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 احملتويات
 الباب األول: أحكام عامة

 املادة األوىل: نطاق التطبيق

  الثانية: أحكام متهيديةاملادة 

 األوراق املاليةاملادة الثالثة: حاالت طرح 

 م صحة املستندات أو عدم اكتماهلااملادة الرابعة: املسؤولية عن عد

 الباب الثاني: الطرح املستثنى

 املادة اخلامسة: النطاق والتطبيق

 املادة السادسة: الطرح املستثنى

 الباب الثالث: الطرح اخلاص

 سابعة: النطاق والتطبيقاملادة ال

 حاالت الطرح اخلاصاملادة الثامنة: 

 املستثمرين ذوي اخلربة علىاملادة التاسعة: الطرح 

 املادة العاشرة: الطرح احملدود

  املادة احلادية عشرة: متطلبات الطرح اخلاص

 امات الشخص املرخص له ومسؤولياتهاملادة الثانية عشرة: التز

 النات الطرح اخلاصاملعلومات املقدمة إىل املستثمرين وإعاملادة الثالثة عشرة: 

 عدم اخلضوع لاللتزامات املستمرة املادة الرابعة عشرة:

 امسة عشرة: نشا  السوق الثانويةاملادة اخل

 الباب الرابع: الطرح العام
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 ة عشرة: تطبيق أحكام الطرح العاماملادة السادس

 دراجالسابعة عشرة: االلتزام بقواعد اإلاملادة 

 املوافقات املطلوبةاملادة الثامنة عشرة: 

 املادة التاسعة عشرة: تعيني ممثلي امُلصدر

 املادة العشرون: املقابل املالي

 الفصل الثاني: مستشارو امُلصدر

 ادية والعشرون: تعيني املستشاريناملادة احل
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 املالي والتزاماتهالواجب توافرها يف املستشار  املادة الثانية والعشرون: املتطلبات

 يف املستشار القانوني والتزاماتهاملادة الثالثة والعشرون: املتطلبات الواجب توافرها 

 الفصل الثالث: شرو  الطرح العام

 لعشرون: شرو  الطرح العام لألسهماملادة الرابعة وا

 العام ألدوات الدينتعلقة بالطرح املادة اخلامسة والعشرون: الشرو  امل

 املادة السادسة والعشرون: شرو  إضافية للطرح العام ألدوات الدين القابلة للتحويل

  الفصل الرابع: طلب التسجيل والطرح

 سابعة والعشرون: التعهد بالتغطيةاملادة ال

 م طلب التسجيل والطرح إىل اهليئةاملادة الثامنة والعشرون: تقدي

 دةوالعشرون: املستندات املؤياملادة التاسعة 

 املادة الثالثون: نشرة اإلصدار

 ات اليت ال حتتاج إىل نشرة إصداراملادة احلادية والثالثون: اإلصدار

 ميلية وتعميم املساهمني التكميلياملادة الثانية والثالثون: نشرة اإلصدار التك

 وراق املالية وطرحهالب تسجيل األاملادة الثالثة والثالثون: صالحيات اهليئة جتاه ط

 يم املساهمني واإلشعارات الرمسيةاملادة الرابعة والثالثون: نشر نشرة اإلصدار وتعم

 خلامسة والثالثون: نشر املعلوماتاملادة ا

 ت املتعلقة بربامج أسهم املوظفنياملادة السادسة والثالثون: الطلبا

 املادة السابعة والثالثون: الطلبات املعلقة

 ذات األغراض اخلاصةمتويل املنشأة صفقات الباب اخلامس: 

 صفقات التمويل اجلديدة للمنشأة ذات األغراض اخلاصة الفصل األول:

 املادة الثامنة والثالثون: النطاق والتطبيق

 املادة التاسعة والثالثون: موافقة اهليئة على صفقات التمويل اجلديدة

 اهليئة فيما يتعلق بطلب صفقة متويل املادة األربعون: إجراءات وصالحيات

 الفصل الثاني: شرو  صفقات التمويل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

 املادة احلادية واألربعون: النطاق والتطبيق

 املادة الثانية واألربعون: هيكلة التمويل

 املادة الثالثة واألربعون: تعيني أمني احلفظ

 تثمراملادة الرابعة واألربعون: محاية املس
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 املادة اخلامسة واألربعون: استخدام املتحصالت

 املادة السادسة واألربعون: املدفوعات واحلسابات البنكية

 املادة السابعة واألربعون: االستثمار

 املادة الثامنة واألربعون: اإللزامية

أدوات املادة التاسعة واألربعون: صفقات التمويل املتضمنة إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول أو 

 دين مدعومة بأصول

 املادة اخلمسون: صفقات التمويل املتعددة

 الفصل الثالث: محاية املستثمرين

 املادة احلادية واخلمسون: محاية املستثمرين

 املادة الثانية واخلمسون: حظر وتعليق اإلصدار

 : التغيريات يف رأس املالالسادسالباب 

 األسهم املدرجةالفصل األول: زيادة رأس املال مُلصدري 

 : النطاق والتطبيقالثالثة واخلمسوناملادة 

 مدرجة واملستندات : تقديم طلب زيادة رأس املال مُلصدر أوراق ماليةالرابعة واخلمسوناملادة 

 املؤيدة

 تعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية: الشرو  واملتطلبات املاخلامسة واخلمسوناملادة 

 ات املتعلقة بإصدار الرمسلةشرو  واملتطلب: الالسادسة واخلمسوناملادة 

بزيادة رأس املال عن طريق حتويل : الشرو  واملتطلبات املتعلقة السابعة واخلمسوناملادة 

 الديون

االستحواذ على  : الشرو  واملتطلبات املتعلقة بزيادة رأس املال لغرضالثامنة واخلمسوناملادة 

 شركة أو شراء أصل

 رأس املال مُلصدري األسهم املدرجة: ختفيض الثانيالفصل 

 : الشرو  واملتطلبات املتعلقة بتخفيض رأس مال امُلصدرالتاسعة واخلمسوناملادة 

 : االلتزامات املستمرةالسابعالباب 

 الفصل األول: اإلفصاح

 : النطاق والتطبيقالستوناملادة 

 علومات اإلفصاح وصحتها واكتماهلا: وضوح ماحلادية والستوناملادة 

 م باإلفصاح عن التطورات اجلوهرية: االلتزاالثانية والستوناملادة 
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 : اإلفصاح عن أحداث معينةالثالثة والستوناملادة 

 : اإلفصاح عن املعلومات املاليةالرابعة والستوناملادة 

  : تقرير جملس اإلدارةاخلامسة والستوناملادة 

 وكبار التنفيذيني ارة: واجبات أعضاء جملس اإلدالسادسة والستوناملادة 

 زويد اهليئة باملستندات والوثائق: تالسابعة والستوناملادة 

 صل الثاني: القيود على التعامالتالف

 : تعامالت كبار املساهمني يف األسهم وأدوات الدينالثامنة والستوناملادة 

 القابلة للتحويل

 التنفيذينيوكبار : تعامالت أعضاء جملس اإلدارة التاسعة والستوناملادة 

 : القيود على األسهمالسبعوناملادة 

 يف السوق املوازيةأو التسجيل : الطرح الثامنالباب 

 : النطاق والتطبيقاحلادية والسبعوناملادة 

 : تعيني ممثلي امُلصدرالثانية والسبعوناملادة 

 : تعيني مستشاري امُلصدرالثالثة والسبعوناملادة 

 املوافقات املطلوبة: الرابعة والسبعوناملادة 

 للطرح يف السوق املوازية امُلصدر: الشرو  املتعلقة باخلامسة والسبعوناملادة 

 إىل اهليئةرح يف السوق املوازية التسجيل والططلب ال: تقديم السادسة والسبعوناملادة 

 : الطلبات املعلقةالسابعة والسبعوناملادة 

 ومستند التسجيل  : نشرة اإلصدارالثامنة والسبعوناملادة 

 ات اليت ال حتتاج إىل نشرة إصدار: اإلصدارالتاسعة والسبعوناملادة 

أو مستند التسجيل  لية أو تعميم املساهمني التكميلي: نشرة اإلصدار التكميالثمانوناملادة 

 التكميلي 

 ملوازيةتسجيل أسهم وطرحها يف السوق ا طلبال: صالحيات اهليئة جتاه احلادية والثمانوناملادة 

واإلشعارات أو مستند التسجيل : نشر نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني الثانية والثمانوناملادة 

 الرمسية

  : نشر املعلوماتالثالثة والثمانوناملادة 

 : تقديم طلب زيادة رأس املال مُلصدر مدرجة أسهمه يف السوق املوازيةالرابعة والثمانوناملادة 

 ملتعلقة بإصدار أسهم حقوق أولوية: الشرو  اوالثمانوناخلامسة املادة 
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 : الشرو  املتعلقة بإصدار رمسلةالسادسة والثمانوناملادة 

  : الشرو  املتعلقة بزيادة رأس املال عن طريق حتويل الديونالسابعة والثمانوناملادة 

على شركة أو شراء : الشرو  املتعلقة بزيادة رأس املال لالستحواذ الثامنة والثمانوناملادة 

 أصل

: تقديم طلب ختفيض رأس املال مُلصدر مدرجة أسهمه يف السوق التاسعة والثمانوناملادة 

 املوازية

 : االلتزامات املستمرةالتسعوناملادة 

 : املقابل املالي للسوق املوازيةوالتسعون احلاديةاملادة 

 االندماجاألحكام اخلاصة باالستحواذ العكسي وفك  :التاسعالباب 

 والتسعون: نطاق التطبيق الثانيةاملادة 

 والتسعون: أحكام عامة الثالثةاملادة 

 والتسعون: إعالن االستحواذ العكسي وشروطه الرابعةاملادة 

 والتسعون: التعليق احملتمل للتداول عند اإلعالن عن االستحواذ العكسي اخلامسةاملادة 

 والتسعون: تطبيق معايري حتديد الفئة وحساب النسب املئوية السادسةاملادة 

 والتسعون: توحيد الصفقات السابعةاملادة 

 والتسعون: الشرو  املتعلقة بالشركة املدرجة الثامنةاملادة 

 : موافقة املساهمنيالتاسعة والتسعوناملادة 

 املادة املائة: اللجنة املتخصصة واملستشار املالي

 ائة: إصدار تعميم إىل املساهمني بعد امل األوىلاملادة 

 أسهم الكيان املنفك اندماجه وإدراج متطلبات تسجيل وطرحبعد املائة:  الثانيةاملادة 

 بعد املائة: اإلعالن عن فك االندماج الثالثةاملادة 

 النشر والنفاذالباب العاشر:  

 : النشر والنفاذبعد املائة الرابعةاملادة 

 املالحق :احلادي عشرالباب 

 املالية األخرى: حمتويات إشعار الطرح اخلاص املتعلق باألسهم واألوراق 1امللحق 

 لطرح اخلاص املتعلق بأدوات الدين: حمتويات إشعار ا2امللحق 

 : إقرار الطارح3 امللحق

 )أ(: إقرار الراعي 3امللحق 

 : إقرار الشخص املرخص له4امللحق 
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 يف مستندات الطرح اخلاصب تضمينه : البيان الواج5 امللحق

البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص ألوراق مالية صادرة عن منشأة ذات  )أ(: 5امللحق 

 أغراض خاصة

 : حمتويات الطلب6 امللحق

 : إقرار امُلصدر7 امللحق

 )أ(: إقرار الراعي 7امللحق 

 املوازيةطلب تسجيل أسهمه يف السوق عند إقرار املصدر )ب(:  7امللحق 

 : إقرار عضو جملس اإلدارة8مللحق ا

 )أ(: إقرار عضو جملس إدارة الراعي يف هيكل يتضمن حق الرجوع 8امللحق 

 حمتويات نشرة إصدار األسهم: 9امللحق 

 تويات نشرة إصدار حقوق األولوية: حم11امللحق 

 مالية مدرجة يف السوق: حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُلصدر ليس لديه أوراق 11امللحق 

 حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين املبنية على ديون )أ(: 11امللحق 

 حمتويات نشرة إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول )ب(: 11 امللحق

 لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق: حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُلصدر 12امللحق 

 يف حالة زيادة رأس املال من خالل حتويل ديون حمتويات تعميم املساهمني: 13امللحق 

  : حمتويات تعميم زيادة رأس املال لالستحواذ على شركة أو لشراء أصل14امللحق 

 : تقرير احملاسب القانوني15لحق امل

 : صيغة خطاب املستشار املالي16امللحق 

 للمنشأة ذات األغراض اخلاصة )أ(: صيغة خطاب املستشار املالي 16امللحق 

 : صيغة خطاب املستشار القانوني17امللحق 

 للمنشأة ذات األغراض اخلاصة)أ(: صيغة خطاب املستشار القانوني  17امللحق 

 اخلطاب املطلوب إلصدار الرمسلةحمتويات : 18امللحق 

 اخلطاب املطلوب لتخفيض رأس املالحمتويات : 19امللحق 

 املوازيةات نشرة إصدار يف السوق : حمتوي21امللحق 

 )أ(: حمتويات مستند التسجيل  21امللحق 

 : صيغة خطاب املستشار املالي فيما خيص طلب التسجيل والطرح يف السوق املوازية21امللحق 

شركة مدرجة أسهمها يف السوق مال : حمتويات تعميم املساهمني يف حالة زيادة رأس 22امللحق 

 املوازية من خالل حتويل ديون
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حمتويات تعميم املساهمني يف حالة زيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها يف السوق : 23 امللحق

  املوازية لالستحواذ على شركة أو شراء أصل

 معايري حتديد الفئة: 24امللحق 
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 الباب األول

 أحكام عامة 

 

  املادة األوىل: نطاق التطبيق

 .قواعديف اململكة إال مبوجب أحكام هذه ال ال جيوز طرح أوراٍق مالية (أ

 :من اآلتي أٌي القواعدقصد بطرح األوراق املالية لغرض تطبيق هذه ُي (ب

 إصدار أوراق مالية. (4

، أو الرتويج هلا بشكل مباشر أو غري األوراق املالية دعوة اجلمهور لالكتتاب يف (2

 مباشر.

من حيث األثر املرتتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا  ّدَعأي تصريح أو بيان أو اتصال ُي (0

 لألوراق املالية.

أو  طرح األوراق املالية املذكور يف الفقرة )ب( من هذه املادة املفاوضات األولية ال يشمل (ج

 . همبين أو فيما مع متعهدي التغطيةالعقود املربمة 

صناديق ، مبا يف ذلك على وحدات صناديق االستثمارالقواعد  تسري أحكام هذه ال (د

 .ستثمار العقاريةاال
 

 املادة الثانية: أحكام متهيدية

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم القواعد قصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه ُي (أ

 هـ. 2/6/4121وتاريخ  03امللكي رقم م/

يف النظام ويف  املعاني املوضحة هلاالقواعد قصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُي (ب

قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يقِض سياق 

 النص بغري ذلك.

يف شأن أي قرار أو إجراء تقديم تظلٍم إىل اللجنة خاضع هلذه القواعد حيق ألي شخٍص  (ج

 .القواعدهذه وفقًا ألحكام اهليئة  تتخذه
 

 األوراق املاليةاملادة الثالثة: حاالت طرح 

 :من اآلتي من خالل أيٍّيف اململكة  يكون طرح األوراق املالية

 .طرح مستثنى (4

 طرح خاص. (2
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 .طرح عام (0

 .املوازيةطرح يف السوق  (1
 

 املادة الرابعة: املسؤولية عن عدم صحة املستندات أو عدم اكتماهلا

تعميم ، أو التكميليةد املسؤولية عن عدم صحة نشرة اإلصدار، أو نشرة اإلصدار حتدَّ

أو أي وثائق أخرى تتعلق  ،مستند الطرح أو أو تعميم املساهمني التكميلي، ،املساهمني

 (.حسبما ينطبقأو نظام الشركات ) وفقًا ملا يقضي به النظام ،عدم اكتماهلاعن أو ، بالطرح
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 الباب الثاني

 الطرح املستثنى

 

 والتطبيقاملادة اخلامسة: النطاق 

 طرح األوراق املالية طرحًا مستثنًى يف اململكة.تنطبق أحكام هذا الباب على 
 

 املستثنى : الطرحالسادسةاملادة 

يكون الطرح ، األشخاص املرخص هلموالئحة  دون اإلخالل بالئحة أعمال األوراق املالية (أ

 اآلتية:احلاالت من  يف أيٍّ القواعدهذه  متطلباتمن  مستثنًى

 إذا كانت األوراق املالية صادرة عن حكومة اململكة.  (4

 وراٍق مالية  تعاقدية .أل ًاإذا كان طرح (2

 هصدر لزيادة رأس مالإذا كان الطرح ألسهٍم جديدة  على املساهمني احلاليني يف امُل  (0

 صدر غري مدرجة.وكانت أسهم امُل

من فئة مدرجة يف سهم أل ما مل يكن الطرح صدرمإذا كان املطروح عليه تابعًا لل (1

 .السوق

ما مل يكن  همن تابعي صدر أو لدى أيٍّإذا كان مجيع املطروح عليهم موظفني لدى امُل (5

 .من فئة مدرجة يف السوق جديدة ألسهم الطرح

 ألسهم على الدائنني يف حال اإلفالس.اإذا كان طرح  (6

ما  مقابل امُلصدر لزيادة رأس ماله دائينيتمثل يف إصدار أسهم جديدة لإذا كان الطرح  (7

 وكانت أسهم امُلصدر غري مدرجة.ديون على املصدر ن هلم م

وكان كامل مستثمرين ذوي خربة  االكتتاب يف األوراق املالية مقتصرًا علىإذا كان  (8

على أن ، قيمة األوراق املالية املطروحة يقل عن عشرة ماليني ريال سعودي أو ما يعادله

عملية  كتمالالأكثر من مرة واحدة خالل االثين عشر شهرًا التالية  ال يتم الطرح

 .الطرح

)يف حال توجيه الطرح بواسطة شخص مرخص  الشخص املرخص له الطارح أو جيب على (ب

عند قيامه بطرٍح مستثنى إشعار اهليئة بشكل ربع سنوي بالعدد اإلمجالي للطروح له( 

 إىل املعلومات التالية بشأن كل طرح قام به: املستثناة اليت قام بها وقيمها، باإلضافة

 نوع الطرح املستثنى. (4
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 املطروح عليهم.فئات األشخاص  (2

 بالريال السعودي. امطروح عليه فئة قبل كلاملبلغ املدفوع من  (0

 تاريخ بداية الطرح. (1

 تاريخ اكتمال الطرح. (5

 اسم املصدر وجنسيته. (6

 اسم الطارح وجنسيته. (7

 مالية.السعر املدفوع لكل ورقة  (8

 نوع الورقة املالية. (9

 حجم الطرح اإلمجالي. (43

جيب أن يتضمن اإلشعار املشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة املعلومات املتعلقة  (ج

 اليت مل تكتمل على النحو اآلتي: اتبالطروح

 عدد الطروحات القائمة. (4

 صدر ذي العالقة.اسم امُل (2

 اسم الطارح ذي العالقة. (0

 تمال الطرح.التاريخ املتوقع الك (1

 أنواع األوراق املالية املطروحة وفئاتها. (5
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 الباب الثالث

 الطرح اخلاص 

 

 : النطاق والتطبيقالسابعةاملادة 

 تسري أحكام هذا الباب على طرح األوراق املالية طرحًا خاصًا يف اململكة.
 

 : حاالت الطرح اخلاصالثامنةاملادة 

أو أو طرحًا عامًا  طرحًا خاصًا إذا مل يكن طرحًا مستثنًىيكون طرح األوراق املالية  (أ

 اآلتية: من احلاالت ويندرج ضمن أيٍّاملوازية طرحًا يف السوق 

 إذا كان الطرح على مستثمرين ذوي خربة. (4

 إذا كان الطرح طرحًا حمدودًا. (2

طلب شخص وبناًء على  -الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة احلاالت جيوز للهيئة يف غري  (ب

أن تقرر اعتبار الطرح خاصًا، شريطة االلتزام بالضوابط -يرغب يف طرح أوراق مالية

 اليت تفرضها اهليئة. 
 

 اخلربة ين ذوياملستثمرعلى الطرح : التاسعةاملادة 

االكتتاب يف تلك األوراق ما يكون يكون طرح األوراق املالية على مستثمرين ذوي خربة عند

 من اآلتي: أيٍّ علىاملالية مقتصرًا 

مالية أخرى أي سوق و حكومة اململكة، أو أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة، أو السوق (4

 أو مركز اإليداع. ،تعرتف بها اهليئة

 صرف حلسابها اخلاص.تت استثمارية شركات (2

 أشخاص ُمرخص هلم يتصرفون حلسابهم اخلاص. (0

 استيفاء اآلتي: ةطيشراإلدارة  أعمال ممارسة شخص مرخص له يفعمالء  (1

، وأن تتم مجيع االتصاالت ذات رخص لهاملشخص الذلك  على أن يكون الطرح .أ 

 العالقة بواسطته.

بشرو  متكنه من اختاذ القرارات اخلاصة  ُعّينقد  الشخص املرخص لهأن يكون  .ب 

عن العميل دون احلاجة إىل احلصول على  بقبول الطرح اخلاص لألوراق املالية نيابًة

 موافقة سابقة.
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إذا كان الطرح بواسطة الشخص  الشخص املرخص له أشخاص مسجلون لدى (5

 رخص له نفسه.امل

 .مستثمرون متخصصون (6

 أي أشخاص آخرين حتددهم اهليئة. (7
 

 : الطرح احملدودالعاشرةاملادة 

االكتتاب يف تلك األوراق املالية عندما يكون يكون طرح األوراق املالية طرحًا حمدودًا  (أ

كان املبلغ و ،(خلربةمن غري املستثمرين ذوي ا)مطروحًا عليه أو أقل مئة  مقتصرًا على

املرتتب على كل مطروح عليه ال يقل عن مليون ريال سعودي أو ما يعادله. وجيوز أن 

كان  إذا فقرةيكون املبلغ املرتتب على كل مطروح عليه أقل من املبلغ احملدد يف هذه ال

 كامل قيمة األوراق املالية املطروحة ال يتجاوز مخسة ماليني ريال سعودي أو ما يعادهلا.

ال جيوز طرح أوراق مالية من الفئة نفسها طرحًا حمدودًا بناًء على الفقرة )أ( من هذه املادة  (ب

 الطرح. عملية أكثر من مرة واحدة خالل االثين عشر شهرًا التالية النتهاء 
 

 : متطلبات الطرح اخلاصاحلادية عشرةاملادة  

 :املتطلبني اآلتينيال جيوز ألي شخٍص طرح أوراٍق مالية  طرحًا خاصًا ما مل يستوِف  (أ

 الرتتيب. أعماليف ممارسة مرخص له شخص  الطرح بواسطةيتم أن  (4

 حيثما)القواعد  من هذه( 2)امللحق ( أو 4امللحق ) وفق متطلباتإشعار الطارح للهيئة  (2

( قبل عشرة أيام على األقل من التاريخ املقرتح للطرح، وتقديم املعلومات اآلتية ينطبق

 :إىل اهليئة

إقرار من أو  ،هذه القواعدمن ( 0إقرار من الطارح بالصيغة الواردة يف امللحق ) .أ 

يف حال كان الطرح من  ( )أ( من هذه القواعد0الراعي بالصيغة الواردة يف امللحق )

 .قبل منشأة ذات أغراض خاصة

الذي يتم الطرح بواسطته بالصيغة الواردة يف امللحق الشخص املرخص له إقرار من  .ب 

 .القواعدهذه من ( 1)

 ستخدم يف اإلعالن عن الطرح.ُتسوف  داتأي مستن من نسخ .ج 

يف  املنصوص عليها إذا طرأ تغرٌي جوهرٌي على مستندات الطرح بعد تاريخ تقديم املتطلبات (ب

عملية الطرح وقبل  بدء أو بعد وقبل بدء عملية الطرح إىل اهليئة الفقرة )أ( من هذه املادة

يف هذه بذلك التغري. وجيوز للهيئة  فور علمهاهليئة إشعار  على الطارحفيجب ، انتهائها
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جيوز كذلك  ،أن تطلب من الطارح إعادة تقديم مستندات الطرحوفقًا لتقديرها احلالة و

( من الفقرة )أ( 2يف الفقرة الفرعية ) ااملنصوص عليهالعشرة األيام  فرتة إعادة فرضهلا 

 من هذه املادة.

إذا رأت اهليئة بعد تقديم إشعار الطرح اخلاص واملعلومات األخرى ذات العالقة مبوجب  (ج

ة املقرتح قد ال يكون طرح األوراق املالي ( من الفقرة )أ( من هذه املادة أّن2الفقرة الفرعية )

فإنه ، ه التنفيذيةلوائح ، أو ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام، أواملستثمرينيف مصلحة 

 جيوز هلا اختاذ اآلتي:

إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة مبا يف ذلك طلب حضور الشخص املعين، أو من  (4

بالطرح  أن هلا عالقًة ، وشرح املسائل اليت ترىأسئلتهاميثله أمام اهليئة لإلجابة عن 

 اخلاص.

من الشخص املعين أو غريه تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة أن تطلب  (2

 .اهليئة املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها

 -( من هذه املادةجبعد اختاذها اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )-إذا قررت اهليئة  (د

، أو ميكن أن ينتج عنه إخالل املستثمرينأن الطرح اخلاص ما زال يف غري مصلحة 

بعد إعطاء الطارح فرصة كافية لتقديم  -يجوز للهيئة ف ،لوائحه التنفيذيةبالنظام أو 

إصدار "تبليغ" للطارح بعدم جواز القيام بالطرح اخلاص، أو نشر "إخطار"  -وجهة نظره

 .اخلاص الطرحب املتعلقةوراق املالية حيظر طرح أو بيع أو نقل األ

خالل فرتة أقصاها عشرة أيام من اكتمال أو الشخص املرخص له جيب على الطارح  (ه

ألوراق املالية وتفاصيل املشرتين لاألشخاص  بفئاتقائمة أن يقدم إىل اهليئة الطرح 

 املتحصالت اإلمجالية للطرح.

إذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ احملدد النتهاء عملية الطرح املبني يف إشعار الطرح  (و

فيجب ( من الفقرة )أ( من هذه املادة، 2وفقًا للفقرة الفرعية )إىل اهليئة اخلاص املقدم 

خالل عشرة أيام إشعارًا خطيًا إىل اهليئة أن يقدم أو الشخص املرخص له على الطارح 

 ، وجيوز للطارح أو الشخص املرخص له متديدفيه عدم اكتمال الطرحموقعًا منه يؤكد 

  قبل إنتهاء فرتة الطرح. الطرح، على أن يتم إشعار اهليئة بذلك فرتة

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة )هـ( من هذه املادة، جيب على الطارح أو الشخص  (ز

املرخص له يف حال كان الطرح عبارة عن برنامج إلصدار أدوات دين تزويد اهليئة خالل 
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تفاصيل بفرتة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرح كل إصدار ضمن الربنامج 

 .صدار وشروطهوأحكام اإلاملتحصالت اإلمجالية لذلك 
 

 ومسؤولياتهالشخص املرخص له : التزامات الثانية عشرةاملادة 

الطرح بواسطته التأكد من استيفاء مجيع الشرو  يتم الذي الشخص املرخص له جيب على 

من  عشرة الثالثةواملادة احلادية عشرة ( من املادة ، زو، ـهواملتطلبات الواردة يف الفقرات )أ، 

 .القواعدهذه 
 

 عشرة: املعلومات املقدمة إىل املستثمرين وإعالنات الطرح اخلاصالثالثة املادة 

الطرح عن تزويد املستثمرين باملعلومات الكافية يتأكد من جيب على الطارح أن  (أ

أن تكون جيب ، واستثماري مبين على دراية وإدراكلتمكينهم من اختاذ قرار  ؛اخلاص

 وغري مضللة.صحيحة كاملة وواضحة وتلك املعلومات 

ستخدم يف اإلعالن عن الطرح على بيان مستندات الطرح اخلاص اليت ُت يحتتوجيب أن  (ب

جيب أن حتتوى مستندات الطرح و. القواعدهذه  من( 5واضح بالصيغة الواردة يف امللحق )

على بيان  منشأة ذات أغراض خاصة من قبلاخلاص اليت ُتستخدم يف اإلعالن عن طرح 

 ( )أ( من هذه القواعد.5الواردة يف امللحق )واضح بالصيغة 

الئحة ف يف عن أوراق مالية )كما هو معّر ال جيوز ألي شخص وضع أو إرسال أي إعالن (ج

تعلق بالطرح اخلاص دون أن يستويف اإلعالن عن األوراق املالية ت (أعمال األوراق املالية

 .والئحة األشخاص املرخص هلم ل األوراق املاليةالئحة أعما متطلباِت
 

 عشرة: عدم اخلضوع لاللتزامات املستمرةالرابعة املادة 

أحكام هذا الباب، ال يلزم طارح أوراق مالية طرحًا خاصًا أن يبلغ اهليئة بأي  مع مراعاة

 تطورات جوهرية تتعلق بتلك األوراق املالية.
 

 عشرة: نشا  السوق الثانويةاخلامسة املادة 

أن  )يشار إليه هنا بـ "الناقل"( لشخص اشرتى أوراقًا مالية من خالل طرح خاصال جيوز  (أ

ما مل  ،شخص )يشار إليه هنا بـ "املنقول إليه"(ليعرض تلك األوراق املالية، وال أن يبيعها 

املتطلبات أحد ، وشر  استيفاء شخص مرخص لهيكن ذلك العرض أو البيع بواسطة 

 اآلتية:
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سداده لقاء تلك األوراق املالية يساوي أو يزيد على مليون الواجب أن يكون السعر  (4

 ريال سعودي أو ما يعادله.

 عرض األوراق املالية أو بيعها على مستثمر ذي خربة. (2

 .األغراضهلذه  عرض األوراق املالية أو بيعها يف أي حاالت أخرى وفقًا ملا حتدده اهليئة (0

هذه املادة بسبب اخنفاض من ( من الفقرة )أ( 4ية )إذا تعذر حتقيق ما ورد يف الفقرة الفرع (ب

سعر األوراق املالية اليت يتم عرضها أو بيعها للمنقول إليه منذ تاريخ الطرح اخلاص 

يجوز للناقل أن يعرض أو يبيع املنقول إليه أوراقًا مالية إذا كان سعر شرائها فاألصلي، 

 مليون ريال سعودي أو ما يعادله.خالل فرتة الطرح اخلاص األصلي يساوي أو يزيد على 

يجوز للناقل أن يعرض األوراق فإذا تعذر حتقيق ما ورد يف الفقرة )ب( من هذه املادة،  (ج

 نقول إليه واحد.ملكل ما ميلك منها  باعاملالية أو أن يبيعها إذا 

( من هذه املادة على مجيع األشخاص الالحقني جو) (بو) (تسري أحكام الفقرات )أ (د

 إليهم تلك األوراق املالية.املنقولة 

تسقط القيود الواردة يف هذه املادة عند قبول إدراج أوراق مالية يف السوق من فئة األوراق  (ه

 املالية نفسها اخلاضعة هلذه القيود. 
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 الباب الرابع

 الطرح العام 

 

 : األحكام العامةالفصل األول
 

 أحكام الطرح العام تطبيق :عشرةالسادسة املادة 

 يف اململكة. ها طرحًا عامًاطرحواألوراق املالية تسجيل  إىل تنظيم الباب اهدف هذي (أ

  .حكام هذا البابوفقًا ألال جيوز طرح األوراق املالية طرحًا عامًا إال  (ب

الذي يقدم طلبًا امُلصدر األجنيب  القواعد على من هذه التاسعة عشرة املادة امأحك تنطبق (ج

 .أسهمه يف السوق الرئيسية وفقًا لقواعد اإلدراج إلدارج
 

 عشرة: االلتزام بقواعد اإلدراجالسابعة املادة 

إلدراج تلك األوراق  الرتتيبات الالزمةاختاذ ال جيوز للطارح طرح أوراق مالية طرحًا عامًا قبل 

 املالية يف السوق وفقًا لقواعد اإلدراج.
 

 املطلوبة اتوافقاملعشرة: الثامنة  املادة

صول على مجيع املوافقات عد احلال جيوز للطارح طرح أوراق مالية طرحًا عامًا إال ب

ويف حال  .التنفيذية ولوائحه ونظام الشركات لمصدرل ياألساس نظامالاملطلوبة مبوجب 

تلك ال جيوز طرح فمنشأة ذات أغراض خاصة،  طرحًا عامًا من قبلطرح أوراق مالية 

الية إال مبوافقة جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة وجملس إدارة املوراق األ

 الراعي. 
 

  صدرعشرة: تعيني ممثلي امُلالتاسعة املادة 

بالنظام له أمام اهليئة جلميع األغراض املتعلقة  إثنني ِثَلنيصدر تعيني ُممجيب على امُل (أ

يكون أحدهما عضو جملس إدارة ، على أن وهذه القواعد ذات العالقةالتنفيذية  هولوائح

منشأة ذات أغراض خاصة، الطرح من قبل  ويف حال كان واآلخر من كبار التنفيذيني.

والراعي تعيني ُممِثَلني لكل منهما أمام  تلك املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب على

غراض املنشأة ذات األاهليئة جلميع األغراض املتعلقة بهذه القواعد، على أن يكون ممثلي 
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من أعضاء جملس اإلدارة، بينما يكون أحد ممثلي الراعي عضو جملس إدارة  اخلاصة

 واآلخر من كبار التنفيذيني. 

يه، مبا يف ذلك أرقام صدر تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية االتصال مبمثَلجيب على امُل (ب

ابية عن تفاصيل كتباإلضافة إىل ، وعنوان الربيد اإللكرتوني ،واجلوال ،هاتف املكتب

 منشأة ذات أغراض خاصة. الطرح من قبل مثلي الراعي يف حال كان كيفية االتصال مب
 

 : املقابل املاليالعشروناملادة 

دفع مقابل طرحها وتسجيل أوراقه املالية ىل اهليئة لإ ًايقدم طلبصدر الذي على امُل جيب (أ

 مالي للهيئة وفقًا ملا حتدده.

 دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا ملاوأدِرجت أوراقه املالية  جلتُسصدر الذي على امُل جيب (ب

 حتدده.

