املصطلحات اجلديدة اليت ستضاف على قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها
املصطلح
إجراءات املصدر

التعريف
اإلجراءات اليت يتخذها املصدر ويرتتب عليها زيادة عدد أوراقه املالية املصدرة أو ختفيضها أو تعديل قيمتها
االمسية ،ويشمل ذلك  -على سبيل املثال ال احلصر  -زيادة رأس مال املصدر وختفيضه.

تعميم املساهمني

يعين لغرض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة املستند املطلوب يف حاالت معينة لتعديل رأس مال
املصدر؛ بغرض متكني املساهمني من التصويت يف اجلمعية العامة ذات العالقة بناءً على إدراك ودراية.

السوق الرئيسية

السوق اليت تُتداول فيها األسهم اليت مت تسجيلها وطرحها مبوجب الباب الرابع من قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة.

السوق املوازية

السوق اليت تُتداول فيه ا األسهم اليت مت تسجيلها وطرحها مبوجب الباب السابع من قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة.

طلب إدراج

يعين يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة أي طلب يقدم للسوق إلدراج أوراق مالية من أي نوع.

قواعد السوق

جمموعة القواعد واللوائح واإلجراءات والتعليمات املقرتحة من جملس إدارة السوق واملوافق عليها من جملس اهليئة.

مستثمر مؤهل

يقصد به يف الباب السابع من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
 )1أشخاص مرخص هلم يتصرفون حلسابهم اخلاص.

 )2عمالء شخص مرخص له يف ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له قد مت تعيينه
بشروط متكنه من اختاذ القرارات اخلاصة بقبول املشاركة يف الطرح واالستثمار يف السوق املوازية نيابة عن
العميل دون حاجة إىل احلصول على موافقة مسبقة منه.
 )3حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى
تعرتف بها اهليئة ،أو مركز اإليداع.
 )4الشركات اململوكة من احلكومة ،مباشرة أو عن طريق حمفظة يديرها شخص مرخص له يف ممارسة أعمال
اإلدارة.
 )5الشركات والصناديق املؤسسة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 )6صناديق االستثمار.
 )7مستثمرون أجانب مؤهلون.
 )8أي أشخاص اعتباريني آخرين جيوز هلم فتح حساب استثماري يف اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 )9أشخاص طبيعيون جيوز هلم فتح حساب استثماري يف اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من
املعايري اآلتية:
(أ) أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املالية ال يقل جمموع قيمتها عن أربعني مليون ريال سعودي وال تقل
عن عشرة صفقات يف كل ربع سنة خالل االثين عشرة شهراً املاضية.
(ب) أن يتجاوز متوسط حجم حمفظة أوراقه املالية عشرة ماليني ريال سعودي خالل االثين عشرة شهراً املاضية.
(ج)

ال على الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل اهليئة.
أن يكون حاص ً

)11
التعليمات
بصناديق

أي أشخاص آخرين حتددهم اهليئة.

اخلاصة التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة الصادرة عن جملس اهليئة.
االستثمار

العقارية املتداولة
املصطلحات املعدلة يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها
املصطلح احلالي

إشعار الطرح
اخلاص

التعريف احلالي

املصطلح املعدل

التعريف املعدل

اإلشعار الواجب تقدميه للهيئة مبوجب الفقرة

اإلشعار الواجب تقدميه إىل اهليئة مبوجب الفقرة الفرعية

الفرعية ( )2من الفقرة (أ) من املادة ( )12من الئحة

( )2من الفقرة (أ) من املادة التاسعة من قواعد طرح األوراق

طرح األوراق املالية ،ويُقصد به ألغراض الئحة
صناديق االستثمار ،اإلشعار الواجب تقدميه للهيئة
مبوجب الفقرات الفرعية ( 1و 2و )3من الفقرة (أ)

إشعار الطرح
اخلاص

املالية وااللتزامات املستمرة ،ويُقصد به ألغراض الئحة
صناديق االستثمار :اإلشعار الواجب تقدميه إىل اهليئة
مبوجب الفقرات الفرعية ( 1و 2و )3من الفقرة (أ) من املادة

من املادة ( )75من الئحة صناديق االستثمار بالنسبة

اخلامسة والسبعني من الئحة صناديق االستثمار بالنسبة إىل

للصناديق اخلاصة ،وبالنسبة إىل الصناديق

الصناديق اخلاصة ،وبالنسبة إىل الصناديق األجنبية،

اإلدراج

األجنبية ،الفقرات الفرعية ( 1و  2و  )3من الفقرة

الفقرات الفرعية ( 1و  2و  )3من الفقرة (أ) من املادة

(أ) من املادة ( )95من الئحة صناديق االستثمار.

