا
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:وأبرزهافيهاياإلدراجوإلغاءالتداولتعليقآلياتاختالفالعينةدولأسواققواعديدراسةخاللمنيتضحكماي

.للبورصةيالمختارةيلكليبلد"ياإلدراج"قواعديالسوقي:يالمصدر10
يدوليالمقارنةيالرجاءياالطالعيعل  

.ي2ملحقيللمزيديمنيالمعلوماتيعنيمسبباتيتعليقيالتداوليأويإلغاءياإلدراجيف 

ر  اليابانالهندالصير بريطانيا سويرسا

زيالسوقيماييسميبت حذيريتي 
يكك يمخككاطريوهككويعبككارةيعككنيت ب

كككككككككككةيمدرجككككككككككةيتواجكككككككككك ي بككككككككككأنيشر
راجاحتماليةيعاليةيإللغاءياإلد

وليتختلكككككككفيمكككككككدةيتعليكككككككقيالتكككككككدا
ةيقبككليإلغككاءياإلدراجيعنككديمخالفكك
أحككككككديالمتطلبككككككاتيمككككككنيمخالفككككككة

إىليأخرى

يُيعديإلغاءياإلدراجيالمالذياألي خير
عنكككككككككديوقكككككككككوعيمخالفكككككككككةيمعينكككككككككةي
ي  
 
ألحككككككديالمتطلبككككككاتيالمقككككككررةيف

اإلنككككذاري:يمثككككل)قواعككككديالسككككوقي
يوالغرامككككككككةيالماليككككككككةيإ ىليالكتككككككككا   

يفرنكيسويشي10 (يماليير 

اءييتخكككككككككذيقكككككككككراريالتعليكككككككككقيأويإلغككككككككك
اإلدراجيمكككككنيقبكككككليلجنكككككةيمكونكككككة

أعضككككككككككككاءيمككككككككككككنيالسككككككككككككوقي3مككككككككككككني
وممثككككككككككككككككككليعككككككككككككككككككنيالمسككككككككككككككككككتثمريني

.وممثليعنيوزارةيالتجارة

تحكككككككككككككاليالمخالفكككككككككككككاتيإىليلجنككككككككككككككةي
يالتخككككككككاذي مكونككككككككةيمككككككككنيمسككككككككتقلير 
قكككككككككرارياإللغكككككككككاءيأويالتعليكككككككككقيوفكككككككككق
عوامككككككليمنهككككككايفداحككككككةيالمخالفككككككةي
عككككككنيوتكككككككونيقككككككراراتهميقابلككككككةيللط
لةيلدىيلجنةياستئنافيمستق
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كاتإلغاءإحصاءات يالمدرجةالشر  
 
دولف

العينة
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كاتعددينسبةمتوسطبأخذيال سبةحسابمنهجيةتقوم* يالشر يإىلنسبةإدراجهايالملغ  كاتعدديإجماىل  عاملكلالمدرجةالشر
ةخالل كاتمن%2.7و%4.3و%3.9إدراجإلغاءتم)مثال.(2021-2011)الفي  يالمدرجةالشر  

 
األعوامخاللالكوريالسوقف

.فقطالتو يحلغرضالمثالهذه""(%3.6"عندئذٍيال سبةمتوسطفيكونتباًعا،م2013إىل2011
اءالمصدر،طلببحسب:مثال** كةشر ياإلدراجإلغاءألسهمها،الشر  

 
.أسهمفئةتحويلأخرى،سوقف

ي  
 
ياإلخفاقألسباباإلدراجإلغاءغيابظلف  

 
اماتاالمتثالف ةو عفالمستمرةلاللي   كانتستحواذ،واالياالندماجوتير

يالسعوديةالماليةالسوق  
اإلدراجإلغاءلعملياتالسنويالمتوسطحيثمناألسواقأقلثا  

12

ي  
 
يأوياإلخفاقيف تقسيميحاالتيإلغاءياإلدراجيبحسبيمايإذايكانتيمرتبطةيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرةيأوياالندماجيواالستحواذ االلي  

ي كاتيالملغ  نسبةيالشر
ي إدراجهايإىليإجماىل 
كاتيالمدرجة *الشر

ترتبطأسبابيإلغاءياإلدراجي
اماتيالمس يااللي    

تمرةباإلخفاقيف 
أسبابيإلغاءياإلدراجي

**أخرى
طترتبأسبابيإلغاءياإلدراجي

باالستحواذيوياالندماج

يعددي إجماىل 
ي كاتيالملغ  الشر
إدراجها

16%56.3%37.5بريطانيا

%50.6%21.2%18.3المتوسط 3.2%369

طترتبأسبابيإلغاءياإلدراجي
ي باألداءيالماىل 

15.7%

4.7%8.3%62.9%1,206

الدولة

28.5% 0.3%

ي  
2ملحقالتفاصيليف 

6.2% 6.3%6.3%14.1%83.3% 1.5%850 1.1%

%5.6أمريكا 17البحرين 29.4%11.8% 58.8%

4.7% 1,206%62.9%8.3أمريكا 28.5% 0.3%

4.7% %62.3%12.7إيطاليا 11.2%204 13.8%

%57.0%5.3كندا 24.4% 4.7%796 13.3%

%40.7%8.1سويشا 47.7% 3.4%86

3.2% اليا %48.8%7.1أسي  13.8%733 30.3%

3.1% %35.6سنغافورة 40.8%252 16.0%

2.4% %37.0تركيا 35.2%9.3%78 18.5%

%100.0قطر 2.2%2

يا %38.8مالير  19.6% 40.1% 2.1%214 1.5%

%76.6%12.5%6.5اليابان 2.1%722 4.4%

%19.55.6%الهند %34.6 1.6%320 40.3%

1.2% 16%56.3%37.5السعودية 6.2%

%42.5الصير ي 10.0% 0.3%40 45.0%2.5%

3.5%

7.6%
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يإىليمتوسطيع
ً
كاتيوبالمقارنةيمعياألسواقيالعالمية،يشهدتيالسوقيالسعوديةييحاالتيإلغاءيإدراجيأقلينسبة دديالشر

ينهايةيعامي2011المدرجةيمنذيعامي .م2021ميحن 
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كاتيالمدرجةيلكليسوق *نسبةيحاالتيإلغاءياإلدراجيلمتوسطيعدديالشر

ي  
2ملحقالتفاصيليف 

السعودية

إيطاليا

اليا أسي 

البحرين

بريطانيا

تركيا

سنغافورة

سويشا

الصير ي

قطر

كندا

يا مالير 

الهند

اليابان

41.6%

المتوسط

2.8%0.6%3.0%

6.6%7.3%32.1%

2.5%4.7%17.1%

11.1%22.2%4.4%

9.9%1.4%57.6%

8.3%2.1%8.6%

2.5%13.7%11.9%

3.0%17.4%14.9%

0.3%0.1%1.3%

0.0%0.0%4.2%

2.7%12.4%29.1%

9.4%4.6%9.0%

6.3%3.5%1.0%

1.4%2.7%16.4%

5.1%7.7%16.2%

الدولة

%32.4%14.7%4.3أمريكا

يإدراجهككايبحسككبيالسكك بيعككليمت*ي ككاتيالملككغ  ك يعككدديالشر وسككطيعككدديتقككوميمنهجيككةيحسككابيال سككبةيعككليأسككاسيقسككمةيإجمككاىل 
ككاتيالمدرجككةيخكككالليالمككدةيالزمنيكككةي ك ي)،يمثككاليللتو كككيحيفقككطي(2021-2011)الشر يإدراجهككايلكككدوا  

ككاتيالملكككغ  ك يعكككدديالشر إجمككاىل 
يالسكككوقيالكوريكككةيخكككاللياألعكككوامي  

 
يف كككاتيالمدرجكككةيلتلككككياألعكككوامي14ميكانكككتي2013إىلي2011األداءيالمكككاىل  ك ككككةيوككككانيعكككدديالشر شر

ي211،ي203،ي198 %.6.9تباًعا،يفتكونيعندئٍذينسبةيإلغاءياإلدراجيلألداءيالماىل 

0.0%

5.6%

10.6%

0.0%

0.2%

4.2%

5.4%

1.3%

1.4%

0.0%

6.8%

0.3%

7.3%

1.0%

3.7%

0.2%

ترتبطأسبابيإلغاءياإلدراجي
اماتيالمس يااللي    

تمرةباإلخفاقيف 
طترتبأسبابيإلغاءياإلدراجيأخرىأسبابيإلغاءياإلدراجي

باالستحواذيوياالندماج
طترتبأسبابيإلغاءياإلدراجي
ي باألداءيالماىل 
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ىال سبةمحلًيايواالستحواذياالندماجألسباباإلدراجإلغاءحاالتيشكلتوقدي فيمايالحاالت،من%56بنحوالكي 
يباألداءتتعلقألسباباإلدراجإلغاءحاالتيبلغت يمن%38الماىل  المرصودةالحاالتيإجماىل 

56.3%

37.5%

6.2%

ي السوق
ر
كات ف توزع أسباب إلغاء اإلدراج للرسر

السعودية

اندماجيأوياستحواذ ي أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل  أخرى

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.6%

0.0%

*2.2%

0.0%

1.0% 1.0%

1.4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

كات يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

56.2%

12.5%

25.0%

6.3%

االندماجيواالستحواذ تصفيةيأويدعوىيقضائية دي يمي  يقياستمراريالتعل/أداءيماىل 
ي دونيتصحيحيللو حيالماىل 

اإلخفاقيالجوهري

كات الملغر إدراجها بحسب السبب نسبة الرسر

اوليستعرضيحاالتيتعليقيالتد3ملحقي كاتيبلغتيخسائرهاي4* يمنيرأسيمالهايولميتتخ%ي50شر ذيفأكير
اإلجراءاتيالنظاميةيالالزمةيلتصحيحيأو اعهاي
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يواالستحواذياالندماجحاالتيانخفاضويعدي  
 
غاءإلأيوجوديوعدماألخرىباألسواقمقارنةالسعوديةالسوقف

يلإلخفاقإدراج  
 
اماتاالمتثالف يأسبابأهمالمستمرةلاللي    

ةتد   ياإلدراجإلغاءوتير  
 
سعوديةالالسوقف

حالكككككككةيانكككككككدماجي659م،ي1981شكككككككهدتيالسكككككككوقيالسكككككككعوديةيمنكككككككذيالعكككككككامي•
.واستحواذ

ي•  
 
ككككةيالمسككككتهدفةي614كككككانيف ك كككككةيخاصككككةي"Target"حالككككةيمنهككككايالشر شر

%.93وذلكيب سبةي
كككككةيالمسكككككتهدفةيمكككككنيعمليكككككةياالنكككككدماجيواالسكككككتح• ك واذيعنكككككدمايتككككككونيالشر

يحاالتيإلغاءياإلدراج  
 
كةيخاصةيالييؤثريذلكيعليالسوقيف .يشر

ةيمككككككني• 6مي2021-2011كمككككككايشككككككهدتيالسككككككوقيالسككككككعوديةيخككككككالليالفككككككي 
مكككككككني%ي3حككككككاالتيإلغككككككاءيإدراجيألسكككككككبابياالنككككككدماجيواالسكككككككتحواذيب سككككككبةي