 

 صدرمستشارو امُل: الثاني الفصل
 

 تعيني املستشارين: احلادية والعشروناملادة 

أو نشرة إصدار إعداد  يتطلب وكان هاوطرحأوراق مالية  لتسجيل ًاطلب صدرامُل إذا قدم (أ

  .تعيني مستشار مالي ومستشار قانونييجب عليه ف، (حسبما ينطبقني )متعميم مساه

التقدم صدر املدرجة أوراقه املالية تعيني مستشار مالي ومستشار قانوني عند جيب على امُل (ب

 .اإلدراج وفقًا ألحكام قواعدإدراج أوراقه املالية اختياريًا  لغاءبطلب إل

ختفيض تقدم بطلب الصدر املدرجة أوراقه املالية تعيني مستشار مالي عند جيب على امُل (ج

 .مالهرأس 

أو  مستشار قانوني أو مستشار ماليصدر تعيني أن تطلب من امُل يف مجيع األوقات للهيئة (د

النظام  تطبيق أحكام حولصدر لتقديم املشورة إىل امُل أو غريهما من املستشارين كليهما

 .التنفيذية أو نظام الشركات أو لوائحه لوائحه التنفيذية أو قواعد السوقأو 

عند ومبادئها  تقتضيه أصول املهنةواملستشار املالي مراعاة ما ر القانوني جيب على املستشا (ه

ق هذه تطبي طلب تسجيل أوراقه املالية وطرحها أو بشأنصدر إىل امُل للمشورة امتقدميه

 .أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، أو النظام، القواعد
 

  والتزاماته املتطلبات الواجب توافرها يف املستشار املالي: العشرونالثانية و املادة
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الرتتيب  أعمال ممارسة يف صدر مرخصًا له من اهليئةجيب أن يكون املستشار املالي للُم (أ

أخرى تكون ذات صلة باخلدمات اليت اتفق  أوراق مالية أعمال وكذلك يف ممارسة أي

 .صدر على تقدميهامع امُل

، جيب على املستشار طرحهاولتسجيل األوراق املالية  اهليئةإىل  طلبًاصدر عند تقديم امُل (ب

 :االلتزام باآلتياملالي 

 .تسجيل األوراق املالية وطرحها طلب شأنلرئيسة مع اهليئة يف أن يكون جهة االتصال ا (4

صدر بعد بذل العناية املهنية الالزمة، واالستفسار من امُل- التأكد بنفسه (2

صدر استوفى مجيع الشرو  املطلوبة لتسجيل أوراقه املالية امُلأن من  -ومستشاريه

 املتطلبات األخرى ذات العالقة.مجيع ، وطرحهاو

معلومات أو إيضاحات إىل اهليئة بالصيغة املطلوبة وخالل املهلة الزمنية اليت  تقديم أّي (0

التنفيذية ولوائحه نظام بالصدر لغرض التحقق من التزام املستشار املالي وامُل ؛حتددها

 .وقواعد السوق

 .القواعدهذه من ( 46إىل اهليئة بالصيغة الواردة يف امللحق ) خطابتقديم  (1

االعتبار خالل الفرتة الواقعة بأن تأخذها اهليئة يرى معلومات  إذا علم املستشار املالي بأّي (ج

الفرعية أو الفقرة ( ب( من الفقرة )1املشار إليه يف الفقرة الفرعية )اخلطاب بني تقديم 

على املستشار فيجب ، استكمال الطرحو)حيثما ينطبق( من هذه املادة ( د( من الفقرة )1)

 . رياملالي إبالغ اهليئة بها من دون تأخ

-جيب على املستشار املالي منشأة ذات أغراض خاصة،  الطرح من قبليف حال كان  (د

 التزام اآلتي:-عند تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل األوراق املالية وطرحها 

 أن يكون جهة االتصال الرئيسة مع اهليئة يف ما يتعلق بالطلب. (4

املنشأة ذات األغراض التأكد بنفسه بعد بذل العناية املهنية الالزمة، واالستفسار من  (2

قد واملنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي ومستشاريهما، أن الراعي  اخلاصة

األوراق املالية للمنشأة وطرحها، واملتطلبات  استوفيا مجيع الشرو  املطلوبة لتسجيل

 األخرى ذات العالقة.

تقديم أي معلومات أو إيضاحات إىل اهليئة بالصيغة املطلوبة وخالل املهلة الزمنية اليت  (0

واملنشأة ذات األغراض حتددها لغرض التحقق من التزام املستشار املالي والراعي 

 . اعد السوقوقو بالنظام ولوائحه التنفيذية اخلاصة

 من هذه القواعد.)أ(  46تقديم خطاب إىل اهليئة بالصيغة الواردة يف امللحق  (1
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 والتزاماته : املتطلبات الواجب توافرها يف املستشار القانونيوالعشرونالثالثة املادة 

 املهنة يف اململكة.يف ممارسة جيب أن يكون املستشار القانوني حاصاًل على ترخيص  (أ

إىل اهليئة بالصيغة الواردة يف امللحق  خطابصدر تقديم املستشار القانوني للُمجيب على  (ب

صدر طلب تسجيل عند تقديم امُل القواعدهذه من )حيثما ينطبق(  )أ( (47أو امللحق )( 47)

 .طرحهااألوراق املالية و

 

 

 شرو  الطرح العام: الثالثالفصل 
 

 لألسهم لطرح العاماشرو  والعشرون: الرابعة املادة 

 :شرت  لطرح األسهم طرحًا عامًا اآلتيُي

  صدر شركة مساهمة.أن يكون امُل (4

احلاالت باستثناء مصحوبًا بنشرة إصدار، وطرحها األوراق املالية تسجيل طلب ون ن يكأ (2

  .القواعدوجود نشرة إصدار مبوجب هذه تتطلب اليت ال 

نشاطًا  مارس قد صدريكون امُل ، جيب أنتسجيل األوراق املالية وطرحهالعند تقديم طلب  (0

 اليةاملثالث سنوات البنفسه أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خالل رئيسًا 

  على األقل. السابقة

قوائمه  قد أعّدصدر امُلجيب أن يكون  ،تسجيل األوراق املالية وطرحهالطلب عند تقديم  (1

يكون إعدادها  على أناملالية املراجعة عن السنوات املالية الثالث السابقة على األقل، 

 ملعايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.وفقًا 

يف حال كون الفرتة املشمولة يف أحدث القوائم املالية املراجعة قد انتهت قبل فرتة تزيد  (5

ن ، فإتسجيل األوراق املالية وطرحهاطلب للموافقة على ( أشهر من التاريخ املتوقع 6على )

للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة ألي فرتة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفرتة املشمولة يف 

تسجيل األوراق املالية طلب للموافقة على ث القوائم املالية املراجعة إىل التاريخ املتوقع أحد

 .وطرحها

أوراقه تسجيل طلب فال جيوز له تقديم  تغيريات هيكلية جوهرية صدر أّيا أجرى امُلإذ (6

تنفيذ التغيري ذي تاريخ انتهاء  منسنة مالية على األقل  إال بعد مضي وطرحها املالية

 :اآلتي أي من التغيريات اهليكلية اجلوهريةيقصد ب، هذه الفقرة غراضوأل. العالقة

% أو أكثر من 03التصرف يف أي من أصول املصدر يكون قد ساهم يف حتقيق  .أ 

 .بناًء على أحدث قوائم مالية سنوية ايرادات أو صايف دخل املصدر
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بناًء  أصول املصدرمن صايف أو أكثر % 03االستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن  .ب 

 .على أحدث قوائم مالية سنوية

 حقوق املالكمن  أكثر% أو 03 متثل حقوق املالك فيهااالستحواذ على شركة  .ج 

 .بناًء على أحدث قوائم مالية سنوية لمصدرل

صدر مؤهلة من حيث الدراية الالزمة واخلربة املناسبة ُمجيب أن تكون اإلدارة العليا لل (7

 إلدارة أعماله.

 -)إن وجدت(  شركاته التابعةمنفردًا أو باملشاركة مع  -صدر أن يكون لدى امُلجيب  (8

 تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار. على األقل ( شهرًا42يكفي مدة )رأس مال عامل 

صدر تقدميها إىل خالل فرتة الطلب، جيب على امُل مراجعة قوائم مالية أولية صدوريف حال  (9

 .يف أقرب وقت ممكن اهليئة

غري مستوف  ملتطلبات هذه املادة إذا طرحها الية واملوراق األتسجيل لقبول طلب  للهيئة (43

قدم مجيع املعلومات الالزمة  صدر، وأن امُلاملستثمرينحيقق مصلحة الطرح رأت أن 

إدراك ودراية فيما يتعلق على  الوصول إىل قرار مبين متكنهم من للمستثمرين اليت

 .املالية موضوع الطلبصدر واألوراق بامُل

كان ذا من هذه املادة إ( 9و) (8و) (6و)( 5( و)1)( و0) الفقراتحكام طبق أنال ت (44

 . صدر أوراق مالية مدرجة يف السوقللُم
 

 دوات الدينأل بالطرح العام: الشرو  املتعلقة والعشروناخلامسة املادة 

 القواعدمن هذه  والعشرين الرابعةخيضع إصدار أدوات الدين للشرو  الواردة يف املادة  (أ

ويف حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، جيب أن يكون  .حيثما تنطبق

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة مرخص هلا وفقًا للقواعد املنظمة للمنشآت ذات 

 األغراض اخلاصة.

نشرة إصدار واحدة  ّدِععليه أن ُيف، وضع برنامج إلصدار أدوات دين صدر يفإذا رغب امُل (ب

تغطي احلد األعلى لقيمة أدوات الدين اليت قد يتم إصدارها ضمن برنامج اإلصدار، ويف 

ح مجيع أدوات الدين اليت سيتم إصدارها طَرحالة موافقة اهليئة على نشرة اإلصدار، ُت

 اعتماد نشرة اإلصدار.من تاريخ ( شهرًا 21)ال تتجاوز  مدة مبوجب ذلك الربنامج خالل

غري مستوف   هذا الطلب وإن كانطرحها ودين التسجيل أدوات لهيئة املوافقة على طلب ل (ج

 صدرعلى أن يقدم امُل، املستثمرينإذا رأت أن الطرح حيقق مصلحة ، ملتطلبات هذه املادة
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 قرار مبين على إدراك مجيع املعلومات الالزمة للمستثمرين اليت متكنهم من الوصول إىل

 الطلب.  حملاألوراق املالية صدر وامُل يف شأنودراية 

ن على الراعي ي( من املادة الرابعة والعشر7( و)6( و)5( و)1( و)0)تنطبق أحكام الفقرات  (د

 .منشأة ذات أغراض خاصة من قبلأدوات الدين  بطرحفقط فيما يتعلق 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة ن علىي( من املادة الرابعة والعشر9تنطبق أحكام الفقرة ) (ه

 منشأة ذات أغراض خاصة.من قبل أدوات الدين بطرح الراعي فيما يتعلق و

 على إصدار أدوات الدين. نيوالعشر( من املادة الرابعة 8ال تنطبق أحكام الفقرة ) (و
 

 العام ألدوات الدين القابلة للتحويلإضافية للطرح والعشرون: شرو  السادسة املادة 

 :اآلتيةللشرو  دوات الدين القابلة للتحويل إصدار أ خيضع (أ

 .تنطبقحيثما ، القواعدمن هذه  والعشرين اخلامسةالشرو  الواردة يف املادة  (4

إذا كانت فئة األسهم اليت إال طرحها وات الدين القابلة للتحويل وجيوز تسجيل أدال  (2

 التحويل إليها مدرجة.يكون 

من فئة  إىل أسهم قابلة للتحويلالدين البأدوات  ةعلقاملتنشرة اإلصدار جيب أن تتضمن  (0

من  (42امللحق )لومات املنصوص عليها يف عالوة على املع-يف السوق  سبق إدراجها

 .القواعدهذه من ( 43امللحق )يف  الصلة احملددةذات املعلومات  - هذه القواعد

 على أدوات الدين القابلة للتحويل موافقًة طلب تسجيل وطرحموافقة اهليئة على  ّدَعُت (1

 .التحويل سهم ذات العالقة عندإصدار األ

ملصدر الذي يرغب يف إصدار أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم من فئة سبق جيب على ا (ب

 مبوجب أحكام هذا الباب.ويطرحها  األدواتتلك  إدراجها أن يسجل

 

 الطرحو طلب التسجيل: الفصل الرابع
 

 والعشرون: التعهد بالتغطيةالسابعة املادة 

يف ممارسة  مرخص له أو أكثرشخص  جيب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من (أ

 .املالية الكفايةواعد قبالتقيد الشخص املرخص له التعهد بالتغطية، وعلى ذلك أعمال 

 اآلتي: )أ( من هذه املادة على ال تنطبق أحكام الفقرة (ب

 لالستحواذ على شركة أو على أصل.زيادة رأس املال  (4

 .إصدار الرمسلةزيادة رأس املال من خالل  (2
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 زيادة رأس املال من خالل حتويل الديون. (0

 .أدوات الدينإصدار  (1

 .أدوات الدين القابلة للتحويلإصدار  (5
 

 ىل اهليئةإ والعشرون: تقديم طلب التسجيل والطرحالثامنة املادة 

أن يقدم طلبًا إىل اهليئة طرحها تسجيل أوراقه املالية وصدر الذي يرغب يف جيب على امُل

إىل  ًاطلب -بالتزامن مع ذلك-وأن يقدم  ،القواعديتضمن املعلومات املطلوبة مبوجب هذه 

 .اإلدراجتلك األوراق املالية وفقا ألحكام قواعد  إلدراجالسوق 
 

 والعشرون: املستندات املؤيدة التاسعة املادة 

أن يرفق  ،(اذا كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصةالراعي ) وأ، صدرجيب على امُل (أ

 املستندات اآلتيةنسخ إلكرتونية من املقدم إىل اهليئة طلب تسجيل أوراقه املالية وطرحها ب

 :االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه املستندات وتقدميها للهيئة عند طلبها( يه)وجيب عل

 خطاب تعيني املستشار املالي. (4

 تعيني املستشار القانوني.خطاب  (2

صدر اليت ختوهلم التوقيع على خطابات التفويض أو الوكاالت الصادرة ملمثلي امُل (0

 .(حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) نشرة اإلصدار

واملستشار املالي العاملني لدى املصدر  قائمة توضح بيانات االتصال باألشخاص (1

 .الذين هلم عالقة بالطلب واملستشار القانوني

التنفيذيني وأقربائهم واملساهمني وأرقام  أعضاء جملس اإلدارة وكبارأمساء بة قائم (5

 سجالتهم املدنية )أو ما يعادل ذلك لغري السعوديني(.

إليه  ٍضمفوَّ ها موقع من ممثٍلطرحعلى تسجيل األوراق املالية وخطاب طلب للموافقة  (6

  .القواعدهذه من ( 6يتضمن املعلومات املطلوبة يف امللحق )صدر عن امُل التوقيع نيابًة

ويف حال كان  .القواعدهذه من ( 7صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )إقرار من امُل (7

( 7إقرار من الراعي بالصيغة الواردة يف امللحق ) املصدر منشأة ذات أغراض خاصة،

 )أ( من هذه القواعد.

صدر وكل عضو جملس إدارة مقرتح من امُل إدارةإقرار وتعهد موقع من أعضاء جملس  (8

ويف حال كان املصدر منشأة  .القواعدهذه من ( 8صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )امُل

إقرار وتعهد موقع من أعضاء جملس إدارة الراعي وكل عضو ، ذات أغراض خاصة

 ( )أ( من هذه القواعد.8الواردة يف امللحق )جملس إدارة مقرتح من الراعي بالصيغة 
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 .)حيثما ينطبق(ذات العالقة من اجلهات احلكومية املوافقات املطلوبة  (9

 الثامنةمبوجب الفقرة )أ( من املادة  ةطلوبامل على املوافقات صدرامُل حصولما يثبت  (43

 .القواعدمن هذه  عشرة

 باللغة العربية. (ينطبقحسبما أو تعميم املساهمني ) مسودة نشرة اإلصدار (44

 صدر، أو ما يعادل ذلك. شهادة السجل التجاري للُم (42

ويف  لت عليها.دِخصدر ومجيع التعديالت اليت ُأالنظام األساسي وعقد التأسيس للُم (40

حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، النظام األساسي للمنشأة ذات 

 تعديالت أدخلت عليها. أياألغراض اخلاصة وللراعي و

لكل سنة من السنوات املالية الثالث اليت املراجعة للُمصدر  القوائم املالية السنوية (41

 تسبق تقديم الطلب مباشرة.

سنوية  خر قوائم ماليةاملركز املالي آلمنذ تاريخ مفحوصة أحدث قوائم مالية أولية  (45

 مراجعة.

 الصادر عن املستشار القانوني املتعلق بالطلب.تقرير العناية املهنية الالزمة القانوني  (46

 تقرير العناية املهنية الالزمة املالي املتعلق بالطلب. (47

صدر والشركات التابعة له ووصف تفصيلي ألحدث عرض يبني بالتفصيل هيكلة امُل (48

 صدر )إن وجدت(.تغيريات هيكلية للُم

هم وشعاراتهم صدر على استخدام أمسائخطابات موافقة من مجيع مستشاري امُل (49

 .(حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) وإفاداتهم يف نشرة اإلصدار

 طلب االكتتاب. مناذجنسخة من  (23

د فيه املتطلبات غري القابلة للتطبيق، يف حالة خطاب من املستشار املالي واملصدر حيدَّ (24

 من متطلبات اإلفصاح املنصوص عليها يف هذه القواعد. عدم انطباق أيٍّ

 هذه القواعد.من ( 46صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )املستشار املالي للُمخطاب من  (22

ويف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، خطاب من املستشار املالي 

 .من هذه القواعد )أ( (46للمنشأة بالصيغة الواردة يف امللحق )

هذه من ( 47صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )للُمالقانوني خطاب من املستشار  (20

ويف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، خطاب من املستشار القواعد. 

 .من هذه القواعد )أ( (47القانوني للمنشأة بالصيغة الواردة يف امللحق )
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يف حالة أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل، جيب إرفاق صورة من اتفاقية  (21

 أداة دين أو يقدم ضمانًا هلا.أداة الدين أو أي مستند آخر يشكل 

معايري و)سياسات تعارض املصاحل،  :يف ذلك مبا صدرُملالداخلية لوكمة احللوائح  (25

والئحة جلنة الرتشيحات  ،الئحة جلنة املراجعةوالعضوية يف جملس اإلدارة، وإجراءات 

 (.واملكافآت

 .تغطيةالبتعهد الضمان مجيع خطابات  (26

أغراض خاصة، االتفاقية اليت حتكم التمويل مع يف حال كان املصدر منشأة ذات  (27

 الراعي.

االتفاقية مع أمني احلفظ )إن  يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، (28

 وجدت(.

االتفاقية أو أي أحكام أخرى  يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، (29

 لتعيني املفوض أو الوكيل.

أي اتفاقية حتكم استثمار أصول  خاصة،يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض  (03

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو إدارتها.

 مستندات أخرى تطلبها اهليئة. أّي (04

أن يقدم إىل  ،(اذا كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصةالراعي ) ، أوصدرجيب على امُل (ب

نسخ إلكرتونية  وقبل اإلدراج تسجيل األوراق املالية وطرحها طلب املوافقة علىاهليئة بعد 

االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه املستندات وتقدميها  عليهمن املستندات اآلتية )وجيب 

 : للهيئة عند طلبها(

لغة العربية موقعًا على كل ( بالحسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) نشرة اإلصدار (4

 التوقيع. إليهم املفوضصدر صفحة منها من ممثلي امُل

ويف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض  .احملدث )حيثما ينطبق(السجل التجاري  (2

 خاصة، سجل املنشأة احملدث، والسجل التجاري احملدث للراعي.

 منوذج ختصيص األوراق املالية. (0

 أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة )متى ما كان ذلك منطبقًا(. (1

وإدارة مجيع اتفاقيات التعهد بالتغطية والتعهد بالتغطية من الباطن واتفاقيات التوزيع  (5

 .)حيثما ينطبق( املوقعة ذات العالقةاالكتتاب 

  .القواعدهذه من ( 6امللحق ) يتضمن املعلومات الواردة يف ،ث وموقع عليهخطاب حمّد (6
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صدر بعد املوافقة على طلب تسجيل فيما يتعلق بربنامج إصدار أدوات الدين، جيب على امُل (ج

األوراق املالية وطرحها، وبعد اكتمال طرح كل شرحية من برنامج إصدار أداة الدين 

 وقبل إدراجها، أن يستويف املتطلبات اآلتية:

 يقدم إىل اهليئة املستندات اآلتية:أن  (4

صدر ملحق التسعري لكل شرحية من برنامج إصدار أدوات الدين موقعًا من ممثل للُم .أ 

 مبوجب قواعد اإلدراج.  ىل السوقا إتقدميه فور، وذلك التوقيع إليه مفوض

 طرحها. جرىأن أدوات الدين حمل الطلب تأكيد خطاب  .ب 

شِعر اهليئة يف أقرب وقت ممكن بنتائج التخصيص النهائية ألدوات الدين أن ُي (2

 يف نشرة اإلصدار. املطروحة، وإمجالي املبالغ املدفوعة مقارنًة باملبلغ اإلمجالي احملدد

ريخ اودوات دين أي تفاصيل تألجيب أن يتضمن ملحق التسعري اخلاص بكل إصدار  (0

 ( أدوات الدين املطروحة وتفاصيل أسعارها.تإصدار واستحقاق واسرتداد )إن وجد

جيب أن يوضح ملحق التسعري مجيع أحكام اإلصدار وشروطه، إضافة إىل تلك الواردة  (1

 برنامج إصدار أدوات دين. يف نشرة اإلصدار يف شأن

أن حيتفظ أو الراعي )إذا كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة(،  ،صدرجيب على امُل (د

من مجيع املستندات املشار إليها يف بنسخ أصلية )أو مصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( 

سنوات من تاريخ اكتمال الطرح. ومع عدم اإلخالل بهذه  عشرةهذه املادة مدة ال تقل عن 

دعوى قائمة أو  يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّيعليه املدة، جيب 

اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بتلك املستندات، االحتفاظ بها حلني  مهدد بإقامتها( أو أّي

 . جراءات التحقيق القائمةانتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إ

( من الفقرة )أ( من هذه املادة على 26( و)25( و)47( و)46ال تنطبق الفقرات الفرعية ) (ه

صدر ال طلب تسجيل أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل وطرحها املقدم من ُم

 توجد لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق. 

 :يف السوق صدر أوراق مالية مدرجةكان للُم إذا (و

( 47( و)46( و)45( و)41( و)40( و)42( و)5ال تنطبق أحكام الفقرات الفرعية ) (4

من الفقرة )أ( ( 03( و)29( و)28( و)27)( و26و)( 25( و)21( و)23( و)48و)

( من الفقرة )ب( من هذه املادة عند تقديم طلب زيادة 5( و)1( و)0الفرعية )والفقرات 

 رأس املال لالستحواذ على شركة أو شراء أصل. 
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( 47( و)46( و)45( و)41( و)40( و)42( و)5ال تنطبق أحكام الفقرات الفرعية ) (2

من الفقرة )أ( ( 03( و)29( و)28( و)27)( و26و) (25( و)21( و)23( و)48و)

( من الفقرة )ب( من هذه املادة عند تقديم طلب زيادة 5( و)1( و)0الفرعية )والفقرات 

 ن.وحتويل ديمن خالل رأس املال 

 (47)و( 46)و( 45)و( 41)و( 40)و( 42)و( 5) الفرعية ال تنطبق أحكام الفقرات  (0

( 1والفقرة الفرعية ) )أ(ة الفقرمن ( 03( و)29( و)28( و)27)و (25و) (21و) (48و)

أسهم  من خالل إصدارزيادة رأس املال  عند تقديم طلب من هذه املادة من الفقرة )ب(

 .حقوق أولوية

 (47و) (46( و)45( و)41( و)40و) (42و) (5ال تنطبق أحكام الفقرات الفرعية ) (1

عند ( من الفقرة )ب( من هذه املادة 1من الفقرة )أ( والفقرة الفرعية ) (26و) (25و)

 .طرحهاأدوات الدين القابلة للتحويل و تسجيل أدوات الدين أوتقديم طلب 

 ال تنطبق أحكام هذه املادة على إصدار الرمسلة. (5

 منشأة ذات أغراض خاصة: الطرح من قبل يف حال كان (ز

 (20( و)24و) (45( و)41و) (43( و)5( و)1( و)0تنطبق أحكام الفقرات الفرعية ) (4

 من هذه املادة والفقرة )د(( من الفقرة )ب( 1( و)4والفقرات الفرعية ) من الفقرة )أ(

 على الراعي. -باإلضافة إىل املنشأة ذات األغراض اخلاصة -

على الراعي  من هذه املادة ( من الفقرة )أ(49( و)46تنطبق أحكام الفقرات الفرعية ) (2

 فقط.

 من هذه املادة. ( من الفقرة )أ(26( و)25ال تنطبق أحكام الفقرات الفرعية ) (0

 

 نشرة اإلصدار: الثالثوناملادة 

جيب أن تتضمن نشرة اإلصدار مجيع املعلومات الضرورية لتمكني املستثمر من تقويم  (أ

املصدر وأصوله وخصومه ووضعه املالي وإدارته وفرصه املتوقعة وأرباحه وخسائره،  نشا 

التزامات وحقوق وصالحيات  عن عدد األوراق املالية وسعرها وأّي وأن تتضمن معلومات 

جيب أن تتضمن ، ويف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة ومزايا مرتبطة بها.

نشرة اإلصدار مجيع املعلومات الضرورية لتمكني املستثمر من تقويم نشا  املنشأة ذات 

األغراض اخلاصة وأصوهلا وخصومها، والراعي وأصوله وخصومه ووضعه املالي وإدارته 



 

28 

 

ه املتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلومات عن عدد األوراق املالية وسعرها وفرص

 وأي التزامات وحقوق وصالحيات ومزايا مرتبطة بها.

احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن تتضمنها نشرة  قواعدهذه المن ( 9حيدد امللحق ) (ب

  إصدار األسهم.

احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن تتضمنها نشرة  القواعدهذه من ( 43حيدد امللحق ) (ج

 إصدار أسهم حقوق أولوية.

احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن تتضمنها نشرة  القواعدهذه من ( 44حيدد امللحق ) (د

ويف حال كان  مدرجة يف السوق. أوراق ماليةصدر إذا مل يكن للُم أدوات الدينإصدار 

( )أ( من هذه القواعد احلد األدنى 11املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، حيدد امللحق )

للمعلومات اليت جيب أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين املبنية على ديون ملنشأة ذات 

( )ب( من هذه القواعد احلد األدنى للمعلومات اليت 44أغراض خاصة، وحيدد امللحق )

 .ضمنها نشرة إصدار أدوات الدين املرتبطة بأصول ملنشأة ذات أغراض خاصةجيب أن تت

احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن تتضمنها نشرة  القواعدهذه من ( 42حيدد امللحق ) (ه

على أن تظل مدرجة  ،مدرجة يف السوق أوراق ماليةصدر إذا كان للُم إصدار أدوات الدين

  .طوال عملييت الطرح واإلدراج

 على احلد األدنى للمعلومات أدوات الدين القابلة للتحويلن حتتوي نشرة إصدار جيب أ (و

( 43واملعلومات ذات الصلة احملددة يف امللحق ) هذه القواعدمن ( 42) احملددة يف امللحق

 .هذه القواعدمن 

 باللغة العربية.م إىل اهليئة معدة اليت تقدَّنشرة اإلصدار مسودة تكون جيب أن  (ز

إىل الفقرات ذات م إىل اهليئة اليت تقدَّب اإلشارة يف هام  مسودة نشرة اإلصدار جي (ح

تغري عن مسودات سابقة، وجيب  ع إيضاح أّيمالعالقة املنصوص عليها يف هذه القواعد، 

 صدار يف الصفحة األوىل رقم املسودة وتاريخ التقديم.اإلأن تتضمن كل مسودة نشرة 

 
 

 : اإلصدارات اليت ال حتتاج إىل نشرة إصداروالثالثوناحلادية املادة 

لديه أوراق مالية صدر شرت  تقديم نشرة إصدار إلصدار أوراق مالية إضافية من ُم ُيال (أ

 ، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات اآلتية: مدرجة
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إدراجها. % من فئة أوراق مالية سبق 43األوراق املالية اليت تؤدي إىل زيادة ال تتجاوز  (4

 عّد( شهرًا ُت42وألغراض حتديد هذه النسبة، فإن سلسلة اإلصدارات اليت تتم خالل )

 إصدارًا واحدًا. عّدإصدارًا واحدًا، وسلسلة الصفقات اليت تراها اهليئة صفقة واحدة ُت

 األسهم الناجتة عن إصدار رمسلة. (2

 صدر.برامج أسهم موظفي امُل (0

 دين قابلة للتحويل إىل أسهم من فئة سبق إدراجها.األسهم الناجتة عن حتويل أدوات  (1

بشأنها تعميم  ّدَععلى أن ُي نوديالحتويل زيادة رأس املال من خالل األسهم الناجتة عن  (5

 .من هذه القواعد السابعة واخلمسنيمساهمني وفقًا ألحكام املادة 

على  لأصبغرض االستحواذ على شركة أو شراء زيادة رأس املال األسهم الناجتة عن  (6

من هذه  الثامنة واخلمسنياملادة بشأنها تعميم مساهمني وفقًا ألحكام  ّدَعأن ُي

 القواعد.

 جتزئة أسهم سبق إصدارها. (7

إىل اهليئة يف احلاالت املشار طرحها طلب تسجيل األوراق املالية وتقديم  صدرعلى امُل جيب (ب

وال جيوز  ملا حتدده اهليئة،و القواعدملتطلبات هذه الفقرة )أ( من هذه املادة وفقًا إليها يف 

 لطلب.ذلك اطرح األوراق املالية مبوجب هذه املادة قبل اعتماد اهليئة ل

 صدر اإلفصاح عن أي إصدار يتم مبوجب هذه املادة حبسب ما حتدده اهليئة.جيب على امُل (ج

( من الفقرة )أ( من هذه 7( و)6( و)5( و)1( و)0( و)2الفرعية ) تنطبق أحكام الفقراتال  (د

 منشأة ذات أغراض خاصة.يف حال كان املصدر املادة 
 

 الثالثون: نشرة اإلصدار التكميلية وتعميم املساهمني التكميليالثانية واملادة 

يئة إىل اهل (حسبما ينطبقتكميلي )مساهمني أو تعميم  جيب تقديم نشرة إصدار تكميلية (أ

منشأة ذات أغراض من قبل فيما يتعلق بإصدار أدوات الدين والراعي  ،صدرإذا علم امُل

اكتمال  وقبلأو تعميم املساهمني نشر نشرة اإلصدار  تاريخيف أي وقت بعد ،خاصة

)يف حالة نشرة اإلصدار( أو قبل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )يف حال تعميم  الطرح

 من اآلتي: بأيٍّ املساهمني(

حسبما ) أو تعميم املساهمني وجود تغيري مهم يف أمور جوهرية واردة يف نشرة اإلصدار (4

 .(ينطبق

 أو تعميم املساهمني ظهور أي مسائل مهمة كان جيب تضمينها يف نشرة اإلصدار (2

 .(حسبما ينطبق)
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حسبما ) اآلتي التكميلي املساهمني تعميمأو  جيب أن تتضمن نشرة اإلصدار التكميلية (ب

 :(ينطبق

 )أ( من هذه املادة.تفاصيل ما طـرأ من تغيري أو مسائل إضافية حبسب الفقرة  (4

هذه من  (9)من امللحق  (4من القسم ) (43إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة ) (2

الفقرة هذه القواعد، أو من ( 43( من امللحق )4( من القسم )7الفقرة )أو  القواعد،

( 4( من القسم )43أو الفقرة ) هذه القواعد،من  (44امللحق )( من 4( من القسم )9)

من هذه  ( )ب(44( من امللحق )4( من القسم )43( )أ( أو الفقرة )44من امللحق )

أو الفقرة القواعد، هذه من  (42( من امللحق )4( من القسم )9أو الفقرة ) ،القواعد

( من القسم 44أو الفقرة )، هذه القواعدمن ( 40( من امللحق )4( من القسم )44)

  .(حسبما ينطبق) هذه القواعدمن ( 41( من امللحق )4)

حال كان  أعضاء جملس إدارة الراعي يفو ،صدرمن أعضاء جملس إدارة امُلإقرار  (0

تغيري مهم يف أمور جوهرية أو مسائل بعدم وجود  ،منشأة ذات أغراض خاصة املصدر

املساهمني تعميم أو  نشرة اإلصدار التكميليةح عنها يف فِصإضافية مهمة غري اليت ُأ

 .التكميلي

يف حال كان وأعضاء جملس إدارة الراعي  ،صدرإقرار من أعضاء جملس إدارة امُل (1

تعميم أو  بأن نشرة اإلصدار التكميلية ،منشأة ذات أغراض خاصة املصدر

 إىل اهليئة. مّدُق التكميلياملساهمني 

إىل اهليئة مبوجب هذه  تكميليمساهمني أو تعميم  عند تقديم نشرة إصدار تكميلية (ج

ليهم ض إقعة من قبل ممثلي املصدر املفوَّن تكون كل صفحة منها موأجيب  املادة،

 . التوقيع

ر الذي إىل اهليئة مبوجب هذه املادة، حيق للمستثم عند تقديم نشرة إصدار تكميلية (د

ل اكتتابه يف التكميلية أن يلغي أو يعّدنشرة اإلصدار  اكتتب يف أوراق مالية قبل نشر

 تلك األوراق املالية قبل انتهاء فرتة الطرح.

إىل اهليئة مبوجب هذه  تكميليمساهمني أو تعميم  عند تقديم نشرة إصدار تكميلية (ه

صوص عليها املن للمتطلباتاملعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية ن تكون أاملادة، جيب 

وإذا رأت اهليئة بناًء على املعلومات الواردة يف  .التنفيذية وقواعد السوقولوائحه يف النظام 

قد ال يكون  أن الطرح املقرتحالتكميلي املساهمني تعميم أو  نشرة اإلصدار التكميلية
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ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو  أو ،املستثمرينمصلحة  يف

  .صدر أن يوقف الطرحتطلب من امُلهلا أن فيجوز ، قواعد السوق

ال جيوز نشر نشرة اإلصدار التكميلية أو تعميم املساهمني التكميلي وإطالع اجلمهور  (و

 .على تلك النشرة أو التعميم دون احلصول على موافقة اهليئة
 

 والثالثون: صالحيات اهليئة جتاه طلب تسجيل األوراق املالية وطرحهاالثالثة املادة 

 اآلتي: تسجيل األوراق املالية وطرحهاشرت  ملوافقة اهليئة على طلب ُي (أ

تلقي اهليئة إشعارًا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق املشروطة على طلب اإلدراج  (4

 املقدم مبوجب قواعد اإلدراج.

( من هذه 4عدم سحب السوق موافقتها املشروطة املشار إليها يف الفقرة الفرعية ) (2

 الفقرة.

حسبما بأن املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني ) ع اهليئةاقتنا (0

 ( كاملة ومستوفية للشرو  املنصوص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية.ينطبق

 ( يومًا من تاريخ تسلم مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة15تراجع اهليئة الطلب خالل ) (ب

إلشعار املشار إليه يف الفقرة ل اهليئةتسلم شرت  لبدء هذه املدة وال ُي مبوجب هذه القواعد.

على األقل من ( أيام 43قبل ) هعلى أن تتسلم ،( من الفقرة )أ( من هذه املادة4الفرعية )

لفرتة ال تزيد عن للهيئة متديد مدة املراجعة  وإال جاز ،تاريخ انتهاء مدة مراجعة الطلب

  تسلمها لذلك اإلشعار.  من تاريخ أيام (43)

قد ال يكون يف مصلحة إذا رأت اهليئة بعد مراجعة الطلب أن طرح األوراق املالية املقرتح  (ج

 ،أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوقأن ينتج عنه إخالل بالنظام  املستثمرين، أو ميكن

 :من اآلتي هلا اختاذ أيٍّفيجوز 

 .استقصاءات تراها مناسبة أن جتري أّي (4

صدر أو من ميثله احلضور أمام اهليئة لإلجابة عن أسئلة اهليئة وشرح أن تطلب من امُل (2

ويف حال كان املصدر منشأة ذات  .املسائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطلب

أغراض خاصة، أن تطلب من املنشأة أو من ميثلها أو الراعي أو من ميثله احلضور 

هليئة وشرح املسائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة أمام اهليئة لإلجابة عن أسئلة ا

 .بالطلب

طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة  أن تطلب من مقدم الطلب أو أّي (0

 .املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها اهليئة
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أن تؤجل اختاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول إلجراء مزيد من  (1

 .التحققالدراسة أو 

إذا قررت اهليئة بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة أن  (د

عنه إخالل  ميكن أن ينتج ما زال يف غري مصلحة املستثمرين، أو الطلب الطرح حمّل

صدر بعدم لهيئة أن تصدر "تبليغًا" للُمفل، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوقبالنظام 

إخطارًا" حيظر طرح أو بيع أو نقل ملكية األوراق املالية اليت ''اعتماد طلبه، أو أن تنشر 

 يشملها الطلب. 