اخلامسة والتسعني من الئحة صناديق االستثمار.

إدراج األوراق املالية يف السوق ،أو حيث يسمح سياق

إدراج األوراق املالية يف السوق سواء يف السوق الرئيسية أم

النص بذلك ،تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج

اإلدراج

السوق املوازية ،أو -حيث يسمح سياق النص بذلك -
تقديم طلب إىل السوق إلدراج األوراق املالية.

السوق

برنامج إصدار

السوق املالية السعودية وتشمل حيث يسمح سياق

شركة السوق املالية السعودية (تداول) أو السوق املالية

النص بذلك أي جلنة ،أو جلنة فرعية ،أو موظف ،أو

السعودية .وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي جلنة،

مسؤول ،أو شخص تابع ،أو وكيل ميكن أن يتم
تكليفه يف الوقت احلاضر بالقيام بأي من وظائف

السوق

ميكن أن يكلَّف يف الوقت احلاضر بالقيام بأيٍ من

السوق ،وعبارة "يف السوق" تعين أي نشاط يتم من

وظائف السوق .وعبارة "يف السوق" تعين أي نشاط يتم من

خالل أو بواسطة التجهيزات اليت توفرها السوق.

خالل أو بواسطة التجهيزات اليت توفرها السوق.

برنامج ضمن نشرة إصدار واحدة ميكن أن يصدر

برنامج يصدر بشأنه نشرة إصدار واحدة وفقاً لقواعد طرح

مبوجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة
للتحويل يف املستقبل ،وفق ما هو موضح يف نشرة

برنامج إصدار

اإلصدار.
التسجيل

أو جلنة فرعية ،أو موظف ،أو مسؤول ،أو تابع ،أو وكيل

تسجل األوراق املالية لدى اهليئة ،أو حيث يسمح
النص بذلك ،تقديم طلب للهيئة للتسجيل وقبول

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،ميكن أن يصدر
مبوجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة
للتحويل يف املستقبل ،وفق ما هو موضح يف نشرة اإلصدار.

التسجيل والطرح

تسجيل األوراق املالية لدى اهليئة ،أو – حيث يسمح سياق
النص بذلك  -تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل وطرح

اإلدراج.

األوراق املالية.

االندماج أو إعادة التنظيم اجلوهريان.

االندماج أو إعادة التنظيم اجلوهريان ،ويشمل إعادة
تغيريات هيكلية

تغيريات هيكلية

اهليكلة اجلوهرية طبقاً للفقرة (و) من املادة الثانية
والعشرين من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة.

الئحة طرح
األوراق املالية
قواعد التسجيل
واإلدراج

اجلمهور

الئحة طرح األوراق املالية الصادرة عن جملس هيئة قواعد طرح األوراق قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة
السوق املالية.

املالية وااللتزامات عن جملس اهليئة .
املستمرة

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن جملس هيئة
السوق املالية.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج املقرتحة من جملس إدارة السوق واملوافق
عليها من جملس اهليئة.

تعنى يف قواعد التسجيل واإلدراج األشخاص غري

تعين يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

املذكورين أدناه:

األشخاص غري املذكورين أدناه:

( )1تابعي املصدر.
()2املساهمني الكبار يف املصدر.

اجلمهور

 )1تابعي املصدر.
 )2املساهمني الكبار يف املصدر.

()3أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.

 )3أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف املصدر.

()4أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي

 )4أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي

املصدر.

املصدر.

 )5أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى

()5أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى

املساهمني الكبار يف املصدر.

املساهمني الكبار يف املصدر.

 )6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف (  4 ،3 ،2 ،1أو

()6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف (،3 ،2 ،1

 )5أعاله.

 4أو  )5أعاله.