كاتيالمدرجةيخككككالليالمكككدةيوذلككيمككككككقكككارنككككةيبالمتوس كككككككككككككككككككككطيمتوسطيالشر
يدوليالمقارنةيعندي  

 
%.17ف

ةياالنككككدماجيواالسككككتحوي• يممككككايسككككبقييمكككككنياسككككتنتاجيانخفككككاضيوتككككير اذيبككككير 
يالسوقيالسعوديةيمقارنةيبعينة/و  

 
كاتيالعامةيف .المقارنةأويعليالشر

ةي ميأييإلغاءيإدراجي2021ميإىلي2011لميوشهديالسوقيالسعوديةيخالليالفي 
يك اماتهايالمستمرةيوه 

كاتيبالي   يألسبابيتتعلقيبإخفاقيالشر  
:ياآل  

استيفاءيمتطلباتيالسيولة:
يمككككككنيالجمهككككككوريعككككككني1. وأنيالي200أنيالييقككككككليعككككككدديالمسككككككاهمير 

يمكككنيالجمهكككوريعككني يحكككاليلكككمي%ي)30تقككليملكيكككةيالمسككاهمير   
 
ف

كةياستثناء (تعطيالشر
ي  

 
اإلفصكككككككاحيعكككككككنيالمعلومككككككككاتيالجوهريكككككككةيوالماليككككككككةيوالتقكككككككاريريالالزمككككككككةيف

.يالنافذةيالمقررةيلذلكيبحسبيالالئحة
ياألسهم  

 
اميبالقيوديعليالتعامالتيف .االلي  

يدوليالعينكككةيحكككاالتيإلغكككاءيإدراجيب  
 
يالوقكككتيالكككذييشكككهدتيفيككك يبكككاف  

 
سككك بيوف

امككاتيالمسككتمرةيبمتوسككطي ياالمتثككاليلاللي    
 
مككنيحككاالتيإلغككاءي%ي16اإلخفكاقيف

ي ةياإلدراج،يلككككككميوشكككككككهديالسكككككككوقيالسكككككككعوديةيأييحالكككككككةيإلغكككككككاءيإدراجيخكككككككالليالفكككككككي 
.يميلهذايالس ب2011-2021

اماتيعدميوجوديإلغاءيإدراجيألسبابيتتعلقيباالل ي  
المستمرة

ةياالندماجيواالستحواذ انخفاضيوتير

يالسوقيالسعودية  
كاتيالمدرجةيف  ةياستبعاديالشر أسبابيانخفاضيوتير

اامكككةيالخسكككائر2018ومكككنيالمهكككمياإلشكككارةيإىليأنينظكككامياإلفكككالسيالكككذييصكككدريالعكككامي كككاتيمي  ك .يم،يمهكككديالطريكككقيآلليكككةيوا كككحةيلتصكككفيةيوإلغكككاءيإدراجيالشر
ةيالماليكة ككاتيالمتعكير يإلغكاءيإدراجيالشر  

يبماييؤدييإىليشعةينسبيةيف  كايأن.يويتوقعيأنييستمريهذايالتأثير
َ
يومكنيالمتوقكعيأيض  

تكزداديحكاالتيإلغكاءياإلدراجيف 
ياإلي.يالسككوقيالماليككةينتيجككةيلزيككادةينشككاطاتياالنككدماجيواالسككتحواذيواألسككهميالخاصككة  

ةيإلغككاءياإلدراجيزيككادةيف  يوتككير  
دراجيوهككويمككايلككوح يويقابككليالزيككادةيف 

ين ياألخير .خالليالعامير 
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المشاهدات

يأقكليدوليالمقارنكةي1  
حيكثيمكن-بعكديالصكير ي–كانتيالمملكةيثكا  

ككاتيال يالشر يإدراجهكايإىليإجمكاىل 
كاتيالملغ  ينسبةيالشر  

 
مدرجكةيف

%.ي1.2السوقيالماليةيوذلكيب سبةيبلغتي

يبلغتيحاالتيإلغاءياإلدراجيلعوامليذاتيصلةيباألداءيالما2  
 
يف ىل 

نديوذلكيمقارنةيبالمتوسطيلدوليالمقارنةيع%ي37.5المملكةي
%.ي18.3

تمثككككككليحككككككاالتيإلغككككككاءياإلدراجيألغككككككراضياالنككككككدماجيواالسككككككتحواذي
ياألسككواقيالم  

 
يشككيوًعايإللغككاءياإلدراجيف اليككةيلككدوليالسك بياألكككير

يالسككككككككككوقيالسككككككككككعوديةي%ي56.3المقارنككككككككككةيالمعياريككككككككككة،يوتبلكككككككككك ي  
 
ف

يأسواقيالعينة%ي50.6مقارنةيبك  
 
ف

ي يكككاني ككمنيحككاالتيإلغككاءياإلدراجيألسككبابيتتعلككقيبككاألداءيالمككاىل 
ككككةيإلطفككككاءيالخسكككك ك يإعككككادةيهيكلككككةيرأسيمككككاليالشر  

 
ائرياإلخفككككاقيف

ي  
 
يشككيوًعايف اامككةيمككنيرأسيالمككاليهككويالسكك بياألكككير يالسككوقيالمي 

.السعودية

5
كككككككككككات ك يالشر  

 
ةياالنكككككككككككدماجيواالسكككككككككككتحواذيف يعكككككككككككديانخفكككككككككككاضيوتكككككككككككير

يإىليعككككدميوجككككوديحككككاالتيإلغككككاءيإدراجيبسكككك ب
ً
المدرجككككةيإ ككككافة

امككككاتيالمسككككتمرةيمككككنيأسككككبا ياالمتثككككاليلاللي    
 
ياإلخفككككاقيف  

بيتككككد  
يالسوقيالسعودية  

 
.إلغاءياإلدراجيف

يإلغكككككاءيإدراج6  
 
يالممارسكككككةيالتنظيميكككككةيللمملكككككةيف كككككاتيتعتككككي  ك الشر

يالمكككؤطريإللغكككاء  
يللنظكككاميالقكككانو   يمقاربكككةيبشككككليكبكككير  

 
اإلدراجيف

.يدوليالمقارنة
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ياإلطاري-1ملحق ياإلدراجإللغاءالتنظيم   
 
دولف

المقارنة

الملخص
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يالحاالتياآلتية  
اماتيالمستمرةيلبورصةينيويوركيالرئيسيةييتميتعليقيالتداوليف  وفقيمتطلباتيااللي  

شخص300حملةياألسهميمنيالعموميأقليمني•
.ألف200عددياألسهميأقليمني•
القيمةيالسوقيةيأقليمنيمليونيدوالر•
يمكال• يمكنيعنديوسجيليخسائريمنيالعملياتيالمستمرةيوذلككيلعكامير  يير 

كمةيوقيمكككةيرأسيمكككاليحملككةياألسكككهم أقكككلياألعككواميالماليكككةيالثالثكككةيالمنصك
.مليونيدوالر2مني

اميماليةيعنديوسجيليخسائريمنيالعملياتيالمستمرةيوذلكيلثالثيأعوي•
ككمةيوقيمكككةيرأسيمكككاليحملكككةياألسكككه ميمككنياألعكككواميالماليكككةياألربعكككةيالمنصك

.مليونيدوالر4أقليمني

عنككككديوسككككجيليخسككككائريمككككنيالعمليككككاتيالمسككككتمرةيوذلكككككيلخمككككسيأعككككوام•
ككككمةيوقيمكككككةيرأسيمكككككاليحملكككككةي ماليكككككةيمكككككنياألعكككككواميالماليكككككةيالسكككككتةيالمنصك

.مليونيدوالر6األسهميأقليمني
كة• عنديانخفاضيرأسيالماليعنيالقيمةياالسميةيألسهميالشر
.التصفيةيالماليةيللمصدر•
يعككككككنيإبككككككداءيرأييأويصككككككدوريرأييمعككككككارضيمككككككني• امتنككككككاعيالمراجككككككعيالخككككككارو  

يمكككككككككاليير ي ككككككككةيوذلكككككككككيلعككككككككامير  ك يللقككككككككوائميالماليككككككككةيللشر المراجككككككككعيالخككككككككارو  
.متتاليير ي

يالحاالتياآلتية  
ويتميإلغاءياإلدراجيف 

يال شكاطيالتجكارييأويتخلصكه•  
كةيعنياالسكتمراريف  ايمكنيأصكليتوقفيالشر

اض يللعمليالتجارييالذييمنحتيألجل يافي  يأساس  استمراريةيوشغيل 
.العمليعندياإلدراج

كة• تصفيةيالشر
أنيعنككديإخطككاريالسككوقيمككنيقبككليجهككةيتقككدريالسككوقيأنهككايذاتيموثوقيككة•

كةيالمدرجةيباليقيمةي سهميالشر
امككاتيالمسككت• ياالمتثككاليألحككديااللي    

 
مرةيأويأيياإلخفككاقيبصككورةيجوهريككةيف

لماليكككةياتفكككاقيمكككعيالسكككوقيأويمتطلبكككاتينظاميكككةيمكككنيقبكككليهيئكككةياألوراقيا

والبورصاتياألمريكية
ةيط• ككككةيالمدرجككككةييتككككداوليبمسكككتوياتيمتدنيككككةيلفككككي  ك أوي/ويلككككةيوسكككهميالشر

يإعكككككادةيهيكلكككككةيأسكككككهم يبتقسكككككيمهايأويدمجهكككككايوي  
 
ذلككككككيإخفككككاقيالمصكككككدريف

لمدةيطويلةيبعديإخطارهيبذلكيرسمًيايمنيقبليالسوق
هكككككككايالسكككككككوقيمناهضكككككككةيللمصكككككككل• يإجكككككككراءاتيتعتي   

حةيانخكككككككراطيالمصكككككككدريف 
العامة

رفككككككضيالمصككككككدريأويعجككككككزهيعككككككنيدفككككككعيالرسككككككوميواجبككككككةيالسككككككداديالمقككككككررةي•
للسوقيعندياستحقاقها

يدوليالمقارنةيالمعيارية-1ملحقي  
 
يلتعليقيأويإلغاءياإلدراجيف (1/9)اإلطاريالتنظيم 

أمريكا
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يالحاالتياآلتية  
وفقيقواعدياإلدراجيللسوقياإليطاليةيالرئيسيةييتميتعليقيالتداوليف 

ياإلفصكككككاحيبشككككككليمكككككنظم•  
ككككبيمعلومكككككةيجوهريكككككةيأوياإلخفكككككاقيف  عكككككنيوشك

.معلومةيجوهرية
.عملياتيإعادةيهيكلةيرأسيالمال•
يإجراءاتيإعسار•  

.انخراطيالمصدريف 

.التصفيةيالماليةيللمصدر•
يعككككككنيإبككككككداءيرأييأويصككككككدوريرأييمعككككككارضيمككككككني• امتنككككككاعيالمراجككككككعيالخككككككارو  

يمكككككككككاليير ي ككككككككةيوذلكككككككككيلعككككككككامير  ك يللقككككككككوائميالماليككككككككةيللشر المراجككككككككعيالخككككككككارو  
.متتاليير ي