املوافقة على نشرة مبنزلة موافقة اهليئة على طلب تسجيل األوراق املالية وطرحها  ّدَعُت (ه

 .حسبما ينطبقاإلصدار أو تعميم املساهمني، 

ال جيوز نشر نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني وإطالع اجلمهور على تلك النشرة أو  (و

 التعميم دون موافقة اهليئة على طلب تسجيل األوراق املالية وطرحها. 

على طلب تسجيل قبل احلصول على موافقة اهليئة -للُمصدر ومستشاره املالي ُيسمح  (ز

امُلصدر وقوائمه املالية على جمموعة من  بعرض معلومات عن -األوراق املالية وطرحها 

املستثمرين احملتملني؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة املستثمرين احملتملني يف املشاركة 

على أن ال يرتتب على ذلك أخذ تعهد ملزم  يف االكتتاب يف أسهم امُلصدر يف حال طرحها

 .باالكتتاب 

موافقة اهليئة على طلب تسجيل قبل احلصول على  -ُيسمح للُمصدر ومستشاره املالي (ح

بعرض معلومات عن امُلصدر وقوائمه املالية على جمموعة  -األوراق املالية وطرحها 

حمددة من األشخاص املرخص هلم يف ممارسة نشا  تقديم املشورة بغرض إصدار أحباث 

على وتقارير مالية حول امُلصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك األحباث والتقارير قبل احلصول 

 موافقة اهليئة على طلب تسجيل األوراق املالية وطرحها. 

 واإلشعارات الرمسيةوتعميم املساهمني والثالثون: نشر نشرة اإلصدار الرابعة املادة  

من إتاحتها للجمهور خالل فرتة ال تقل عن  والتأكدصدر نشر نشرة اإلصدار امُلعلى جيب  (أ

  ( يومًا قبل بداية الطرح.41)

صدر نشر نشرة اإلصدار والتأكد من الفقرة )أ( من هذه املادة، جيب على امُل من استثناًء (ب

إذا  اجلمعية العامةانعقاد موعد ( يومًا قبل 41إتاحتها للجمهور خالل فرتة ال تقل عن )

 إصدار أسهم حقوق أولوية.ب النشرة تتعلق تكان
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فيجب ، القواعدحكام هذه وفقًا أل صدر نشر تعميم مساهمنيعلى امُلجيب إذا كان  (ج

اجلمعية العامة انعقاد موعد ( يومًا قبل 41ال تقل عن )عليه إتاحته للجمهور خالل فرتة 

 .ذات العالقة

أو تعميم  تكميليةالصدار اإلنشرة  أو أو تعميم املساهمني جيب أن تكون نشرة اإلصدار (د

يف املواقع اإللكرتونية للمصدر  للجمهور متاحة نطبق()حيثما ي املساهمني التكميلي

 واهليئة والسوق واملستشار املالي.

، أو تعميم املساهمني صدر إعالنًا يف جريدة حملية بعد نشر نشرة اإلصداريف حال نشر امُل (ه

 :ينطبق( حيثما) اآلتي -أدنى حدًا -جيب أن يتضمن اإلعالن 

منشأة ذات أغراض يف حال كان املصدر و، صدر ورقم سجله التجارياسم امُل (4

اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة ورقم سجلها، واسم الراعي ورقم سجله  ،خاصة

 .التجاري

 .طرحهااألوراق املالية وقيمتها ونوعها وفئتها اليت يشملها طلب تسجيل األوراق املالية و (2

أو تعميم  العناوين واألماكن اليت ميكن اجلمهور احلصول فيها على نشرة اإلصدار (0

 .ساهمنيامل

 .أو تعميم املساهمني تاريخ نشر نشرة اإلصدار (1

متالك األوراق املالية أو أو طرحًا ال بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة (5

 أو االكتتاب فيها.شرائها 

واملستشار املالي واملستشار القانوني )إن وجد( اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية  (6

  .املستلمةواجلهات 

بيان بإمجالي قيمة األوراق املالية اليت ميكن إصدارها مبوجب برنامج إصدار )إن  (7

 وجد(. 

ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية ''إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية:  (8

تأكيدات  السعودية )تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أّي

مسؤولية مهما كانت عن  من أّي تتعلق بدقته أو اكتماله، وختليان نفسيهما صراحًة

 ."جزء منه خسارة تنتج عما ورد يف هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أّي أّي
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 والثالثون: نشر املعلوماتاخلامسة املادة 

صدر نشر معلومات إضافية أو فرض التزامات إضافية مستمرة عليه للهيئة أن تطلب من امُل (أ

صدر مبا تنوي اختاذه يف هذا الشأن، وتتيح له تقديم وتبلغ اهليئة امُلرأت ذلك مناسبًا. إذا 

   نظره قبل فرض تلك املتطلبات أو االلتزامات. ةوجه

لغري مبعلومات مطلوب من هذه املادة، ال جيوز تزويد امع مراعاة أحكام الفقرة )ج(  (ب

  إال بعد تقدميها إىل اهليئة ونشرها. القواعدهذه نشرها مبوجب 

من األشخاص اآلتي بيانهم عن املعلومات املطلوب نشرها  صدر اإلفصاح أليٍّجيوز للُم (ج

 قبل تقدميها إىل اهليئة ونشرها:  القواعدهذه مبوجب 

  املشورة فيما يتعلق بهذه القواعد.صدر باحلد الذي ميكنهم من تقديم مستشارو امُل (4

  معه للتصريح باملعلومات.يتعاقد صدر الذي وكيل امُل (2

أشخاص يتفاوض املصدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على متويل، مبا يف ذلك  (0

  متعهدو التغطية احملتملون أو املقرضون.

بسرية املعلومات وأن عليهم  صدر إبالغ األشخاص السابق ذكرهم كتابيًاعلى امُل جيب (د

صدر أو أي أوراق مالية أخرى ذات عالقة قبل توافر تلك عدم التعامل يف األوراق املالية للُم

 املعلومات للجمهور.

ميكن القواعد هذه صدر أن اإلفصاح عن مسألة جيب اإلفصاح عنها مبوجب امُلذا رأى إ (ه

عدم اإلفصاح عن تلك يؤدي أن يؤدى إىل إحلاق ضرر غري مسوغ به وأنه من غري املرجح أن 

املسألة إىل تضليل املستثمرين فيما يتعلق باحلقائق والظروف اليت يكون العلم بها 

صدر أن يتقدم بطلب إلعفائه من لتقويم األوراق املالية ذات العالقة، فإنه جيوز للُم ضروريًا

املطلوبة  بيانًا باملعلوماتوجيب يف هذه احلالة أن يقدم إىل اهليئة بسرية تامة ذلك. 

وللهيئة املوافقة  واألسباب اليت تدعوه إىل عدم اإلفصاح عن تلك املعلومات يف ذلك الوقت.

هلا يف أي وقت فيجوز  ،طلبال علىاهليئة  وافقتإذا أو رفضه، على أنه  طلب اإلعفاءعلى 

  معلومات تتعلق باإلعفاء ذي العالقة. إعالن أّيبصدر أن تلزم امُل

 .يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة على الراعي تنطبق أحكام هذه املادة  (و

 والثالثون: الطلبات املتعلقة بربامج أسهم املوظفنيالسادسة املادة 

توزيــع أسهـــم لفئـة مل يســبق إدراجهــا علـــى  طرحهــا وإذا تضـمن طلــب تســجيل األوراق املاليـة    ( أ

 استيفاء املتطلبات اآلتية:  فيجب املوظفني من خالل برنامج خمصص لذلك، 
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أن يكون االكتتاب يف تلك األسهم مقتصرًا على أعضاء جملس إدارة وموظفي  (4

     صدر والشركات التابعة لـه.امُل

بناًء على الربنامج لن  سُتصَدرصدر من أن إمجالي عدد األسهم اليت أن يتأكد امُل (2

 صدر. % من رأس املال املدفوع للُم45وقت من األوقات  يتجاوز يف أّي

 اصة.اخلغراض األنشأة ذات املال تنطبق أحكام هذه املادة على  ( ب

 

 والثالثون: الطلبات املعلقةالسابعة املادة 

متى ما رأت أن ذلك طرحها وعلى تقديرها احملض إلغاء طلب تسجيل أوراق مالية  للهيئة بناًء

وفقًا  ًاجديد ًاصدر طلبويرتتب على إلغاء الطلب يف هذه احلالة أن يقدم امُل. الطلب قد ظل معلقًا

طرح األوراق املالية حمل تسجيل ورغب يف  إذاالقواعد لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه 

 .امُللغىالطلب 
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 الباب اخلامس

 ذات األغراض اخلاصة صفقات متويل املنشأة

 الفصل األول: صفقات التمويل اجلديدة للمنشأة ذات األغراض اخلاصة
 

 املادة الثامنة والثالثون: النطاق والتطبيق

هذا الفصل إىل تنظيم املتطلبات اليت تنطبق على كل صفقة متويل ذات عالقة بإصدار يهدف 

 جديد من أدوات الدين.املنشأة ذات األغراض اخلاصة لفئة جديدة أو إصدار 

 

 املادة التاسعة والثالثون: موافقة اهليئة على صفقات التمويل اجلديدة

ال جيوز الدخول يف أي صفقة متويل ذات عالقة بإصدار املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (أ

لفئة جديدة أو إصدار جديد من أدوات الدين ما مل يتم احلصول على موافقة اهليئة على 

 التمويل املطلوب وفقًا للفقرة )أ( من املادة األربعني من هذه القواعد.طلب صفقة 

جيب أن تتوافر يف كل صفقة متويل مجيع الشرو  ذات العالقة الواردة يف الفصل الثاني  (ب

 من هذا الباب.

ألغراض هذا الفصل، جيوز أن تشمل موافقة اهليئة إصدارات متعددة من أدوات الدين  (ج

واحد. ويف حالة موافقة اهليئة على صفقة التمويل، تطرح مجيع أدوات حتت برنامج إصدار 

( شهرًا التالية ملوافقة اهليئة 21الدين اليت سيتم إصدارها مبوجب الربنامج خالل الـ)

 شريطة التزام الراعي للمتطلبات اآلتية:

 أن يقدم إىل اهليئة ويف أقرب وقت ممكن املستندات اآلتية: (4

حية من برنامج إصدار أدوات الدين موقعًا من ممثل ملحق التسعري لكل شر .أ 

 للمنشأة والراعي مفوض إليه التوقيع؛

 خطاب تأكيد أن أدوات الدين حمل الطلب قد جرى طرحها. .ب 

جيب أن يتضمن ملحق التسعري اخلاص بكل إصدار ألدوات الدين أي تفاصيل تواريخ  (2

ب إدراجها وتفاصيل إصدار واستحقاق واسرتداد )إن وجدت( أدوات الدين املطلو

 أسعارها.
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 جيب أن يوضح ملحق التسعري مجيع أحكام اإلصدار وشروطه. (0

جيب على الراعي أن يشعر اهليئة يف أقرب وقت ممكن بنتائج التخصيص النهائية  (1

ألدوات الدين املطروحة، وإمجالي املبالغ املدفوعة مقارنة باملبلغ اإلمجالي احملدد يف 

 الطلب.

للمنشأة ذات األغراض اخلاصة طرح أدوات الدين أو تقديم أنفسهم  ال جيوز للراعي أو (د

على أنهم يطرحون أدوات دين أو أن ميكنا طرفًا ثالثًا من طرح أدوات دين أو تقديم نفسه 

على أنه يطرح أدوات دين عن طريق املنشأة ذات األغراض اخلاصة املشمولة ضمن الطلب 

 اهليئة املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة.املقدم للهيئة، دون احلصول على موافقة 

اثين عشر على مقدم طلب طرح أدوات الدين طرحًا عامًا البدء بطرح تلك األدوات خالل  (ه

من تاريخ صدور موافقة اهليئة على الطلب وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة، وإال ُعّدت شهرًا 

 موافقة اهليئة ملغاة.
 

 اءات وصالحيات اهليئة فيما يتعلق بطلب صفقة متويلاملادة األربعون: إجر

على الراعي تقديم طلب املوافقة على صفقة متويل إىل اهليئة متضمنًا املعلومات  (أ

 واإلقرارات املطلوبة وفقًا للمتطلبات الواردة يف هذه القواعد حبسب نوع الطرح. 

تقوم اهليئة بعد تسلمها مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة بإشعار الراعي كتابيًا  (ب

بذلك، وهلا اختاذ أي من القرارات اآلتية خالل املدد احملددة يف الفقرة )ج( من هذه 

 املادة: 

املوافقة على طلب صفقة التمويل، ويف حالة صفقة التمويل املتعلقة بطرح أدوات  (4

خاصًا، تعد موافقة اهليئة صادرة مبضي عشرة أيام من تاريخ إشعار دين طرحًا 

اهليئة املشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة إال إذا قامت اهليئة باختاذ أي من 

القرارات الواردة يف هذه املادة قبل مضي املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة 

 الفرعية.

 شرو  والقيود اليت تراها مناسبة.املوافقة على طلب صفقة التمويل بال (2

 عدم املوافقة على طلب صفقة التمويل وأسبابه. (0
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( يومًا من تاريخ 15ألغراض الفقرة )ب( من هذه املادة، تراجع اهليئة الطلب خالل ) (ج

تسلم مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة مبوجب هذه القواعد، إذا كانت صفقة 

دين طرحًا عامًا، أما إذا كانت صفقة التمويل ذات التمويل ذات عالقة بطرح أدوات ال

( أيام من تاريخ 43عالقة بطرح أدوات الدين طرحًا خاصًا فرتاجع اهليئة الطلب خالل )

 مبوجب هذه القواعد. تسلم مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة

أن املوافقة على إذا رأت اهليئة بعد مراجعة الطلب املقدم وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة   (د

طلب صفقة التمويل قد ال يكون يف مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن ينتج عنه 

 إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز هلا اختاذ أي من اآلتي:

 أن جتري أي استقصاءات تراها مناسبة. (1

اصة أو من أن تطلب من الراعي أو من ميثله، أو املنشأة ذات األغراض اخل (5

ميثلها احلضور أمام اهليئة لإلجابة عن أسئلة اهليئة وشرح املسائل اليت ترى 

 اهليئة أن هلا عالقة بالطلب.

أن تطلب من الراعي أو املنشأة ذات األغراض اخلاصة تقديم معلومات إضافية  (6

أو تأكيد صحة املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها تراها اهليئة ضرورية 

، على أن تقدم خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ طلبها، ما مل حتدد اهليئة ةاهليئ

  خالف ذلك.

التأكد من صحة أي معلومات يقدمها الراعي أو تقدمها املنشأة ذات األغراض  (7

 اخلاصة.

للهيئة رفض دراسة الطلب يف حال عدم قيام الراعي أو املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (ه

( من الفقرة 0املطلوبة منهم خالل املدة احملددة يف الفقرة الفرعية )بتوفري املعلومات 

 )د( من هذه املادة.

إذا قررت اهليئة بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )د( من هذه املادة أن  (و

صفقة التمويل حمل الطلب ما زالت يف غري مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن ينتج 

  أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة رفض الطلب.عنها إخالل بالنظام 
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 شرو  صفقات التمويل للمنشأة ذات األغراض اخلاصةالفصل الثاني: 
 

 املادة احلادية واألربعون: النطاق والتطبيق

يهدف هذا الفصل إىل تنظيم الشرو  اليت جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (أ 

صفقة متويل تدخلها تتعلق بإصدار فئة جديدة أو إصدار التأكد من استيفائها لكل 

 جديد من أدوات الدين.

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة التأكد من استيفاء كل صفقة متويل  (ب 

 للشرو  الواردة يف املواد من الثالثة واألربعني إىل الثامنة واألربعني من هذه القواعد.

ة يف صفقة متويل تشمل إصدار أدوات دين عند دخول املنشأة ذات األغراض اخلاص (ج 

مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول، جيب عليها أيضًا التأكد من استيفاء 

 تلك الصفقة للشرو  الواردة يف املادة التاسعة واألربعني من هذه القواعد.

 عند دخول املنشأة ذات األغراض اخلاصة يف صفقات متويٍل متعددة، جيب عليها أيضًا (د 

التأكد من استيفاء صفقات التمويل للشرو  الواردة يف املادة اخلمسني من هذه 

 القواعد.

 

 املادة الثانية واألربعون: هيكلة التمويل

ال توجد قيود على اهليكلة اليت جيوز للمنشأة ذات األغراض اخلاصة استخدامها يف صفقات 

 التمويل اليت تدخل فيها.

 

 تعيني أمني احلفظاملادة الثالثة واألربعون: 

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة تعيني أمني حفظ وفقًا للقواعد املنظمة  (أ 

 للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.
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جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة تزويد أمني احلفظ جبميع املعلومات  (ب 

ض والبيانات الضرورية ألداء مهامه وفقًا للقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغرا

 اخلاصة.

للمنشأة ذات األغراض اخلاصة إنهاء خدمات أمني احلفظ عند طلبه، أو وفقًا  (ج 

 للمنشأة ذات األغراض اخلاصة. يألحكام النظام األساس

 

 املادة الرابعة واألربعون: محاية املستثمر

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل ترتيبات مالئمة حلماية مصاحل 

وفقًا ألحكام املادة احلادية واخلمسني من هذه القواعد ويشمل ذلك تعيني وكيل املستثمرين 

 أو مفوض.

 

 املادة اخلامسة واألربعون: استخدام املتحصالت 

جيب أن يكون حتصيل متحصالت إصدار أدوات الدين، وحفظها، وإدارتها )حيثما ينطبق(، 

قواعد، حسبما ينطبق، ووفقًا لشرو  واستثمارها، متوافقًا مع اإلفصاح املقدم مبوجب هذه ال

 وأحكام أدوات الدين. 

 

 املادة السادسة واألربعون: املدفوعات واحلسابات البنكية

 دون اإلخالل بأحكام املادة اخلامسة واألربعني من هذه القواعد:

إذا تضمنت شرو  وأحكام أدوات الدين سداد متحصالت اإلصدار إىل املنشأة ذات  (4

األغراض اخلاصة، فإن مجيع ما يدفع من قبل املستثمرين أو من ينوب عنهم 

 لالكتتاب فيها جيب أن يودع يف حساب بنكي لدى البنك املعني. 

ًا هلذه جيب حتصيل مجيع مدفوعات املنشأة ذات األغراض اخلاصة ودفعها وفق (2

القواعد، والقواعد واألنظمة األخرى ذات العالقة، ونظامها األساسي، وشرو  

 وأحكام أدوات الدين الصادرة من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة.
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إذا تضمنت شرو  وأحكام أدوات الدين قيام املنشأة ذات األغراض اخلاصة بدفع  (0

ن خالل حساب بنكي للمنشأة ذات مبالغ مالية للمستثمرين، جيب دفع تلك املبالغ م

 األغراض اخلاصة.

 

 املادة السابعة واألربعون: االستثمار

دون اإلخالل بأحكام املادة اخلامسة واألربعني من هذه القواعد، ختضع مجيع استثمارات 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة، واإلشراف عليها، وإدارتها )حسبما ينطبق(، وحتصيل 

للقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة وهذه القواعد، واألنظمة عوائدها وفقًا 

واللوائح األخرى ذات العالقة، ونظامها األساسي، وشرو  وأحكام أدوات الدين الصادرة من 

 قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 

 املادة الثامنة واألربعون: اإللزامية

ذات األغراض اخلاصة فيما يتعلق بصفقة جيب أن يكون كل عقد متويل تربمه املنشأة 

 متويل:

نظاميًا ونافذًا وملزمًا جلميع أطرافه إىل احلد الذي يتعلق مبصاحل املستثمرين،  (4

باستثناء ما يتم اإلفصاح عنه بوضوح يف نشرة اإلصدار أو مستند الطرح اخلاص، 

 حسبما ينطبق.

 ، حسبما ينطبق.أن يكون متوافقًا مع اإلفصاح املقدم مبوجب هذه القواعد (2

 

املادة التاسعة واألربعون: صفقات التمويل املتضمنة إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات 

 دين مدعومة بأصول

ختضع صفقة التمويل اليت تشمل إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة 

 بأصول للمتطلبات اآلتية:

أو بنكًا حمليًا أو شركة متويل حاصلني  جيب أن يكون الراعي شخصًا مرخصًا له، (4

 ذات احلكومية من اجلهات ملزاولة أعماهلم ونشاطاتهم الالزمة على الرتاخيص
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( من الفقرة )أ( من املادة التاسعة والعشرين 2العالقة، وفقًا ألحكام الفقرة الفرعية )

 من القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

أن حيفظ األوراق املالية للمنشأة ذات األغراض اخلاصة وفقًا جيب على أمني احلفظ  (2

 ألحكام املادة الثالثة والثالثني من القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

 

 املادة اخلمسون: صفقات التمويل املتعددة

عدم جيب أن يكون الراعي قادرًا على أن يثبت للهيئة وجود محاية قانونية كافية للتأكد من 

تعرض املستثمرين يف صفقة متويل ملخاطر اخلسائر نتيجة مسؤولية املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت قد تنشأ عن أي صفقة متويل أخرى تكون طرفًا فيها، مامل تكن تلك الصفقة 

جزء من صفقة متويل ومت اإلفصاح عنها بوضوح يف نشرة اإلصدار أو مستند الطرح اخلاص، 

 حسبما ينطبق.

 

 محاية املستثمرينلفصل الثالث: ا
 

 املادة احلادية واخلمسون: محاية املستثمرين

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل احلماية الكافية حلملة أدوات  (أ

الدين اليت تصدرها املنشأة ذات األغراض اخلاصة، وجيب أن تتضمن هذه الوثائق كحد 

 ذه املادة.أدنى الرتتيبات املنصوص عليها يف ه

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل ترتيبات نافذة وملزمة نظامًا وغري  (ب

قابلة للنقض من شأنها منع كل مالك للمنشأة ذات األغراض اخلاصة من القيام بأي من 

 اآلتي:

ممارسة أي من حقوقه كمالك دون موافقة أغلبية محلة أدوات الدين املتعلقة  (4

 التمويل.بصفقة 
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التصرف يف أسهمه بشكل خمتلف عما هو منصوص عليه بشكل صريح يف  (2

شرو  وأحكام أدوات الدين وما هو مفصح عنه يف نشرة اإلصدار أو مستند 

 الطرح اخلاص، حسبما ينطبق.

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل ترتيبات نافذة وملزمة نظامًا وغري  (ج

ملة أدوات الدين الذين يتصرفون كأغلبية محلة أدوات الدين )وفقًا قابلة للنقض تتيح حل

للقيمة األمسية( وهلم أحقية التصويت لكل فئة من أدوات الدين الصادرة عن املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة إلزام املنشأة ذات األغراض اخلاصة بالقيام مبا يلي:

قة بصفقة التمويل اليت التصرف وفقًا لتعليمات محلة أدوات الدين ذات العال (4

 ترتبط بها تلك األدوات.

الوفاء جبميع احلقوق واملطالبات للمنشأة ذات األغراض اخلاصة املتعلقة  (2

 بصفقة التمويل.

ال جيوز للراعي أو أي من تابعيه أو أي شخص ميثل الراعي ممارسة أي من حقوق  (د

الل اجتماع محلة أدوات التصويت املرتبطة بأدوات الدين، اليت مت إصدارها ألي منهم، خ

 الدين من فئة معينة. 

جيب تضمني النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة حكمًا لتعيني وكيل أو  (ه

 مفوض ميثل محلة أدوات الدين.
 

 املادة الثانية واخلمسون: حظر وتعليق اإلصدار

غراض اخلاصة أو للهيئة يف أي وقت أن تصدر قرارًا مكتوبًا مينع أو يقيد املنشأة ذات األ (أ 

الراعي من طرح أو بيع أدوات الدين الصادرة عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة إذا رأت أن 

طرح أو بيع أدوات الدين ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد 

 السوق.

إليه يف الفقرة )أ(  إذا تلقت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو الراعي إشعارًا بالقرار املشار (ب 

 من هذه املادة، جيب عليها اختاذ اآلتي:
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التوقف فورًا عن مجيع عمليات طرح أو بيع أدوات الدين اليت تتم بواسطة أي منهما أو  (4

 بواسطة أي شخص آخر ميثل أيًا منهما.

أن ُتشعر فورًا أي شخص آخر تعلم أنه يعمل على طرح أو بيع أدوات الدين اليت صدر  (2

 ملنع أو التقييد بالتوقف عن ذلك.بشأنها ا

أن ُتشعر اهليئة عند طلبها بهوية كل شخص ذي عالقة بأي من عمليات طرح أو بيع  (0

 أدوات الدين.
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 السادس الباب

 التغيريات يف رأس املال

 صدري األسهم املدرجة: زيادة رأس املال مُلالفصل األول

 
 

 والتطبيق النطاق: الثالثة واخلمسوناملادة 

إلغاؤها نتيجة التغري أو  وتسجيلها وطرحها إىل تنظيم إصدار األسهم يهدف هذا الباب (أ

 .املدرجة أسهمه يف السوق الرئيسية صدريف رأس مال امُل

 .ال تنطبق أحكام هذا الباب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة (ب

أسهمه يف جت أدِرالذي صدر األجنيب على امُل ال تنطبق أحكام هذا الباب (ج(ب

 . السوق الرئيسية وفقًا لقواعد اإلدراج

 

صدر أوراق مالية مدرجة واملستندات : تقديم طلب زيادة رأس املال مُلالرابعة واخلمسون املادة

 املؤيدة

من أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها طرح وصدر الذي يرغب يف تسجيل جيب على امُل

أو حتويل الديون عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرمسلة خالل زيادة رأس ماله 

معية قبل دعوة اجل احلصول على موافقة اهليئة -أو االستحواذ على شركة أو شراء أصل

صدر للُمالعامة غري العادية اجلمعية وجيب احلصول على موافقة  .صدرالعامة غري العادية للُم

احلصول على موافقة اجلمعية  مكن منوإذا مل يت ،اهليئة من تاريخ موافقةأشهر خالل ستة 

رغب يف  إذا صدر إعادة تقديم طلبهوتعّين على امُل ،ت موافقة اهليئة ملغاة، ُعّدتلك الفرتةخالل 

 .زيادة رأس ماله

 

 املتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية واملتطلبات : الشرو خلامسة واخلمسونااملادة 

من هذه  والعشرين التاسعةاملادة  منصوص عليها يف ذات عالقةمتطلبات  إىل أّي باإلضافة (أ

هليئة لتسجيل أسهم حقوق يف تقديم طلب إىل ا صدر الذي يرغبجيب على امُلالقواعد، 

  استيفاء الشرو  اآلتية: طرحهاوأولوية 

إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام  تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت أّي (4

  .عنه يف نشرة اإلصدار السابقة فِصحُأمبا  تلك املتحصالت مقارنًة

تقديم تفاصيل عن أي حتفظات تضمنتها القوائم املالية السنوية املراجعة للسنة املالية  (2

  سابقة.ال
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بني  كثرأ% أو 5بنسبة وجود اختالف  عند اإلفصاح للجمهور صدرجيب على امُل (ب

نشرة  عنه يف فِصحُأمقابل ما إصدار أسهم حقوق األولوية االستخدام الفعلي ملتحصالت 

   .ذلكفور علمه بذات العالقةصدار اإل

 

 املتعلقة بإصدار الرمسلة واملتطلبات : الشرو السادسة واخلمسوناملادة 

للهيئة طلب تقديم  زيادة رأس ماله عن طريق إصدار رمسلةصدر الذي يرغب يف جيب على امُل

 .القواعدهذه من ( 48لحق )الواردة يف املاملعلومات  على -أدنى حدًا-حيتوي 

 

 

 

بزيادة رأس املال عن طريق حتويل املتعلقة  واملتطلبات : الشرو السابعة واخلمسوناملادة 

 الديون

من هذه  والعشرينالتاسعة متطلبات ذات عالقة منصوص عليها يف املادة  باإلضافة إىل أّي (أ

 تقديم نوزيادة رأس ماله عن طريق حتويل الدي يف صدر الذي يرغب، جيب على امُلالقواعد

 :إىل اهليئة املستندات اآلتية

احملاسبني صدر وبيان عن أصل الدين وقيمته، موقع ومعتمد من جملس إدارة امُل (4

 .صدرللُم القانونيني

عن  ًاقانوني ًاورأييتضمن دراسة قانونية صدر صادر عن املستشار القانوني للُمتقرير  (2

 .مع األنظمة ذات العالقة نوصفقة حتويل الديمدى توافق 

رأس ماله من خالل حتويل الديون أن يصدر تعميمًا إىل يف زيادة صدر الذي يرغب على امُل (ب

من التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة  علومات الالزمة اليت متكنهممساهميه يتضمن امل

املعلومات  -أدنى ًاحد -غري العادية بناًء على إدراك ودراية. وجيب أن يتضمن التعميم 

 هذه القواعد.من ( 40الواردة يف امللحق )

م إىل اهليئة بشأن طلب زيادة رأس مال الذي يقدَّ -جيب أن يكون تعميم املساهمني  (ج

إىل باللغة العربية وأن يشار يف هام  التعميم  ًامعد -الديونصدر عن طريق حتويل امُل

الفقرات ذات العالقة املنصوص عليها يف هذه القواعد، مع إيضاح أي تغري عن مسودات 

سابقة، وجيب أن تتضمن كل مسودة تعميم يف الصفحة األوىل رقم املسودة وتاريخ 

 التقديم.
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واملتطلبات املتعلقة بزيادة رأس املال لغرض االستحواذ على : الشرو  الثامنة واخلمسوناملادة 

 شركة أو شراء أصل

من هذه  والعشرينالتاسعة باإلضافة إىل أي متطلبات ذات عالقة منصوص عليها يف املادة 

على شركة أو شراء صدر هو االستحواذ إذا كان الغرض من زيادة رأس مال امُل، القواعد

 : حسبما ينطبق اآلتيةاستيفاء املتطلبات  فيجبأصل، 

يشتمل على  صدراملستشار املالي للُمعن  ًاصادر صدر أن يقدم إىل اهليئة تقريرًاعلى امُل (4

  صل املراد شراؤه.و األأعليها  االستحواذ صدر وتقييم الشركة املرادتقييم امُل

صدر أن يقدم إىل اهليئة تقرير العناية املهنية الالزمة املالي وتقرير العناية املهنية على امُل (2

الالزمة القانوني الصادر عن املستشار القانوني عن الشركة املراد االستحواذ عليها أو 

 األصل املراد شراؤه.

من  اليت متكنهمىل مساهميه يتضمن املعلومات الالزمة إ إصدار تعميمصدر على امُل (0

ن يتضمن أجيب و بناًء على إدراك ودراية.يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية  لتصويتا

 . القواعدهذه من ( 41املعلومات الواردة يف امللحق ) -أدنى حدًا -التعميم 

م إىل اهليئة بشأن طلب زيادة رأس مال الذي يقدَّ -جيب أن يكون تعميم املساهمني  (1

باللغة العربية وأن يشار يف هام   ًامعد -شركة أو شراء أصلصدر لالستحواذ على امُل

إىل الفقرات ذات العالقة املنصوص عليها يف هذه القواعد، مع إيضاح أي تغري عن التعميم 

مسودات سابقة، وجيب أن تتضمن كل مسودة تعميم يف الصفحة األوىل رقم املسودة 

 وتاريخ التقديم.

 

صدري األسهم املدرجةمُل رأس املال: ختفيض الفصل الثاني  

 

 صدراملتعلقة بتخفيض رأس مال امُل واملتطلبات : الشرو التاسعة واخلمسوناملادة 

 حدًا-يتضمن  صدر الذي يرغب يف ختفيض رأس ماله تقديم طلب إىل اهليئةعلى امُل (أ

للحصول على موافقتها قبل  ؛القواعدهذه من  (49) املعلومات الواردة يف امللحق -دنىأ

احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ختفيض رأس املال، على أن يرفق 

 مع الطلب اآلتي:

 خطاب تعيني املستشار املالي. (4

 .)إن وجد( خطاب تعيني املستشار القانوني (2
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عن أسباب ختفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض خارجي  تقرير من حماسب قانوني (0

 صدر.يف التزامات امُل

 لتخفيض رأس املال والتأثريات املتوقعة لذلك التخفيض.  املقرتحةالطريقة  (1

 .املشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه املادةتعميم املساهمني من صورة  (5

 .اهليئةمستندات أخرى تطلبها  أّي (6

صدر أن يصدر تعميمًا إىل مساهميه يتضمن املعلومات الالزمة لتمكني املساهمني على امُل (ب

من التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بناًء على إدراك ودراية. وجيب أن 

 :اآلتية املعلومات -أدنى حدًا-يتضمن التعميم 

 تخفيض رأس املال املقرتح.اهليكل العام ل (4

 .يف هذا الشأن مناقشة وحتليـل اإلدارةمبا يف ذلك  ،املالأسباب ختفيض رأس  (2

 بتخفيض رأس املال.عوامل املخاطرة املتعلقة  (0

 الفرتة الزمنية للعملية. (1

ختفيض رأس املال  أنفيه اعتقادهم  ونيؤكدصدر امُل أعضاء جملس إدارةبيان من  (5

 صدر واملساهمني.يف مصلحة امُل يصّب

م إىل اهليئة بشأن طلب ختفيض رأس مال الذي يقدَّ-جيب أن يكون تعميم املساهمني  (ج

باللغة العربية وأن يشار يف هام  التعميم إىل الفقرات ذات العالقة  ًامعد -صدرامُل

املنصوص عليها يف هذه القواعد، مع إيضاح أي تغري عن مسودات سابقة، وجيب أن 

 لتقديم.تتضمن كل مسودة تعميم يف الصفحة األوىل رقم املسودة وتاريخ ا
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 السابعالباب 

 االلتزامات املستمرة 

 : اإلفصاحاألول الفصل

 

 : النطاق والتطبيقالستوناملادة 

صدرين املدرجة أوراقهم املالية يف امُلعلى االلتزامات املستمرة  تنظيميهدف هذا الباب إىل  (أ

 السوق الرئيسية.