 )7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم

()7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار

يف (  5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  ) 6أعاله .أو

إليهم يف ( ،5 ،4 ، 3 ، 2 ،1أو  )6أعاله .أو
( )8األشخاص الذين يعملون باالتفاق معاً وميلكون

 )8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً وميلكون

جمتمعني ( )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد

جمتمعني (  )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد إدراجها.

إدراجها.
 )1حبسب ما جرى بيانه يف املادة ( )10من الئحة

ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة،

الئحة

حبسب ما جرى بيانه يف املادة السابعة من قواعد طرح

طرح األوراق املالية؛ و )2
املستثمر ذو
اخلربة

ألغراض

صناديق االستثمار ،حبسب ما جرى بيانه يف الفقرة
(ب) املادة ( )74من الئحة صناديق االستثمار.

املستثمر ذو اخلربة

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
وألغراض الئحة صناديق االستثمار ،حبسب ما جرى بيانه
يف الفقرة (ب) املادة الرابعة والسبعني من الئحة صناديق
االستثمار.

يكون هلذا املصطلح يف قواعد التسجيل واإلدراج

يُقصد به يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات

املعنى احملدد باملادة ( )14من الئحة طرح األوراق

املستمرة :الشخص الذي يقدم عرضاً ،أو يدعو شخصاً

املالية.

لتقديم عرض يؤدي يف حال قبوله إىل إصدار أو بيع أوراق
الطارح

الطارح

مالية ،إما بواسطته ،وإما بواسطة شخص آخر مت عمل
ترتيبات معه إلصدار األوراق املالية أو بيعها .ويُقصد به يف
الئحة االندماج واالستحواذ ،أي شخص يقدم أو ينوي
تقديم عرض استحواذ خيضع لالئحة االندماج واالستحواذ.

طرح خاص

 )1ألغراض الئحة طرح األوراق املالية ،يعين طرح

ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة،

األوراق املالية الذى يقع ضمن إحدى حاالت الطرح

يعين طرح األوراق املالية الذى يقع ضمن إحدى حاالت

الواردة يف املادة ( )9من الئحة طرح األوراق املالية؛ )2

الطرح الواردة يف املادة السادسة من قواعد طرح األوراق

ألغراض الئحة صناديق االستثمار ،يعين طرح

املالية وااللتزامات املستمرة؛

وحدات يف صندوق خاص يقع ضمن حاالت الطرح
الواردة يف الفقرة (أ) من املادة ( )74من الئحة

طرح خاص

وألغراض الئحة صناديق االستثمار )1 ،يعين طرح وحدات
يف صندوق خاص يقع ضمن حاالت الطرح الواردة يف الفقرة

صناديق االستثمار أو طرح ًا للوحدات يف صندوق

(أ) من املادة الرابعة والسبعني من الئحة صناديق االستثمار

أجنيب يقع ضمن حاالت الطرح الواردة يف الفقرة (أ)

أو  )2طرحاً للوحدات يف صندوق أجنيب يقع ضمن حاالت

من املادة ( )94من الئحة صناديق االستثمار.

الطرح الواردة يف الفقرة (أ) من املادة الرابعة والتسعني من
الئحة صناديق االستثمار.

حسب ما جرى بيانه يف املادة احلادية عشرة من
طرح حمدود

الئحة طرح األوراق املالية.

حسب ما جرى بيانه يف املادة الثامنة من الئحة طرح األوراق
طرح حمدود

يقصد به يف قواعد التسجيل واإلدراج ،ما يلي:

يُقصد به يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات

( )1تابعي املصدر.

املستمرة :ما يلي:

( )2املساهمني الكبار يف املصدر.

( )1تابعو املصدر.

() 3

( )2املساهمون الكبار يف املصدر.

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

للمصدر.
() 4
طرف ذو عالقة

املالية وااللتزامات املستمرة.

( )3أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.

أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني

لتابعي املصدر.
( )5أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى

() 4
طرف ذو عالقة

أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي

املصدر.
() 5

أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى

املساهمني الكبار يف املصدر.

املساهمني الكبار يف املصدر.

( )6املستشار القانوني واملستشار املالي للمصدر.

( )6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف (4 ، 3 ، 2 ، 1

( )7أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف (، 2 ، 1

أو  )5أعاله.