يالحاالتياآلتية  
ويتميإلغاءياإلدراجيف 

تككداوالتيمتوسككطيقيمككةيال)انخفكاضيمتوسككطيالسككيولةيعككنيالمتطلبككاتي•
ي18اليومية،يمتوسطياألسهميالقابلةيللتداوليلمدةي

ً
(.شهرا

18انخفككاضيمتوسككطيعككدديالصككفقاتيعككليالورقككةيالماليككةيخككالليمككدةي•
ي
ً
.شهرا

تهميانخفككاضيعككدديحملككةياألسككهميمككنيالعمككوميوالقيمككةيالسككوقيةيلملكيكك•
ي  
.دونيالمتطلبيالقانو  

يإجراءاتيإعسار•  
 
.دخوليالمصدريف

ي•  
.التصفيةيالماليةيللمصدريبحكميقضا  

كك• ك يللقككوائميالماليككةيللشر يمككنيالمراجككعيالخككارو   ةيوذلكككيصككدوريرأييسككلن  
يمتتاليير ي يماليير  .لعامير 

كةيلمدةيتزيديعني• ي18تعليقيتداوليالشر
ً
.شهرا

وجككككككوديعككككككرضيملككككككزميلالسككككككتحواذيأوياالنككككككدماجيويككككككتميإلغككككككاءياإلدراجيبعككككككدي•
ي .يتقديميالمقابليالماىل 

يدوليالمقارنةيالمعياريةي-1ملحقي  
 
يلتعليقيأويإلغاءياإلدراجيف (2/9)اإلطاريالتنظيم 

إيطاليا

يالحاالتياآلتية  
 
اليةيالرئيسيةييتميتعليقيالتداوليف وفقيقواعدياإلدراجيللسوقياالسي 

يقادريأويممتنعيعنياالمتثاليلقاعدةيمنيقواعدياإلدراي• جالمصدريغير
يمطلع• ائحيغير ورةيذلكيلتجنبيحالةيعدميانتظاميأويوجوديشر ةيمنيس 

.المستثمرين
يلككككككككوائحيالبورصككككككككةيذلكككككككككي• اميبككككككككأييمكككككككك"عنكككككككدمايتمككككككككل  يااللككككككككي    

نياإلخفككككككككاقيف 
".المتطلباتيالنظامية

.ألييأسبابيأخرىيمناسبةيبحسبيتقديريالبورصة•

ككيي• كككةيلالسككتحواذيالقشك ك ي)عنككديوجكككوديعككرضيالشر ييمثككليممارسكككةيمشكككي 
كاءيأسكهم يعقكديلشر  

 
ليفقكطيويكتميالتعليكقيلمكدةيخمكسيأيكاميتكداوي(يحقيف

.لفئةياألسهميمو عيعرضيالطلب
كيمسككتنداتيمطلوبككةينظاًمككايمثككليالقككوائميالما• ك ينشر  

ليككةيخككاللياإلخفككاقيف 
.المدةيالمقررةيلذلك

.عدميدفعيرسومياإلدراجيللبورصة•

يالحاالتياآلتية  
 
ويتميإلغاءياإلدراجيف

ي• .عندياكتماليعمليةياستحواذيعك  
.يوميمنياالمتناعيعنيدفعيرسوميالبورصة20بعديمروري•
يقادريأويممتنعيعنياالمتثاليلقاعدةيمنيقواعدياإلدراي• .جالمصدريغير

هاي• يهككككذهيال)لككككمييعككككديلككككدىيالمصككككدريأسككككهمييمكككككنيوسككككعير  
حالككككةيتككككدخليف 

(.حاالتياالستحواذ
.ألييس بيآخريتراهيالبورصةيمالئًمايلحمايةيالسوق•

اليا أسي 
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يدوليالمقارنةيالمعياريةي-1ملحقي  
 
يلتعليقيأويإلغاءياإلدراجيف (3/9)اإلطاريالتنظيم 

يالحاالتياآلتية  
وفقيقواعديالسوقيالصادرةيعنيبورصةيالبحرينييجوزيتعليقيالتداوليف 

اميبأحديقواعديالسوق• يااللي    
.اإلخفاقيف 

ياإلفصاح• اميبمعايير  
يااللي   
.اإلخفاقيف 

.قبليوأثناءيعملياتياالندماجيواالستحواذ•
اءيأسهميدونياإلفصاحيعنيذلكيخالليال• مدةياستالميالمصدريعرضيشر

.المقررةينظاًما
يعكليالتخلفيعنياإلفصاحيعكنيمعلومكاتيذاتيطبيعكةيجوهريكةيالتكأث• ير

كة يللشر .سعريالسهميوالو عيالماىل 

ككةيدونيوجكوديإف• صكاحيصدوريشائعاتيتمسيبسالمةيالتداوليعكليالشر
كةيعنيصحتهايخالليمدةيزمنيةيمعينة .منيالشر

.عنديقبوليدعوىيقضائيةيلدىيالمحكمةي ديالمصدر•
ورةيذلكككككككككككيحمايككككككككككةيللمسككككككككككتثمرينيورعايكككككككككككة• عنككككككككككدمايتككككككككككرىيالبورصككككككككككةيس 

.لمصالحهم
ككككفيالبحكككككرينيالمري• يمصك  

ككككككزييعنكككككديطلكككككبيإدارةيالرقابكككككةيعكككككلياألسكككككواقيف 
.ذلك

يالحاالتياآلتية  
ويتميإلغاءياإلدراجيف 

ككككككككفيالبحكككككككككري• يمصك  
نيبنكككككككككاءيعكككككككككليطلكككككككككبيإدارةيالرقابكككككككككةيعكككككككككلياألسكككككككككواقيف 

.المركزي
كة• يحالةيتصفيةيالشر  

 
.ف

ي•  
.بناءيعليحكميقضا  

يلبورصةيالبحرين• .بحسبيقراريمنيالمجلسيالتأدين  
كةيالمصدرة• .بناءيعليطلبيالشر

البحرين

يالحاالتياآلتية  
ييجوزيتعليقيالتداوليف   

يطا   يالي  :وفقيقواعدياإلدراجيالصادرةيعنيهيئةيالسلوكيالماىل 

يوفككقيقواعككدياإلدراجيإلغككاءياإلدراجيأويإيقككافيالتككداوليخككالفيمككايهككويمككذكوريأعككالهيعنككديوجككوبيذلكككيحمايككةيللسككوقيوي  
يطككا   كعيالسككوقيالي  ك يفيهككايشككالمويحككقيلمشر اركير 
ة بحسبيتقديريالجهةيالنظير

المملكةيالمتحدة

ي•  
امات إخفاقيالمصدريف  .المستمرةالي  

ايللقواعد•
ً
.عدمياإلفصاحيعنيالمعلوماتيالماليةيوفق

يبشكليصحيح• .عدميمقدرةيالمصدريعليتحديديو ع يالماىل 

.عدميتوفريمعلوماتيكافيةيبشأنيحدثيجوهري•
يسوقيأخرى•  

 
.تعليقيأسهميالمصدريف

يتفليسة• يأمير  .بدءيإجراءاتيالتصفيةيأوييتعيير 

يالحاالتياآلتية  
يطانية،ييجوزيإلغاءياإلدراجيف  يالي  :وفقيقواعدياإلدراجيالصادرةيعنيهيئةيالسلوكيالماىل 

كة• .لمخالفتهايقواعدياإلدراجعندماييتعذرياستمراريإدراجيالشر
ي• اماتهايالمستمرة،يوللهيئةيالي   

كةيبأحديالي  يطانيةيعندمايتخليالشر
يتعليقيالتداوليأويإلغاءياإلدراجيبحسبيمايت .ييراهعندئذيالخياريبير 
يحمايةيالمستثم  

.رينمناسًبايللسوقيومحققايألهدافيالهيئةيف 
.عدميتوفريمعلوماتيكافيةيبشأنيحدثيجوهري•

يسوقيأخرى•  
 
.تعليقيأسهميالمصدريف

يتفليسة• يأمير  .بدءيإجراءاتيالتصفيةيأوييتعيير 
كةيومنيذلكيحاالتياالندماجي• إلغاءياإلدراجيبناءيعليطلبيالشر

.واالستحواذ
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يدوليالمقارنةيالمعياريةي-1ملحقي  
 
يلتعليقيأويإلغاءياإلدراجيف (4/9)اإلطاريالتنظيم 

يالحاالتياآلتية  
كيةيالرئيسيةييتميإلغاءياإلدراجيف  :وفقيقواعدياإلدراجيللسوقيالي 

كةتفلمإذاي• اماتهايالشر العامباإلفصاحالمتعلقةبالي  
ملمإذاي• كةتلي   أويبورصة،العنالصادرةالقراراتأويالصادرةباللوائحالشر

معلوماتقدمتأويالبورصة،قبلمنالمطلوبةالمعلوماتتقدملم
يأويناقصةووثائق حقيقيةغير

كةأنشطةتعليقتمإذاي• يرىأخألسبابواحدةسنةعنتزيديلمدةالشر غير
يالحاالتي  
مقبولةتكونأنالبورصةتقبلقديالن 

كةعلحكمإذاي• يكيانهايانتىهأويباإلفالس،الشر  
من بسأليالقانو  

لعامةاالجمعيةاتخذت الذيالتصفيةقراريوسجيلتمأوياألسباب،
يالهيكلتدهوريإذاي• كةالماىل  يأنهايحديإىلللشر لةمواصعلقادرةغير

التجاريةأنشطتهاي
كةأخفقتإذاي• يالشر  

 
بورصةالإىلدفعهايالمطلوبالرسومجميعدفعف

كاتبال سبة• يللشر  
إىلبالنظريسالبةمساهميهايملكيةحقوقتكونالن 

ي يللمساهمير يالمالرأس/الملكيةحقوقنسبةإجماىل   
انيتهايمير يأحدثف 

/زيادةبالمتعلقةبالعمليةاإلخاللدونالم شورة،السنويةالعمومية
يالحساباتإىلباإل افةوجدت؛إنالمال،رأسنقصان  

يجبالن 
ينسبةأساسعلإجراؤهاي إذايالمال،رأس/المساهمير يحقوقإجماىل 
ياستمري يالمالرأس/المساهمير يحقوقنسبةإجماىل   

الحديدونالبقاءف 
يالحاليةبالقيمةاألصولتقييمإعادةبعديأعالهالمذكوري  

عنديتمتالن 
.المصدرينمنالطلب

علشورةوالم سنواتثالثآلخريالمستقلةالمراجعةتقاريرياشتملتإذاي•
،رأي يرأيأيإبداءعنالمستقلالمدققامتنعأويسلن    

يريالتقاريف 
المذكورة؛

،إذاي• يتبير   
انياتهايف  ةالثالثللسنواتالعموميةمير  أنم شورة،الاألخير
يالمدينةالذممنسبة يإجمإىلالصلةذاتاألطرافمنالتجاريةغير اىل 
.٪50تجاوزتقدياألصول

تركيا

يسنغافورة  
يالحككاالتيوفككقيقواعككدياإلدراجيللسككوقيالسككنغافورييالرئيسككيةييككتميإلغككاءياإلدراجيف 

اآلتية

يعكددياألسكهميالمصكدرةيللُمصكدريباسكتث• ناءيأسكهميإذايانخفضتينسبةيإجماىل 
.٪10الخزينةيالمملوكةيللجمهوريعني