( 42( و)44( و)43( و)6( و)0( و)2( و)4والفقرات ) احلادية والستنيتنطبق أحكام املادة  (ب

( من املادة الثالثة والستني و)أ( 23( و)49( و)48( و)47( و)46( و)45( و)41( و)40و)

واملواد اخلامسة والستني والسابعة والستني والتاسعة  و)هـ( من املادة الرابعة والستني

 على الراعي. هذه القواعدمن  والستني

على هذه القواعد من الثالثة والستني ( من املادة 22( و)24( و)1لفقرات )تنطبق أحكام ا (ج

 .منشأة ذات أغراض خاصةيف حال كان املصدر  الراعي فقط

والفقرة )ب( من املادة التاسعة  السبعنيواملادة الثامنة والستني ال تنطبق أحكام املادة  (د

 أغراض خاصة. منشأة ذاتمن قبل على اإلصدارات هذه القواعد من  والستني

املواد احلادية والستني والثانية والستني والثالثة والستني والفقرة  أحكام تنطبق (ه(د

( من الفقرة )أ( والفقرات )ج( و)د( و)هـ( من املادة الرابعة والستني واملواد 4الفرعية )

والستني اخلامسة والستني والسادسة والستني والسابعة والستني والثامنة والستني والتاسعة 

جت أسهمه يف السوق الرئيسية وفقًا أدِرالذي صدر األجنيب على امُل من هذه القواعد،

  1.لقواعد اإلدراج

 

 واكتماهلا : وضوح معلومات اإلفصاح وصحتهااحلادية والستوناملادة 

وأن واضحًا وصحيحًا وغري مضلل و كاماًل صدرأي إفصاح يقوم به امُلجيب أن يكون  (أ

 قواعد اإلدراج.  احملددة يفمن خالل الوسيلة  نشرُي

ميكن القواعد هذه صدر أن اإلفصاح عن مسألة جيب اإلفصاح عنها مبوجب إذا رأى امُل (ب

إىل إحلاق ضرر غري مسوغ به وأنه من غري املرجح أن يؤدي عدم اإلفصاح عن تلك يؤدي أن 

العلم بها  يكون اليت والظروفاملسألة إىل تضليل املستثمرين فيما يتعلق باحلقائق 

                                                      
 ادلهللمصدر األجنبي الذي أدرجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد اإلدراج  اإلفصاح عن المعلومات المالية بالريال السعودي أو ما يع 1 
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 من إلعفائه بطلبصدر أن يتقدم للُم جيوزقة، فإنه العال ذات املالية األوراقويم ضروريًا لتق

 اهليئة بسرية تامة بيانًا إىلة أن يقدم احلال هذه يف وجيب. اإلفصاح أو تأخري توقيته

 ذلك يف املعلوماتعن تلك  اإلفصاحعدم  إىلتدعوه  اليت واألسباب ذات العالقة باملعلومات

وافقت اهليئة على إذا و. أو رفضه فقة على طلب اإلعفاء أو التأخرياوللهيئة املو .الوقت

أو  باإلعفاءمعلومات تتعلق  أّي إعالنب صدرامُلزم يف أي وقت أن تل هلافيجوز ، الطلب

 .قةذي العال الـتأخري

 معلومات سرية هذا الباب يفاملنصوص عليها مجيع املعلومات والتطورات اجلوهرية  ّدَعُت (ج

 إىل جهات الها إفشاؤ -إعالن هذه املعلوماتقبل  - صدرامُلعلى  حظروُي .تعَلنن أإىل 

 صدرامُلعلى  جيب كذلك .ومحايتها املعلوماتعلى سرية  باحملافظةيقع على عاتقها التزام 

 اجلوهريةوالتطورات  املعلوماتمن  لضمان عدم تسرب أيٍّ زمةالال اخلطوات مجيع اختاذ

 .لقواعد اإلدراجوفقًا  إعالنهاقبل 

شائعات تتعلق  على أّي صدر حتديد مدى احلاجة إىل نشر إعالن للجمهور للرّدجيب على امُل (د

 .مناسبًا حبسب ما تراهصدر بذلك تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام امُل بأّي

 

 التطورات اجلوهريةاإلفصاح عن بلتزام ال: االثانية والستوناملادة 

تطورات جوهرية تندرج  أّيعن  ريلهيئة واجلمهور من دون تأخل يفصحصدر أن جيب على امُل (أ

تؤثر يف أصوله وخصومه أو قد و ،يف إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس

 بدرجة معقولة وميكن يف وضعه املالي أو يف املسار العام ألعماله أو الشركات التابعة له،

صدر ن تؤثر تأثريًا ملحوظًا يف قدرة امُلأو أ أن تؤدى إىل تغري يف سعر األوراق املالية املدرجة

  .نعلى الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدي

يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، استثناًء من الفقرة )أ( من هذه املادة، و (ب

 أي عنأن تفصح املنشأة ذات األغراض اخلاصة للهيئة واجلمهور من دون تأخري جيب 

تؤثر الناس وقد  وال تكون معرفتها متاحة لعامة اتندرج يف إطار نشاطه تطورات جوهرية

وميكن بدرجة معقولة أن تؤدى إىل  يف أصول املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو خصومها

درجة أو أن تؤثر تأثريًا ملحوظًا يف قدرة املنشأة ذات تغري يف سعر األوراق املالية امل

 األغراض اخلاصة على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بأدوات الدين.

 ما إذا كانر صدر أن يقّد، جيب على امُلاملادةلتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه  (ج

 قرارهأن يأخذ يف االعتبار ذلك التطور عند اختاذ حريص مستثمر  من احملتمل ألّي

 .االستثماري
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 : اإلفصاح عن أحداث معينةالثالثة والستوناملادة 

من التطورات اآلتية   عن أيٍّريمن دون تأخو فورًا أن يفصح للهيئة واجلمهورصدر على امُلجيب 

   :أم مل تكن(القواعد من هذه  الثانية والستني)سواًء أكانت جوهرية وفقًا للمادة 

% من 43بسعر يساوى أو يزيد على أو رهنه أو تأجريه صفقة لشراء أصل أو بيعه  أّي (4

سنوية أولية مفحوصة أو قوائم مالية وفقًا آلخر قوائم مالية  صدرصايف أصول امُل

 . ، أيهما أحدثمراجعة

من % 43صــدر مببلـــغ يســاوى أو يزيد على مـديونية خـارج إطـار النشا  العــادي للُم أّي (2

سنوية أولية مفحوصة أو قوائم مالية وفقًا آلخر قوائم مالية  صدرصايف أصول امُل

 .مراجعة، أيهما أحدث

وفقًا آلخر قوائم مالية  صدر% من صايف أصول امُل43خسائر تساوي أو تزيد على  أّي (0

 .يهما أحدثسنوية مراجعة، أأولية مفحوصة أو قوائم مالية 

 -على سبيل املثال ال احلصر -صدر أو نشاطه يشمل تغيري كبري يف بيئة إنتاج امُل أّي (1

 وفرة املوارد وإمكانية احلصول عليها.

أو يف جلنة  إدارتهيف تشكيل أعضاء جملس  تغيري صدر أو أّيتغري الرئيس التنفيذي للُم (5

تغري الرئيس التنفيذي للراعي  ويف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة .املراجعة

 أو أي تغيري يف تشكيل أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو الراعي.

أو  مبلغ النزاعإذا كان أو حتكيم أو وساطة قضائية دعوى  مبا يف ذلك أّي ،نزاع أّي (6

أولية وفقًا آلخر قوائم مالية  صدر% من صايف أصول امُل5يساوي أو يزيد على املطالبة 

 .سنوية مراجعة، أيهما أحدثمفحوصة أو قوائم مالية 

إذا كان موضوع احلكم  ،أعضائهحكم قضائي صادر ضد جملس اإلدارة أو أحد  أّي (7

 أعضائه.متعلقًا بأعمال جملس اإلدارة أو أحد 

وفقًا آلخر  %43صدر مبا يساوي أو يزيد على الزيادة أو النقصان يف صايف أصول امُل (8

 .سنوية مراجعة، أيهما أحدثأولية مفحوصة أو قوائم مالية قوائم مالية 

وفقًا آلخر  %43صدر مبا يساوي أو يزيد على الزيادة أو النقصان يف إمجالي أرباح امُل (9

 .قوائم مالية سنوية مراجعة

وفقًا آلخر صدر % من إمجالي إيرادات امُل5إيراداته مساوية أو تزيد على  الدخول يف عقد  (43

 أو اإلنهاء غري املتوقع لذلك العقد.قوائم مالية سنوية مراجعة، 
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صدر من امُل ترتيب يستثمر مبوجبه كٌل صفقة بني املصدر وطرف ذي عالقة أو أّي أّي (44

إذا كانت هذه الصفقة أو  مشروع أو أصل أو يقدم متوياًل له وطرف ذي عالقة يف أّي

وفقًا آلخر قوائم مالية  صدرإمجالي إيرادات امُل % من4الرتتيب مساوية أو تزيد على 

 .سنوية مراجعة

يساوي  )إن وجدت( صدر أو شركاته التابعةمن النشاطات الرئيسة للُم انقطاع يف أيٍّ أّي (42

 .صدر وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة% من إمجالي إيرادات امُل5أو يزيد على 

 صدر.أو املقر الرئيس للُم يتغري يف النظام األساس أّي (40

 تغري للمحاسب القانوني.  أّي (41

من تابعيه  صدر أو أيٍّللُم تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيني مصفٍّ (45

 مبوجب نظام الشركات، أو البدء بأي إجراءات مبوجب أنظمة اإلفالس. 

من تابعيه حبل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو  صدر أو أيٍّصدور قرار من امُل (46

  صدر حتت التصفية أو احلل.انتهاء فرتة زمنية توجب وضع امُل

يف املرحلة سواء أحكم أو قرار أو إعالن أو أمر من حمكمة أو جهة قضائية صدور  (47

أصوله جزء من  صدر ألّياالبتدائية أم االستئنافية، ميكن أن يؤثر سلبًا يف استغالل امُل

أولية وفقًا آلخر قوائم مالية  صدر% من صايف أصول امُل5تزيد قيمته اإلمجالية على 

 .سنوية مراجعة، أيهما أحدثمفحوصة أو قوائم مالية 

 وجدول أعماهلا. أو اخلاصة الدعوة النعقاد اجلمعية العامة (48

  .نتائج اجتماع اجلمعية العامة أو اخلاصة (49

 .صدرامُل ح يف رأس مالرتتغيري مق أّي (23

قرار إعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى  أّي  (24

 على حاملي األوراق املالية املدرجة.

يوزع توزيع أرباح يف احلاالت اليت يكون من املتوقع أن بعدم أو توصية تقضي قرار  أّي (22

 .ًاأرباحفيها صدر امُل

، ملاليةاأو عرض شراء أوراقه اسرتداد قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو  أّي (20

 .اوقيمتهاألوراق املالية واملبلغ اإلمجالي وعدد 

 .يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويلفيما قرار بعدم الدفع  أّي (21

املدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل فئة من فئات األسهم تغري يف احلقوق املرتبطة بأيّ  أّي (25

 إليها.
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يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اختاذها أو  (26

التهديد بها ضد املنشأة ذات األغراض اخلاصة، أو إجراءات أو عقوبات  جنائية أو 

 إيقاعها.تأديبية يتم إيقاعها على املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو من احملتمل 

يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اختاذها أو  (27

التهديد بها ضد أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة، أو إجراءات أو 

عقوبات  جنائية أو تأديبية يتم إيقاعها على أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض 

إيقاعها، إذا كان موضوع اإلجراء أو العقوبة متعلقًا بأعمال اخلاصة أو من احملتمل 

 جملس اإلدارة أو أحد أعضائه يف املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 

 : اإلفصاح عن املعلومات املاليةالرابعة والستوناملادة 

السنوية وقوائمه املالية األولية للربع األول والثاني قوائمه املالية اإلفصاح عن صدر على امُل (أ

فور املوافقة عليها وقبل نشرها للمساهمني أو جلمهور واللهيئة والثالث من السنة املالية له 

 الغري. وألغراض هذه املادة، تكون املوافقة على القوائم املالية حبسب اآلتي:

اإلدارة فيما يتعلق بالقوائم املالية األولية، تتم املوافقة عليها بعد اعتمادها من جملس  (4

  .الرئيس التنفيذي واملدير املالي عضو مفوض من جملس اإلدارة ومن من وتوقيعها

  فيما يتعلق بالقوائم املالية السنوية، تتم املوافقة عليها وفقًا ألحكام نظام الشركات. (2

عن  -املخصصة هلذا الغرض من السوقاإللكرتونية  األنظمةعرب  -صدر امُل يفصح (ب

  .قوائمه املالية األولية والسنوية

واملراجعة  ملعايري احملاسبةوفحصها وفقًا قوائمه املالية األولية  إعدادصدر جيب على امُل (ج

فرتة ال خالل عنها للجمهور  حوأن يفصاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،  من املعتمدة

  القوائم.الفرتة املالية اليت تشملها تلك ( يومًا من نهاية 03تتجاوز )

واملراجعة ملعايري احملاسبة ومراجعتها وفقًا قوائمه املالية السنوية  إعدادصدر جيب على امُل (د

خالل فرتة ال  ، وأن يفصح عنها للجمهوراهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني مناملعتمدة 

تشملها تلك القوائم. وجيب على من نهاية الفرتة املالية السنوية اليت  ثالثة أشهرتتجاوز 

قبل  ( يومًا تقومييًا24خالل مدة ال تقل عن ) هذه القوائم املالية يفصح عن أن صدرامُل

  صدر.اد اجلمعية العامة السنوية للُمتاريخ انعق

 الذي يراجع القوائم املالية وأّيصدر التأكد من التزام احملاسب القانوني جيب على امُل (ه

 أّيفيما يتعلق مبلكية ولوائحها اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني بقواعد له شريك 
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من تابعيه، مبا يضمن استقاللية احملاسب القانوني  صدر أو أيٍّأسهم أو أوراق مالية للُم

 .مكتبهيف شريك أو موظف  وأّي

أغراض خاصة، جيب على الراعي أن يزود املنشأة ذات يف حال كان املصدر منشأة ذات  (و

األغراض اخلاصة بقوائمه املالية األولية والسنوية وتقرير جملس اإلدارة يف وقت مناسب 

 لتمكني املنشأة ذات األغراض اخلاصة من الوفاء بالتزاماتها الواردة يف هذه املادة.

لقواعد اإلدراج،  الرئيسية وفقًايف حال كان املصدر أجنيب وأدرجت أسهمه يف السوق  (ز(و

فيجب أن يعد قوائمه املالية وفقًا للمعايري الدولية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة 

 2.الدولي، وأن يفصح عنها وفقًا ألحكام هذه املادة

 

 : تقرير جملس اإلدارةاخلامسة والستوناملادة 

من نهاية  فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهرللمساهمني خالل  ويفصحيزود اهليئة صدر أن جيب على امُل

يشتمل على املعلومات املطلوبة مبوجب  تقرير صادر عن جملس اإلدارةب الفرتة املالية السنوية

يتضمن عرضًا لعملياته خالل السنة املالية األخرية، ومجيع الئحة حوكمة الشركات و

صدر إليها املستثمر ليتمكن من تقويم أصول امُل صدر اليت حيتاجالعوامل املؤثرة يف أعمال امُل

 وخصومه ووضعه املالي. 

 

 : واجبات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيالسادسة والستوناملادة 

صدر وكبار التنفيذيني لديه ممارسة صالحياتهم وتنفيذ جيب على أعضاء جملس إدارة امُل

 صدر. واجباتهم مبا حيقق مصلحة امُل

 

 : تزويد اهليئة باملستندات والوثائقالسابعة والستوناملادة 

 تتاحخماطبات أو مستندات أو معلومات  أّيمن صدر أن يزود اهليئة بنسخ جيب على امُل

 .ما مل يفصح عنها من خالل السوقإليهم ل أو ترَسللمساهمني 

 

 

 

 

                                                      
لقواعد تسجيل  مسجل لدى الهيئة وفقاً  في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد اإلدراج هالمدرجة أسهم األجنبيمراجع حسابات المصدر  يجب أن يكون2 

يخضع إلشراف جهة رقابية تكون أحد أعضاء أو تابعاً له في دولة تأسيس المصدر، أو  مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

 المستقلينالمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق 
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 الفصل الثاني: القيود على التعامالت

 

 كبار املساهمني يف األسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل: تعامالت الثامنة والستوناملادة 

عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة يف ما نسبته  السوقر شِعأن ُيأي شخص جيب على  (أ

ذات األحقية يف التصويت أو أدوات الدين أو أكثر من أّي فئة من فئات أسهم امُلصدر 5%3

تنفيذ يلي ثالث يوم تداول نهاية خالل فرتة ال تتجاوز القابلة للتحويل اخلاصة بامُلصدر

ن اإلشعار ضمَّوأن ُي ،هذه امللكية أو املصلحة الصفقة أو وقوع احلدث الذي أدى إىل حتقق

اليت  يف األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل مصلحة مون هليك شخاص الذينقائمة باأل

 ميلكونها أو يسيطرون عليها.

حدوث أي  عندأن يشعر السوق  من هذه املادة املشار إليه يف الفقرة )أ( جيب على الشخص (ب

سواًء أكان ذلك  يها يف الفقرة )أ( من هذه املادة،املشار إلاألشخاص  قائمةعلى  تغري

استبعاد أي من األشخاص الذين أو إضافة شخص لتلك القائمة  ستلزمي وقوع حدثنتيجة 

احلدث الذي وقوع وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالث يوم تداول يلي ، فيهاسبق تضمينهم 

 الصلة. يإىل التغري ذأدى 

ألغراض هذه املادة، عند حساب العدد اإلمجالي لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل  (ج

مصلحة يف أي أسهم أو أدوات دين قابلة  الشخص له ّدمصلحة فيها، ُيَعشخص  اليت ألّي

 من األشخاص اآلتي بيانهم:  للتحويل ميلكها أو يسيطر عليها أيٌّ

 أقرباء ذلك الشخص. (4

 شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.  (2

أشخاص آخرين يتصرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو  أّي (0

 صدر. قابلة للتحويل اخلاصة بامُلممارسة حقوق التصويت يف أسهم أو أدوات الدين ال

، على أن املعدة يف هذا الشأنذج اوفقًا للنم هذه املادةيف  ااملشار إليه اتكون اإلشعارت (د

 : التاليةعلومات امل -على األقل- اإلشعار املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة تضمني

أمساء األشخاص املالكني لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي األحقية يف  (4

 التصرف فيها. 

                                                      
قرة )أ( من المادة الثامنة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على الشخص عندما يصبح مالكاً أو له تنطبق أحكام الف    3 

% أو أكثر من أّي فئة من فئات أسهم الُمصدر األجنبي المدرجة في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد اإلدراج، وكذلك عندما 5مصلحة في ما نسبته 

% أو أكثر من أّي فئة من فئات أسهم الُمصدر األجنبي المدرجة في كل من السوق 5ع ملكيته أو ما له مصلحة فيه يبلغ ما نسبته يكون مجمو

 الرئيسية والسوق األجنبية مجتمعة.
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 تفاصيل عملية التملك.  (2

 دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض متويل.  تفاصيل أّي (0

 

 : تعامالت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيالتاسعة والستوناملادة 

كبار التنفيذيني أو أي شخص أو  جلنة املراجعةألعضاء و ألعضاء جملس اإلدارة أال جيوز  (أ

 صدر خالل الفرتات اآلتية: منهم التعامل يف أي أوراق مالية للُم ذي عالقة بأٍي

اإلفصاح نهاية ربع السنة املالية حتى تاريخ اليت تسبق ( يومًا تقومييًا 45)الـ خالل  (4

املطلوب اإلفصاح عنها مبوجب للُمصدر بعد فحصها القوائم املالية األولية  عن

   .الرابعة والستنيالفقرة )أ( من املادة 

اإلفصاح عن نهاية السنة املالية حتى تاريخ  اليت تسبقتقومييًا يومًا ( 03)الـ خالل  (2

   .عةاملراَجالسنوية القوائم املالية 

املادة ممارسة حق االكتتاب يف حقوق ستثنى من احلظر املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه ُي (ب

 .األولوية وبيعها

من  أيٍّ أوأو انتهاء عضوية  أو عزله ، عضو جملس اإلدارة  انتهاء عضويةاستقالة عند  (ج

من  أثناء أيٍّيف صدر من كبار التنفيذيني من امُل أيٍّأو  أو استقالة  ،جلنة املراجعة أعضاء

 تسريهذه الفرتة فإن  تسري فرتات احلظر املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة،

 بأيٍّ قةالي عذوأي شخص  املستقيل التنفيذيني كبريالعضو أو  ذلكعلى  ))حيثما ينطبق

 .منهم

 

 : القيود على األسهمالسبعون املادة

أنهم أو مستند التسجيل  اإلصدارنشرة  الذين تظهر صدريف امُل كبار املساهمنيجيب على  (أ

الستة التالية لتاريخ األشهر خالل  أسهمهمعدم التصرف يف  ميلكون أسهمًا يف املصدر

 أطول يف نشرة اإلصدارفرتة حظر صدر ما مل حيدد امُل أسهم املصدر يف السوق بدء تداول

  .أو يف مستند التسجيل

خيتلف عن املالك أو مستند التسجيل  إذا كان املالك املسجل الذي تظهره نشرة اإلصدار (ب

أسهمه من  لن يتصرف يف أٍي املالك املسجل التعهد بأنالنفعي املالك يجب على النفعي، ف

الشخص مالكًا نفعيًا لألسهم  ّدالستة التالية لتاريخ بدء تداول األسهم. وُيَعاألشهر  خالل

السيطرة على األسهم من خالل  إذا كان حائزًا على امللكية النفعية احلقيقية النهائية أو

 عدد من الشركات املتسلسلة أو غري ذلك.
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خالل فرتة احلظر )أ( من هذه املادة الفقرة األسهم املمنوحة لألشخاص املشار إليهم يف  ّدُتَع (ج

صدر عن طريق إصدار الرمسلة ضمن األسهم احملظور التصرف نتيجة زيادة رأس مال امُل

 دة.)أ( و)ب( من هذه املاالفقرتني الفرتة املنصوص عليها يف  إىل حني انقضاءفيها 
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 الثامنالباب 

 املوازيةالسوق يف أو التسجيل الطرح  

 

 النطاق والتطبيق: احلادية والسبعوناملادة 

، وتنظيم تسجيل يهدف هذا الباب إىل تنظيم تسجيل األسهم وطرحها يف السوق املوازية (أ

 .األسهم يف السوق املوازية

  إال وفقًا ألحكام هذا الباب.أو تسجيلها  طرح األسهم يف السوق املوازيةال جيوز  (ب

ال تسري تعليمات بناء سجل األوامر وختصيص األسهم يف االكتتابات األولية على طرح  (ج

 األسهم يف السوق املوازية.

صدرين املدرجة أسهمهم يف السوق الئحة حوكمة الشركات اسرتشادية جلميع امُل ّدَعُت (د

من  املوازية ما مل ينص نظام أو الئحة أخرى أو قرار صادر عن اهليئة على إلزامية أيٍّ

 صدرين املدرجة أسهمهم يف السوق املوازية. أحكامها على امُل

املستشار املالي  ّدَعيقتصر الطرح مبوجب هذا الباب على فئات املستثمرين املؤهلني، وُي (ه

  صدر مسؤواًل عن التأكد من االلتزام بهذه الفقرة.للُم

جيب يف مجيع األحوال على األشخاص املرخص هلم التأكد من معرفة عمالئهم من  (و

األسهم املطروحة يف السوق  يف االكتتابعلى املستثمرين املؤهلني باملخاطر املرتتبة 

 املوازية.

 أو ،تسجيل األسهم لدى اهليئةألغراض تطبيق هذا الباب فإنه يقصد مبصطلح التسجيل:  (ز

تقديم طلب للهيئة لتسجيل األسهم لغرض اإلدراج  -حيث يسمح سياق النص بذلك –

 املباشر يف السوق.

مستند التسجيل: الوثيقة املطلوبة ألغراض تطبيق هذا الباب فإنه يقصد مبصطلح  (ح(و

قواعد طرح لتسجيل األسهم لدى اهليئة لغرض اإلدراج املباشر يف السوق وذلك مبوجب 

 األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 

 صدرتعيني ممثلي امُل: الثانية والسبعوناملادة 

له أمام اهليئة جلميع األغراض املتعلقة بالنظام  اثنني صدر تعيني ُممِثَلنيجيب على امُل (أ

ولوائحه التنفيذية ذات العالقة وهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضو جملس إدارة 

 واآلخر من كبار التنفيذيني.
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يه، مبا يف ذلك أرقام صدر تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية االتصال مبمثَلجيب على امُل (ب

 هاتف املكتب، واجلوال، وعنوان الربيد اإللكرتوني.

 

 صدرامُلمستشاري تعيني : الثالثة والسبعوناملادة 

وكان أو لتسجيل أسهمه  يةاملوازيف السوق صدر طلبًا لتسجيل أسهمه وطرحها إذا قدم امُل (أ

(، فيجب حسبما ينطبق)مستند تسجيل  أوني ميتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساه

الرتتيب وكذلك يف أعمال عليه تعيني مستشار مالي مرخص له من اهليئة يف ممارسة 

 .صدر على تقدميهاباخلدمات اليت اتفق مع امُل ذات صلةأخرى تكون أعمال ممارسة أي 

خيضع املستشار املالي املعني مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة لاللتزامات املنصوص عليها  (ب

، مع استبدال اإلشارة من هذه القواعد والعشرينالثانية ( من املادة ج( و)بيف الفقرتني )

 .(24( بامللحق )46إىل امللحق )

مستشار مالي عند التقدم بطلب صدر املدرجة أسهمه يف السوق املوازية تعيني جيب على امُل (ج

 إللغاء إدراج أوراقه املالية اختياريًا وفقًا ألحكام قواعد اإلدراج.

صدر املدرجة أسهمه يف السوق املوازية تعيني مستشار مالي عندما يتقدم جيب على امُل (د

 بطلب لتخفيض رأس ماله.

مراعاة ما تقتضيه أصول املهنة  ،واملستشار القانوني )إن وجد( ،جيب على املستشار املالي (ه

 أوومبادئها عند تقدميهما للمشورة إىل امُلصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه املالية وطرحها 

 .قواعد السوقولوائحه التنفيذية وأو تطبيق النظام تسجيل أسهمه يف السوق املوازية 

مستشار مالي أو صدر تعيني مستشار قانوني أو للهيئة يف مجيع األوقات أن تطلب من امُل (و

صدر حول تطبيق أحكام النظام كليهما أو غريهما من املستشارين لتقديم املشورة إىل امُل

  .التنفيذية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه

 

 املوافقات املطلوبة: الرابعة والسبعوناملادة 

إال بعد احلصول على مجيع أو تسجيلها  املوازيةالسوق صدر طرح أسهمه يف ال جيوز للُم

  املوافقات املطلوبة مبوجب نظامه األساسي ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 

 املوازيةللطرح يف السوق  : الشرو  املتعلقة باملصدراخلامسة والسبعوناملادة 

 أو لتسجيلاملوازية يف السوق  هاطرحتسجيل أسهمه ول بطلب عند تقدمهصدر امُل شرت  يفُي (أ

 :اآلتياستيفاء  أسهمه يف السوق املوازية
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  .أن يكون شركة مساهمة (4

 التابعةمارس بنفسه مباشرة أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاته  أن يكون  (2

 .نشاطًا رئيسًا خالل سنة مالية واحدة على األقل

 طلبالقوائمه املالية املراجعة عن السنة املالية السابقة لتقديم  أعّد قد أن يكون (0

وفقًا ملعايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية  يف السوق املوازيةالتسجيل والطرح 

 للمحاسبني القانونيني.

يف حال كون الفرتة املشمولة يف أحدث القوائم املالية املراجعة قد انتهت قبل فرتة تزيد  (1

، فإن تسجيل األسهم وطرحها طلبال( أشهر من التاريخ املتوقع للموافقة على 6)على 

للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة ألي فرتة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفرتة املشمولة 

تسجيل  طلباليف أحدث القوائم املالية املراجعة إىل التاريخ املتوقع للموافقة على 

 .األسهم وطرحها

من الفقرة )أ( من هذه املادة إذا كان  (1و)( 0( و)2) ةالفرعيالفقرات ال تنطبق أحكام  (ب

 صدر أسهم مدرجة يف السوق املوازية. للُم

ملتطلبات هذه املادة  غرَي مستوف  يف السوق املوازية طرحهاسهم وتسجيل أ قبول طلب للهيئة (ج

 عقدم مجي صدر قدن امُلحيقق مصلحة املستثمرين وأأو التسجيل  الطرح أن تإذا رأ

على إدراك ودراية  املعلومات الالزمة للمستثمرين اليت متكنهم من الوصول إىل قرار مبين

 فيما يتعلق بامُلصدر واألسهم موضوع الطلب.

 

 إىل اهليئة يف السوق املوازية التسجيل والطرح طلبالتقديم  :السادسة والسبعوناملادة 

أو تسجيل  وطرحها يف السوق املوازية أسهمهصدر الذي يرغب يف تسجيل جيب على امُل (أ

هذا أن يقدم طلبًا إىل اهليئة يتضمن املعلومات املطلوبة مبوجب  أسهمه يف السوق املوازية

 ، وأن يسدد أي مقابل مالي حتدده اهليئة.الباب

  نسخ إلكرتونيةملادة صدر أن يرفق بالطلب املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه اجيب على امُل (ب

)وجيب على املصدر االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه املستندات  املستندات اآلتيةمن 

 :وتقدميها للهيئة عند طلبها(

 خطاب تعيني املستشار املالي. (4

صدر اليت ختوهلم التوقيع على خطابات التفويض أو الوكاالت الصادرة ملمثلي امُل (2

 (.حسبما ينطبق)أو مستند التسجيل  املساهمنينشرة اإلصدار أو تعميم 
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واملستشار املالي، العاملني لدى املصدر قائمة توضح بيانات االتصال باألشخاص  (0

 .الذين هلم عالقة بالطلب ،)إن وجد)واملستشار القانوني 

أو تسجيل  خطاب طلب للموافقة على تسجيل األسهم وطرحها يف السوق املوازية (1

ض إليه التوقيع نيابًة عن موقع من ممثل مفوَّ األسهم يف السوق املوازية )حسبما ينطبق(

 .القواعدهذه من ( 6صدر يتضمن املعلومات املطلوبة يف امللحق )امُل

 القواعدهذه من ()ب( 7أو امللحق )( 7صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )إقرار من امُل (5

 .)حسبما ينطبق(

 املوافقات املطلوبة من اجلهات احلكومية ذات العالقة )حيثما ينطبق(. (6

من هذه  الرابعة والسبعني املادة صدر على املوافقات املطلوبة مبوجبما يثبت حصول امُل (7

 .القواعد

( باللغة حسبما ينطبق)مستند التسجيل  أودة نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني مسّو (8

 العربية.

 صدر. التجاري للُمشهادة السجل  (9

 صدر.النظام األساسي وعقد التأسيس للُم (43

 صدر للسنة املالية اليت تسبق تقديم الطلب مباشرة.املراجعة للُمالسنويةالية املقوائم ال (44

أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ املركز املالي آلخر قوائم مالية سنوية  (42

 .مراجعة

صدر على استخدام أمسائهم وشعاراتهم امُلخطابات موافقة من مجيع مستشاري  (40

 (.حسبما ينطبق)أو مستند التسجيل  وإفاداتهم يف نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني

 هذه القواعد. من ( 24صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )خطاب من املستشار املالي للُم (41

يعادل ذلك لغري  أعضاء جملس اإلدارة وأرقام سجالتهم املدنية )أو ماأمساء بقائمة  (45

 السعوديني(.

 إدارة جملس عضو وكل املصدر إدارة جملس أعضاء من موقع وتعهد إقرار (46(45

 .القواعد هذه من( 8) امللحق يف الواردة بالصيغة املصدر من مقرتح

 مستندات أخرى تطلبها اهليئة. أّي (47(46

وطرحها يف  األسهمصدر أن يقدم إىل اهليئة بعد املوافقة على طلب تسجيل جيب على امُل (ج

نسخ إلكرتونية من وقبل اإلدراج  أو تسجيل األسهم يف السوق املوازية السوق املوازية
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املستندات اآلتية )وجيب على املصدر االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه املستندات 

 :وتقدميها للهيئة عند طلبها(

لغة العربية بال (حسبما ينطبق)مستند التسجيل  أونشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني  (4

 ض إليهم التوقيع.صدر املفوَّموقعًا على كل صفحة منها من ممثلي امُل

ما مل يكن الطلب يتعلق بزيادة رأس مال  قائمة باملساهمني واألسهم املخصصة هلم (2

 تسجيل أو لالستحواذ على شركة أو شراء أصل أو من خالل حتويل ديونصدر امُل

 . املوازية السوق يفاألسهم 

، القواعدهذه من ( 6خطاب حمّدث وموقع عليه، يتضمن املعلومات الواردة يف امللحق ) (0

 .يف السوق املوازيةاألسهم ما مل يكن الطلب يتعلق بتسجيل 

من مجيع  بنسخ أصلية )أو مصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا(صدر أن حيتفظ جيب على امُل (د

 سنوات من تاريخ اكتمال الطرح عشراملستندات املشار إليها يف هذه املادة مدة ال تقل عن 

. ومع عدم اإلخالل بهذه املدة، جيب على أو من تاريخ اإلدراج املباشر يف السوق املوازية

صدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد امُل

ها( أو أي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بتلك املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء بإقامت

 . تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة

( 43( و)9)صدر أسهم مدرجة يف السوق املوازية، ال تنطبق الفقرات الفرعية إذا كان للُم (ه

عند تقديم طلب زيادة رأس مال ( من هذه املادة بمن الفقرة )( 45و)( 42( و)44و)

لالستحواذ على شركة أو شراء أصل أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من 

 ديون أو إصدار أسهم حقوق أولوية.

إذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ احملدد النتهاء عملية الطرح املبني يف نشرة اإلصدار،  (و

للهيئة خالل عشرة أيام من انتهاء فرتة الطرح إشعارًا  من يقدوجب على املستشار املالي أ

وجيوز للمستشار املالي بالتشاور مع  ،كتابيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح

املصدر متديد فرتة الطرح قبل انتهائها، وحيق للمستثمر املؤهل الذي اكتتب يف األسهم 

 اكتتابه.قبل متديد فرتة الطرح أن يلغي أو يعّدل 

 ال تنطبق أحكام هذه املادة على إصدار الرمسلة. (ز
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 : الطلبات املعلقةالسابعة والسبعوناملادة 

أو طلب للهيئة بناًء على تقديرها احملض إلغاء طلب تسجيل أسهم وطرحها يف السوق املوازية 

على إلغاء  متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. ويرتتبتسجيل أسهم يف السوق املوازية 

هذا صدر طلبًا جديدًا وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف الطلب يف هذه احلالة أن يقدم امُل

أو تسجيلها يف  يف السوق املوازيةامُللغى إذا رغب يف تسجيل وطرح األسهم حمل الطلب  الباب

 .السوق املوازية

 

 

 

 

 ومستند التسجيل  : نشرة اإلصدارالثامنة والسبعوناملادة 

هذه القواعد. من ( 23املعلومات الواردة يف امللحق رقم )جيب أن تتضمن نشرة اإلصدار  (أ

تضمن نشرة اإلصدار معلومات إضافية، على أن تكون تلك املعلومات يف إطار وجيوز أن ت

 هذه القواعد.من ( 9املتطلبات املنصوص عليها يف امللحق رقم )

أ( من هذه ()23أن يتضمن مستند التسجيل املعلومات الواردة يف امللحق رقم ) جيب (ب(أ

 تلك تكون أن علىالقواعد، وجيوز أن يتضمن مستند التسجيل معلومات إضافية، 

  .القواعد هذه من( 9) رقم امللحق يف عليها املنصوص املتطلبات إطار يف املعلومات

اليت تقدَّم إىل اهليئة التسجيل مستند  ومسودةدة نشرة اإلصدار جيب أن تكون مسّو (ج(ب

 معدة باللغة العربية.