 4 ، 3أو  )5أعاله.

() 7

( )8أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه

( 5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1أو  ) 6أعاله

يف ( 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1أو  )7أعاله.

أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه يف

يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،أي
شخص يتوافر فيه أي من الشرطني اآلتيني أو
كليهما:
ويُقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ :أي شخص
 )1أن يكون الشخص (أو أي شخص يتصرف

يتوافر فيه أيٌ من الشرطني اآلتيني أو كالهما:

باالتفاق معه) مالك ًا لنسبة  %20أو أكثر من أسهم

طرف ذو عالقة

العارض ولنسبة  %20أو أكثر من أسهم الشركة

 )1أن يكون الشخص (أو أي شخص يتصرف باالتفاق

املعروض عليها (أو أي من تابعيهما) عند تقديم

معه) مالكاً لنسبة  %20أو أكثر من أسهم العارض ولنسبة

العرض أو خالل االثين عشر شهراً السابقة لتاريخ

 %20أو أكثر من أسهم الشركة املعروض عليها (أو أيٍ من

العرض ،أو أن ذلك الشخص سوف يصبح (أو أي

تابعيهما) عند تقديم العرض أو خالل االثين عشر شهراً

شخص يتصرف باالتفاق معه) مالكاً لنسبة  %20أو

السابقة لتاريخ العرض ،أو أن ذلك الشخص سوف يصبح

أكثر من أسهم العارض و لنسبة  %20أو أكثر من

(أو أي شخص يتصرف باالتفاق معه) مالكاً لنسبة  %20أو

أسهم الشركة املعروض عليها (أو أي من تابعيهما)

أكثر من أسهم العارض و لنسبة  %20أو أكثر من أسهم

نتيجة املوافقة على العرض.

الشركة املعروض عليها (أو أيٍ من تابعيهما) نتيجة املوافقة

 )2أن يكون الشخص عضواً يف جملس إدارة

على العرض.

العارض والشركة املعروض عليها (أو أي من

 )2أن يكون الشخص عضواً يف جملس إدارة العارض

تابعيهما) عند تقديم العرض أو خالل االثين عشر

والشركة املعروض عليها (أو أيٍ من تابعيهما) عند تقديم

شهراً السابقة لتاريخ العرض.

العرض أو خالل االثين عشر شهراً السابقة لتاريخ العرض.

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوالً عن وضع

أيّ شخص طبيعي يكون مكلفاً -وحده أو مع آخرين -

وتنفيذ القرارات االسرتاتيجية للشركة مبا يف ذلك

من قبل اجلهاز اإلداري للمنشأة أو من قبل عضو يف اجلهاز

الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

اإلداري للمنشأة مبهام إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته
كبار التنفيذيني

كبار التنفيذيني

إىل أيٍ من اآلتي بيانهم:
 - 1اجلهاز اإلداري مباشرة.
 - 2عضو يف اجلهاز اإلداري.
 - 3الرئيس التنفيذي.

الوثيقة املطلوبة لطرح أوراق مالية مبوجب النظام
نشرة اإلصدار

وقواعد التسجيل واإلدراج.

الوثيقة املطلوبة لطرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو طرحاً يف
نشرة اإلصدار

السوق املوازية مبوجب النظام وقواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة.

يعين يف قواعد التسجيل واإلدراج ،التعاون الفعلي
بتصرف باالتفاق

مبوجب اتفاق أو تفاهم (سواء بشكل رمسي أو غري
رمسي) بني أشخاص للحصول على مصلحة أو
ممارسة حقوق التصويت يف أسهم أو أدوات الدين

تعين يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة:
يتصرف باالتفاق

التعاون الفعلي مبوجب اتفاق أو تفاهم (سواء بشكل رمسي
أم غري رمسي) بني أشخاص للحصول على مصلحة أو
ممارسة حقوق التصويت يف أسهم أو أدوات الدين القابلة

القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.
التعاون الفعلي مبوجب اتفاق أو تفاهم (سواء بشكل
يتصرف باالتفاق

رمسي أو غري رمسي) بني أشخاص حبيث يكونون
مسيطرين على شركة ،من خالل استحواذ أي منهم
على أسهم يف تلك الشركة.

للتحويل اخلاصة باملصدر.