يأصككككوليالُمصكككدريي ككككت يعنككك يو ككككعيت•  
يف  تككككونيفيكككك يعنكككدماييككككونيهنككككاكيتغيكككير

ةياألجل .أصول يكلًيايأويجوهرًيايمنيالنقديأوياألوراقيالماليةيقصير
يقكك• يقككادريعككلياالسككتمراريكم شككأةيمسككتمرةيأويغككير ادريعككليإذايكككانيالُمصككدريغككير

يذلكككككيأنييثبككككتيللبورصككككةيومسككككاهميهايأنكككك يقككككادريعككككليالقيككككاميبككككذلكي،يبمككككاي  
 
ف

:الظروفيالتالية
ككةيتابعكةيمهمك)عنديتقكديميطلكبيإىليمحكمكةيلو كعيالُمصكدري(يأ) تحكتي(يةأويشر

اإلدارةيالقضائيةي؛يأو
ي)عنكككدماييكككتميتقكككديميطلكككبيإىليالمحكمكككةيلتصكككفيةيالُمصكككدري(ييب) ككككةيتابعكككةيأويشر

ة ويكونيمبل يالدينيالمزعوميهاًماي؛يأو(يكبير
يبشكككك(ييج) يقكككادريعككككليتقيكككيميمرككككزهيالمكككاىل  ليمعقككككوليعنكككدماييككككونيالُمصكككدريغكككير

ايلذلك
ً
.وإبالغيالسوقيوفق

ياالستجابةيلقاعد•  
 
يراغبيف يقادريأويغير ةياإلدراجيأوييعندماييكونيالُمصدريغير

.عنديمخالفت يلها
ككورييوالمناسككبيإصككداريقككراريالتعليككقيلل• حفككاظيإذايرأتيالبورصككةيأنيمككنيالص 

.يعليسوقيعادلةيومالئمةيوشفافة

يالحاالتياآلتية  
يالسنغافوريييجوزيتعليقيالتداوليف  :وفقيقواعدياإلدراجيالصادرةيعنيهيئةيالسلوكيالماىل 

ياالسككتجابةييلقاعككدةيمككنيقواعككديال•  
يراغككبيف  يقككادريأويغككير سككوقيأويالُمصككدريغككير

.ي تهكها
ورييأويمالئكميمكنيأجكليالحفكاظيعكليسك• وقيعندمايترىيالبورصكةيأنيذلككيس 

عادليومنظميوشفاف
.المصدريليسيلدي يأوراقيماليةيمدرجة•

23
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ريمككنيالمصككدري،يإذييجككبيعككليمجلككسيالتنظككيميأنييأخكك•سويشا يبعككديطلككبيمككي   
ذيف 

.االعتباريمصالحيتداوليالبورصةيوالمستثمرينيوالُمصدر
.إجراءاتيالتصفيةيوإعادةيالتنظيم•
ياألوراقيالمالية•  

.لمييعديهناكيسيولةيكافيةيف 

ابيإذايتككككككميتعليككككككقيالتككككككداوليمككككككدةيثالثككككككةيأشككككككهريمتواصككككككلةي،يواسككككككتمرتيأسككككككب•
.التعليق

.إذايلميتعديمتطلباتياإلدراجيمستوفاة•

يالحاالتياآلتية  
ياإلدراجيف  وفقيقواعدياإلدراجيللسوقيالسويشيةيالرئيسية،يُيلغ 

يالحاالتياآلتية  
يالسويشية،ييجوزيتعليقيالتداوليف  :وفقيقواعدياإلدراجيالصادرةيعنيهيئةيالسلوكيالماىل 

كككايبنكككاًءيعكككليطلكككبيالُمصكككدري•
ً
أويبمبادرتهكككايتعليكككقيتكككداولياألوراقيالماليكككةيمؤقت
يعادية .الخاصةيإذايكانتيالظروفيغير

يالحاالتياآلتية  
وفقيقواعديالسوقيالقطريةيالصادرةيعنيهيئةيقطريلألوراقيالماليةييجوزيتعليقيالتداوليف 

يتحويليجزءيمنياألوراقيالماليةيإىليأوراقيماليةيأخرى•  
 
وعيف .الشر

يحقوقيالمالكيأوياإلصداريأوياإلدراج• حيلتغيير
.إعالنيمقي 

اليةتحفظاتيمنيمدققيالحساباتيحوليأداءيالمصدريأويبيانات يالم•
يلجهكككةياإلصكككداريمكككدةيتتجكككاوزيثالثكككةيأشككك• هريدونيتوقكككفيال شكككاطيالطبكككيغ 

رة .يإبداءيأسبابيمي 
مكاتيأويتكراريعدميقياميالجهةيالمصدرةيالمدرجةيباإلفصاحيعنيالمعلوي•

ياألوراقيالماليككككةيبالطريقكككك والوقككككتي.يةإتاحتهككككايللهيئككككةيأويالسككككوقيأويمككككالة 

.المحددين
.صدرصدوريقراريعنيسلطةيقضائيةيأويحكوميةيبتعليقيأنشطةيالم•
.االمتناعيعنيدفعيرسوميمستحقةيدونيإبداءيأسبابيمقبولة•
وطيوالمتطلباتينظ• يعاتيوعدمياستيفاءيالشر .امًيامخالفةيالتشر
أويبالمصلحةيأييس بيآخريترىيالهيئةيأن ييتعلقيبحمايةيالمستثمرين•

.العامة
.إيقافيالتداوليبناءيعليطلبيالمصدر•

يالحاالتياآلتية  
 
ويتميإلغاءياإلدراجيف

.صدوريقراريبتصفيةيأويحليجهةياإلصدار•
.انتهاءيالشخصيةيالقانونيةيلجهةياإلصدارينتيجةياالندماج•
ي• يشر كككككككةيالمسكككككككاهمةيالمدرجكككككككةيإىليغكككككككير ك يلشر  

ككككككككةيتحكككككككوليالكيكككككككانيالقكككككككانو  
.مساهمة

فقكككككايطلكككككبيجهكككككةياإلصكككككداريإلغكككككاءيإدراجهكككككاياختياريكككككايبالسكككككوقيالرئيسكككككيةيوي•
.للضوابط

وريايلحمايةيالمستثمرين• .أييس بيآخريتراهيالهيئةيس 

قطر
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كةيالمدرجة .وفقيقواعدياإلدراجيالصادرةيعنيبورصةيشانغهايييصدريإنذاريبخطريإلغاءياإلدراجيعنديوقوعيالحاالتياآلتيةيللشر

يفيهككايبحسككبيت ريالبورصككةييقككدويمككنيإلغككاءياإلدراجيوفككقيقواعككدياإلدراجيأويإيقككافيالتككداوليخككالفيمككايهككويمككذكوريأعككالهيعنككديوجككوبيذلكككيحمايككةيللسككوقيوالمشككاركير 
ة والجهةيالصينيةيالنظير

الصير ي

يالمالي• يللعامير  يالربككحيالمدققيمنيقبليالمراجعيالخارو    
يصاف  ير 

يأقليمنيصفري ينيالمتعاقبير  كةيخاشة"األخير ".الشر
يسالبيبحس• ياألخير كةيبنهايةيالعاميالماىل 

يأصوليالشر  
بيالتقاريريصاف 

.الماليةيالمدققة
ايللقوائميالماليةيالمراجعةيتقليعني•

ً
كةيوفق ي10إيراداتيالشر ماليير 

ي .ييرنمينن  
يع•

ً
يمعار ا

ً
يعنيإبداءيرأييأويإبداؤهيرأيا ليامتناعيالمراجعيالخارو  

كة .ييالقوائميالماليةيللشر
كةيعنياإلفصاحيعنيقوائمهايالماليةيوتقريرهايالس• نوييمدةيامتناعيالشر

.دشهرينيبعديانقضاءيالنافذةيالقانونيةيلإلفصاحيوفقيالقواع
يمنيالفئةيأيفقط،ي•

ً
يتصدريأسهما  

كةيالمدرجةيالن  فئةيبيمنيال)للشر
يأيوبيمًعا(ي))فقط ياإلدراجيإذايكانيحجميالت((يمنيالفئتير  داولييلغ 

يسهمي5المجمعييقليعني مليونيسهميمني5(ي))مليونيسهم)ماليير 
أوي.ييوميتداوليمتعاقبة120لمدةي((يالفئةيأيويمليونيسهميمنيالفئةيب

20مدةيإذايكانتيقيمةيسعريالسهميالسوقيةيأقليمنيالقيمةياالسميةيل
.يييوميتداوليمتعاقبة

يومي20مستثمريلمدةي2,000عدديحملةياألسهميمنيالعمومييقليعني•
.تداوليمتتالية

ك• يهيكليرأسيالماليبصورةييتعذريمعهاياستيفاءيالشر ةيلمتطلباتيتغير
يقواعديالسوق  

.اإلدراجيكمايهويمحدديف 
كةيمدةي• ي)أشهري6عنديتعليقيتداوليسهميالشر  

باستثناءيالحاالتيالن 
دونيمعالجةيالمصدريللس بيالذييعلقيألجل "يحدديلهايمدةيأقل
كة ".سهميالشر

كةيللتصفيةيالقشية• .خضوعيالشر
ي•  

كةيبحكميقضا   .إعالنيإفالسيالشر
يبيان•  

عيأسواقيالماليبتعديليأخطاءيف  اتيصدوريتوجي يمنيمشر
كةيوتجاوزيالمدةيالمتاحةيللتعديلي .بذلكدونيالقيام"يشهرين"الشر

كةي• ياألسهميالعاديةيوالممتازةيوي"هيكليأسهميالشر األسهميتوزعهايبير 
يالحرة يمالئمةيلالستمراريب"يالحرةيوغير كةيغير .اإلدراجيجعليمنيالشر

كةيمنيقبليالبورصةيعليإلغاءياإلدراجيلوجوديتالعب• وا حيإرغاميالشر
يذلكيالتالعبيبعمليةيالطرحيالع  

يباألنظمةيواللوائحيبمايف  امياألوىل 
يوسالمةيالعموميوالصحة  

العامةيوالمخالفاتيالمتعلقةيباألمنيالوطن 
.األحداثيالجوهريةوإفصاحات

ييحتمليتعر هايإللغاءياإلدراجيويكونيذلكيبمعزليعمايإذايكانيسيتميتعليقيتداوليأسهمهايمنيعدم "يتحذيريإلغاءياإلدراج"تقدميبورصةيشانغهاييمفهومي  
كةيالن  .وهويإنذارييصدريعنيالشر
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يوفككككككككقيقواعككككككككدياإلدراجيللسككككككككوقيالكنديككككككككةيالرئيسككككككككيةييككككككككتميتعليككككككككقيالتككككككككدا  
وليف 

:الحاالتياآلتية

يالتداولتعليقمسبقإشعاريأيدونللبورصةيجوزي•  
 
وراقاألف

يالُمدرجللُمصدريالمالية  
يالُمدرجالُمصدريفشلحالةف   

وقتأيف 
ي  
يعلي المنصوصالنحويعلالمتطلباتمنأيتلبيةف   

سياساتف 
CSEيالبورصةأنأوي؛ داولتتعليقالعامةالمصلحةمنأنتعتي 
.يوًما90التعليقمدة،وتكونالُمدرجللُمصدريالماليةاألوراق

ةبتمديديالبورصةستقوم• إذايإ افيةيوًماي90لمدةالتعليقفي 
نحويايتقدمًيأحرزتقديالمدرجةاإلصداريجهةبأنالبورصةاقتنعت
يمعالجة .التعليقإىلأدىالذيالخرقأويالتقصير

كندا

ي الحاالت اآلتية
ر
:كما يتم إلغاء اإلدراج ف

،مسبقإشعاريأيدون،البورصةستقوم،يوًماي90لمدةاإليقافبعدي•
ةمديديتيتملممايالقوائممنالُمدرجللُمصدريالماليةاألوراقبشطب في 
يالتقمعالجةنحويتقدًمايأحرزيقديالُمدرجالُمصدريألنالتعليق أويصير
.التعليقإىلأدىالذيالخرق

ييطلبأنالُمدرجللُمصدرييجوزي•  
منفئةأيأويجميعشطبوقتأيف 

اي،للبورصةيجوزي،ذلكومع.الماليةأوراق 
ً
،اصالخلتقديرهايوفق

:التاليةاألسبابمنأليالطلبهذايرفض
.للبورصةالمستحقةالرسوم1.
يأجلمنالطلبتقديمتم2.  