اليت مسودة مستند التسجيل  وهام جيب اإلشارة يف هام  مسودة نشرة اإلصدار  (د(ج

تقدَّم إىل اهليئة إىل الفقرات ذات العالقة املنصوص عليها يف هذه القواعد، مع إيضاح أي 

مستند  ومسودةتغري عن مسودات سابقة، وجيب أن تتضمن كل مسودة نشرة إصدار 

 يف الصفحة األوىل رقم املسودة وتاريخ التقديم.تسجيل 

مني املعد مبوجب أحكام هذا ( على تعميم املساهدج( و)جبتطبق أحكام الفقرتني ) (ه(د

 الباب.

 

 : اإلصدارات اليت ال حتتاج إىل نشرة إصدارالتاسعة والسبعوناملادة 

أسهم مدرجة يف صدر لديه إضافية من ُم أسهمال ُيشرت  تقديم نشرة إصدار إلصدار  (أ

 ، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات اآلتية: السوق املوازية
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يف السوق  سبق إدراجها أسهم% من فئة 43اليت تؤدي إىل زيادة ال تتجاوز  األسهم (4

( 42وألغراض حتديد هذه النسبة، فإن سلسلة اإلصدارات اليت تتم خالل ) ،املوازية

، وسلسلة الصفقات اليت تراها اهليئة صفقة واحدة ُتعّد ّد إصدارًا واحدًاشهرًا ُتَع

 إصدارًا واحدًا.

 إصدار رمسلة.األسهم الناجتة عن  (2

 صدر.برامج أسهم موظفي امُل (0

بشأنها تعميم  ّدَععلى أن ُي حتويل الديونزيادة رأس املال من خالل األسهم الناجتة عن  (1

  من هذه القواعد. السابعة والثمانني مساهمني وفقًا ألحكام املادة

على  األسهم الناجتة عن زيادة رأس املال بغرض االستحواذ على شركة أو شراء أصل (5

 من هذه القواعد. الثامنة والثماننية بشأنها تعميم مساهمني وفقًا ألحكام املاد ّدَعأن ُي

 جتزئة أسهم سبق إصدارها. (6

إىل اهليئة يف  طلب تسجيل أسهم وطرحها يف السوق املوازيةصدر تقديم جيب على امُل (ب

وملا حتدده  القواعداحلاالت املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة وفقًا ملتطلبات هذه 

 مبوجب هذه املادة قبل اعتماد اهليئة للطلب. ألسهماهليئة، وال جيوز طرح ا

 صدر اإلفصاح عن أي إصدار يتم مبوجب هذه املادة حبسب ما حتدده اهليئة.جيب على امُل (ج

 

أو مستند التسجيل  نشرة اإلصدار التكميلية أو تعميم املساهمني التكميلي :الثمانوناملادة 

 التكميلي 

أو مستند تسجيل جيب تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمني تكميلي  (أ

وقت بعد تاريخ نشر نشرة  صدر يف أّي( إىل اهليئة إذا علم امُلحسبما ينطبق)تكميلي 

وقبل اكتمال الطرح )يف حالة نشرة أو مستند التسجيل  اإلصدار أو تعميم املساهمني

أو قبل  اإلصدار( أو قبل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )يف حال تعميم املساهمني(

 من اآلتي: بأيٍّ اإلدراج املباشر يف السوق املوازية )يف حال مستند التسجيل(

أو مستند  جود تغري مهم يف أمور جوهرية واردة يف نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمنيو (4

 (.حسبما ينطبق)التسجيل 

أو  مسائل مهمة كان جيب تضمينها يف نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني ظهور أّي (2

 (.حسبما ينطبق)مستند التسجيل 

أو مستند  املساهمني التكميليجيب أن تتضمن نشرة اإلصدار التكميلية أو تعميم  (ب

 (:حسبما ينطبقاآلتي )التسجيل التكميلي 
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 تفاصيل ما طـرأ من تغيري أو مسائل إضافية حبسب الفقرة )أ( من هذه املادة. (4

هذه من ( 23( من امللحق )4( من القسم )43إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة ) (2

أو أ( من هذه القواعد، ()23)( من امللحق 4( من القسم )8أو الفقرة )القواعد، 

( من 2هذه القواعد، أو الفقرة )من ( 22( من امللحق )4( من القسم )2الفقرة )

 (.حسبما ينطبقهذه القواعد )من ( 20( من امللحق )4القسم )

أو مستند تسجيل  عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمني تكميلي (ج

املادة، جيب أن تكون كل صفحة منها موقعة من قبل إىل اهليئة مبوجب هذه تكميلي 

 ض إليهم التوقيع. صدر املفوَّممثلي امُل

عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إىل اهليئة مبوجب هذه املادة، حيق للمستثمر املؤهل  (د

الذي اكتتب يف األسهم قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل اكتتابه يف 

 ملالية قبل انتهاء فرتة الطرح.تلك األوراق ا

 

 يف السوق املوازية تسجيل أسهم وطرحهاطلب ال: صالحيات اهليئة جتاه احلادية والثمانوناملادة 

أو طلب  ُيشرت  ملوافقة اهليئة على طلب تسجيل األسهم وطرحها يف السوق املوازية (أ

 اآلتي: تسجيل يف السوق املوازية استيفاء

السوق يؤكد صدور موافقة السوق املشروطة على طلب تلقي اهليئة إشعارًا من  (4

 اإلدراج املقدم مبوجب قواعد اإلدراج.

( من 4عدم سحب السوق موافقتها املشروطة املشار إليها يف الفقرة الفرعية ) (2

 هذه الفقرة.

أو  اقتناع اهليئة بأن املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني (0

( كاملة ومستوفية للشرو  املنصوص عليها ما ينطبقحسب)مستند التسجيل 

 يف النظام ولوائحه التنفيذية.

( يومًا من تاريخ تسلم مجيع املعلومات واملستندات 03تراجع اهليئة الطلب خالل ) (ب

املطلوبة مبوجب هذه القواعد. وال ُيشرت  لبدء هذه املدة تسلم اهليئة لإلشعار املشار 

( 43على أن تتسلمه قبل ) ( من الفقرة )أ( من هذه املادة،4)إليه يف الفقرة الفرعية 

أيام على األقل من تاريخ انتهاء مدة مراجعة الطلب، وإال جاز للهيئة متديد مدة املراجعة 

 ( أيام من تاريخ تسلمها لذلك اإلشعار.  43لفرتة ال تزيد عن )
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تسجيلها يف السوق املوازية  أوإذا رأت اهليئة بعد مراجعة الطلب أن طرح األسهم املقرتح  (ج

قد ال يكون يف مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه 

 :التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز هلا اختاذ أيٍّ من اآلتي

 .أن جتري أّي استقصاءات تراها مناسبة (4

أسئلة اهليئة أن تطلب من امُلصدر أو من ميثله احلضور أمام اهليئة لإلجابة عن  (2

 .وشرح املسائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطلب

أن تطلب من مقدم الطلب أو أّي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد  (0

 .صحة املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها اهليئة

أن تؤجل اختاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول إلجراء مزيد من  (1

 .أو التحقق الدراسة

إذا قررت اهليئة بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة أن  (د

حمّل الطلب ما زال يف غري مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن ينتج التسجيل  أوالطرح 

عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر "تبليغًا" 

إخطارًا" حيظر طرح أو بيع أو نقل ملكية ''بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر  للُمصدر

 األسهم اليت يشملها الطلب. 

أو على طلب  ُتَعّد موافقة اهليئة على طلب تسجيل األسهم وطرحها يف السوق املوازية (ه

أو مستند  مبنزلة املوافقة على نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني األسهم تسجيل

 .حسبما ينطبق،  التسجيل

وإطالع اجلمهور أو مستند التسجيل  ال جيوز نشر نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني  (و

دون موافقة اهليئة على طلب تسجيل األسهم املستند  أوعلى تلك النشرة أو التعميم 

 . األسهم تسجيلطلب أو  وطرحها

قبل احلصول على موافقة اهليئة على طلب تسجيل  -ُيسمح للُمصدر ومستشاره املالي  (ز

بعرض معلومات عن امُلصدر وقوائمه املالية على جمموعة من  -وطرحها  األسهم

احملتملني؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة املستثمرين احملتملني يف  املستثمرين

ك املشاركة يف االكتتاب يف أسهم امُلصدر يف حال طرحها على أن ال يرتتب على ذل

 أخذ تعهد ملزم باالكتتاب .

قبل احلصول على موافقة اهليئة على طلب تسجيل  - ُيسمح للُمصدر ومستشاره املالي (ح

بعرض معلومات عن امُلصدر وقوائمه املالية على جمموعة حمددة  -وطرحها  األسهم
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من األشخاص املرخص هلم يف ممارسة نشا  تقديم املشورة بغرض إصدار أحباث 

ة حول امُلصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك األحباث والتقارير قبل احلصول وتقارير مالي

 وطرحها. األسهمعلى موافقة اهليئة على طلب تسجيل 

قبل احلصول على موافقة اهليئة على طلب تسجيل -ومستشاره املالي  صدرللُم يسمح (ط

 املستثمرين من جمموعة على املالية وقوائمه امُلصدر عن معلوماتبعرض -األسهم 

 أسهم يف االستثمار يف احملتملني املستثمرين رغبة مدى معرفة بغرض وذلك احملتملني؛

 .املوازية السوق يف املباشر إدراجها حال يف امُلصدر

قبل احلصول على موافقة اهليئة على طلب  -يسمح للمُصدر ومستشاره املالي  (ي(ح

املالية على جمموعة حمددة بعرض معلومات عن امُلصدر وقوائمه  -تسجيل األسهم 

من األشخاص املرخص هلم يف ممارسة نشا  تقديم املشورة بغرض إصدار أحباث 

وتقارير مالية حول املصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك األحباث والتقارير قبل احلصول 

  على موافقة اهليئة على طلب تسجيل األسهم.

 

أو مستند التسجيل نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني  : نشرالثانية والثمانوناملادة 

 واإلشعارات الرمسية

والتأكد من أو مستند التسجيل )حسبما ينطبق( صدر نشر نشرة اإلصدار جيب على امُل (أ

 قبل بداية الطرح.يومًا ( 41تقل عن ) إتاحتها للمستثمرين املؤهلني خالل فرتة ال

فعليه إتاحته  ،ا البابمساهمني وفقًا ألحكام هذصدر نشر تعميم ب على امُلجيإذا كان  (ب

انعقاد اجلمعية العامة موعد قبل يومًا ( 41للمستثمرين املؤهلني خالل فرتة ال تقل عن )

 ذات العالقة.

( حسبما ينطبق)أو مستند التسجيل  جيب أن تكون نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني (ج

أو مستند تسجيل تكميلي  نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمني تكميلي وأّي

( متاحًا للمستثمرين املؤهلني بصيغة إلكرتونية يف املواقع اإللكرتونية حسبما ينطبق)

 صدر واهليئة والسوق واملستشار املالي.الرمسية للُم

  

 : نشر املعلومات الثالثة والثمانوناملادة 

أو امُلصدر الذي تسجيل أسهمه وطرحها يف السوق املوازية  يرغب يف الذي  صدرخيضع امُل

املدرجة أسهمه يف السوق املوازية صدر أو امُليرغب يف تسجيل أسهمه يف السوق املوازية 

 من هذه القواعد.والثالثني  اخلامسةحكام املادة أل
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 أسهمه يف السوق املوازية  ةر مدرجصدزيادة رأس املال مُلتقديم طلب : الرابعة والثمانوناملادة 

يف تسجيل وطرح أسهم جديدة  الذي يرغب املوازيةصدر املدرجة أسهمه يف السوق جيب على امُل

من فئة أسهم سبق إدراجها من خالل زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو 

حلصول على ا -إصدار الرمسلة أو حتويل الديون أو االستحواذ على شركة أو شراء أصل

وجيب احلصول على موافقة . صدرموافقة اهليئة قبل دعوة اجلمعية العامة غري العادية للُم

صدر من صدر خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة اهليئة، وإذا مل يتمكن امُلاجلمعية العامة للُم

صدر على امُلاحلصول على موافقة اجلمعية خالل تلك الفرتة، ُعّدت موافقة اهليئة ملغاة، وتعني 

 إعادة تقديم طلبه إذا رغب يف زيادة رأس ماله.

 

 : الشرو  املتعلقة بإصدار أسهم حقوق أولويةاخلامسة والثمانوناملادة 

من هذه  والسبعنيالسادسة متطلبات ذات عالقة منصوص عليها يف املادة  باإلضافة إىل أّي

أسهمه يف السوق املوازية الذي يرغب يف زيادة رأس ماله  صدر املدرجةعلى امُلجيب القواعد، 

 عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية استيفاء الشرو  اآلتية:

إصدار أسهم حقوق أولوية سابق  تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت إّي (4

 واستخدام تلك املتحصالت مقارنًة مبا أفصح عنه يف نشرة اإلصدار السابقة.

عة للسنة حتفظات تضمنتها القوائم املالية السنوية املراَج أّيتقديم تفاصيل عن  (2

 املالية السابقة.

% أو أكثر 5جيب على امُلصدر اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة  (0

بني االستخدام الفعلي ملتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما ُأفِصح 

 .  كفور علمه بذل عنه يف نشرة اإلصدار ذات العالقة

 

 رمسلةبإصدار : الشرو  املتعلقة السادسة والثمانونادة امل

س ماله عن طريق أأسهمه يف السوق املوازية الذي يرغب يف زيادة ر صدر املدرجةعلى امُلجيب 

 هذه القواعد.من ( 48) لحقبالصيغة الواردة يف املإىل اهليئة تقديم طلب  -إصدار رمسلة

 

 عن طريق حتويل الديوناملتعلقة بزيادة رأس املال  الشرو : السابعة والثمانوناملادة 

أسهمه يف السوق املوازية الذي يرغب يف زيادة رأس ماله عن صدر املدرجة على امُلجيب  (أ

يتضمن املعلومات الالزمة اليت متكنهم من إصدار تعميم ملساهميه  طريق حتويل الديون

 بناًء على دراية وإدراك.التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 
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من  (22)الواردة يف امللحق  املعلوماِت -أدنى ًاحد -جيب أن يتضمن تعميم املساهمني  (ب

 هذه القواعد.

 

شراء على شركة أو  لالستحواذ: الشرو  املتعلقة بزيادة رأس املال الثامنة والثمانوناملادة 

  أصل

من هذه  والسبعنيالسادسة  متطلبات ذات عالقة منصوص عليها يف املادة  باإلضافة إىل أّي (أ

صدر املدرجه أسهمه يف السوق املوازية الذي يرغب يف زيادة رأس جيب على امُلالقواعد، 

إصدار تعميم ملساهميه يتضمن  االستحواذ على شركة أو شراء أصلبغرض ماله 

يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بناًء املعلومات الالزمة اليت متكنهم من التصويت 

 على دراية وإدراك.

من  (20)الواردة يف امللحق  املعلوماِت -أدنى ًاحد-جيب أن يتضمن تعميم املساهمني  (ب

 هذه القواعد.

 

رأس املال ملصدر مدرجة أسهمه يف السوق تقديم طلب ختفيض : التاسعة والثمانوناملادة 

 املوازية

على امُلصدر املدرجة أسهمه يف السوق املوازية الذي يرغب يف ختفيض رأس ماله تقديم  (أ 

هذه من  (49املعلومات الواردة يف امللحق رقم ) -أدنى ًاحد-طلب إىل اهليئة يتضمن 

القواعد؛ للحصول على موافقتها قبل احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على 

 على أن يرفق مع الطلب اآلتي:ختفيض رأس املال، 

 خطاب تعيني املستشار املالي. (4

 خطاب تعيني املستشار القانوني )إن وجد(. (2

تقرير من حماسب قانوني خارجي عن أسباب ختفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض يف  (0

 التزامات امُلصدر.

 لتخفيض رأس املال والتأثريات املتوقعة لذلك التخفيض.  املقرتحةالطريقة  (1

 صورة من تعميم املساهمني املشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة. (5

 .اهليئةمستندات أخرى تطلبها  أّي (6

على امُلصدر أن يصدر تعميمًا إىل مساهميه يتضمن املعلومات الالزمة لتمكني املساهمني  (ب 

ن من التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بناًء على إدراك ودراية. وجيب أ

 املعلومات اآلتية: -حدًا أدنى-يتضمن التعميم 
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 اهليكل العام لتخفيض رأس املال املقرتح. (4

 أسباب ختفيض رأس املال، مبا يف ذلك مناقشة وحتليـل اإلدارة يف هذا الشأن. (2

 عوامل املخاطرة املتعلقة بتخفيض رأس املال. (0

 الفرتة الزمنية للعملية. (1

يؤكدون فيه اعتقادهم أن ختفيض رأس املال بيان من أعضاء جملس إدارة امُلصدر  (5

 يصّب يف مصلحة امُلصدر واملساهمني.

الذي يقدَّم إىل اهليئة بشأن طلب ختفيض رأس مال -جيب أن يكون تعميم املساهمني  (ج 

معدًا باللغة العربية وأن يشار يف هام  التعميم إىل الفقرات ذات العالقة  -امُلصدر

مع إيضاح أي تغري عن مسودات سابقة، وجيب أن  املنصوص عليها يف هذه القواعد،

 تتضمن كل مسودة تعميم يف الصفحة األوىل رقم املسودة وتاريخ التقديم.

 

 املستمرةااللتزامات  :التسعوناملادة 

من هذه السابع لباب أحكام ايلتزم أن  املوازيةيف السوق  أسهمهصدر املدرجة جيب على امُل

 :اآلتيمع مراعاة  ،القواعد

عبارة  بداًل من من السنة املالية له" النصف سنويةة األولية يعبارة "القوائم املالإحالل  (4

"القوائم املالية األولية للربع األول والثاني والثالث من السنة املالية له" الواردة يف الفقرة )أ( 

 .من املادة الرابعة والستني من هذه القواعد

قوائمه املالية األولية اليت جيب إعدادها وفحصها وفقًا صدر اإلفصاح عن جيب على امُل (2(4

ملعايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وذلك فور اعتمادها 

  يومًا من نهاية الفرتة املالية اليت تشملها تلك القوائم. (15)وخالل فرتة ال تتجاوز 

عبارة "ربع السنة املالية" الواردة يف الفقرة  بداًل من "نصف السنة املالية"عبارة إحالل  (0

 .( من الفقرة )أ( من املادة التاسعة والستني من هذه القواعد4الفرعية )

املعلومات املطلوب تضمينها يف تقرير جملس اإلدارة مبوجب الئحة حوكمة  ّدَعُت (1(2

 زية.صدرين املدرجة أسهمهم يف السوق املواالشركات اسرتشادية على امُل

من هذه القواعد  السبعنياملادة الواردة يف  عبارة بداًل من" اثين عشر شهرًا  " إحالل عبارة (5

 .الواردة يف املادة السبعني من هذه القواعد "األشهر الستة  "مبدة 

 من هذه القواعد، جيوز للشخص نياستثناًء من أحكام الفقرة )أ( من املادة السبع (6(0

من قبل املصدر املدرجة أسهمه إدراجًا مباشرًا يف مبوجب قواعد اإلدراج املرخص له املعّين 
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السوق املوازية بيع أسهم املصدر وفقًا لتقديره، على أن يكون ذلك يف حدود تطبيق خطة 

 .وفقًا لقواعد اإلدراج استيفاء متطلبات السيولة املقدمة إىل السوق

 

 

 

 املوازية: املقابل املالي للسوق والتسعون احلاديةاملادة 

 لتسجيل أسهمه أوعلى امُلصدر الذي يقدم طلبًا إىل اهليئة لتسجيل أسهمه وطرحها  جيب (أ

 دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا ملا حتدده.يف السوق املوازية 

دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا ملا  يف السوق جيب على امُلصدر الذي ُسجلت أسهمه وأدِرجت (ب

 حتدده.
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 الباب التاسع

 األحكام اخلاصة باالستحواذ العكسي وفك االندماج

 

 والتسعون: نطاق التطبيق الثانيةاملادة 

يهدف هذا الباب إىل تنظيم عمليات االستحواذ العكسي وفك االندماج مبوجب  (أ 

 صالحيات اهليئة املنصوص عليها يف النظام.

 بيانهم: تطبق أحكام هذا الباب على اآلتي (ب 

ــاهمني،       (4 ــة، واملســ ــدري األوراق املاليــ ــك ُمصــ ــمل ذلــ ــوق، ويشــ ــاركني يف الســ املشــ

واألشــخاص املــرخص هلــم، وأي شــخص شــارك أو قــدم استشــارة بشــكل مباشــر أو  

 .ا البابهذحكام غري مباشر يف أي صفقة ختضع أل

 .الباب اهذحكام ألاملصدرين اخلاضعني أعضاء جمالس إدارة  (2

 

 والتسعون: أحكام عامة الثالثةاملادة 

عند حساب النسبة املئوية، لتحديد ما إذا كانت الصفقة )أو املصدر جيب على  (أ 

الصفقات املتعددة( تشكل فكًا لالندماج يتطلب موافقة املساهمني، أن تطبق مجيع 

معايري حتديد الفئة القابلة للتطبيق، لتكون املقام يف معدل النسبة املئوية هي أحدث 

رة لقيمة األصول أو العائد أو األرباح كما تظهر يف آخر قوائم مالية أولية أرقام منشو

مراجعة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، باإلضافة إىل القيمة السوقية 

 يف وقت إعالن الصفقة )أو الصفقات املتعددة(، حيثما ينطبق.للمصدر 

ا كان قد حدث تغيري جوهري يف ، عند إجراء التقييم لتحديد ما إذاملصدرجيب على  (ب 

 :اآلتينتيجة الصفقة، مراعاة  املصدر

 مدى التغيري الناتج عن الصفقة يف االجتاه أو الطبيعة اإلسرتاتيجية ألعمال الشركة. (4

 ستكون جزًءا من قطاع خمتلف بعد اكتمال الصفقة.املصدر ما إذا كانت أعمال  (2

 

 والتسعون: إعالن االستحواذ العكسي وشروطه الرابعةاملادة 
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يف  ًاطرف كونهعند  املصدرجيب على أحكام الباب السادس من هذه القواعد، مراعاة مع 

 االستحواذ العكسي القيام مبا يلي:

على شرو  االستحواذ  االتفاقاإلعالن للجمهور يف أقرب وقت ممكن بعد  (4

العكسي وإتباعه بإعالنات تكميلية متعلقة بأي تغيري جوهري يف أي مسألة واردة 

يف اإلعالن األصلي أو إذا ظهرت مسألة جديدة مهمة كان يلزم ذكرها يف 

 . وجيب أن يشتمل اإلعالن األصلي على ما يلي:األصلي اإلعالن

 فيها. تفاصيل الصفقة، مبا يف ذلك اسم الطرف اآلخر (أ )

 .أو األصل حمل الصفقة نبذة عن أعمال الشركة (ب )

العوض ومدى استيفائه )مبا يف ذلك الشرو  املتعلقة بأي ترتيبات الزمة  (ج )

 بشأن تأجيل العوض(.

 قيمة إمجالي األصول حمل الصفقة. (د )

 األرباح املتعلقة باألصول حمل الصفقة. (ه )

حيصل أثر الصفقة على الشركة املدرجة مبا يف ذلك أي منافع يتوقع أن  (و )

 نتيجة الصفقة.عليها املصدر 

 .املصدرتفاصيل أي عقود خدمات لألعضاء املقرتحني جمللس إدارة  (ز )

 لتقييم الكيان املستهدف. مستشار ماليتعيني  (2

 املساهمني.التأكد من أن تكون أي اتفاقية متصلة بالصفقة مشروطة مبوافقة  (0

 

 والتسعون: التعليق احملتمل للتداول عند اإلعالن عن االستحواذ العكسي اخلامسةاملادة 

 مع اهليئة يف أسرع وقت ممكن يف احلاالت اآلتية:املصدر أن يتواصل جيب على  (أ 

قبل اإلعالن عن أي استحواذ عكسي متت املوافقة عليه أو قيد الدراسة، ملناقشة  (4

 التداول.مدى مالءمة تعليق 

 يف حالة تسرب تفاصيل االستحواذ العكسي، لغرض طلب تعليق التداول. (2

 يعترب االستحواذ العكسي قيد الدراسة يف أي من احلاالت التالية: (ب 

 مع جملس إدارة الكيان املستهدف.املصدر تواصل  (4
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 يف فرتة حصرية مع الكيان املستهدف.املصدر دخول  (2

راءات الدراسة الالزمة )سواًء أكان ذلك بصورة إذن البدء يف تنفيذ إجاملصدر إعطاء  (0

 حمدودة أم غري حمدودة(.

 

 والتسعون: تطبيق معايري حتديد الفئة وحساب النسب املئوية السادسةاملادة 

لتحديد ما إذا كانت الصفقة متثل فكًا لالندماج يستوجب احلصول على موافقة  (أ 

بتقييم حجم الصفقة مقارنًة حبجم يقوم املصدر املساهمني بالرجوع إىل النسب املئوية، 

الشركة أو األصل حمل صفقة فك االندماج. وتتم مقارنة احلجم باستخدام النسب املئوية 

الناجتة عن تطبيق حسابات معايري حتديد الفئة على هذه الصفقة وفقًا للتفاصيل الواردة 

 .القواعد( من هذه 24يف امللحق )

ت النسبة املئوية نتيجة غري اعتيادية أو غري مالئمة لنطاق أنشطة إذا نتج عن أي من حسابا (ب 

، فيجوز للهيئة جتاهل عملية احلساب واستبداهلا مبؤشرات أخرى مرتبطة املصدر

باحلجم، مبا يف ذلك املعايري اخلاصة بالقطاع. وجيب على الشركة املدرجة أن تقدم 

 لنظر فيها.املعايري البديلة اليت تراها مالئمة إىل اهليئة ل

إذا تغريت أي من النسب املئوية، بني الوقت الذي تتم فيه مناقشة أي صفقة مع اهليئة  (ج 

وجيب  ،إبالغ اهليئة بذلك التغرياملصدر )حيثما ينطبق( ووقت اإلعالن عنها، فيجب على 

 باملتطلبات ذات الصلة اليت تسري على الصفقة وقت إعالنها.يلتزم املصدر أن 

 املادة السابعة والتسعون: توحيد الصفقات

توحيد سلسلة من الصفقات والتعامل معها كما لو كانت املصدر جيوز للهيئة أن تطلب من 

شهرًا أو كانت تلك الصفقات اثين عشر صفقة واحدة وذلك يف حال اكتماهلا مجيعًا خالل 

مبعايري حتديد الفئة  االلتزاماملصدر مرتبطة ببعضها. ويف مثل هذه احلاالت، جيب على 

املتعلقة بالصفقة عند توحيدها، وبأن األرقام اليت سيتم استخدامها لتحديد النسب املئوية هي 

تلك األرقام املبينة يف أحدث قوائم مالية أولية مراجعة أو القوائم املالية السنوية املدققة، أيهما 

 أحدث.
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 كة املدرجةاملادة الثامنة والتسعون: الشرو  املتعلقة بالشر

يف تنفيذ عملية فك االندماج قد أكمل ثالث سنوات مالية يكون املصدر الراغب جيب أن 

 كاملة على األقل منذ تاريخ إدراجه. 

 

 املادة التاسعة والتسعون: موافقة املساهمني

يف فك االندماج املزمع  القواعد( من هذه 24إذا بلغت أي من النسب املئوية الواردة يف امللحق )

احلصول على موافقة مسبقة من مساهميه يف املصدر فيجب على  ،% أو أكثر53نسبة 

اجتماع اجلمعية العامة. وجيب على أي مساهم له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف فك 

 االندماج املقرتح االمتناع عن التصويت على هذه الصفقة يف اجتماع اجلمعية العامة. 

 

 : اللجنة املتخصصة واملستشار املالياملائةاملادة 

فيما يتعلق بأي صفقة من صفقات فك االندماج اليت ختضع ملوافقة املساهمني وفًقا  ( أ

إنشاء جلنة متخصصة املصدر ، جيب على القواعدمن هذه  التاسعة والتسعنيللمادة 

 من مستقلني أوأشخاص آخرين من  وأ)تتألف من أعضاء جملس إدارة مستقلَّني فقط 

كليهما ممن ليس هلم أي مصلحة جوهرية يف صفقة فك االندماج املقرتح( لتقديم 

االستشارة للمساهمني بشأن ما إذا كانت شرو  فك االندماج ذو العالقة عادلة 

 ومجيع مساهميه.املصدر ومعقولة وما إذا كانت صفقة فك االندماج تصب يف مصلحة 

مالي مرخص له من قبل اهليئة لتقديم خدمات  تعيني مستشاراملصدر جيب على  ( ب

استشارية وتقديم توصيات إىل اللجنة املتخصصة واملساهمني عما إذا كانت شرو  

فك االندماج ذات الصلة عادلة ومعقولة وما إذا كان فك االندماج هذا يصب يف 

 مصلحة الشركة املدرجة ومجيع مساهميها.

 

   تعميم إىل املساهمني:  إصدار األوىل بعد املائةاملادة 

فيما يتعلق بأي صفقة من صفقات فك االندماج اليت ختضع ملوافقة املساهمني وفًقا  (أ 

إعداد تعميم بشأن املصدر ، جيب على القواعدمن هذه  التاسعة والتسعنيللمادة 

ال  فرتةفك االندماج املقرتح لتقدميه إىل املساهمني ونشره وإتاحته للجمهور خالل 



 

76 

 

انعقاد اجتماع اجلمعية العامة ذات العالقة الذي  موعدقبل  يومًا 41تقل عن 

حدًا  –سيصوت املساهمون فيه على فك االندماج. وجيب أن يتضمن التعميم على 

 ما يلي: –أدنى 

حدًا  –معلومات كافية بشأن فك االندماج املقرتح، على أن تتضمن هذه املعلومات  (4

 اآلتي: – أدنى

 الندماج والغرض منه.اهليكلة املقرتحة لفك ا .أ 

 أبرز املعلومات املالية اليت توضح األثر املالي نتيجة لفك االندماج. .ب 

أبرز املعلومات القانونية عن شرو  فك االندماج اليت حيتاج إليها املساهمني  .ج 

 الختاذ قرار مبين على دراية وإدراك.

 عوامل املخاطرة املتعلقة بفك االندماج. .د 

خطاًبا منفصاًل من اللجنة املتخصصة تقدم فيه املشورة إىل املساهمني بشأن ما إذا  (2

من هذه املائة كانت شرو  فك االندماج ذات الصلة عادلة ومعقولة وفًقا للمادة 

ومجيع املصدر وما إذا كان فك االندماج هذا يصب يف مصلحة  القواعد

 مساهميه، مع مراعاة توصيات املستشار املالي.

خطاًبا منفصاًل من املستشار املالي يتضمن توصياته إىل اللجنة املتخصصة  (0

واملساهمني بشأن ما إذا كانت شرو  فك االندماج ذات العالقة عادلة ومعقولة 

 ومجيع مساهميه.املصدر وما إذا كان فك االندماج هذا يصب يف مصلحة 

مل هيئة السوق املالية ال تتح''أن يتضمن التعميم إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية  (1

وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم، 

وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وختليان نفسيهما صراحًة من 

أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم أو عن 

 منه". االعتماد على أّي جزء

جيب أن يبني التعميم واخلطابني املشار إليهما يف الفقرة )أ( من هذه املادة األسباب وراء  (ب 

 ذلك الرأي واالفرتاضات الرئيسية له والعوامل املأخوذة يف االعتبار عند تكوين الرأي.
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 أسهم الكيان املنفك اندماجه  وإدراج تسجيل وطرح اتمتطلببعد املائة:  الثانيةاملادة 

الكيان املنفك اندماجه يف السوق، فيجب أسهم وإدراج  تسجيل وطرحيف حال الرغبة يف 

 هذه القواعداملنصوص عليها يف تسجيل األوراق املالية وطرحها استيفاء مجيع متطلبات 

 .قواعد اإلدراج اإلدراج املنصوص عليها يفمتطلبات و

 

 

 

 بعد املائة: اإلعالن عن فك االندماج الثالثةاملادة 

اإلدراج اخلاص طلب وأوراقه املالية وطرح تسجيل طلب تقدميه اإلعالن عن املصدر جيب على 

)أو ما يعادله يف والسوق إىل اهليئة  ةاملكتمل اتطلبالبالكيان املنفك اندماجه مبجرد تقديم 

الطرح التسجيل وأي دولة أجنبية(. وإذا اقتضت أنظمة الدولة األجنبية أن جيري تقديم طلب 

 هااإلدراج بشكل سّري، فعندئذ جيب على الشركة املدرجة اإلعالن للجمهور باعتزامطلب و

ة أخرى إدراج الكيان املنفك اندماجه يف دولتسجيل وطرح أوراقها املالية وطلب تقديم طلب 

 دون اإلشارة إىل اسم تلك الدولة أو السوق اليت يعتزم الكيان املنفك اندماجه اإلدراج فيها.
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 النفاذو: النشر العاشرالباب 

 

  النشر والنفاذ :الرابعة بعد املائةاملادة 

 .وفقًا لقرار اعتمادهانافذة  القواعدهذه تكون 
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 املالحق: عشراحلادي الباب 

 : حمتويات إشعار الطرح اخلاص املتعلق باألسهم واألوراق املالية األخرى1امللحق 

 م على األوراق الرمسية للطارح ()يقدَّ

 

تكون املعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من الطارح أو أحد أن جيب  

عشرة أيام على األقل من التاريخ املقرتح قبل إىل اهليئة م وأن تقدَّ ،املسؤولني املفوضني لديه

 للطرح:

وعنوان مقر عمله الرئيس، وعدد األوراق املالية املراد  ،ومكان تسجيله ،صدراسم امُل .4

 .وأنواعها طرحها

 وعنوان مقر عمله الرئيس. ،ومكان تسجيله ،اسم الطارح .2

حالة من حاالت الطرح  فيه أيُّويعيَّن  ،إجراء طرح خاص يفإقرار بأن الطارح يرغب  .0

    حتتها هذا الطرح اخلاص.يكون  القواعدمن هذه  الثامنةاخلاص احملددة يف املادة 

 الذي سيتم الطرح بواسطته.الشخص املرخص اسم وعنوان  .1

 .وانتهائها لبدء عملية الطرح املقرتحةالتواريخ  .5

 .فئات األوراق املالية املراد طرحها .6

 لكل ورقة مالية )بالريال السعودي(. طرحسعر ال .7

 )بالريال السعودي(.احلجم الكلي للطرح  .8

 عدد املطروح عليهم.يف حالة الطرح احملدود،  .9

عدد وأنواع األوراق املالية اليت سبق للطارح )وامُلصدر إذا كان خمتلفًا عن الطارح(،   .43

 .إصدارها خالل االثين عشر شهرًا املاضية

 سداده من كل مطروح عليه، إن وجد.املبلغ األدنى الالزم  .44

العدد اإلمجالي لألوراق املالية املراد طرحها، والعدد اإلمجالي لألوراق املالية اليت  .42

 .سبق للطارح )وامُلصدر إذا كان خمتلفًا عن الطارح(، إصدارها

 إيضاح متاثل األوراق املالية املطروحة أو اختالفها مع بيان أوجه االختالف. .40

الفة تنطوي على غ  أو خيانة أمانة أو أي خمالفة منصوص عليها يف خم تفاصيل أّي .41

نظام آخر متعلق بالشركات أو  ، أو يف أّيأو قواعد السوق التنفيذية هالنظام أو لوائح

من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو  غسل األموال إذا كان الطارح أو أيٌّ

الشركاء املسيطرين أو الشركاء املؤسسني يف الطارح قد أدين من قبل سلطة 

واسم  ،من ذلك، مبا يف ذلك التفاصيل اخلاصة بالطرف املدان قضائية بارتكاب أيٍّ
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ل والتفاصي ،السلطة القضائية اليت حكمت بإدانة ذلك الشخص، وتاريخ اإلدانة

 ت.والعقوبة اليت أوقِع ،الكاملة عن املخالفة

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر  الطارح

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى  الطارحسنوات، وجيب على 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 : حمتويات إشعار الطرح اخلاص املتعلق بأدوات الدين2امللحق 

 م على األوراق الرمسية للطارح()يقدَّ

 

تكون املعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من الطارح أو أحد املسؤولني أن جيب 

 األقل من التاريخ املقرتح للطرح:قبل عشرة أيام على إىل اهليئة م املفوضني لديه وأن يقدَّ

الدين أدوات وعنوان مقر عمله الرئيس، وعدد وأنواع  ،ومكان تسجيله ،صدراسم امُل .4

 طرحها.املراد 

 وعنوان مقر عمله الرئيس. ،ومكان تسجيله ،اسم الطارح .2

صدر )على سبيل املثال: هيئة حكومية، هيئة شبة حكومية، بنك مركزي، تصنيف امُل .0

 تأمني، منشأة ذات غرض خاص(.بنك، شركة، 

 أو حكومي(. ،أو غري مالي ،اجملال الذي يعمل فيه الطارح )مثال: مالي .1

حالة من حاالت الطرح  فيه أيُّويعيَّن  ،إجراء طرح خاص يفإقرار بأن الطارح يرغب  .5

 حتتها هذا الطرح اخلاص.يكون القواعد من هذه  الثامنةاخلاص احملددة يف املادة 

 الذي سيتم الطرح بواسطته.الشخص املرخص له اسم وعنوان  .6

 .وانتهائها لبدء عملية الطرح املقرتحةالتواريخ  .7

 الدين املراد طرحها.أدوات عملة  .8

 .الدين املراد طرحهاأدوات فئات  .9

مبوجبها ُيحتسب الدين املطروحة )أو الطريقة اليت  دواتأل األصل والقسيمة سعر .43

 العائد( )بالريال السعودي(.

 )بالريال السعودي(.احلجم الكلي للطرح  .44

 عدد املطروح عليهم.يف حالة الطرح احملدود،  .42

)وامُلصدر إذا  لطارحل اليت سبق -الدينأدوات مبا فيها -األوراق املالية وأنواع عدد  .40

 إصدارها خالل االثين عشر شهرًا املاضية. كان خمتلفًا عن الطارح(، 

والعدد اإلمجالي لألوراق املالية اليت  ،املراد طرحهاالعدد اإلمجالي لألوراق املالية  .41

 إصدارها.)وامُلصدر إذا كان خمتلفًا عن الطارح(، للطارح سبق 

 إيضاح متاثل األوراق املالية املطروحة أو اختالفها مع بيان أوجه االختالف. .45

خمالفة تنطوي على غ  أو خيانة أمانة أو أي خمالفة منصوص عليها يف  تفاصيل أّي .46

نظام آخر متعلق بالشركات أو  ، أو يف أّيأو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوقلنظام ا

من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو  غسل األموال إذا كان الطارح أو أيٌّ
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الشركاء املسيطرين أو الشركاء املؤسسني يف الطارح قد أدين من قبل سلطة قضائية 

واسم السلطة  ،يف ذلك التفاصيل اخلاصة بالطرف املدانبارتكاب أي من ذلك، مبا 

والتفاصيل الكاملة عن  ،القضائية اليت حكمت بإدانة ذلك الشخص، وتاريخ اإلدانة

 عت.والعقوبة اليت أوِق ،املخالفة

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر  طارحال

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى  طارحسنوات، وجيب على ال

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

لك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم حلني انتهاء ت

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 : إقرار الطارح3 امللحق

 م على األوراق الرمسية للطارح()يقدَّ

 

 إىل: هيئة السوق املالية

الطارح/الطارحني( نقر، جمتمعني اسم اذكر حنن، بصفتنا ...................................... )

ومنفردين، حبد علمنا واعتقادنا )وبعد احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك( بأن 

ستخدم يف املعلومات املضمنة يف إشعار الطرح اخلاص ومستندات الطرح اليت سوف ُت

اإلعالن عنه مطابقة للحقيقة وصحيحة وواضحة وغري مضللة وليس فيها أي قصور من 

 .يف فحوى تلك املعلومات ه التأثريشأن

 

ونقر أيضًا بأنه قد مت استيفاء مجيع الشرو  ذات العالقة الالزمة للقيام بالطرح اخلاص، 

أو سوف جيري تقديم، مجيع املعلومات واملستندات املطلوب تقدميها إىل اهليئة  ،وأنه جرى

 مبوجب قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة.

  

معلومات ذات عالقة مع اهليئات واجلهات والوكاالت  اهليئة تبادل أّي إىل بهذا نفوضو

 .جهات أخرى ذات عالقة املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأّي

 

 ............................................................................................ :االسم

  

 .......................................................................................... التوقيع:

  

  ........................................................................................ :التاريخ

  

 

 ............................................................................................ :االسم

  

 .......................................................................................... التوقيع:

  

  ........................................................................................ :التاريخ
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جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر  طارحال

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى  طارحسنوات، وجيب على ال

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 الراعي: إقرار )أ( 3امللحق 

 

 إىل: هيئة السوق املالية

( نقر، جمتمعني ومنفردين، الراعيحنن، بصفتنا ...................................... )اذكر اسم 

حبد علمنا واعتقادنا )وبعد احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك( بأن املعلومات املضمنة 

ومستندات الطرح اليت سوف ُتستخدم يف اإلعالن عنه مطابقة يف إشعار الطرح اخلاص 

للحقيقة وصحيحة وواضحة وغري مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثري يف فحوى 

 .تلك املعلومات

 

ونقر أيضًا بأنه قد مت استيفاء مجيع الشرو  ذات العالقة الالزمة للقيام بالطرح اخلاص، 

مجيع املعلومات واملستندات املطلوب تقدميها إىل اهليئة  وأنه جرى، أو سوف جيري تقديم،

 مبوجب قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة.

  

وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أّي معلومات ذات عالقة مع اهليئات واجلهات والوكاالت 

 .املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأّي جهات أخرى ذات عالقة

 

 ............................................................................................ :االسم

  

 ..........................................................................................التوقيع: 

  

  ........................................................................................ :التاريخ

  

 

 ............................................................................................ :االسم

  

 ..........................................................................................التوقيع: 

  

  ........................................................................................ :التاريخ

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

ال تقل عن عشر  االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة طارحال
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يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى  طارحسنوات، وجيب على ال

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

ب تقديم حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جي

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 الشخص املرخص له: إقرار 4امللحق 

 (الشخص املرخص لهم على أوراق )يقدَّ 

 

 إىل: هيئة السوق املالية

 ( )املشارالشخص املرخص لهاسم اذكر حنن،.............................................................. )

اذكر "(، نؤكد تعييننا من ....................................)الشخص املرخص لهإليه فيما بعد بـ "

 اسم الطارح( )املشار إليه فيما بعد بـ "الطارح"( لطرح األوراق املالية اخلاصة بالطارح.

   

بأن  ،حبد علمنا واعتقادنا )وبعد احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك( ،ونقر أيضًا

وأنه قدم أو  ،الطارح استوفى مجيع الشرو  ذات العالقة الالزمة للقيام بالطرح اخلاص

سوف يقدم إىل اهليئة مجيع املعلومات واملستندات املطلوب تقدميها مبوجب قواعد طرح 

 .املستمرةوااللتزامات األوراق املالية 

 

معلومات ذات عالقة مع اهليئات واجلهات والوكاالت  اهليئة تبادل أّي إىل و بهذا نفوض

 .جهات أخرى ذات عالقة املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأّي

 

 .من املفوض إليه التوقيعالشخص املرخص له عن  مت توقيع هذه الوثيقة نيابًة

 

 ............................................................................................ :االسم

  

 ..........................................................................................التوقيع: 

  

  ........................................................................................ :التاريخ

 

جيب على هلذا الغرض و الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئةهذا امللحق  يقدم[

االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر  طارحال

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى  طارحسنوات، وجيب على ال

أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها  قائمة أو مهدد بإقامتها(

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 : البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص5 امللحق

 

 الطرح اخلاص على البيان اآلتي:جيب أن حتتوي مستندات 

ال جيوز توزيع هذا املستند يف اململكة إال على األشخاص احملددين يف قواعد طرح '' 

 .املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املاليةوااللتزامات األوراق املالية 

تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وختلي  وال تعطي هيئة السوق املالية أّي

فسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد يف هذا املستند أو االعتماد ن

جزء منه. وجيب على الراغبني يف شراء األوراق املالية املطروحة مبوجب هذا  على أّي

املستند حتري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألوراق املالية حمل الطرح. ويف حال تعذر فهم 

 ".له تند، جيب استشارة مستشار مالي مرخصحمتويات هذا املس
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)أ(: البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص ألوراق مالية صادرة عن  5امللحق 

 منشأة ذات أغراض خاصة

 

 جيب أن حتتوي مستندات الطرح اخلاص على البيان اآلتي:

"األوراق املالية املطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة "املنشأة" مرخصة من هيئة 

السوق املالية "اهليئة". وحتتفظ اهليئة بسجل للمنشآت ذات األغراض اخلاصة وتنظم أعمال 

هذه املنشآت. وال توافق اهليئة أو تتحمل أي مسؤولية عن حمتويات شرو  وأحكام 

هيكلة التمويل اليت تستخدمها املنشأة، أو خماطر ورة عن املنشأة، األوراق املالية الصاد

االستثمار والعوائد املرتبطة باألوراق املالية. وال تنظم اهليئة أو تراقب قيمة أصول املنشأة أو 

قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماتها، .وال تعطي أي تأكيدات أو توصيات على هذه األوراق 

 املالية."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 : حمتويات الطلب6 امللحق

 

صدر وأن يتضمن على الورق الرمسي للُمتسجيل وطرح األوراق املالية طلب الم يقدَّجيب أن 

 املعلومات اآلتية:

 األسهم  أواًل:

  عدد األسهم الصادرة 

  الفئة 

 )القيمة االمسية للسهم )بالريال السعودي 

 )القيمة املدفوعة لكل سهم )بالريال السعودي 

 إمجالي القيمة املدفوعة لألسهم الصادرة 

 

 ثانيًا: أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل

 عدد أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل الصادرة 

  الفئة 

  القيمة االمسية 

  قيمة االسرتداد 

  إمجالي القيمة االمسية ألدوات الدين 

 

 ثالثًا: ملكية األسهم 

  عدد حاملي األسهم 

  األسهم املصدرةعدد  

 صدرأعضاء جملس إدارة امُل 

  املساهمون الكبار 

  األسهم اليت ميلكها اجلمهور 

  األسهم اليت ميلكها املوظفون 

  األسهم اليت ميلكها أعضاء جملس اإلدارة 
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 رابعًا: نوع اإلصدار موضوع الطلب 

  عدد أو قيمة األوراق املالية موضوع الطلب 

  وصف األوراق املالية موضوع الطلب 

  هل األوراق املالية موضوع هذا الطلب متطابقة من مجيع النواحي؟ إذا كانت اإلجابة

 ومتى تصبح متطابقة؟ ؟ ال، فما أوجه اختالفها

  تفاصيل شهادات امللكية 

 

أو أحد املسؤولني املفوضني املصدر موقع ومؤرخ من  بواسطة خطاب يكون الطلبأن جيب 

 وأن يتضمن الطلب تفويضًا بالصيغة اآلتية: ،لديه

معلومات ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت  صدر إىل اهليئة تبادل أّيبهذا يفوض امُل''

 ".جهات أخرى ذات عالقة واجلهات املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأّي

 

 

جيب على هلذا الغرض و حتدده اهليئة هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 صدر: إقرار امُل7 امللحق

 صدر(م على أوراق امُل)يقدَّ

 

 إىل هيئة السوق املالية

حنـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضـاء مـجـلـس إدارة  

)املشار إليه صدر"( اسم "امُلاذكر ) ..................................................................

إىل حــد علمنا واعتقادنا )آخذين يف بأنه  ،نقر بالتضامن واالنفرادفيما بعد بـ "امُلصدر"( 

 صدر:أن امُلب ،لواجب واملعقول(ذلك احلرص ا

استوفى مجيع الشرو  احملددة للموافقة على طلب تسجيل وطرح األوراق املالية  .4

ولوائحه ومجيع املتطلبات األخرى ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية 

  .التنفيذية وقواعد السوق

أو تعميم ضّمن مجيع املعلومات املطلوب تضمينها يف نشرة اإلصدار  .2

طرح السوق املالية وقواعد نظام  مبقتضى ]االستخدام حيثما ينطبق[املساهمني 

  املستمرة.وااللتزامات األوراق املالية 

قدم أو سيقدم مجيع املستندات املطلوبة مبقتضى قواعد طرح األوراق املالية  .0

  املستمرة ونظام السوق املالية.وااللتزامات 

ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن تؤثر يف طلب التسجيل وطرح األوراق املالية 

 صدر وكان من الواجب يف رأينا اإلفصاح عنها للهيئة. ونؤكد أيضًا أننا:املقدم من امُل

وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية  قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية .4

  املستمرة.االلتزامات وو قواعد طرح األوراق املالية  )"قواعد اإلدراج"(

فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء جملس إدارة شركة  .2

 .أوراقها املالية مدرجة

ألوراق املالية املدرجة فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكني محلة ا .0

 .صدرواجلمهور من تقويم امُل

صدر متوقف على استيفائها للمتطلبات كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق املالية للُم

املنصوص عليها يف قواعد واإلدراج و قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة، 

بنظام االلتزام املتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن واالنفراد على بهذه صدر والتزام امُل

اليت تصدرها اهليئة والسوق من حني آلخر، ونتعهد ونوافق  والقواعداللوائح والسوق املالية 

بشكل خاص على الوفاء بااللتزامات املستمرة جتاه اهليئة املنصوص عليها يف اجلزء ذي 
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وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات  ونظام الشركات اليةالعالقة يف نظام السوق امل

صـدر املستمرة. ونتعهد بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام امُل

وقــواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية  ونظام الشركات السوق املاليةبنظام 

ألخرى اليت تصدرها اهليئة من حني آلخر، ونقر بصالحية وااللتزامات املستمرة والقـواعد ا

إجراءات أخرى وفقًا  صدر واختاذ أّياهليئة يف تعليق أو إلغاء إدراج األوراق املالية للُم

 .لقواعدها

 املتحصل عليها عن طريق طرح أّيأو األصول ونؤكد بالتضامن واالنفراد أن األموال 

تعميم  أو باب املفصح عنها يف نشرة اإلصدارستخدم وفقًا لألسأوراق مالية سوف ُت

 ة اجلمعية العامةالعالقة، وذلك ما مل حنصل على موافقذي  املساهمني )حسبما ينطبق(

استخدام بديل. ونؤكد إضافة إىل ذلك أن املعلومات املالية املتضمنة يف نشرة  على أّي

اسُتخرجت دون تعديالت العالقة قد ذي أو تعميم املساهمني )حسبما ينطبق( اإلصدار 

 .("الرجاء حتديد املعايري احملاسبية") جوهرية من القوائم املالية املراجعة وفقًا ملعايري

معلومات ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات  وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أّي

 .املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة

 عن املصدر: أعضاء جملس اإلدارة يع نيابًةالتوق

 

 ................................................................................ :االسم

 ............................................................................... :التوقيع

 ............................................................................... :التاريخ

 

 ................................................................................ :االسم

 ..............................................................................  :التوقيع

 ..............................................................................  :التاريخ

 

 ................................................................................  :االسم

 ...............................................................................  :التوقيع

 ...............................................................................  :التاريخ
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جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر  امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

لبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطا

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 )أ(: إقرار الراعي 7امللحق 

 إىل هيئة السوق املالية

حنـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضاء جملس إدارة 

املشار )اذكـر اسـم "الراعي"( )" .................................................................

"( نقر بالتضامن واالنفراد بأنه إىل حــد علمنا واعتقادنا )آخذين إليه فيما بعد بـ "الراعي

 يف ذلك احلرص الواجب واملعقول( أن الراعي: 

 للموافقة على طلب تسجيل وطرح األوراق املاليةاستوفى مجيع الشرو  احملددة  .4

و قواعد ومجيع املتطلبات األخرى ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية 

 .   السوق

ضّمن مجيع املعلومات املطلوب تضمينها يف نشرة اإلصدار مبقتضى نظام السوق  .2

 .املستمرةوقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املالية 

وقواعد طرح  قدم أو سيقدم مجيع املستندات املطلوبة مبقتضى نظام السوق املالية .0

 . لتزامات املستمرةاألوراق املالية واال

 طلب التسجيل وطرح األوراق املاليةونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن تؤثر يف 

املقدم من املنشأة ذات األغراض اخلاصة وكان من الواجب يف رأينا اإلفصاح عنها للهيئة 

 من قبل الراعي. ونؤكد أيضًا أننا: 

وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية  قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية .4

 مرة.)"قواعد اإلدراج"( و قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املست

 فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء جملس إدارة يف الراعي.  .2

فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكني محلة األوراق املالية املدرجة  .0

  واجلمهور من تقويم املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي. 

أة ذات األغراض اخلاصة متوقف على كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق املالية للمنش

يف قواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية استيفائها للمتطلبات املنصوص عليها 

، والتزام املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي هلذه املتطلبات. واإللتزامات املستمرة

وقــواعد اإلدراج ية وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن واالنفراد على التزام نظام السوق املال

وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها اهليئة من 

، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بااللتزامات املستمرة جتاه اهليئة حني آلخر

وقــواعد ونظام الشركات املنصوص عليها يف اجلزء ذي العالقة يف نظام السوق املالية 
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اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها 

، ونتعهد أيضًا بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن اهليئة من حني آلخر

 ونظام الشركات التزام املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي لنظام السوق املالية

وقــواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والقـواعد األخرى اليت 

، ونقر بصالحية اهليئة يف تعليق أو إلغاء إدراج األوراق املالية تصدرها اهليئة من حني آلخر

 لمنشأة ذات األغراض اخلاصة واختاذ أي إجراءات أخرى وفقًا لقواعدها. ل

واالنفراد أن األموال املتحصل عليها عن طريق طرح أي أوراق مالية  ونؤكد بالتضامن

سوف ُتستخدم وفقًا لألسباب املفصح عنها يف نشرة اإلصدار ذات العالقة، وذلك ما مل 

على أي استخدام بديل. ونؤكد إضافًة إىل ذلك أن  ة اجلمعية العامةحنصل على موافق

دار ذات العالقة قد اسُتخرجت من دون تعديل املعلومات املالية املتضمنة يف نشرة اإلص

جوهري من القوائم املالية املراجعة، وأن تلك القوائم املالية قد ُأعدت وروجعت وفقًا لـ 

 "(. الرجاء حتديد املعايري احملاسبية)"

وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أي معلومات ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات 

 شراف على اخلدمات املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة. املسؤولة عن اإل

 التوقيع نيابة عن الراعي: أعضاء جملس اإلدارة

 

 ................................................................................ :االسم

 ............................................................................... :التوقيع

 ............................................................................... :التاريخ

 

 ................................................................................ :االسم

 ..............................................................................  :التوقيع

 ..............................................................................  :التاريخ

 

 ................................................................................  :االسم

 ...............................................................................  :التوقيع

 ...............................................................................  :التاريخ
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على جيب هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

ني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم حل

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 طلب تسجيل أسهمه يف السوق املوازية عند  : إقرار امُلصدر)ب( 7امللحق 

 )يقدَّم على أوراق امُلصدر(

 

 إىل هيئة السوق املالية

حنـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضـاء مـجـلـس إدارة  

)اذكر اسم "امُلصدر"( )املشار إليه  ..................................................................

فيما بعد بـ "امُلصدر"( نقر بالتضامن واالنفراد، بأنه إىل حــد علمنا واعتقادنا )آخذين يف 

 لواجب واملعقول(، بأن امُلصدر:ذلك احلرص ا

 تسجيل أسهمه يف السوق املوازيةاستوفى مجيع الشرو  احملددة للموافقة على طلب  .1

ومجيع املتطلبات األخرى ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية ولوائحه 

  التنفيذية وقواعد السوق.

مبقتضى نظام السوق سجيل مستند التضّمن مجيع املعلومات املطلوب تضمينها يف  .5

  املالية وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

قدم أو سيقدم مجيع املستندات املطلوبة مبقتضى قواعد طرح األوراق املالية  .6

  وااللتزامات املستمرة ونظام السوق املالية.

قدم من امُلصدر ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن تؤثر يف طلب التسجيل امل

 وكان من الواجب يف رأينا اإلفصاح عنها للهيئة. ونؤكد أيضًا أننا:

قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية  .1

  االلتزامات املستمرة.و)"قواعد اإلدراج"( و قواعد طرح األوراق املالية 

والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء جملس إدارة شركة فهمنا طبيعة مسؤولياتنا  .5

 .أوراقها املالية مدرجة

فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكني محلة األوراق املالية املدرجة  .6

 .واجلمهور من تقويم امُلصدر

كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق املالية للُمصدر متوقف على استيفائها للمتطلبات 

عليها يف قواعد واإلدراج و قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة، املنصوص 

والتزام امُلصدر بهذه املتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن واالنفراد على االلتزام بنظام 

السوق املالية واللوائح والقواعد اليت تصدرها اهليئة والسوق من حني آلخر، ونتعهد ونوافق 

على الوفاء بااللتزامات املستمرة جتاه اهليئة املنصوص عليها يف اجلزء ذي  بشكل خاص

العالقة يف نظام السوق املالية ونظام الشركات وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
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املستمرة. ونتعهد بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام امُلصـدر 

الية ونظام الشركات وقــواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية بنظام السوق امل

وااللتزامات املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها اهليئة من حني آلخر، ونقر بصالحية 

اهليئة يف تعليق أو إلغاء إدراج األوراق املالية للُمصدر واختاذ أّي إجراءات أخرى وفقًا 

 .لقواعدها

العالقة  وذمستند التسجيل أن املعلومات املالية املتضمنة يف واإلنفراد بالتضامن ونؤكد 

قد اسُتخرجت دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة وفقًا ملعايري )"الرجاء 

 .حتديد املعايري احملاسبية"(

 وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أّي معلومات ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات

 .املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة

 التوقيع نيابًة عن املصدر: أعضاء جملس اإلدارة

 

 ................................................................................ :االسم

 ............................................................................... :التوقيع

 ............................................................................... :التاريخ

 

 ................................................................................ :االسم

 ..............................................................................  :التوقيع

 ..............................................................................  :التاريخ

 

 ................................................................................  :االسم

 ...............................................................................  :التوقيع

 ...............................................................................  :التاريخ

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

ت، االحتفاظ بها قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندا
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حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

  ]املستندات للهيئة عند طلبها
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 : إقرار عضو جملس اإلدارة8امللحق 

صدر )أو مسؤول يشغل منصبًا مماثاًل( أن يوقع جيب علـى كـل عضو يف جملس إدارة امُل

 اآلتي:ويقدم إقرارًا حيتوي على 

 :عضو جملس اإلدارةمعلومات عن  :أواًل

 االسم الرباعي.   .4

 رقم اجلواز / السجل املدني.  .2

 تاريخ امليالد.  .0

 حمل اإلقامة.  .1

 اجلنسية.  .5

 املؤهالت املهنية والعلمية، إن وجدت.  .6

وطبيعة اجلهة اخلربة العملية على مدى السنوات اخلمس املاضية )على أن تشمل اسم  .7

 عملها وتاريخ التعيني، واملناصب اليت شغلها(.

 :إجابة عن األسئلة اآلتية ثانيًا:

شراكة؟ إذا كانت  أخرى أو شريك يف أّيجهة هل أنت عضو يف أي جملس إدارة  .4

الشراكة، ووضعها القانوني وطبيعة  أواجلهة اإلجابة بنعم، فاذكر اسم تلك 

 فيها.  يف جملس إدارتها أو شريكًا نشاطها، والتاريخ الذي أصبحت فيه عضوًا

هل سبق أن ُأشهر إفالسك يف أي وقت حتت أي والية قضائية؟ إذا كانت اإلجابة نعم،  .2

فاذكر احملكمة اليت أشهرت إفالسك، وإذا كان اإلفالس قد ُرفع، فاذكر تاريخ 

 حصولك على الرفع وشروطه. 

شكل  من اإلفالس، أو أبرمت أّي واٍق هل كنت يف أي وقت طرفًا يف ترتيب صلٍح .0

 الصلح الواقي من اإلفالس مع دائنيك؟  آخر من أشكال 

أحكام غري منفذة صادرة حبقك؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر  هل هناك أّي .1

 التفاصيل الكاملة.  

إجراءات نظامية أو حكومية ضدك؟ إذا  دعاوى أو حتقيق أو أّي على علم بأّيأنت هل  .5

 كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة.  

، أو تعيني مدير أو ذات غرض خاص نشأةمأو  شركة فية اإلجبارية ألّيهل متت التص .6

يف جملس إدارتها؟ إذا كانت اإلجابة  اليت كنتحارس قضائي عليها خالل الفرتة 

 نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة.  
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خالل  ،شراكة حتت التصفية اإلجبارية، أو متت مصادرة ممتلكاتها ضعت أّيهل ُو .7

الفرتة اليت كنت شريكًا فيها؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر يف كل حالة االسم، 

وطبيعة النشا ، وتاريخ بدء التصفية، واملدير أو احلارس القضائي الذي عينته 

 احملكمة، والقيمة، مع اإلشارة إىل النتيجة أو الوضع احلالي. 

 ،أو منشأة ذات غرض خاص شركة هل سبقت إدانتك يف أي وقت، أو إدانة أّي  .8

بسبب ؛ مكانشغلت فيها منصب عضو جملس إدارة وقت ارتكاب املخالفة يف أي 

أو خيانة أمانة، أو خمالفة مبوجب تشريع متعلق  ارتكاب خمالفة تشمل احتيااًل

بالشركات أو بغسل األموال؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فعليك اإلفصاح عن كل تلك 

اإلدانات مع ذكر اسم احملكمة اليت حكمت بإدانتك أو بإدانة الشركة، وتاريخ 

 والعقوبة اليت مت إيقاعها.   ،احلكم، والتفاصيل الكاملة للمخالفة

احلكم مبسؤوليتك املدنية عن تأسيس أو  مكانيف أي جهة قضائية  ق ألّيهل سب .9

شركة أو شراكة أو منشأة غري مسجلة بسبب غ  أو فعل مسيء أو إساءة  إدارة أّي

من أعضائها؟  سلوك من جانبك جتاه تلك الشركة أو الشراكة أو املنشأة أو جتاه أٍي

 ة. إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكامل

احلكم بعدم أهليتك لشغل منصب جهة قضائية يف أي مكان  هل سبق ألّي .43

أو التصرف إلدارة أو تسيري  ،أو منشأة ذات غرض خاص عضو جملس إدارة شركة

؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر أو منشأة ذات غرض خاص شؤون أي شركة

 التفاصيل الكاملة. 

جهة مهنية أو مؤسسة أو مجعية هل سبق رفض قبول أو جتديد عضويتك يف أي  .44

أو سوق مالية يف أي مكان؟ وهل سبق فرض قيود أو إجراءات تأديبية عليك أو سحب 

جهة تنتمي أو كنت تنتمي إليها؟ وهل كنت حاصال على شهادة  عضويتك من أّي

 ممارسة مهنية مقيدة بشرو ؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة.  

 

 ر بالصيغة اآلتية: ثالثًا: إقرا

امسك هنا(، بصفيت )عضو جملس إدارة اكتب أقر أنا ........................................ )"

أو املنشأة  اسم الشركةاذكر ........................( )أو املنشأة ذات الغرض اخلاص شركة

على حد علمي -بأن اإلجابات عن مجيع األسئلة الواردة أعاله  ،(ذات الغرض اخلاص

هي إجابات صحيحة  -واعتقادي آخذًا يف ذلك احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك
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معلومات ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت  وكاملة. وبهذا أفوض إىل اهليئة تبادل أّي

  ."ة وأي جهات أخرى ذات عالقةواجلهات املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالي

 

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 )أ(: إقرار عضو جملس إدارة الراعي يف هيكل يتضمن حق الرجوع 8امللحق 

 

جيب علـى كـل عضو يف جملس إدارة لدى الراعي )أو مسؤول يشغل منصبًا مماثاًل( أن 

 يوقع ويقدم إقرارًا حيتوي على اآلتي:

 أواًل: معلومات عن عضو جملس اإلدارة:

 االسم الرباعي.   .4

 رقم اجلواز / السجل املدني.  .2

 تاريخ امليالد.  .0

 حمل اإلقامة.  .1

 اجلنسية.  .5

 املؤهالت املهنية والعلمية، إن وجدت.  .6

اخلربة العملية على مدى السنوات اخلمس املاضية )على أن تشمل اسم اجلهة وطبيعة  .7

 عملها وتاريخ التعيني، واملناصب اليت شغلها(.

 ثانيًا: إجابة عن األسئلة اآلتية:

جهة أخرى أو شريك يف أّي شراكة؟ إذا كانت  هل أنت عضو يف أي جملس إدارة .4

اإلجابة بنعم، فاذكر اسم تلك اجلهة أو الشراكة، ووضعها القانوني وطبيعة 

 الذي أصبحت فيه عضوًا يف جملس إدارتها أو شريكًا فيها. نشاطها، والتاريخ 

 هل سبق أن ُأشهر إفالسك يف أي وقت حتت أي والية قضائية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، .2

فاذكر احملكمة اليت أشهرت إفالسك، وإذا كان اإلفالس قد ُرفع، فاذكر تاريخ 

 حصولك على الرفع وشروطه. 

هل كنت يف أي وقت طرفًا يف ترتيب صلٍح واٍق من اإلفالس، أو أبرمت أّي شكل  .0

 آخر من أشكال الصلح الواقي من اإلفالس مع دائنيك؟  

؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر هل هناك أّي أحكام غري منفذة صادرة حبقك .1

 التفاصيل الكاملة.  

هل أنت على علم بأّي دعاوى أو حتقيق أو أّي إجراءات نظامية أو حكومية ضدك؟ إذا  .5

 كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة.  
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هل متت التصفية اإلجبارية ألّي شركة، أو تعيني مدير أو حارس قضائي عليها خالل  .6

كنت يف جملس إدارتها؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل  الفرتة اليت

 الكاملة.  

هل ُوضعت أّي شراكة حتت التصفية اإلجبارية، أو متت مصادرة ممتلكاتها، خالل  .7

الفرتة اليت كنت شريكًا فيها؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر يف كل حالة االسم، 

وطبيعة النشا ، وتاريخ بدء التصفية، واملدير أو احلارس القضائي الذي عينته 

 يجة أو الوضع احلالي. احملكمة، والقيمة، مع اإلشارة إىل النت

هل سبقت إدانتك يف أي وقت، أو إدانة أّي شركة، شغلت فيها منصب عضو جملس   .8

إدارة وقت ارتكاب املخالفة يف أي مكان؛ بسبب ارتكاب خمالفة تشمل احتيااًل أو 

خيانة أمانة، أو خمالفة مبوجب تشريع متعلق بالشركات أو بغسل األموال؟ إذا كانت 

عليك اإلفصاح عن كل تلك اإلدانات مع ذكر اسم احملكمة اليت اإلجابة نعم، ف

حكمت بإدانتك أو بإدانة الشركة، وتاريخ احلكم، والتفاصيل الكاملة للمخالفة، 

 والعقوبة اليت مت إيقاعها.  

هل سبق ألّي جهة قضائية يف أي مكان احلكم مبسؤوليتك املدنية عن تأسيس أو  .9

شأة غري مسجلة بسبب غ  أو فعل مسيء أو إساءة إدارة أّي شركة أو شراكة أو من

سلوك من جانبك جتاه تلك الشركة أو الشراكة أو املنشأة أو جتاه أٍي من أعضائها؟ 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 

هل سبق ألّي جهة قضائية يف أي مكان احلكم بعدم أهليتك لشغل منصب  .43

أو التصرف إلدارة أو تسيري شؤون أي شركة؟ إذا كانت  عضو جملس إدارة شركة،

 اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة. 

هل سبق رفض قبول أو جتديد عضويتك يف أي جهة مهنية أو مؤسسة أو مجعية  .44

أو سوق مالية يف أي مكان؟ وهل سبق فرض قيود أو إجراءات تأديبية عليك أو سحب 

تنتمي إليها؟ وهل كنت حاصال على شهادة  عضويتك من أّي جهة تنتمي أو كنت

 ممارسة مهنية مقيدة بشرو ؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة.  

 

 ثالثًا: إقرار بالصيغة اآلتية: 

"أقر أنا ........................................ )اكتب امسك هنا(، بصفيت )عضو جملس إدارة 

(، بأن اإلجابات عن مجيع األسئلة الواردة الراعي.......( )اذكر اسم .................الراعي

على حد علمي واعتقادي آخذًا يف ذلك احلرص التام واملعقول للتأكد من -أعاله 
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هي إجابات صحيحة وكاملة. وبهذا أفوض إىل اهليئة تبادل أّي معلومات ذات  -ذلك

اإلشراف على اخلدمات املالية وأي  عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات املسؤولة عن

 جهات أخرى ذات عالقة". 

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن 

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي عشرة سنوات، وجيب على امُلصدر 

دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ 

بها حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب 

 ] تقديم املستندات للهيئة عند طلبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 : حمتويات نشرة إصدار األسهم9امللحق 

على املعلومات الواردة يف  هاوطرحأسهم جيب أن حتتوى نشرة اإلصدار املقدمة لتسجيل 

 أدنى:  ًااألقسام اآلتية حد

 صفحة الغالف .4

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 .وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري صدراسم امُل .4

 رأس املال وعدد األسهم.  .2

 ملخص عن الطرح يتضمن فئة األسهم وحقوقها.  .0

 املساهمون الكبار.  .1

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .5

 فرتة الطرح وشروطه.  .6

 صدر إدراجها )إن وجدت(.األسهم اليت سبق للُم .7

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة إىل صدر قد قدم طلب التسجيل وطرح بيان بأن امُل .8

اهليئة وقدم طلب إدراجها إىل تداول، وأنه قد قدم مجيع املستندات املطلوبة إىل 

 . اجلهات ذات العالقة

املشار إليهما يف  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .9

 ذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثمار.( من ه43( والقسم رقم )2القسم رقم )

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .43

حتتوى نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق ''

املستمرة الصادرة عن وااللتزامات املالية حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية 

( وطلب إدراج ''اهليئة'')املشار إليها بـ هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية 

. ويتحمل املالية السعودية األوراق املالية حبسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق

أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين 

كدون حبسب كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤ

علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال 

توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل أي إفادة واردة 

مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال  فيها مضللة. وال تتحمل اهليئة والسوق أّي

لق بدقتها أو اكتماهلا، وختليان نفسيهما صراحة من أي أي تأكيدات تتع تعطياّن
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خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على  مسؤولية مهما كانت عن أّي

 .''جزء منها أّي

 

 إشعار مهم  .2

جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة  

 املعلومات املذكورة يف النشرة.   