يقدًمايالمض   
يمعاملةف  مقبولةغير

؛مرفو ةأنهايالبورصةترىأويللبورصة
ايهذمثلرفضالعامةالمصلحةمنأن البورصةتعتقدي3.

الطلب

الهندي

يالهنديككككةييجككككوزيتع ليككككقيوفككككقيقواعككككدياإلدراجيالصككككادرةيعككككنيهيئككككةيالسككككلوكيالمككككاىل 
يالحاالتياآلتية  

:التداوليف 
.تقريريربككحي عيف•
وعة• يمشر يأنشطةيمضللةيأويغير  

 
.التورطيف

.عدمياالمتثاليللبنوديالجوهريةيالتفاقيةياإلدراج•
يالح  
ياإلدراجيف  :االتياآلتيةوفقيقواعدياإلدراجيللسوقيالهندييالرئيسية،يُيلغ 

فيبهكككككككايأنيوسكككككككمحيبإلغكككككككاءيإدراجيأسكككككككهميملكيككككككك• ةيالييجكككككككوزيألييبورصكككككككةيمعكككككككي 
كة -:يالشر

ي(يأ)  
 
ةيثكككالثيسكككنواتيعكككليإدراجيتلككككيالفئكككةيمكككنياألسكككهميف يأييمكككايلكككميتكككنقضيفكككي 

فيبهاي؛ بورصةيمعي 
كككةيقابلكككةيللتحويكككليإىلينفكككسيفئكككة(يب) ك أسكككهميإذايكانكككتيأييأداةيصكككادرةيعكككنيالشر

.إلغاؤهاالمطلوبحقوقيالملكيةيالمطلوبي

ي(يج)  
ككةي،يبمككايف  ك اءيأسككهميحقككوقيالملكيككةيمككنيقبككليالشر يذلكككيبنككاًءيعككليإعككادةيشر

كككةي،يمككك ك كككايلتوحيكككديأويتقسكككيميككككليأويجكككزءيمكككنيرأسيمكككاليالشر
ً
ككاءيوفق ك ايلكككميإعكككادةيالشر

اء .تكنيقديانقضتيستةيأشهريمنيتاريككككخياالنتهاءيمنيذلكيإعادةيشر
يتميتعليقهكايمكدةياليت•  

كاتيالن  قكليعكنيسكتةييجوزيللبورصاتيإلغاءيإدراجيالشر
.أشهريلعدميامتثالهايالتفاقيةياإلدراج

ككةي،يإذ• ك حيإلغككاءيإدراجيأسككهميملكيككةيالشر ايكككانيالييجككوزيألييمسككتحوذيأنييقككي 
ةيسككككتةيأشككككهريقبكككليتككككاريككككخ ككككةيخككككالليفكككي  ك ييقككككديبككككاعيأسكككهميالشر العقككككديالمشكككي 

ي .األوىل 
كككةيمكككايطلكككبيإلغكككاءيإدراجيأسكككهميحقكككوقيالملكيكككةيالخاصكككةيبهكككايمككك• ك نييجكككوزيلشر

يتكميإدراجهكايفيهكاي  
فيبهايوالن  يمنيالبورصاتيالمعي  يواحدةيأويأكير دونيتكوفير

يالعموميير ي فرصةيخروجيللمساهمير 
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يا مالير 

يةالبورصةعليتعير ي كةإدراجإلغاءالمالير  يالمدرجةالماليةاألوراقأويالشر  
 
:اآلتيةالحاالتيمنأيف

ي•  
 
كةإخفاقحالةف يوالمصدريالشر  

 
مراعاةمع،لمتطلباتهاياالمتثالف

يةالماليةاألوراقلجنةمعالتشاوري .المالير 
كةالمدرجةالماليةاألوراقتداولتعليقللبورصةيجوزي• لمإذايقديالنلشر

م يفشلتوإذايالبورصةبلوائحتلي    
حيموتقدأو اعهايوسويةف  اللجنةمقي 

يالمحددةالمدة منوتنفيذهاي  
جنةلالبورصةتخطريبموجبهايوالن 

.بذلكالماليةاألوراق
شاطوال األعمالمنكاٍفيمستوىعلالُمدرجالُمصدريمحافظةعدم•

ياإلدراجأويالتداولاستمراريلضمانالتجاري  
يوالفشل.البورصةف   

إعالمف 
يوالفشلويحالت عنفوًرايالبورصة  

ي.ةللتسويخطةتقديمف   
بموجبهايوالن 

.بذلكالماليةاألوراقلجنةالبورصةتخطري
كاتلوائحتحتيندرجالذيالُمصدرييفشلعندماي• ةالماليةالشر المتعير

ي  
يالمتطلباتلتلكاالمتثالف   

يفشليأويالبورصةتحددهايقديالن   
وسويةف 

ي.أو اع   
.ذلكبالماليةاألوراقلجنةالبورصةتخطريبموجبهايوالن 

يالُمدرجالُمصدريفشلإذاي•  
أشهري6اللخالمعلقةالماليةالبياناتإصداريف 

قدييذيتنفإجراءأيإىلباإل افة،الصلةذاتالزمنيةاألطريانتهاءمن
عأنالبورصةعليجب،البورصةتتخذه يوشر  

اإلدراجاءإلغإجراءاتف 
يالُمدرجالُمصدريهذاي دي  

األوراقلجنةالبورصةتخطريبموجبهايوالن 
.بذلكالمالية

كةإدراجإلغاءعندي• يالماليةاألوراقهذهإدراجإلغاءأويالشر  
ةبورصف 

.أخرى
كاتتخفقعندماي• يالخاصالغرضذاتاالستحواذيشر  

يةعملإامالف 
يالمؤهلةاالستحواذي  

يقبولهايتاريككككخمنشهًراي36غضونف   
.ةالبورصف 

اقأوريأيإدراجاستمراريتضمناليظروفوجوديالبورصة،رأيعلبناء•
مع،المدرجةالماليةأوراقهايمنفئةأيأويُمدرجُمصدريأويمدرجةمالية
.الماليةاألوراقلجنةمعالتشاوريمراعاة

اي•
ً
طأويالمطلبأويللتوجي وفق ،الماليةاألوراقلجنةتفر  الذيالشر
اإلدراجإلغاءبقراريالهيئةالبورصةستخطريذلكوبعدي

.الماليةاألوراقمنفئةصالحيةانتهاءأوياستحقاقعندي•
أًياي"ُمدرجدريُمصتصفية"يشمل،الغرضلهذاي.ُمدرجُمصدريتصفيةعندي•

:التاليةالظروفمن
ايُمدرجلُمصدرياالختياريةالتصفيةبدءعندي1.

ً
قانونلوفق

كات ؛الشر
أو؛ُمدرجُمصدري ديإصدارهيتمتصفيةأمريعلبناءًي2.

ياستثماريخطةمناالنتهاءعندي3. ايويتجاريائتمانأويجما  
ً
فق

CMSAأوSCعنالصادرةالصلةذاتاإلرشاداتأويللعقدي
أويةالصالحيانتهاءقبلبالكاملالمهيكلةالضماناتممارسةتمإذاي•

،أواالستحقاق
ي•  

يةاألساسالماليةاألوراقإدراجإلغاءعندي،مهيكل مانوجوديحالةف 
هايتمحيثالماليةاألوراقبورصةقبلمن .وسعير

يةالبورصةتقومقدي كةاإلدراجبإلغاءالمالير  يالمدرجةالماليةاألوراقأويللشر  
 
:اآلتيةالحاالتيمنأيف
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يالحاالتياآلتية  
وفقيقواعدياإلدراجيللسوقياليابانيةيالرئيسيةييتميتعليقيالتداوليف 

ي•  
(شخص400)انخفاضيعدديحملةياألسهميعنيالنصابيالقانو  

داوليأقليمكنيعددياألسهميالقابلةيللت)عدمياستيفاءيمتطلباتيالسيولةي•
مليكككونييكككن،ينسكككبةي500سكككهم،يرسكككملةياألسكككهميالحكككرةيأقكككليمكككني2,000

%(.5األسهميالحرةيإىليالمصدرةيأقليمني
أسهمييومًيايأوي10انخفاضيالمتوسطيالسنوييلكميةيالتداوليلمايدوني•

.أشهريمتواصلة3عدميوجوديصفقاتيعليالسهميلمدةي
كةيلمكايدونيالمليكاريييكنيلمكدةيمعينكةيأويانخ• فا كهايانخفاضيرسملةيالشر

بيعككددياألسككهميالمصككد يلمككايدونيالقيمككةيالسككوقيةيالناتجككةيعككنيس   
 
رةيف

.يي2

ككةيفرصككةيلمكك• ك ككةيأصككولهايعككليأنيتمككنحيالشر ك دةيعكككاميتجككاوزيخصككوميالشر
يإدراجها  

.يواحديلتصحيحيو عها،يوإنيلميتقميبذلكيألغ 
كةيالمدرجة• يللشر .تجميديالحسابيالبنك 
.إجراءاتيالتصفيةيوإعادةيالتنظيم•
يس•  

كةيعنيممارسةيعملهايالتجارييكمايهويمو حيف  .جلهاتوقفيالشر
.اإلعالنيعنيعمليةياندماج• اليابان

اماتيالمستمرة• .امتناعيالمصدريعنياالمتثاليلاللي  
يللمصكككككدريالمتناعككككك يأويعكككككدميمقدرتككككك يعككككك•  

 
ليتجميكككككديالحسكككككابيالمصكككككف
اميمقيديمصفًيا .الوفاءيبالي  

ي• .إجراءاتيالتصفيةيوإعادةيالتنظيميالماىل 
يالمالئمة• .عملياتياالندماجيغير
دوني(يمككككالكيأويأعضكككككاءيمجلكككككسيإدارة)عمليككككةيمكككككعيأطككككرافيذاتيعالقكككككةي•

.موافقةيالجمعيةيالعمومية
ياإلفصكككاحيعكككنيالبيانكككاتيالماليكككةيالمقكككررياإلفصكككاحيعن•  

 
هكككاينظاًمكككايالتكككأخريف

ةيمعينةيمنينهايةينافذةيا يفي   
.إلفصاحبشكليسنوييوذلكيبعديمض 

ي• .يرأييمعارضيمنيالمراجعيالخارو  
.عملياتياالندماجيواالستحواذ•
ينظاميةيمعاديةيللدولة• .ارتباطيالمصدريبكياناتيغير
.استمراريتعليقيالتداوليدونيمعالجةي•
ورةيذلككككككككككككككيلحمايكككككككككككككةي• ككككككككككككعيالسكككككككككككككوقيس  ك عنكككككككككككككدمايتكككككككككككككرىيالبورصكككككككككككككةيأويمشر

.المستثمرين

يالحاالتياآلتية  
ويتميإلغاءياإلدراجيف 



Internal - ي داخل 

ياإلدراجوإلغاءالتداولتعليقآليات  
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Benchmark matrix

آلية إلغاء اإلدراج آلية تعليق التداول الدولة

كةقيامعندي يأوياإلدراجإلغاءموجباتمنبأيالشر  
ايالسوقتصدريالتعليقس بمعالجتهايدونأشهري6مدةتداولهايتعليقاستمراريحالف 

ً
ءبإلغايإعالن

كةأسهمإدراج .الشر
كةقيامعندي كةسهمتداولبتعليقإعالنايالسوقتصدريالتعليقموجباتمنبأيالشر المدرجةالشر السعودية

كةإشعارييتم يالشر  
ةوتمنحبذلكاإلدراجإلغاءموجباتأحديترتكبالن  يللمعالجةمعينةفي   

كةموسلللخللمعالجتهايعدمحالوف  رسمًيايإخطاًرايالشر
يذلكعنوتفصحإدراجهايبإلغاء  

كةعليجبكمايEDGARنظامف  يالشر  
ايأسهمهايإدراجبإلغاءترغبالن 

ً
قبلتداولأيام10ذلكعناإلفصاحطوع

25 مناإلدراجإلغاءيوم nse filing.

كةعلالتداولالسوقتعلق يفقطمعينةشر  
كةوصول-1حاالتف  Limit)السعريةتذبذبهايلحدوديالشر Up Limit Down Pause)2-وجودي

عأويالسوقلدىمخاوف كةبشأنالمشر يلحير يالتعليقويتمالمصدريمنمعينةمعلوماتطلب-3.الشر .جوهريحدثعناإلعالن-4.المعلومةتوفير
أمريكا

ورةالسوقترىعندماي كة،إدراجإلغاءس  اإلدراجإلغاءخوتاريككككاإلشعاريهذايبير ييفصلأنعللذلكالقانونيةباألسسللمصدريالسوقتكتبالشر
اضفيهايللمصدرييحقيوم15مبدئًياالمزمع يبشكلاالعي  يرديالمصدريوسليموعندي.السوقمعاستماعجلسةوطلبكتا    القانونيةاألسسعلرسم 
.يوًما60تتجاوزاليمدةخاللالمالحظاتتلكعلالرديالسوقعليجبالمقررةالمدةخالل

وريايذلكترىمايعنديالتداولبتعليقالسوقتقوم ةمعينإدراجلمتطلباتمخالفةأويمخاطريلوجوديوالمستثمرينالسوقلحمايةس  إيطاليا

كةبإشعاريالسوقتقوم ي18مروروعنديالتداولقواعديألحدىبمخالفتهايالشر
ً
.اإلدراجبإلغاءإشعاًرايالسوقتصدريالتعليقس بمعالجةدونشهرا

ياإلدراجإلغاءللسوقويمكن  
كةرغبةأويمقدرةبعدمقناعتهايعنديذلكمنأقلمدةف  .المدةخاللالخللمعالجةعلالشر

ك اليايبورصةقواعديتي  يالرغبةعدمأويمقدرةعدمعنديالتداولتعليقأحقيةللسوقاسي   
ورًيايذلككونيعندمايأوياإلدراجلمتطلباتاالمتثالف  س 

السوقلحماية
اليا اسي 

عمنبطلبإمايوذلكاإلدراجبإلغاءالبورصةتقوم البورصةمجلسمنبأمريأويالقضاءأويالمشر كةقيامعنديالتداولتعليقيتم السوققواعديوفقذلكموجباتمنبأيالشر البحرين

كةعلالتداولبتعليقالسوقتقوم كةارتكابعنديأسهمهايإدراجإلغاءأويالشر عمنبأمريذلكمسبباتالمصدرةالشر كةالسوقإحالةطريقعننفسهايالسوقخاللمنالتداولتعليقأوياإلدراجإلغاءويتمنفسها،السوقخاللمنأويالمصدريطلببحسبأويالمشر خاصةتأديبيةلجنةإىلمخالفةالللشر
"Disciplinary Committee"اءمنمكونة ايمكونةاستئنافلجنةلدىللطعنقابلةقراراتهمجميعوتكونللبورصةي تموناليمستقلير يخي 

َ
اءمنأيض يوفقاإلدراجإلغاءأويالتداولبتعليقالقراريباتخاذياللجنتير يوتقومللبورصةي تموناليمستقلير يخي   

كيف-2المخالفة،وطبيعةوحجمفداحة-1:اآل  
ي-3المخالفة،عنالسوقعلمت ياإلهمالأويالتعمديحجم-4أخرى،تداعياتأيأويالسوقعلالمحتملالمخالفةتأثير  

كةوسجلتاريككككخ-5المخالفة،ف  يالشر  
،للقواعدياالمتثالف  يالحدي مان-6والقوانير  ياالوساقمناألد    

كاتمنالمخالفاتعلالقواعديتطبيقف  كةوسلوكتجاوب-7.المختلفةالشر الشر
يالتحقيقتجاه  

.النقاشمو عالمخالفةف 

بريطانيا

كةتحذيريإصدارياإلدراجإلغاءقبلللسوقيجوزي كةأسهمنقللهايويحق.اإلخفاقبتصحيحللمصدريمهلةمنحويمكنهايالمصدرةللشر سوقفئةمنالشر
يالمفو ير يمجلسيراهمايبحسبآخريإجراءأياتخاذيأويإلغاؤهايأويأخرىإىل  

البورصةف 
يتحتف 
ً
ع"إسطنبولبورصة"السوقمنكل المالأسواقيةوجمعواإليداعالمقاصةلجهاتيمكنكمايالمصدريألسهمالتداولتعليقبحقوالمشر
كية كاتألسهمالتداولتعليقبشأنرأيهايتقديمالي  المدرجةالشر

تركيا

كةاإلدراجإلغاءيتم ملمإذايللشر ايارتكابهايعنديأويالتداولتعليقمعالجةبمتطلباتتلي  
ً
تعيير يحينهايالمصدريعلويجب.جوهرًياالسوقتراهخرق

يمستشاري يالمشورةلتقديمماىل   
يالمساهمير يلحمايةاتخاذهايالواجباإلجراءاتف  ياإلدراجإلغاءذلكمنويستثن  .الطو  

يالمقررةالمخالفاتمنأيالمصدريارتكابعندي  
المصدريعلويجبالمصدريتداولتعليقللسوقيحقالتداوللتعليقوالموجبةالسوققواعديف 

وعالمصدريعليجبالخطةتلكعلالسوقموافقةوعنديعام،خاللالتعليقس بلمعالجةخطةتقديمحينهاي يالشر  
س بومعالجةايتنفيذهف 

للخطةالسوقاعتماديمنأشهريستخاللالتعليق
سنغافورة

ي يالمالذياإلدراجإلغاءيعتي  يالمقررةالمتطلباتألحديمعينةمخالفةوقوععنديللسوقمتاحةخياراتعدةبعدياألخير  
ياإلنذاري:مثل)السوققواعديف  الكتا   

.تداوليوم20خاللاإلدراجإلغاءقرارياستئنافللمصدريويجوزي(سويشيفرنكماليير ي10إىلالماليةوالغرامة
SIX“السويشيةبالبورصةالسوققواعديتحدديالي exchange"كةتداولبتعليقالسوقأحقيةعلوتنصالتداوللتعليقمعينةحاالت المدرجةالشر

اماتألحديمخالفةترتكبعندماي يحولهايمخاطريأويشكوكلوجوديأوياإلفصاحالي   التداولتعليقوستد  
سويشا

كةبأنت بي عنعبارةوهويمخاطريبتحذيرييسممايالسوقتطلق يالتداولتقلي وعندئذياإلدراجإلغاءخطريعاليةباحتماليةتواج مدرجةشر  
تلكف 

كات يخفاقاإليوعنديالمخالفةبظروفللسوقاإلدارةمجلسمنموقعتقريريوسليمالمصدريعلعندئذيويجببذلك،خاصةمنصةإىلالشر  
وسليمف 

اإلدراجإلغاءيتمالتقريريهذاي
كةقيامعنديالتداولتعليقيتم السوققواعديوفقذلكموجباتمنبأيالشر الصير ي

عإىلالتظلماإلصداريلجهةيحقالسوققبلمنالمصدريأسهمتداولشطبعندي لذلكمقررة وابطوفقالمشر عمنبطلبأوينفسهايتلقاءمنللبورصةيجوزي بشأنهاشكوكأويمخاطريوجوديعنديماليةورقةأيتداولوقفالمشر قطر

عير يمنبطلبإمايوذلكاإلدراجبإلغاءالبورصةتقوم كةانتهاكعنديأويالقضاءأويالمشر اإلدراجاستمراريمتطلباتألحديالشر عمنبطلبأوينفسهايتلقاءمنللبورصةيجوزي يالمشر عأويالفيدراىل  بشأنهاوكشكأويمخاطريوجوديعنديماليةورقةأيتداولوقفالمقاطعةمشر كندا

كةأسهمإدراجإلغاءيتم كةقيامعنديالمدرجةالشر السوققواعديوفقذلكموجباتمنبأيالشر كةقيامعنديالتداولتعليقيتم السوققواعديوفقذلكموجباتمنبأيالشر يا مالير 

كاتوسجيلوزارةعنوممثلالمستثمرينجمعيةعنوممثلالسوقمنمنهم3أعضاءخمسةتتضمنالسوقمنمكونةلجنةقبلمنالقشيير ياإلدراجإلغاءأويالتداولتعليققرارياتخاذييتم اييحقاليكماي.والتجارةالشر
ً
كةتطلبأنالسوقلقواعديوفق إدراجإلغاءتطلبأنسنوات3إدراجهاعليمريلمشر

اختياري
الهند

كاتبتص يفالسوقتقوم يالشر  
كة)بكككعاليةإدراجإلغاءاحتماليةوشهديالن  كةابأنالمستثمرينإلخطاريوذلك(المراقبةتحتشر يلشر  

إلغاءخطريف 
يالمدةالسوقتحدديوالي.اإلدراج  

يالن  كةإدراجفيهاييلغ  إللغاءمسبباتلسوقاتضعكماي.للسوقالسلطةتلكوتعوديتداولهايتعليقاستمراريعنديالشر
كاتعلاإلدراج ياألجنبيةالشر المحليةتلكمنأكير

كةاستمراريعنديالتداولتعليقيتم يالشر  
يبعدياإلدراجمتطلباتأحديمخالفةف   

ةمض  ،م.أخرىإىلمخالفةمنتختلفمعينةفي 
ً
خصومتجاوزيعنديثل

كة كةتمنحأصولهايالشر كةعلتداوالتوجوديعدمعنديكمهلةفقطأشهري3تمنحبينماي.التداولتعليققبلللمعالجةكفرصةماليةسنةالشر قبلالشر
.تداولهاتعليق