 

 دليل الشركة .0

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

صدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف معلومات االتصال بامُل .4

 صدر اإللكرتوني.    والفاكس وبريدهم اإللكرتوني وموقع امُل

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة  .2

يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع  أو تقرير

 اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني. 

 املستشار املالي. أ 

 املستشار القانوني.  ب 

 احملاسب القانوني.  ج 

 متعهد التغطية.  د 

 .املستلمةاجلهات  ه 

 

 ملخص الطرح:  .1

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا

وأن حيتوي على املعلومات اآلتية  ،اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم االستثماري

 )حيثما تنطبق(:

 صدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. اسم امُل .4

 صدر. نشاطات امُل .2

 ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده. ،وعدد أسهمهماملساهمني، كبار  .0

 صدر. مال امُلرأس  .1

 صدر. إمجالي عدد أسهم امُل .5
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 للسهم. االمسية القيمة  .6

 إمجالي عدد األسهم املطروحة.  .7

 صدر. نسبة األسهم املطروحة من رأس مال امُل .8

 سعر الطرح.   .9

 إمجالي قيمة الطرح.  .43

 استخدام متحصالت الطرح. .44

 عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها.  .42

 إمجالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته.  .40

 فئات املستثمرين املستهدفني. .41

 إمجالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني.  .45

 طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .46

احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .47

 رين املستهدفني. املستثم

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .48

 املستثمرين املستهدفني. 

احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .49

 املستثمرين املستهدفني. 

ئة من فئات قيمة احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل ف .23

 املستثمرين املستهدفني. 

 الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. طريقة التخصيص ورّد .24

 فرتة الطرح.  .22

 األحقية يف األرباح.  .20

 حقوق التصويت.    .21

 القيود املفروضة على األسهم.   .25

 صدر إدراجها )إن وجدت(.األسهم اليت سبق للُم .26

املشار  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .27

( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار 43( والقسم رقم )2إليهما يف القسم رقم )

 االستثمار. 
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 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب .5

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي: 

 املتوقعة للطرح.جدول زمين يوضح التواريخ . 4

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب. .2

 

 ملخص املعلومات األساسية  .6

عليها نشرة  حتتويللمعلومات األساسية اليت  جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

 اإلصدار، مبا يف ذلك:

راءة نشرة اإلصدار على ق تنويه للمستثمرين حول اختاذ قرار االستثمار بناًء .4

 النشرة فقط.ملخص الكاملة وليس 

 صدر.وصف للُم .2

 العامة.وإسرتاتيجيته صدر رسالة امُل .0

 صدر.نواحي القوة وامليزات التنافسية للُم .1

 النظرة العامة إىل السوق. .5

 

 ملخص املعلومات املالية .7

عن املعلومات املالية األساسية اليت حتتوى عليها  جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

ء التشغيلي والوضع املالي والتدفقات النقدية نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك األدا

 صدر. واملؤشرات الرئيسة للُم

 

 جدول احملتويات  .8

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشرة اإلصدار. 

 

 التعريفات واملصطلحات  .9

املستخدمة يف نشرة  بالتعريفات واملصطلحات جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل

 اإلصدار. 

 عوامل املخاطرة  .43

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

 صدر.    امُل .4
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 صدر. السوق والقطاع الذي يعمل فيه امُل .2

 األوراق املالية املطروحة.  .0

 

 معلومات عن السوق والقطاع  .44

امُلصدر أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه جيب 

 ومصدر املعلومات املضمنة بهذا القسم.

 صدر وطبيعة أعمالهخلفية عن امُل .42

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     

والعنوان املبني يف السجل، وعنوان املقر  ،ورقم السجل التجاري ،االسم الرمسي .4

 صدر إذا كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف السجل. الرئيس للُم

 صدر. تاريخ تأسيس امُل .2

صدر املصرح بها والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة املدفوعة، أسهم امُل .0

 لألسهم ووصفها. االمسية والقيمة 

 صدر داخل اجملموعة )إن وجدت(.وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع امُل .1

وتفاصيل  ،)إن وجدت( اجلوهرية صدر وشركاته التابعةالطبيعة العامة ألعمال امُل .5

منتجات أو نشاطات جديدة  وبيان أّي ،املنتجات الرئيسة املبيعة أو اخلدمات املقدمة

 مهمة.

)إن وجدت( نشا  جتاري خارج  اجلوهرية صدر أو شركاته التابعةإذا كان للُم .6

تقديم إفادة توضح موقع هذا النشا . ويف حالة وجود جزء فيجب اململكة، 

كاته التابعة خارج اململكة، جيب حتديد مكان صدر أو شرجوهري من أصول امُل

 وجود تلك األصول وقيمتها وقيمة األصول املوجودة يف اململكة.  

)إن وجدت( بشأن  اجلوهرية صدر وشركاته التابعةمعلومات تتعلق بسياسة امُل .7

األحباث والتطوير ملنتجات جديدة والطرق املتبعة يف اإلنتاج على مدى السنوات 

 ث السابقة، إذا كانت تلك املعلومات مهمة.املالية الثال

)إن وجدت(  اجلوهرية صدر أو شركاته التابعةانقطاع يف أعمال امُل تفاصيل أّي .8

( 42ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )

 شهرًا األخرية. 
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 )إن وجدت( وأّي اجلوهرية صدر وشركاته التابعةعدد األشخاص العاملني لدى امُل .9

تغريات جوهرية لذلك العدد خالل السنتني املاليتني السابقتني، مع بيان تـوزيع 

 األشخاص العاملني حبسب فئات النشا  الرئيسة وحبسب نسبة السعودة.  

وإن كان  ،إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء أي تغيري جوهري لطبيعة النشا  .43

يم وصف مفصل عن هذا التغيري وتأثريه يف نشا  تقدفيجب هناك نية لذلك، 

 املصدر ورحبيته. 

ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، جيب على امُلصدر ومستشاريه املاليني مراعاة أثرها 

تعترب  –على سبيل املثال ال احلصر  –على قرار االستثمار يف الورقة املالية وسعرها، ومن ذلك 

% أو أكثر من إمجالي أصول امُلصدر أو 5كانت تشكل الشركة التابعة جوهرية إذا 

 خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو االلتزامات احملتملة على املصدر.

 

 التنظيميامللكية واهليكل هيكل  .40

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

 .هيكل امللكية يف املصدر قبل وبعد الطرح .4

  :اإلدارة .2

والوظائف اليت  ،واللجان الرقابية ،صدرإدارة امُلهيكل تنظيمي يوضح جملس  .أ 

 يقوم بها كبار التنفيذيني.  

 ،وجماالت اخلربة ،ملؤهالت املهنية والعلميةا ألبرز ووصف ،االسم الكامل .ب 

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة وتاريخ التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة امُل

إدارة املصدر، مع توضيح املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس 

 ؟استقاللية العضو وهل هو تنفيذي أم غري تنفيذي

تفاصيل عن مناصب عضوية جمالس اإلدارة األخرى احلالية والسابقة جلميع  .ج 

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني وكبار أعضاء جملس إدارة امُل

شركة صدر، على أن تتضمن اسم الالتنفيذيني وأمني سر جملس إدارة امُل

والقطاع الذي تعمل فيه ونهايتها وكيانها القانوني وتاريخ بداية العضوية 

 الشركة.

صدر أو أعضاء عضو من أعضاء جملس إدارة امُل تقرير عن حاالت إفالس أّي .د 

جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة 

 صدر. امُل
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من  اخلمس السابقة لشركة كان أيٌّ إعسار يف السنوات تفاصيل عن أّي .ه 

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار أعضاء جملس إدارة امُل

من قبل الشركة املعسرة يف إدارة امُلصدر معينًا التنفيذيني أو أمني سر جملس 

 منصب إداري أو إشرايف فيها. 

من أعضاء جملس تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو  .و 

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر إدارة امُل

صدر وشركاته من أقربائهم يف أسهم أو أدوات دين امُل صدر وأيٍّجملس إدارة امُل

أعمال يف ميكن أن يؤثر آخر أمر  يف أّيمصلحة  أّيالتابعة )إن وجدت( أو 

 ذلك.  صدر، أو تقديم إقرار ينفيامُل

له خالل تابع  صدر أو أّيجمموع املكافآت واملزايا العينية اليت منحها امُل .ز 

السنوات الثالث املالية السابقة للطرح ألعضاء جملس اإلدارة ومخسة من كبار 

صدر، يضاف إليهم التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من امُل

 إن مل يكونا من ضمنهم.الرئيس التنفيذي واملدير املالي للمصدر 

ملخص عقود العمل احلالية أو املقرتحة )إن وجدت( ألعضاء جملس اإلدارة  .ح 

 والرئيس التنفيذي واملدير املالي. 

إبرامه عند  على عقد أو ترتيب ساري املفعول أو مزمع التفاصيل الكاملة ألّي .  

من كبار  تقديم نشرة اإلصدار فيه ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو أيٍّ

صدر وشركاته التابعة )إن من أقربائهم مصلحة يف أعمال امُل التنفيذيني أو أيٍّ

 وجدت(، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك اللجان  ،معلومات عن جلان جملس اإلدارة .ي 

 وملخص االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 لشركات. حوكمة ابالئحة صدر معلومات عن التزام امُل .ك 

 :املوظفون .0

برامج أسهم للموظفني قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية  أّي .أ 

 صدر.اخلاضعة هلذه النشرة مع بيان إمجالي ملكية املوظفني يف أسهم امُل

 صدر. ك املوظفني يف رأس مال امُلشِرترتيبات أخرى ُت أّي .ب 

 

 املعلومات املالية ومناقشة وحتليل اإلدارة .41
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)إن  اجلوهرية صدر وشركاته التابعةجيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن امُل

وجدت( للسنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة لنشرة اإلصدار هذه والفرتة املشمولة يف القوائم املالية األولية 

من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات  الرابعة والعشرون( من املادة 1وفقًا للفقرة )

 املستمرة:

صدر لتلك جداول مقارنة للمعلومات املالية إضافة إىل مناقشة وحتليل إدارة امُل .4

 املعلومات املالية. وجيب أن تكون جداول املقارنة:        

 معدة على أساس موحد.  . أ

 مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة.     . ب

حمتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ج. 

 صدر. السنوية للُم

 

للمتطلبات املنصوص عليها يف  إعداد تقرير صادر عن احملاسب القانوني وفقًا .2

من األحوال  يف أيٍّ املستمرةوااللتزامات قواعد طرح األوراق املالية ل (45امللحق )

 اآلتية: 

إذا كان هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني على القوائم املالية  . أ

من السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب  صدر عن أيٍّللُم

 لنشرة.    التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه ا

صدر خالل السنوات املالية الثالث تغيريات هيكلية يف امُل يف حال إجراء أّي . ب

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل و طرح األوراق املالية اخلاضعة 

 هلذه النشرة.

 صدر.تغيري جوهري يف السياسات احملاسبية للُم يف حال إجراء أّيج. 

تعديل جوهري للقوائم املالية املراجعة  إجراء أّيبلزام اإليف حال إجراء أو د. 

 واملعلنة خالل الفرتات املشار إليها يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله. 

 

مبا يف ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غريها من  ،تقديم تفاصيل عن املمتلكات .0

األصول اليت تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر 

 بشكل كبري يف تقييم املوقف املالي. 
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 جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات:  .1

 مؤشرات األداء. .أ 

 داء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشا  رئيس. األ .ب 

عوامل مومسية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشا  قد يكون هلا تأثري يف  أّي .ج 

 األعمال والوضع املالي. 

 تغيريات جوهرية من سنة إىل أخرى يف املعلومات املالية.  شرح أّي .د 

سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية  معلومات عن أّي .ه 

عوامل أخرى أثرت أو ميكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غري  أو أّي

 مباشر( يف العمليات.

 هيكل التمويل.  .و 

صدر، أو تعديالت جوهرية يف رأس مال تعديالت يف رأس مال امُل تفاصيل أّي .ز 

خالل السنوات الثالث السابقة  )إن وجدت(، اجلوهرية شركاته التابعة

مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة. 

صدر أو إصدارات من امُل وجيب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر وشرو  أّي

 شركاته التابعة. 

)إن وجدت(  اجلوهرية صدر أو شركاته التابعةرأس مال للُم تفاصيل أّي .ح 

مواًل حبق خيار، مبا يف ذلك العوض الذي مت أو سيتم مقابله منح يكون مش

ذلك احلق، وسعره ومدته واسم الشخص املمنوح له حق اخليار وعنوانه، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك. 

 

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

 أصول ثابتة حالية مهمة، مبا يف ذلك األصول املستأجرة. تفاصيل عن أّي .أ 

 تعديالت متوقعة لتلك السياسات. االستهالك وأّي شرح لسياسات .ب 

 أو استئجارها.شرائها  على أصول ثابتة مهمة مزمع تفاصيل عن أّي .ج 

 

بالنسبة إىل املديونيات، جيب إعداد كشف على أساس موحد يف أحدث تاريخ   .6

 ممكن من الناحية العملية يتضمن اآلتي: 

صادرة والقائمة، واملوافق حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي ألدوات الدين ال .أ 

عليها ومل يتم إصدارها، والقروض ألجل، مع التمييز بني القروض 



 

116 

 

صدر أم غريه شخصي، أو املضمونة برهن )سواء أقدم امُل املشمولة بضمان

 رهنًا هلا( أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

املديونيات األخرى مبا حتليل و تصنيف املبلغ اإلمجالي جلميع القروض أو  .ب 

يف ذلك السحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، وااللتزامات حتت 

القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجريي، مع التمييز بني 

القروض والديون املشمولة بضمان شخصي أو غري املشمولة بضمان 

تقديم إقرار ينفي شخصي، أو املضمونة برهن أو غري املضمونة برهن، أو 

 ذلك.

صدر حتليل وتصنيف مجيع الرهونات واحلقوق واألعباء على ممتلكات امُل .ج 

 وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

 التزامات حمتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. حتليل ألّي .د 

      

الرابعة ادة ( من امل8بيان برأس املال العامل على النحو املوضح يف الفقرة ) .7

 املستمرة.االلتزامات من قواعد طرح األوراق املالية و والعشرون

 

تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف شأن أي تغيري سليب جوهري يف الوضع املالي  .8

والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل 

وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة، إضافة إىل نهاية الفرتة اليت يشملها 

 اإلصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة 

 

عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي منحه  تفاصيل أّي .9

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث  صدر أو أّيامُل

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 

من  يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة اىل أمساء أيٍّ النشرة فيما

أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو كبار التنفيذيني أو 

من تلك  القائمني بعرض أو طرح األوراق املالية أو اخلرباء الذين حصلوا على أيٍّ

 الدفعات أو املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، جيب على امُلصدر ومستشاريه املاليني مراعاة أثرها 

تعترب  –على سبيل املثال ال احلصر  –على قرار االستثمار يف الورقة املالية وسعرها، ومن ذلك 
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% أو أكثر من إمجالي أصول امُلصدر أو 5الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 

 داته أو أرباحه أو االلتزامات احملتملة على املصدر.خصومه أو إيرا

 

 

 سياسة توزيع األرباح  .45

توزيعات  جيب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح املصدر وتفاصيل أّي

 متت خالل السنوات الثالث السابقة. 

 

 استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية  .46

عن  تقديرًا ملتحصالت الطرح ومصاريفه، وبيانًاجيب أن يتضمن هذا القسم  .أ 

 كيفية استخدام تلك املتحصالت.

وصف طبيعة فيجب إذا كانت املتحصالت سُتستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية،  .ب 

 تلك املشاريع وتضمني املعلومات اآلتية:

 (  اجلدول الزمين واملراحل الرئيسة لتنفيذ املشاريع املستقبلية.4

لتكاليف التقديرية املتعلقة باملشاريع املستقبلية مع حتديد جدول يوضح ا ( 2

 املراحل اليت سيتم فيها اإلنفاق، إضافة إىل تفاصيل عن مصادر التمويل. 

 

 إفادات اخلرباء .47

تضمني مؤهالت اخلبري فيجب إذا كانت نشرة اإلصدار تشمل إفادة أعدها خبري، 

صدر أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف امُل من أقربائه أّي وهل لذلك اخلبري أو أليٍّ

شركة تابعة لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن  أو أّي

وأنه مل يسحب تلك  ،نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما ترد يف نشرة اإلصدار

 املوافقة.  

 

 اإلقرارات: .48

 صدر إقرار اآلتي:  جيب على أعضاء جملس إدارة امُل 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي انقطاع يف  .4

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو  صدر أو أّيأعمال امُل

 ( شهرًا األخرية. 42ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ ) يكون قد أثر تأثريًا
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عموالت أو خصومات  هذه النشرة، مل ُتمنح أّي خبالف ما ورد يف صفحة )*( من .2

صدر أو أي شركة من عوض غري نقدي من قبل امُل أو أتعاب وساطة أو أّي

شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو 

 أوراق مالية.  ح أّيطر

  

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي تغيري سليب  .0

شركة من شركاته التابعة )إن  صدر أو أّيجوهري يف الوضع املالي والتجاري للُم

وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة، إضافة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير احملاسب 

 القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

 

 س ألعضاء جملس اإلدارة أو أليٍّخبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، لي .1

من شركاته  صدر أو يف أيٍّنوع يف امُل أسهم أو مصلحة من أّي من أقربائهم أّي

 التابعة )إن وجدت(.

رأس  -منفردًا أو باملشاركة مع شركاته التابعة )إن وجدت(  -أن لدى امُلصدر  .5

شرة ( شهرًا على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر ن42مال عامل يكفي مدة )

 .اإلصدار

 

 املعلومات القانونية .49

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية: 

 اإلقرارات التالية من أعضاء جملس اإلدارة: .4

اإلصدار ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية أ. 

 ية.دالسعو

 صدر طرفًااليت يكون امُلاالتفاقيات من العقود أو  اإلصدار بأيٍّ ال خيّلب. 

 فيها.

صدر يف املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بامُلمجيع مت اإلفصاح عن ج. 

 نشرة اإلصدار.
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صدر وشركاته امُل( من هذه النشرة، *خبالف ما ورد يف الصفحة )د. 

دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر  ليسوا خاضعني ألّي )إن وجدت( التابعة

صدر أو شركاته التابعة أو يف مبفردها أو مبجملها جوهريًا يف أعمال امُل

 وضعهم املالي.  

أعضاء جملس إدارة ( من هذه النشرة، *خبالف ما ورد يف الصفحة )هـ. 

دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر مبفردها أو  صدر ليسوا خاضعني ألّيامُل

 صدر أو شركاته التابعة أو يف وضعهم املالي.  ها جوهريًا يف أعمال امُلمبجمل

 

صدر وأي مستندات تأسيسية أخرى، على أن خالصة نصوص النظام األساسي للُم .2

 تشمل اآلتي دون حصر: 

 صدر. أغراض امُل .أ 

 صدر وجلانه الرقابية. األحكام املتعلقة بالشؤون اإلدارية واإلشرافية للُم .ب 

 علقة باحلقوق والقيود املتعلقة باألوراق املالية. األحكام املت .ج 

 األحكام اليت تنظم تعديل حقوق األسهم أو فئاتها.  .د 

 األحكام اليت تنظم عقد اجلمعيات العمومية.  .ه 

 صدر. األحكام اليت تنظم التصفية وحل امُل .و 

صالحية تعطي أحد أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق  أّي .ز 

 التصويت على عقد أو اقرتاح لـه فيه مصلحة.   

صالحية تعطي أحد أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق  أّي .ح 

 منح هلما.التصويت على مكافآت ُت

رتاض صالحية جتيز ألعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني حق االق أّي .  

 صدر. من امُل

 ملخص جلميع العقود اجلوهرية.  .0

 مع األطراف ذوي العالقة. اجلوهرية ملخص جلميع العقود   .1

 صدر وشركاته التابعة )إن وجدت(، جيب تضمني املعلومات اآلتية: فيما يتعلق بامُل .5

تفاصيل عن األصول غري امللموسة مثل العالمات التجارية أو براءات االخرتاع أو  .أ 

جوهرية وتتعلق  ّدالنشر أو حقوق امللكية الفكرية األخرى اليت ُتَعحقوق 

صدر وشركاته التابعة )إن وجدت(، وإفادة توضح مدى بأعمال أو رحبية امُل

 صدر وشركاته التابعة )إن وجدت( على تلك األصول. اعتماد امُل
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دعوى قائمة أو مهدد  دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي تفاصيل أّي .ب 

صدر ميكن أن يؤثر تأثريًا جوهريًا يف أعمال امُل حتقيق جاٍر أّيبإقامتها( أو 

 أو تقديم إفادة بنفي ذلك. ،وشركاته التابعة )إن وجدت( أو مركزه املالي

فيما يتعلق باألسهم موضوع الطلب، جيب تقديم وصف حلقوق محلة األسهم،  .6

 حبسب اآلتي:

حقوق التصويت، واحلقوق يف حصص األرباح، وحقوق االسرتداد أو إعادة  .أ 

الشراء، أو احلقوق يف فائض األصول عند التصفية أو احلل أو غري ذلك، 

 ومجيع املعلومات املهمة األخرى املتعلقة حبقوق محلة تلك األسهم. 

 ملخص املوافقات الالزمة لتعديل تلك احلقوق.  .ب 

 

 متعهد التغطية .23

 يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح، تشتمل اآلتي:  جيب أن 

 اسم متعهد التغطية وعنوانه. .4

الشرو  الرئيسة التفاقية التعهد بالتغطية، مبا يف ذلك ترتيبات التعويض املالي بني  .2

 صدر ومتعهد التغطية.   امُل

 

 املصاريف .24

 جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف الطرح. 

 

 

 اإلعفاءات .22

صدر جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة امُل

 منها.

 

   

 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه .20

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل وطرح األوراق املالية وإىل السوق  إفادة توضح أنه مت .4

 إلدراج األوراق املالية.
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 نوع وإمجالي قيمة الطرح وعدد األسهم املطروحة.  .2

 سعر الطرح والقيمة االمسية لكل سهم.  .0

 طريقة االكتتاب.  .1

 فرتة الطرح وشروطها.  .5

 الفائض. طريقة التخصيص ورّد .6

 ز فيها تعليق الطرح. األوقات والظروف اليت جيو .7

 طرح األسهم مبوجبها.سُتوصف القـرارات واملـوافقات اليت  .8

 ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة.  إفادة عن أّي .9

يف حالة الطرح العام أو اخلاص يف أسواق دولتني أو أكثر يف الوقت نفسه،  .43

وإذا كان قد مت أو سوف يتم حجز شرحية أسهم لبعض هذه األسواق، جيب 

 تضمني تفاصيل عن تلك الشرحية. 

 

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب .21

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص 

 وتفاصيل السوق املالية. 

 

 املستندات املتاحة للمعاينة  .25

عن املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

ال تقل تلك ن خالهلا )على أاملستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة 

 يومًا قبل نهاية فرتة الطرح(: 23الفرتة عن 

 صدر ومستندات التأسيس األخرى.    النظام األساسي للُم .4

 أي مستند أو أمر جييز طرح األوراق املالية على اجلمهور.  .2

( 40( من القسم )2ح عنه مبوجب الفقرة الفرعية ) ( من الفقرة )فِصكل عقد ُأ .0

 اتفاق غري حمرر.  امللحق، أو مذكرة حتتوي على تفاصيل أّيمن هذا 

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات اليت  .1

 جزء منها أو اإلشارة إليها يف نشرة اإلصدار. ن أّيخبري وُيضمَّ ها أّيّدِعُي

ات الثالث املالية السابقة لكل من السنو املراجعة للُمصدر القوائم املالية السنوية .5

 مباشرة لنشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية.
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 تقرير احملاسب القانوني .26

صدر لكل من السنوات املالية الثالث اليت تسبق جيب إرفاق القوائم املالية املراجعة للُم

 مباشرة نشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية.
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 : حمتويات نشرة إصدار حقوق األولوية11امللحق 

على  ولويةاألإصدار أسهم حقوق حتتوى نشرة اإلصدار املقدمة لتسجيل وطرح جيب أن 

 املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا أدنى:

 صفحة الغالف .4

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 ملخص عن الطرح يتضمن فئة األسهم وحقوقها.  .4

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .2

 فرتة الطرح وشروطه.  .0

 صدر إدراجها.األسهم اليت سبق للُم .1

صدر قد قدم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة بيان بأن امُل .5

املستندات املطلوبة إىل اهليئة وقدم طلب إدراجها إىل تداول، وأنه قد قدم مجيع 

 . إىل اجلهات ذات العالقة

املشار إليهما  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .6

 ( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثمار. 43( والقسم رقم )2يف القسم رقم )

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .7

ومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح نشرة اإلصدار هذه على معل حتتوي''

املستمرة وااللتزامات األوراق املالية حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية 

الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ 

 ( وطلب قبول إدراج األوراق املالية حبسب متطلبات قواعد اإلدراج''اهليئة''

. ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر صة بالسوق املالية السعوديةاخلا

أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة 

املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، 

وقائع  توجد أّيبعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال 

إفادة واردة فيها  أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل أّي

مسؤولية عن حمتويات هذه  مضللة. وال تتحمل اهليئة والسوق املالية السعودية أّي

تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختليان نفسيهما  النشرة، وال تعطيان أّي

خسارة تنتج عما ورد يف هذه  انت عن أّيمسؤولية مهما ك صراحة من أّي

 ''جزء منها. النشرة أو عن االعتماد على أّي
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 إشعار مهم  .2

جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة املعلومات  

 املذكورة يف النشرة.   

 

 دليل الشركة .0

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

صدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف معلومات االتصال بامُل .4

 والفاكس وبريدهم اإللكرتوني وموقع املصدر اإللكرتوني.    

خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة  معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأّي .2

قع أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملوا

 اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني. 

 املستشار املالي. .أ 

 املستشار القانوني.  .ب 

 احملاسب القانوني.  .ج 

 متعهد التغطية.  .د 

 اجلهات املستلمة. .ه 

 

 ملخص الطرح:  .1

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا

وأن حيتوي على املعلومات اآلتية  ،اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم االستثماري

 )حيثما تنطبق(:

 صدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. اسم امُل .4

 نشاطات املصدر.  .2

 املساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح. .0

 الغرض من إصدار أسهم حقوق األولوية املقرتح. .1

االستخدام املقرتح إمجالي املتحصالت املتوقع احلصول عليها وحتليل ووصف  .5

 هلا بشكل منفصل.
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إمجالي املتحصالت اليت سبق احلصول عليها يف آخر عملية إصدار أسهم  .6

أو االستخدام املستقبلي استخدامها حقوق أولوية وحتليلها ووصفها، وإيضاح 

 ستخدم )حيثما ينطبق(.متحصالت مل ُت ألّي

وراق املالية لقواعد طرح األ (9)معلومات مطلوبة مبقتضى امللحق  أّي .7

بشكل جوهري منذ املوافقة على إذا كانت قد تغريت  املستمرةوااللتزامات 

 آخر نشرة إصدار.

معلومات إضافية تطلب اهليئة تضمينها يف نشرة اإلصدار وفقًا ملا تراه  أّي .8

 مالئمًا.

 صدر. رأس مال امُل .9

 إمجالي عدد أسهم املصدر.  .43

 للسهم. االمسية القيمة  .44

 إمجالي عدد األسهم املطروحة.  .42

 صدر. نسبة األسهم املطروحة من رأس مال امُل .40

 سعر الطرح.   .41

 إمجالي قيمة الطرح.  .45

 عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها.  .46

 إمجالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته.  .47

 فئات املستثمرين املستهدفني. .48

 املستهدفني. إمجالي عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات املستثمرين  .49

احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .23

 املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .24

 املستثمرين املستهدفني. 

احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .22

 املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من  .20

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

 الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. طريقة التخصيص ورّد .21
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 . فرتة الطرح .25

 األحقية يف األرباح.  .26

 حقوق التصويت.    .27

 القيود املفروضة على األسهم أو احلقوق.   .28

 صدر إدراجها )إن وجدت(.األسهم اليت سبق للُم .29

املشار  ''املخاطرة عوامل''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .03

( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار 43( والقسم رقم )2إليهما يف القسم رقم )

 االستثمار. 

 

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب .5

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي: 

 جدول زمين يوضح التواريخ املتوقعة للطرح. .4

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب. .2

 

 ملخص املعلومات األساسية  .6

للمعلومات األساسية اليت حتتوى عليها نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

 اإلصدار، مبا يف ذلك: 

على قراءة نشرة اإلصدار  تنويه للمستثمرين حول اختاذ قرار االستثمار بناًء .4

 ملخص النشرة فقط. الكاملة وليس

 صدر.وصف للُم .2

 العامة.وإسرتاتيجيته صدر رسالة امُل .0

 صدر.نواحي القوة وامليزات التنافسية للُم .1

 النظرة العامة إىل السوق. .5

 

 ملخص املعلومات املالية .7

عن املعلومات املالية األساسية اليت حتتوى عليها  جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

دية نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك األداء التشغيلي والوضع املالي والتدفقات النق

 صدر.واملؤشرات الرئيسة للُم
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 جدول احملتويات  .8

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشرة اإلصدار. 

 

 التعريفات واملصطلحات  .9

املستخدمة يف نشرة  بالتعريفات واملصطلحات جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل

 اإلصدار.

    

 عوامل املخاطرة  .43

 متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي:  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 صدر.    امُل .4

 صدر. السوق والقطاع الذي يعمل فيه امُل .2

 األوراق املالية املطروحة. .0

 

 املوظفون .44

برامج أسهم للموظفني قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية  أّي .4

 صدر.اخلاضعة هلذه النشرة مع بيان إمجالي ملكية املوظفني يف أسهم امُل

 صدر. ك املوظفني يف رأس مال امُلشِرترتيبات أخرى ُت أّي .2

 

 املعلومات املالية ومناقشة وحتليل اإلدارة .42

)إن  اجلوهرية صدر وشركاته التابعةاملطلوبة أدناه عن امُلجيب تقديم املعلومات 

وجدت( للسنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

( من املادة 1األوراق املالية والفرتة املشمولة يف القوائم املالية األولية وفقًا للفقرة )

 من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة: الرابعة والعشرون

صدر لتلك جداول مقارنة للمعلومات املالية إضافة إىل مناقشة وحتليل إدارة امُل .4

 املعلومات املالية. وجيب أن تكون جداول املقارنة:        

 معدة على أساس موحد.  .أ 

 اجعة.    مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املر .ب 

حمتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية  .ج 

 صدر. السنوية للُم
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للمتطلبات املنصوص عليها يف  إعداد تقرير صادر عن احملاسب القانوني وفقًا .2

من األحوال  يف أيٍّقواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة ل( 45امللحق )

 اآلتية: 

صدر إذا كان هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني على القوائم املالية للُم .أ 

من السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل  عن أيٍّ

 وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة.    

الثالث صدر خالل السنوات املالية تغيريات هيكلية يف امُل يف حال إجراء أّي .ب 

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة 

 هلذه النشرة.

 صدر.تغيري جوهري يف السياسات احملاسبية للُم يف حال إجراء أّي .ج 

تعديل جوهري للقوائم املالية املراجعة  إجراء أّيبلزام اإليف حال إجراء أو  .د 

 واملعلنة خالل الفرتات املشار إليها أعاله. 

تقديم تفاصيل عن املمتلكات مبا يف ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غريها من  .0

األصول اليت تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر 

 الي. بشكل كبري يف تقييم املوقف امل

 جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات:  .1

 مؤشرات األداء. .أ 

 األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشا  رئيس.  .ب 

عوامل مومسية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشا  قد يكون هلا تأثري يف  أّي .ج 

 األعمال والوضع املالي. 

 تغيريات جوهرية من سنة إىل أخرى يف املعلومات املالية.  أّي شرح .د 

سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية  معلومات عن أّي .ه 

عوامل أخرى أثرت أو ميكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غري  أو أّي

 مباشر( يف العمليات.

 هيكل التمويل.  .و 

صدر، أو تعديالت جوهرية يف رأس مال امُل تعديالت يف رأس مال تفاصيل أّي .ز 

)إن وجدت(، خالل السنوات الثالث السابقة  اجلوهرية شركاته التابعة

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 
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إصدارات من  النشرة. وجيب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر وشرو  أّي

 ة. صدر أو شركاته التابعامُل

)إن وجدت(  اجلوهرية صدر أو شركاته التابعةرأس مال للُم تفاصيل أّي .ح 

يكون مشمواًل حبق خيار، مبا يف ذلك العوض الذي مت أو سيتم مقابله منح 

ذلك احلق، وسعره ومدته واسم الشخص املمنوح له حق اخليار وعنوانه، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك. 

التابعة، جيب على امُلصدر ومستشاريه املاليني مراعاة أثرها ولغرض قياس جوهرية الشركة 

تعترب  –على سبيل املثال ال احلصر  –على قرار االستثمار يف الورقة املالية وسعرها، ومن ذلك 

% أو أكثر من إمجالي أصول امُلصدر أو 5الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 

 مات احملتملة على املصدر.خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو االلتزا

 

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

 أصول ثابتة حالية مهمة، مبا يف ذلك األصول املستأجرة. تفاصيل عن أّي .أ 

 تعديالت متوقعة لتلك السياسات. شرح لسياسات االستهالك وأّي .ب 

 أو استئجارها.شرائها  على أصول ثابتة مهمة مزمع تفاصيل عن أّي .ج 

 

ونيات، جيب إعداد كشف على أساس موحد يف أحدث تاريخ بالنسبة إىل املدي .6

 ممكن من الناحية العملية يتضمن اآلتي: 

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي ألدوات الدين الصادرة والقائمة، واملوافق عليها  .أ 

ومل يتم إصدارها، والقروض ألجل، مع التمييز بني القروض املشمولة بضمان  

صدر أم غريه رهنًا هلا( أو غري واء أقدم امُلشخصي، أو املضمونة برهن )س

 املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

مبا يف  ،حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي جلميع القروض أو املديونيات األخرى .ب 

ذلك السحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، وااللتزامات حتت 

القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجريي، مع التمييز بني القروض 

والديون املشمولة بضمان شخصي أو غري املشمولة بضمان شخصي، أو 

 ذلك.املضمونة برهن أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي 

صدر حتليل وتصنيف مجيع الرهون واحلقوق واألعباء على ممتلكات امُل .ج 

 وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
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 التزامات حمتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.  حتليل ألّي .د 

     

تغيري سليب جوهري يف الوضع املالي  تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف شأن أّي .7

ري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل والتجا

وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة، إضافة إىل نهاية الفرتة اليت يشملها 

 تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

 

عوض غري نقدي منحه  ة أو أّيعموالت أو خصومات أو أتعاب وساط تفاصيل أّي .8

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث  صدر أو أّيامُل

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 

من أعضاء  أوراق مالية، إضافة أمساء أيٍّ النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أّي

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو كبار التنفيذيني أو القائمني  جملس اإلدارة

بعرض أو طرح األوراق املالية أو اخلرباء الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو 

 املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

 

 استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية  .40

عن  ملتحصالت الطرح ومصاريفه، وبيانًاجيب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا  .أ 

 كيفية استخدام تلك املتحصالت.