اليابان

29
.للبورصةيالمختارةيلكليبلد"ياإلدراج"قواعديالسوقي:يالمصدر

يدوليالمقارنةيالرجاءياالطالعيعلي  
.ي1ملحقيللمزيديمنيالمعلوماتيعنيمسبباتيتعليقيالتداوليأويإلغاءياإلدراجيف 
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ااميالخسائريأويلالندماجيواالستحواذ16وشهدتيالسوقيالماليةيالسعوديةيإلغاءيإدراجي كةيكانيأغلبهايلي  *شر

رات المبر اري    خ إلغاء اإلدراج ت ل تاري    خ تعليق التداو  كة  اسم الرسر #

يوافتتاحيإجراءيالتصفيةيبموجبينظامياإلفالس .صدوريقراريمنيمحكمةيبإنهاءيإجراءيإعادةيالتنظيميالماىل 
(صدور حكم بإنهاء التنظيم المالي )

م 04/11/2021 م 04/11/2021 ي  أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضر 1

ى عل صعيد رخصة التشغيل، والضمانات البنكية المتعلقة بذلك ات كبر تغبر
(اإلخفاق الجوهري)

م 12/03/2015 م12/03/2015 السعودية لالتصاالت المتكاملة  2

يوافتتاحيإجراءيالتصفيةيبموجبينظامياإلفالس .صدوريقراريمنيمحكمةيبإنهاءيإجراءيإعادةيالتنظيميالماىل 
(صدور حكم بإنهاء التنظيم المالي )

م25/05/2022 م24/05/2022 ر التع كة السعودية الهندية للتأمير ي الرسر
ر
اون 3

.إلجراءات النظامية الالزمة لتصحيح أوضاعها تتخذ افأكبر من رأس مالها ولم% 50بلغت خسائرها 
(عدم مناسبة استمرار اإلدراج)

م 07/05/2017 م02/05/2017 مجموعة محمد المعجل  4

م 11/05/2017 م10/05/2017 ي 
ر
ر التعاون سند للتأمير 5

م 18/05/2017 م17/05/2017 بيشة للتنمية الزراعية  6

م 30/05/2017 م29/05/2017  التكافلي 
ر ر وإعادة التأمير وقاية للتأمير 7

ي إتمام صفقة االندماج مع البنك
ر
يطان "ساب"السعودي البر

(إكمال عملية اندماج)
م17/06/2019 م16/06/2019 البنك األول  8

ر  كة والء للتأمير .إتمام صفقة االندماج مع شر
(إكمال عملية اندماج)

م 02/03/2020 م01/03/2020
ر  ي للتأمير ي والبنك العرنر متاليف وايه جر

ي 
ر
التعاون

9

كة اتحاد الخليج  .إتمام صفقة االندماج مع شر
(إكمال عملية اندماج)

م 07/12/2020 م06/12/2020 ي 
ر
ر التعاون األهلية للتأمير 10

ي 
ر
كة الجزيرة تكافل التعاون .إتمام صفقة االندماج مع شر

(إكمال عملية اندماج)
م 01/03/2021 م28/02/2021 ي السعودية للتكافل 

 
سوليدرن 11

.إتمام صفقة االندماج مع البنك األهلي السعودي 
(إكمال عملية اندماج)

م 04/04/2021 م01/04/2021 مجموعة سامبا المالية  12

ي 
ر
ر التعاون ي للتأمير كة الدرع العرنر

.إتمام صفقة االندماج مع شر
(إكمال عملية اندماج)

م 13/01/2022 م12/01/2022 األهلي للتكافل  13

كة% 100موافقة الجمعية العمومية وإتمام استحواذ المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عل  من أسهم الرسر
(إكمال عملية اندماج)

م12/04/2022 م11/04/2022 وكيماويات كة الوطنية للبب  الرسر 14

كة المراعي بنسبة كة %100استحواذ شر .من أسهم الرسر
(إكمال عملية استحواذ)

م 17/10/2009 م15/10/2009 ائل للتنمية الزراعيةح 15

ي الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة
ر
كة سبكيم عل جميع األسهم المصدرة ف .استحواذ شر

(إكمال عملية استحواذ)
م 20/05/2019 م19/05/2019 وكيماويات  الصحراء للبب  16

ييونيوي2009منذيالعامي*  
يإعداديالدراسةيف  م2022وحن 



Internal - ي داخل 

أمريكا-أسبابيإلغاءياإلدراجي

غ:يمصدريالبيانات يللبورصاتبلومبير .يي،ياالتحاديالدوىل 

كةيوذلكيمنيالعامي1,206إلغاءيإدراجينحويNYSEشهدتيبورصةينيويوركي م2021إىلي2011شر

4.1%

3.2%

4.6%
3.8%

4.5%

5.9%
5.1%

4.3%
4.9%

4.1%

7.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  الشر

62.9%

21.3%

7.1% 8.3%
0.3% 0.1%

استحواذيواندماجي يأوي إلغاءياإلدراجيالطو  
بقراريمنيالجمعيةي
ك اءيالشر ةيالعموميةيأويشر
ألسهمهاي

مإلغاءيأويتحويليفئةيأسه إفالسيأويتصفيةي اماتي يااللي    
 
اإلخفاقيف

المستمرة
يسوقي  

 
إلغاءياإلدراجيف
أخرى

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

62.9%
8.3%

0.3%

28.5%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى
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Internal - ي داخل 

إيطاليا-أسبابيإلغاءياإلدراجي

يالسوقيالماليةيككل-  
يمدرجةيف  يتميإلغاءيإدراجهايلغرضيترقيتهايإىليسوقيأخرىيكونهايتبق   

كاتيالن  .تمياستبعاديالشر
كةي6تعليقيالتداوليلمدةيتزيديعني)وشملي* يسوقيأخرى"Demerger"أشهريدونيمعالجةيس بيالتعليق،يانقساميالشر  

كة،يإلغاءياإلدراجيف  (يي،يبقراريمنيالسوقيلتعذرياستمراريإدراجيالشر
يالسيولةيللسهم** ةيوالمتوسطةيبتعيين يلتوفير كاتيالصغير يتلزميالشر وهويمستشاريماىل 

.يللبياناتrevocheبورصةيإيطاليا،يمنصةي:يمصدريالبيانات

كةيوذلكيمنيالعامي204إلغاءيإدراجينحويAIMشهدتيالسوقياإليطاليةي م2021إىلي2011شر

4.3%
4.6%

5.2%
4.7%

5.9%
5.2%

4.5% 4.9% 5.0%

3.2%

4.5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  الشر

62.3%

2.9%
8.3%

2.9%

12.7%

0.5% 1.5% 2.0%
6.9%

استحواذيواندماج إلغاءياإلدراجي
يأويبقراري الطو  
منيالجمعيةي
اء العموميةيأويشر
كةيألسهمه ايالشر

إلغاءيأويتحويلي
فئةيأسهم

ي  
 
إخفاقيف
اماتيمستم رةيإلي  
*أخرى

يةيإفالسيأويتصف ي  
 
اإلخفاقيف
اإلفصاحيعني
ةيمعلوماتيمطلوب
ي  
 
منيالسوقيف
الوقتيالمقرري
نظاًما

سعريالورقةي
الماليةيدوني
المطلوبي

عدمياستيفاءي
ولةيمتطلباتيالسي

غيابيمزودي
أويالسيولةيالمعير ي
يالمستشاريالمع ير 
**

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

62.3%12.7%

13.8%

11.2%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى
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Internal - ي داخل 

اليا-أسبابيإلغاءياإلدراجي أسي 

يالسوقيالماليةيككل*  
يمدرجةيف  يتميإلغاءيإدراجهايلغرضيترقيتهايإىليسوقيأخرىيكونهايتبق   

كاتيالن  .تمياستبعاديالشر
غمنصةي:يمصدريالبيانات DeListed،يمنصةيبلومبير Australiaيبورصةي،ASXييي.

اليةيإلغاءيإدراجينحوي كةيوذلكيمنيالعامي 733شهدتيالسوقياألسي  م2021إىلي2011شر

4.3%

3.5%
3.2%

2.1%
2.3%

4.7%

2.0%

2.8%

3.4% 3.4% 3.2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

48.8%

13.5%

0.3%

7.1%

14.2%

2.6%

9.7%

3.8%

اندماجيواستحواذ بحسبيطلبيالمصدر يسوق  
 
إلغاءياإلدراجيف
أخرىي

ىيدعوي/إفالس/تصفية
إعادةيهيكلة/قضائية

عدميدفعيرسوميالسوق اتيعدمياستيفاءيمتطلب
السيولة

داولياستمراريتعليقيالت
دونيمعالجةيس بي

التعليق

إفصاح/عدمياإلفصاح
يمكتمل امتناعيأوي/غير

معار ةيالمراجعي
ي الخارو  

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

34

48.8%

7.1%

30.3%

13.8%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

البحرين-أسبابيإلغاءياإلدراجي

.وشمليعدمياستيفاءيمتطلباتيالسيولةيواستمراريالتعليقيدونيمعالجةيس بيالتعليق*
غمنصةي:يمصدريالبيانات .،يبورصةيالبحرينبلومبير

كةيوذلكيمنيالعامي17شهدتيبورصةيالبحرينيإلغاءيإدراجينحوي مي2021إىلي2011شر

0.0%

2.1%

0.0%

2.1%

6.5%

4.5% 4.7%

0.0% 0.0%

4.7%

14.3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

11.8%

58.8%

29.4%

اندماجيأوياستحواذ بحسبيطلبيالمصدر ترااميالخسائريدونيإطفاءها/تصفية/إفالس

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر
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11.8%

29.4%

58.8%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل  أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

بريطانيا-أسبابيإلغاءياإلدراجي

.وشمليعدمياستيفاءيمتطلباتيالسيولةيواستمراريالتعليقيدونيمعالجةيس بيالتعليق*
غمنصةي:يمصدريالبيانات .يي،يبورصةيلندنبلومبير

كةيوذلكيمنيالعامي 850إلغاءيإدراجينحويLSE-Main Marketشهدتيالسوقيالرئيسيةيببورصةيلندني ميومنيعينةي2021إىلي2011شر
ي  
يأنيأسبابيإلغاءياإلدراجيتتوزعيبحسبياآل   :عشوائيةيتتوفريبياناتهايتبير 

6.3% 6.3%
5.4%

7.7% 7.4%

6.0%
5.2% 5.6% 5.9% 6.0%

7.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

83.3%

1.5%

14.1%

1.1%

اندماجيواستحواذ بحسبيطلبيالمصدر ي/يتصفية/يإفالس إعادةيتنظيميماىل  *أخرى

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر
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83.3%

14.1%

1.1%
1.5%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

تركيا-أسبابيإلغاءياإلدراجي

يالمصدري2021لميوشمليبياناتيعامي*  
غ)ميلعدميتوفرهايف  يوقتيإعداديالمقارنةيالمعيارية(يبلومبير .حن 

غمنصةي:يمصدريالبيانات .ييي،ياتحاديالبورصاتيالعالمية،يبورصةياسطنبولبلومبير

كة78نحوإدراجإلغاءاسطنبولبورصةشهدت كة54ومن.م2020إىل2011العاممنوذلكشر عتتوزياإلدراجإلغاءأسبابأنتبير يبياناتهايتتوفريشر
يبحسب  

:اآل  

1.9%

3.3%

1.5%

4.7%

2.3%

3.1%

2.1%

1.3% 1.3%

2.4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

37.0%

7.4%

1.9% 1.9%

5.6% 5.6%
7.4%

33.3%

اندماجيواستحواذ بحسبيطلبيالمصدر كةيألسهمه اءيالشر اشر إعادةيتنظيم ياإلفصاح  
 
التأخريف اميبمتطل باتيعدميااللي  

اإلدراج
داولياستمراريتعليقيالت

لمدهيعامييدونيمعالجةي
الس ب

الو عي/ياإلفالسي
ي دميع/يالتصفية/يالماىل 

كفايةياألصول

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

37

37.0%

35.2%

18.5%

9.3%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

سنغافورة-أسبابيإلغاءياإلدراجي

غالبورصةيالسنغافورية،يمنصةي:يمصدريالبيانات .يبلومبير

كةيوذلكيمنيالعامي 252إلغاءيإدراجينحوي SGXشهدتيالسوقيالسنغافورية م2021إىلي2011شر

3.5%

2.3% 2.4%

3.2%

2.3%

3.6% 3.6%

3.1%

1.9%

3.7% 3.8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  الشر

35.6%

40.8%

7.6%

16.0%

استحواذيواندماجي يأويبقراريمني إلغاءياإلدراجيالطو  
الجمعيةيالعمومية

إعادةيتنظيم/يتصفيةيي/يإفالسي ياإلفصاحيعنيمعلوماتي  
 
اإلخفاقيف

يالوقتيالمقري  
 
ريمطلوبةيمنيالسوقيف
نظاًما

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر
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35.6%

7.6%

16.0%

40.8%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

40.7%

47.7%

1.2%

8.1%

2.3%

استحواذيواندماجي يأويبقراريمني إلغاءياإلدراجيالطو  
كةي اءيالشر الجمعيةيالعموميةيأويشر

ألسهمهاي

إعادةيهيكلة/يإفالسيأويتصفيةي عفيالسيولةي كةيلمتطلباتيقوي اعديعدميامتثاليالشر
اإلدراج

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

سويشا-أسبابيإلغاءياإلدراجي

غبورصةيسويشا،يمنصةي:يمصدريالبيانات .يبلومبير

كةيوذلكيمنيالعامي86شهدتيالسوقيالسويشيةيإلغاءيإدراجينحوي م2021إىلي2011شر

2.4%
1.7%

0.8%

3.3%

6.0% 5.7%
5.3%

2.5%

3.8%
3.0%

2.6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  الشر
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40.7%

8.1%
3.5%

47.7%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

الصير ي-أسبابيإلغاءياإلدراجي

غمنصةي:يمصدريالبيانات .،ياتحاديالبورصاتيالعالمية،يبورصةيشنغهايبلومبير

كةيوذلكيمنيالعامي40شهدتيبورصةيشنغهاييإلغاءيإدراجينحوي م2021إىلي2011شر

0.2%

0.3%

0.2%

0.1%

0.3%
0.3%

0.1%
0.1%

0.2%

0.4%

0.6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

42.5%

2.5%

20.0%

10.0%

5.0%
2.5% 2.5%

15.0%

اندماجيواستحواذ بحسبيطلبيالمصدر ي االحتياليالماىل  خسائريمالية/يإفالس
لمدةيخمسيسنوات

انخفاضيسعريالسهم
عنيالقيمةياالسمية

يسعريال  
 
سهميالتالعبيف

ي عنيطريقينشر
اإلعالناتيالمضللة

يتنفيذيخ  
 
ططيالفشليف

اءياألسهم إعادةيشر
إفصاح/عدمياإلفصاح
يمكتمل يالتالعب/غير  

 
ف
المعلوماتيالمفصحي

عنها

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر
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42.5%

10.0%

45.0%

2.5%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

قطر–أسبابيإلغاءياإلدراجي

.التقريريالسنوييلبورصةيقطر:يمصدريالبيانات

يفقطيوذلكيمنيالعامي كتير  ي2021إىلي2011شهدتيبورصةيقطريإلغاءيإدراجيشر يالعامير   
ميكلتاهمايبس بياالستحواذ،يوكانيذلكيف 

"ييبنكيالخلي يالتجاري"مي2021والعامي"ياألوىليللتمويل"يمي2011

2.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2.1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر

100.0%

اندماجيأوياستحواذ

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

100.0%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ
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57.0%

24.4%

5.3%

13.3%

اندماجيواستحواذي بحسبيطلبيالمصدري ي/إفالس/التصفية إعادةيالتنظيميالماىل  اماتيالمستمرة يااللي    
 
عيعدميدف/اإلخفاقيف

رسوميالسوقي

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

كندا–أسبابيإلغاءياإلدراجي

غمنصةي:يمصدريالبيانات .،يبورصةيتورنتوبلومبير

كةيوذلكيمنيالعامي 796شهدتيبورصةيتورنتويإلغاءيإدراجينحوي ي2021إىلي2011شر :م،يوتوزعتيأسبابياإللغاءيبحسبيماييل 

6.0%
6.5% 6.2%

5.7%
5.2% 5.1%

4.1%
3.3% 3.1% 3.1% 3.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر
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57.0%

5.3%

13.3%

24.4%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى



Internal - ي داخل 

38.8%

19.6%

0.5% 0.9%

7.0% 7.9%

25.2%

اندماجيواستحواذ ي ي/إلغاءياإلدراجيالطو   اءيشر
كةيألسهمها الشر

عدمياإلفصاح وطياإلدري اجعدميالوفاءيبشر إعادةيتنظيم أمري/يالتصفيةيالطوعية
ي  
بالتصفيةيأويأمريقضا  
راجبالتصفيةيأويإلغاءياإلد

ةيعدميتقديميخطةيلمعالج
ي طةييرفضيالخ/الو عيالماىل 

أويرفضيتمديديالوقتي
لتقديمها

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

يا-أسبابيإلغاءياإلدراجي مالير 

غمنصةي:يمصدريالبيانات يابلومبير .ييي،ياتحاديالبورصاتيالعالمية،يبورصةيمالير 

يايإلغاءيإدراجينحوي كةيوذلكيمنيالعامي 214شهدتيبورصةيمالير  .م2021إىلي2011شر

4.4%
3.9%

2.9%

2.2%

1.4% 1.3%
1.7% 1.6%

1.0%
1.3%

1.6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر
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38.8%

40.1%

1.5%

19.6%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى
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5.6%

19.5%

34.6%

40.3%

اندماجيواستحواذ أسبابيطوعيةيأخرى تصفية كةيلقواعديإدراجيالسوقي عدميامتثاليالشر

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

الهند-أسبابيإلغاءياإلدراجي

.ييNSE India،يبورصةي:مصدريالبيانات

كةيوذلكيمنيالعامي320إلغاءيإدراجينحوNSE Indiaشهدتيالسوقيالرئيسيةيببورصةيالهندي م2021إىلي2011شر

0.1%
0.5%

0.1%
0.4% 0.2%

3.1%

4.1%

5.0%

1.0% 1.2%

2.4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر
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5.6%

34.6%

40.3%

19.5%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى
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76.6%

12.5%

2.5%
6.5%

1.9%

اندماجيأوياستحواذ بحسبيطلبيالمصدري اماتيالمستمرة يااللي    
 
سوءي/اإلخفاقيف

اإلدارةي
ي/تصفية/إفالس إعادةيتنظيميماىل  *أخرى

يإدراجهايبحسبيالس بي كاتيالملغ  نسبةيالشر

اليابان–أسبابيإلغاءياإلدراجي

يسوقيأخرى*  
.وشمليقراريالبورصةيبس بيسوءياإلدارةيو عفياإليراداتيوإلغاءياإلدراجيف 

(JPX)سوقياليابانيلألوراقيالماليةي:يمصدريالبيانات

كةيوذلكيمنيالعامي 722شهدتيبورصةيطوكيويإلغاءيإدراجينحوي م2021إىلي2011شر

4.1% 4.0%

2.2%

1.2%

1.9% 1.9%

1.1%
1.7%

1.1%
1.5%

2.2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

كاتيالمدرجة يإدراجهاينسبةيإىليعدديالشر كاتيالملغ  عدديالشر
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76.6%

6.5%

4.4%

12.5%

توزعيإلغاءاتياإلدراجيخالليالمدةيبحسبياألسبابيي

االندماجيواالستحواذ كاتيالمدرجةي يللشر أسبابيتتعلقيباألداءيالماىل 

اماتيالمستمرة أسبابيتتعلقيبااللي   أسبابيأخرى
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التداولتعليق-3ملحق



Internal - ي داخل 

ي توفرت لها بيانات تعلي
ي أدناه يوضح حاالت تعليق التداول لدول العينة الت 

ر
ق التداولالرسم البيان حاالتي

تعليقي
التداولي

غ:يمصدريالبيانات بلومبير
كةيالواحدةيلكلييوميكتعليقيمستقل ي)مثالي.ييحسبيتعليقيالشر كةيأييوم 

يتعليقيتداول2وي1إذايعلقيتداوليشر  
(.ينايريفتحسبيكعملين 

16

6

9 9
8

2017 2018 2019 2020 2021

تعليقيالتداوليبالسوقيالبحري ية

2542 2655 2705
3052

2459

2017 2018 2019 2020 2021

الية تعليقيالتداوليبالسوقياألسي 

2398 1909

4267

11445

3391

2017 2018 2019 2020 2021

تعليقيالتداوليبسوقيلندن

33 31 37

68

159

2017 2018 2019 2020 2021

يالسوقيالسعودية  
 
تعليقيالتداوليف

439

334 354
316

366

2017 2018 2019 2020 2021

تعليقيالتداوليبسوقيسنغافورة



Internal - ي داخل 

ي توفرت لها بيانات تعلي
ي أدناه يوضح حاالت تعليق التداول لدول العينة الت 

ر
ق التداولالرسم البيان حاالتي

تعليقي
التداولي

733
421 308

1477

3717

2017 2018 2019 2020 2021

(هايشنغ)تعليقيالتداوليبالسوقيالصينيةي

84

10

46

3
8

2017 2018 2019 2020 2021

تعليقيالتداوليبالسوقيالقطرية

621
548

410

606

520

2017 2018 2019 2020 2021

يبورصةيتورنتوي  
 
(نداك)تعليقيالتداوليف

226

1083

186 223 222

2017 2018 2019 2020 2021

يا يبورصةيمالير   
 
تعليقيالتداوليف

2077

1264
1946

2373

5851

2017 2018 2019 2020 2021

(NSE)تعليقيالتداوليبالسوقيالهندية

غ:يمصدريالبيانات بلومبير
كةيالواحدةيلكلييوميكتعليقيمستقل ي)مثالي.ييحسبيتعليقيالشر كةيأييوم 

يتعليقيتداول2وي1إذايعلقيتداوليشر  
(.ينايريفتحسبيكعملين 
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نهاية الدراسة