وصف طبيعة فيجب إذا كانت املتحصالت سُتستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية،  .ب 

 تلك املشاريع وتضمني املعلومات اآلتية:

 اجلدول الزمين واملراحل الرئيسة لتنفيذ املشاريع املستقبلية..  4

لتقديرية املتعلقة باملشاريع املستقبلية مع حتديد جدول يوضح التكاليف ا .2

 املراحل اليت سيتم فيها اإلنفاق، إضافة إىل تفاصيل عن مصادر التمويل. 

 

 

 إفادات اخلرباء .41

 ،تضمني مؤهالت اخلبريفيجب إذا كانت نشرة اإلصدار تشمل إفادة أعدها خبري، 

صدر أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف امُل من أقربائه أّي وهل لذلك اخلبري أو أليٍّ

شركة تابعة لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن  أو أّي
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وأنه مل يسحب تلك  ،نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما ترد يف نشرة اإلصدار

 املوافقة.  

 

 اإلقرارات .45

 جيب على أعضاء جملس إدارة املصدر إقرار اآلتي:  

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي انقطاع يف  .4

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو  صدر أو أّيأعمال امُل

 ( شهرًا األخرية. 42ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ ) يكون قد أثر تأثريًا
 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل ُتمنح أي عموالت أو خصومات  .2

شركة من  صدر أو أّيعوض غري نقدي من قبل امُل أو أتعاب وساطة أو أّي

شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

 دار أو طرح أي أوراق مالية. طلب التسجيل وطرح األوراق املالية يف ما يتعلق بإص

 

تغيري سليب  خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أّي .0

شركة من شركاته التابعة )إن  صدر أو أّيجوهري يف الوضع املالي والتجاري للُم

وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

اخلاضعة هلذه النشرة، إضافة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير احملاسب األوراق املالية 

 القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
 

 خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس اإلدارة أو أليٍّ .1

من شركاته  صدر أو يف أيٍّأسهم أو مصلحة من أي نوع يف امُل من أقربائهم أّي

 وجدت(.التابعة )إن 

 

 املعلومات القانونية .46

 التالية من أعضاء جملس اإلدارة: اإلقراراتجيب أن يتضمن هذا القسم 
 

 ية.داإلصدار ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية السعو .أ 

 فيها. صدر طرفًامن العقود أو اإلتفاقيات اليت يكون امُل اإلصدار بأيٍّ ال خيّل .ب 

صدر يف نشرة املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بامُلمجيع مت اإلفصاح عن  .ج 

 اإلصدار.
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صدر وشركاته التابعة ليسوا امُل( من هذه النشرة، *خبالف ما ورد يف الصفحة ) .د 

دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر مبفردها أو مبجملها جوهريًا يف  خاضعني ألّي

 صدر أو شركاته التابعة أو يف وضعهم املالي.  أعمال امُل

صدر أعضاء جملس إدارة امُل( من هذه النشرة، *خبالف ما ورد يف الصفحة ) .ه 

دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر مبفردها أو مبجملها  ليسوا خاضعني ألّي

 صدر أو شركاته التابعة أو يف وضعهم املالي.  جوهريًا يف أعمال امُل

 

 غطيةمتعهد الت .47

 اآلتي:   على جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح، تشتمل

 اسم متعهد التغطية وعنوانه. .أ 

الشرو  الرئيسة التفاقية التعهد بالتغطية، مبا يف ذلك ترتيبات التعويض املالي بني  .ب 

 صدر ومتعهد التغطية.   امُل

 

 اإلعفاءات .48

صدر مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة امُلجيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن 

 منها.  

 

 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه .49

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل وطرح األوراق املالية وإىل السوق  .4

 إلدراج األوراق املالية.

 نوع وإمجالي قيمة الطرح وعدد األسهم املطروحة.  .2

 سعر الطرح والقيمة االمسية لكل سهم.  .0

 طريقة االكتتاب.  .1

 فرتة الطرح وشروطها.  .5

 طريقة التخصيص ورد الفائض. .6

 األوقات والظروف اليت جيوز فيها تعليق الطرح.  .7

 ح األسهم مبوجبها.طَرسُتوصف القـرارات واملـوافقات اليت  .8

 ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة.  أّيإفادة عن  .9
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يف حالة الطرح العام أو اخلاص يف أسواق دولتني أو أكثر يف الوقت نفسه،  .43

وإذا كان قد مت أو سوف يتم حجز شرحية أسهم لبعض هذه األسواق، جيب 

 تضمني تفاصيل عن تلك الشرحية. 

 

 

 التغري يف سعر السهم  .23

عن التغري املتوقع يف سعر السهم ونسبة هذا  ومات أن يتضمن هذا القسم معلجيب 

 التغري بعد الطرح وتأثري ذلك يف محلة األسهم.

 

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب  .24

عن طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 وتفاصيل السوق املالية. 

 

 املستندات املتاحة للمعاينة  .22

عن املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة  هذا القسم معلومات جيب أن يتضمن 

على أن ال تقل تلك املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )

يومًا قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وأن تبقى هذه  41الفرتة عن 

 (:فرتة الطرحاملستندات متاحة للمعاينة إىل نهاية 

 صدر ومستندات التأسيس األخرى.    النظام األساسي للُم .4

 مستند أو أمر جييز طرح األوراق املالية على اجلمهور.  أّي .2

 ل من متحصالت الطرح.دراسات جدوى معدة عن املشروعات اليت ستموَّ أّي .0

اليت مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات  .1

 جزء منها أو اإلشارة إليها يف نشرة اإلصدار. ن أّيخبري وُيضمَّ ها أّيّدِعُي
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 صدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق: حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُل11امللحق 

 

صدر ليس لديه أوراق أدوات دين من ُملتسجيل وطرح نشرة اإلصدار املقدمة  حتتويجيب أن 

األقسام اآلتية مالية أخرى مدرجة يف السوق يف وقت تقديم الطلب على املعلومات الواردة يف 

 :أدنى ًاحد

 صفحة الغالف .4

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 وتاريخ تأسيسه ورقم سجله التجاري. صدراسم امُل .4

 رأس املال وعدد األسهم.  .2

 وحقوقها.  تفاصيل أدوات الدينملخص عن الطرح يتضمن  .0

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .1

 فرتة الطرح وشروطه.  .5

 صدر إدراجها )إن وجدت(.األسهم وأدوات الدين اليت سبق للُم .6

صدر قد قدم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة إىل بيان بأن امُل .7

إدراجها إىل تداول، وأنه قد قدم مجيع املستندات املطلوبة إىل اهليئة وقدم طلب 

 . اجلهات ذات العالقة

املشار إليهما يف  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .8

 ( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثمار. 9( والقسم رقم )2القسم رقم )

 : إقرار بالصيغة اآلتية .9

"حتتوى نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق 

املستمرة الصادرة عن وااللتزامات املالية حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية 

( وطلب إدراج ''اهليئة''هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ 

متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية.  األوراق املالية حبسب

ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني 

ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، 

إىل احلد ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة و

وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل  املعقول، أنه ال توجد أّي

مسؤولية عن  أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل اهليئة و السوق املالية السعودية أّي
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تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختليان  حمتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي

خسارة تنتج عما ورد يف هذه  مسؤولية مهما كانت عن أّي احة من أّينفسيهما صر

 .''جزء منها النشرة أو عن االعتماد على أّي

 

 إشعار مهم .2

يوضح الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة املعلومات  جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا

 املذكورة يف النشرة.   

 

 دليل الشركة .0

  :جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي

صدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف والفاكس معلومات االتصال بامُل .4

 .صدر اإللكرتونيوبريدهم اإللكرتوني وموقع امُل

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو  .2

هلاتف والفاكس واملواقع تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العناوين وأرقام ا

  :اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

 .املستشار املالي .أ 

  .املستشار القانوني .ب 

  .احملاسب القانوني .ج 

 متعهد التغطية )إن وجد(. .د 

 .عرض األوراق املالية أو بيعها يف األشخاص املرخص هلم .ه 

 

 الطرح ملخص .1

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا

اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم االستثماري. وأن حيتوي على املعلومات اآلتية )حيثما 

 تنطبق(:

 . عن تأسيسه صدر ووصفه ومعلوماتاسم امُل .4

 صدر. نشاطات امُل .2

 املساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم. .0

 صدر. رأس مال امُل .1
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 صدر. إمجالي عدد أسهم امُل .5

 القيمة االمسية ألداة الدين املطروحة.  .6

 استخدام متحصالت الطرح. .7

 فئات املستثمرين املستهدفني. .8

 طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .9

احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .43

 فني. املستثمرين املستهد

قيمة احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .44

 املستثمرين املستهدفني. 

احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .42

 املستثمرين املستهدفني. 

كل فئة من فئات قيمة احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها ل .40

 املستثمرين املستهدفني. 

 طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .41

 فرتة الطرح.  .45

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  .46

 تفاصيل أدوات الدين.    .47

ائي وتواريخ تفاصيل التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النه .48

على  صدر أم بناًءعلى طلب امُل ، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ بناًءاملبكرالسداد 

 طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات.

 القيود املفروضة على أدوات الدين. .49

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. .23

 أمساء وعناوين وكالء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.   .24

 تفاصيل عن االسرتداد املبكر ألدوات الدين. .22

املشار إليهما يف  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .20

 ر. ( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثما9( والقسم رقم )2القسم رقم )
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 ملخص املعلومات األساسية  .5

للمعلومات األساسية اليت حتتوى عليها نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

 اإلصدار، مبا يف ذلك:

على قراءة نشرة اإلصدار الكاملة  تنويه للمستثمرين حول اختاذ قرار االستثمار بناًء .4

 وليس ملخص النشرة فقط.

 صدر.وصف للُم .2

 العامة.وإسرتاتيجيته صدر رسالة امُل .0

 صدر.نواحي القوة وامليزات التنافسية للُم  .1

 النظرة العامة إىل السوق.  .5

 

 ملخص املعلومات املالية .6

عن املعلومات املالية األساسية اليت حتتوى عليها نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

اإلصدار، مبا يف ذلك األداء التشغيلي والوضع املالي والتدفقات النقدية واملؤشرات 

 صدر. الرئيسة للُم

 

 جدول احملتويات .7

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشرة اإلصدار.

 

 التعريفات واملصطلحات .8

 املستخدمة يف نشرة اإلصدار.   بالتعريفات واملصطلحات القسم جدواًلجيب أن يتضمن هذا 

  

 عوامل املخاطرة .9

 متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي:  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 صدر.    امُل  .4

 صدر. السوق والقطاع الذي يعمل فيه امُل  .2

 األوراق املالية املطروحة.  .0

 

 أعمالهصدر وطبيعة خلفية عن امُل .43

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     
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والعنوان املبني يف السجل، وعنوان املقر  ،ورقم السجل التجاري ،االسم الرمسي .4

 صدر إذا كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف السجل. الرئيس للُم

 صدر. تاريخ تأسيس امُل .2

صدر املصرح بها والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة املدفوعة، أسهم امُل .0

 لألسهم ووصفها. االمسية والقيمة 

 صدر داخل اجملموعة )إن وجدت(.وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع امُل  .1

صدر وشركاته التابعة )إن وجدت( وتفاصيل املنتجات الطبيعة العامة ألعمال امُل .5

 منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.  أو اخلدمات املقدمة وبيان أّي الرئيسة املبيعة

فيجب صدر أو شركاته التابعة )إن وجدت( نشا  جتاري خارج اململكة، إذا كان للُم .6

صدر تقديم إفادة توضح موقع هذا النشا . ويف حالة وجود جزء جوهري من أصول امُل

ديد مكان وجود تلك األصول خارج اململكة، جيب حت )إن وجدت( أو شركاته التابعة

 وقيمتها وقيمة األصول املوجودة يف اململكة. 

صدر وشركاته التابعة )إن وجدت( بشأن األحباث والتطوير معلومات تتعلق بسياسة امُل .7

ملنتجات جديدة والطرق املتبعة يف اإلنتاج على مدى السنوات املالية الثالث السابقة إذا 

 كانت تلك املعلومات مهمة. 

صدر أو شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن انقطاع يف أعمال امُل اصيل عن أّيتف .8

 ( شهرًا األخرية.42يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )

تغيريات  صدر وشركاته التابعة )إن وجدت( وأّيعدد األشخاص العاملني لدى امُل .9

املاليتني السابقتني، مع بيان تـوزيع األشخاص جوهرية لذلك العدد خالل السنتني 

 العاملني حبسب نسبة السعودة.  

وإن كان هناك  ،إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء أي تغيري جوهري لطبيعة النشا  .43

صدر تقديم وصف مفصل عن هذا التغيري وتأثريه يف نشا  امُلفيجب نية لذلك، 

 ورحبيته.

 

 اهليكل التنظيمي .44

 هذا القسم املعلومات اآلتية: جيب أن يتضمن

 اإلدارة   .4

صدر واللجان الرقابية والوظائف اليت يقوم هيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة امُل .أ 

 بها كبار التنفيذيني. 
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ملؤهالت املهنية والعلمية وجماالت اخلربة وتاريخ ا ألبرز االسم الكامل ووصف .ب 

جملس اإلدارة املقرتحني صدر، أو أعضاء التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة امُل

مع توضيح استقاللية العضو ، صدروكبار التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة امُل

 وهل هو تنفيذي أم غري تنفيذي. ،من عدمها

تفاصيل عن مناصب عضوية جمالس اإلدارة األخرى احلالية والسابقة جلميع  .ج 

وكبار التنفيذيني صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أعضاء جملس إدارة امُل

صدر، على أن تتضمن اسم الشركة وكيانها القانوني وأمني سر جملس إدارة امُل

 والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.ونهايتها وتاريخ بداية العضوية 

صدر أو أعضاء عضو من أعضاء جملس إدارة امُل تقرير عن حاالت إفالس أّي .د 

ني أو أمني سر جملس إدارة جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذي

 صدر. امُل

من أعضاء  إعسار يف السنوات اخلمس السابقة لشركة كان أيٌّ تفاصيل عن أّي .ه 

جملس إدارة املصدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني 

صدر معينًا من قبل الشركة املعسرة يف منصب إداري أو أمني سر جملس إدارة امُل

 ايف فيها. أو إشر

تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من أعضاء جملس  .و 

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر إدارة امُل

صدر وشركاته من أقربائهم يف أسهم أو أدوات دين امُل وأيٍّ صدرامُل جملس إدارة

 ينفي ذلك. التابعة )إن وجدت(، أو تقديم إقرار

السنوات تابع له خالل  صدر أو أّيجمموع املكافآت واملزايا العينية اليت منحها امُل .ز 

الثالث املالية السابقة للطرح ألعضاء جملس اإلدارة ومخسة من كبار التنفيذيني 

صدر، يضاف إليهم الرئيس ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من امُل

 صدر إن مل يكونا من ضمنهم.التنفيذي واملدير املالي للُم

إبرامه عند تقديم  عقد أو ترتيب ساري املفعول أو مزمع التفاصيل الكاملة ألّي .ح 

 من كبار التنفيذيني أو أيٍّ نشرة اإلصدار فيه ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو أيٍّ

صدر وشركاته التابعة )إن وجدت(، أو تقديم من أقربائهم مصلحة يف أعمال امُل

 ي ذلك. إقرار ينف
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معلومات عن جلان جملس اإلدارة مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك اللجان وملخص  .  

 االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 حوكمة الشركات. بالئحة صدر معلومات عن التزام امُل .ي 

    

 املوظفون     .2

برامج أسهم للموظفني قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية  أّي .أ 

 صدر.خلاضعة هلذه النشرة مع بيان إمجالي ملكية املوظفني يف أسهم امُلا

 صدر. ك املوظفني يف رأس مال امُلشِرترتيبات أخرى ُت أّي .ب 

 

 املعلومات املالية .42

صدر للسنوات املالية الثالث السابقة مباشرة جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن امُل

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة والفرتة املشمولة يف لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

من قواعد طرح األوراق  الرابعة والعشرون( من املادة 1القوائم املالية األولية وفقًا للفقرة )

 املالية وااللتزامات املستمرة:

لمعلومات صدر لجداول مقارنة للمعلومات املالية إضافة إىل مناقشة وحتليل إدارة امُل .4

 وجيب أن تكون جداول املقارنة: اجلوهرية، الية امل

 معدة على أساس موحد.  .أ 

 مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة.     .ب 

حمتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية  .ج 

 صدر.السنوية للُم

 

للمتطلبات املنصوص عليها يف  القانوني وفقًاجيب إعداد تقرير صادر عن احملاسب  .2

من  يف أيٍّقواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة ل (45) رقمامللحق 

 األحوال اآلتية: 

صدر إذا كان هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني على القوائم املالية للُم .أ 

من السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل  عن أيٍّ

 وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة.    
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تغيريات هيكلية يف املصدر خالل السنوات املالية الثالث  يف حال إجراء أّي .ب 

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة 

 النشرة.  هلذه

 صدر.تغيري جوهري يف السياسات احملاسبية للُم يف حال إجراء أّي  .ج 

تعديل جوهري للقوائم املالية املراجعة  إجراء أّيبلزام اإليف حال إجراء أو  .د 

 واملعلنة خالل الفرتات املشار إليها يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله. 

 

تقديم تفاصيل عن املمتلكات مبا يف ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غريها من  .0

األصول اليت تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر 

 بشكل كبري يف تقييم املوقف املالي. 

 

 جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات:  .1

 مؤشرات األداء. .أ 

 األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشا  رئيس.  .ب 

عوامل مومسية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشا  قد يكون هلا تأثري  أّي .ج 

 يف األعمال والوضع املالي. 

 يريات جوهرية من سنة إىل أخرى يف املعلومات املالية. تغ شرح أّي .د 

سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو  معلومات عن أّي .ه 

سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو ميكن أن تؤثر بشكل جوهري 

 )مباشر أو غري مباشر( يف العمليات.

 هيكل التمويل.   .و 

، أو تعديالت جوهرية يف رأس صدرتفاصيل أي تعديالت يف رأس مال امُل .ز 

مال شركاته التابعة )إن وجدت(، خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة 

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة. 

صدر إصدارات من امُل وجيب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر وشرو  أّي

 .)إن وجدت( أو شركاته التابعة

صدر أو شركاته التابعة )إن وجدت( يكون رأس مال للُم يل أّيتفاص .ح 

مشمواًل حبق خيار، مبا يف ذلك العوض الذي مت أو سيتم مقابله منح ذلك 
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احلق، وسعره ومدته واسم الشخص املمنوح له حق اخليار وعنوانه، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك. 

 

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

 أصول ثابتة حالية مهمة، مبا يف ذلك األصول املستأجرة. تفاصيل عن أّي .أ 

 تعديالت متوقعة لتلك السياسات. شرح لسياسات االستهالك وأّي .ب 

 أو استئجارها. شراؤها أصول ثابتة مهمة مزمع تفاصيل عن أّي .ج 

 

بالنسبة إىل املديونيات، جيب إعداد كشف على أساس موحد يف أحدث تاريخ   .6

 ممكن من الناحية العملية يتضمن اآلتي: 

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي ألدوات الدين الصادرة والقائمة، واملوافق عليها  .أ 

ومل يتم إصدارها، والقروض ألجل، مع التمييز بني القروض املشمولة بضمان 

غري املضمونة بضمان شخصي، أو املضمونة برهن )سواء أقدم  شخصي، أو

 صدر أم غريه رهنًا هلا( أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. امُل

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي جلميع القروض األخرى أو املديونيات مبا يف  .ب 

ت ذلك السحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، وااللتزامات حت

القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجريي، مع التمييز بني القروض 

والديون املشمولة بضمان شخصي أو غري املشمولة بضمان شخصي، أو 

 املضمونة برهن أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

ر صدوتصنيف مجيع الرهون واحلقوق واألعباء على ممتلكات امُلحتليل  .ج 

 ، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.)إن وجدت( وشركاته التابعة

 حتليل ألي التزامات حمتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.  .د 

     

تغيري سليب جوهري يف الوضع املالي  تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف شأن أّي .7

لتسجيل والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب ا

وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة، إضافة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير 

 احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 
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عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي منحه  تفاصيل أّي .8

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث  صدر أو أيٌّامُل

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 

 من أمساء أيٍّ إىلأوراق مالية، إضافة  النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أّي

بار التنفيذيني أو أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو ك

من تلك  القائمني بعرض أو طرح األوراق املالية أو اخلرباء الذين حصلوا على أيٍّ

 الدفعات أو املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.  

 

 استخدام متحصالت الطرح .40

 عن كيفية استخدام متحصالت الطرح.  جيب أن يتضمن هذا القسم بيانًا

 

 إفادات اخلرباء .41

تضمني مؤهالت اخلبري وهل فيجب إذا كانت نشرة اإلصدار تشمل إفادة أعدها خبري، 

صدر أو أي من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف امُل أو أليٍّ لذلك اخلبري

شركة تابعة لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة 

 وأنه مل يسحب تلك املوافقة.   ،ترد يف نشرة اإلصداراإلصدار بصيغتها ونصها كما 

 

 اإلقرارات .45

 جيب على أعضاء جملس إدارة املصدر إقرار اآلتي:

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي انقطاع يف  .4

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو  صدر أو أيٍّأعمال امُل

 ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الشهور االثين عشر األخرية.  ثريًايكون قد أثر تأ

عموالت أو خصومات  خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل ُتمنح أّي .2

شركة من  صدر أو أيٍّعوض غري نقدي من قبل امُل أو أتعاب وساطة أو أّي

شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو 

 أوراق مالية.  طرح أّي

تغيري سليب  خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أّي .0

شركة من شركاته التابعة )إن  صدر أو أّيوضع املالي والتجاري للُمجوهري يف ال
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وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة، إضافة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير احملاسب 

 القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

 ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس اإلدارة أو أليٍّخبالف ما  .1

من شركاته  صدر أو يف أيٍّأسهم أو مصلحة من أي نوع يف امُل من أقربائهم أّي

 التابعة )إن وجدت(.

 

 املعلومات القانونية .46

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

 

 جملس اإلدارة:اإلقرارات التالية من أعضاء  .4

 ية.داإلصدار ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية السعو .أ 

 فيها. صدر طرفًااليت يكون امُلاالتفاقيات من العقود أو  اإلصدار بأيٍّ ال خيّل .ب 

 ميع العقود اجلوهرية. جلملخص  .2

 مع األطراف ذات العالقة. اجلوهرية ميع العقود جلملخص   .0

 صدر وشركاته التابعة )إن وجدت(:يف ما يتعلق بامُل املعلومات اآلتية جيب تضمني .1

تفاصيل عن األصول غري امللموسة مثل العالمات التجارية أو براءات االخرتاع أو  . أ

جوهرية وتتعلق  ّدحقوق النشر أو حقوق امللكية الفكرية األخرى اليت ُتَع

(، وإفادة توضح مدى صدر وشركاته التابعة )إن وجدتبأعمال أو رحبية امُل

 التابعة )إن وجدت( على تلك األصول.   صدر وشركاتهاعتماد امُل

دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد  تفاصيل أّي . ب

ميكن أن تؤثر تأثريًا جوهريًا يف أعمال إجراءات حتقيق قائمة  أو أّيبإقامتها( 

أو تقديم إفادة بنفي  ،مركزه املالي صدر وشركاته التابعة )إن وجدت( أوامُل

 ذلك.   

 

 متعهد التغطية .47

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح )إن وجد(، تشتمل على اآلتي:  

 اسم متعهد التغطية وعنوانه.  .4
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ترتيبات التعويض املالي بني  الشرو  الرئيسة التفاقية التعهد بالتغطية، مبا يف ذلك  .2

 ومتعهد التغطية. ذات األغراض اخلاصةاملنشأة 

 املصاريف .48

 جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف الطرح. 

 

 اإلعفاءات .49

 صدر منها.  جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة امُل

 

 املعلومات املتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه  .23

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل وطرح األوراق املالية وإىل السوق  .4

 إلدراج األوراق املالية.

 للطرح.االمسية القيمة  .2

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  .0

 تفاصيل أدوات الدين.  .1

 طريقة االكتتاب.  .5

 فاصيل عن االسرتداد املبكر للطرح. ت .6

 أمساء وكالء الدفع وعناوينهم ، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.  .7

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.      .8

تفاصيل التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النهائي وتواريخ  .9

صدر أم بناًء على على طلب امُل لة للتنفيذ بناًءالسداد املبكر، مع حتديد هل هي قاب

 طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 

اإلجراءات والفرتة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها، ويف حال وجود شهادة  .43

 تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها.  مملكية مؤقتة، ُتقدَّ

 واملوافقات اليت مت أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناًءللقرارات والتصاريح  وصف .44

 عليها. 

 طبيعة الضمانات والرهونات وااللتزامات املقرر تقدميها لضمان الطرح. .42

اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين )إن وجد(، واسم ذلك املمثل  تفاصيل أّي .40

له، واإلشارة إىل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشرو  اليت جيوز مبوجبها استبدا
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املكان الذي جيوز فيه للجمهور االطالع على نسخ الوثائق اليت حتتوي على تفاصيل 

 تبني واجباته.

وصف ما إذا كان اإلصدار من الدرجة الثانية يف األولوية لديون أو أدوات دين أخرى  .41

 صدر.للُم

 وصف لألنظمة السارية ذات العالقة بالطرح. .45

 ملكية أدوات الدين.تفاصيل أي قيود على نقل  .46

صدر توقع ذلك التاريخ املتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من املمكن للُم .47

 التاريخ.

يف حالة الطرح العام أو اخلاص يف أسواق دولتني أو أكثر يف الوقت نفسه، وكان قد  .48

مت أو سوف يتم حجز شرحية من أدوات الدين لبعض هذه األسواق، جيب تضمني 

 ن تلك الشرحية. تفاصيل ع

 

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب .24

عن طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 وتفاصيل السوق املالية.    

 

 املستندات املتاحة للمعاينة .22

عن املكان يف اململكة الذي يتاح فيه معاينة  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات  

ال تقل تلك ن املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 أيام قبل بدء الطرح(. 0الفرتة عن 

 صدر ومستندات التأسيس األخرى.    النظام األساسي للُم .4

 لى اجلمهور. مستند أو أمر جييز طرح األوراق املالية ع أّي .2

( من 42( من القسم )4ح عنه مبوجب الفقرة الفرعية )ح( من الفقرة )فِصكل عقد ُأ .0

 اتفاق غري حمرر.  أو مذكرة حتتوي على تفاصيل أّي ،هذا امللحق

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات اليت  .1

 جزء منها أو اإلشارة إليه يف نشرة اإلصدار. ن أّيخبري ويضمَّ ها أّيّدِعُي

صدر لكل من السنوات الثالث املالية السابقة املراجعة للُمالسنوية  القوائم املالية .5

 مباشرة لنشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية. 
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 تقرير احملاسب القانوني .20

صدر لكل من السنوات املالية الثالث اليت تسبق عة للُمجيب إرفاق القوائم املالية املراَج

 مباشرة نشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية. 

  

 الضمانات .21

 عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، جيب تضمني املعلومات التالية: 

ذلك التزام مماثل، مبا يف  تفاصيل أحكام وشرو  ونطاق الضمان أو الرهن أو أّي .4

 اشرتاطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو االلتزام املماثل.      أّي

نسخ من تقرير احملاسب القانوني وتقرير أعضاء جملس اإلدارة حول حسابات  .2

 الشركة الضامنة.

 

 النظام األساسي   .25

 .صدرللُم النظام األساسي إرفاقجيب 
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 املبنية على ديون)أ(: حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين  11امللحق 

 

جيب أن حتتوى نشرة اإلصدار املقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون عرب منشأة 

ذات أغراض خاصة على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا أدنى، وتستثنى نشرة 

هلا اإلصدار املقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون عرب منشأة ذات أغراض خاصة 

( و 40( و)42( و)44( و)5أوراق مالية مدرجة من استيفاء املتطلبات الواردة يف األقسام )

 (. 47( من القسم )4( و الفقرة )41( من القسم )1الفقرة الفرعية )ز( من الفقرة )

 

 صفحة الغالف     .4

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما ينطبق(:    

 والراعي وسجلهما التجاري.   تأسيس املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .4

 والراعي.  رأس املال وعدد األسهم للمنشأة ذات األغراض اخلاصة  .2

 ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل أدوات الدين وحقوقها.   .0

  والراعي.  املساهمون الكبار لدى املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .1

 ني. فئات املستثمرين املستهدف  .5

 فرتة الطرح وشروطه.   .6

والراعي  األسهم وأدوات الدين اليت سبق للمنشأة ذات األغراض اخلاصة  .7

 إدراجها )إن وجدت(. 

بيان بأن املنشأة ذات األغراض اخلاصة قد قدمت طلب التسجيل وطرح األوراق  .8

املالية اخلاضعة هلذه النشرة إىل اهليئة وقدم طلب إدراجها إىل تداول، وأنه قد 

 دم مجيع املستندات املطلوبة إىل اجلهات ذات العالقة.  ق
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بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل "اإلشعار املهم" و"عوامل املخاطرة" املشار إليهما   .9

 ( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثمار. 9( والقسم رقم )2يف القسم رقم )

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .43

ى معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح " حتتوى نشرة اإلصدار هذه عل

األوراق املالية حبسب متطلبات  قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار 

إليها بـ "اهليئة"( وطلب إدراج األوراق املالية حبسب متطلبات قواعد اإلدراج 

بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات اخلاصة 

األغراض اخلاصة والراعي الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني 

ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، 

ة ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكن

وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم 

تضمينها النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل اهليئة 

وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذه 

ن النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختليا

نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد 

 يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها."

 و

"األوراق املالية املطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة مرخص هلا من 

قبل اهليئة. وحتتفظ اهليئة بسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة وتنظمها. وال 

ر اهليئة موافقة على، وال تكون مسؤولة عن، أحكام األوراق املالية تصد

اليت تصدرها املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو هياكل التمويل اليت 

تستخدمها، أو خماطر االستثمار أو العوائد املرتبطة باألوراق املالية. وال تنظم 
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قدرتها على  اهليئة وال تراقب قيمة أصول املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو

 الوفاء بالتزاماتها، وال تقدم أي اعتمادات أو توصيات عن األوراق املالية."

 إشعار مهم  .2

جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة املعلومات 

 املذكورة يف النشرة.   

 دليل معلومات االتصال .0

 اآلتي:  جيب أن يتضمن هذا القسم

والراعي  معلومات االتصال باملنشأة ذات األغراض اخلاصة  .4

وممثليهم، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف والفاكس وبريدهم 

والراعي  اإللكرتوني وموقعي املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 اإللكرتونيني.

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري أو جهة  .2

ة أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العناوين ُنسبت إليها إفاد

 وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني: 

 املستشار املالي. (أ 

   املستشار القانوني.  (ب 

   احملاسب القانوني.  (ج 

 متعهد التغطية )إن وجد(.  (د 

 األشخاص املرخص هلم عرض األوراق املالية أو بيعها.  (ه 

 ظ )إن وجد(.أمني احلف (و 

 الوكيل أو املفوض. (ز 
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 ملخص الطرح:  .1

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة نشرة اإلصدار 

 كاملة قبل اختـاذ قرارهم االستثماري. وأن حيتوي على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(: 

والراعي ووصفهم ومعلومات عن  اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة .4

 تأسيسهم. 

 والراعي.  نشاطات املنشأة ذات األغراض اخلاصة .2

والراعي  املساهمون الكبار لدى املنشأة ذات األغراض اخلاصة .0

 وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم.

 والراعي.  رأس مال املنشأة ذات األغراض اخلاصة .1

 عي. والرا إمجالي عدد أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة .5

 القيمة االمسية ألداة الدين املطروحة.  .6

 استخدام متحصالت الطرح وعملية التمويل. .7

 التزام الراعي للتأكد من دفع املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات الدين. .8

 فئات املستثمرين املستهدفني. .9

 طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .43

احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل  .44

 فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها  .42

 لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. 
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احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل  .40

 فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها  .41

 لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. 

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين  .45

 املستهدفني.

  رتة الطرح. ف .46

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  .47

 تفاصيل أدوات الدين.     .48

تفاصيل التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق  .49

النهائي وتواريخ السداد املبكر، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ 

ًء على طلب حامل أم بنا بناء على طلب املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات.

 القيود املفروضة على أدوات الدين. .23

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. .24

أمساء وعناوين وكالء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات  .22

 الدين.  

 اسم وعنوان الوكيل أو املفوض. .20

 تفاصيل عن االسرتداد املبكر ألدوات الدين. .21
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ان يشري إىل أهمية الرجوع إىل "اإلشعار املهم" و "عوامل املخاطرة" بي .25

( من هذا امللحق قبل 9( والقسم رقم )2املشار إليهما يف القسم رقم )

 اختاذ قرار االستثمار. 

بيان يؤكد بأن مجيع الرتتيبات مت تنفيذها حلماية محلة أدوات  .26

ح األوراق املالية الدين وفقًا للمادة احلادية واخلمسون من قواعد طر

 وااللتزامات املستمرة.

 ملخص املعلومات األساسية  .5

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات األساسية اليت حتتوى عليها نشرة اإلصدار، 

 مبا يف ذلك:

تنويه للمستثمرين حول اختاذ قرار االستثمار بناًء على قراءة نشرة  .4

 فقط.اإلصدار الكاملة و ليس ملخص النشرة 

 وصف للراعي. .2

 رسالة الراعي واسرتاتيجيته العامة. .0

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للراعي. .1

 النظرة العامة إىل السوق الذي يعمل فيه الراعي. .5

ملخصًا لعملية التمويل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والتزام  .6

 الراعي بالتأكد من دفع املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات الدين.

 ملخص املعلومات املالية  .6

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن املعلومات املالية األساسية اليت حتتوى عليها نشرة 

اإلصدار، مبا يف ذلك األداء التشغيلي والوضع املالي والتدفقات النقدية واملؤشرات الرئيسة 

 للراعي. 



 

154 

 

 جدول احملتويات  .7

 ة اإلصدار. جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشر

 التعريفات واملصطلحات  .8

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل بالتعريفات واملصطلحات املستخدمة يف نشرة اإلصدار.

 عوامل املخاطرة  .9

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

 الراعي. .4

 السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي.  .2

 األغراض اخلاصة.املنشأة ذات  .0

 األوراق املالية املطروحة.  .1

 

 معلومات عن السوق والقطاع  .43

 .جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي

  وطبيعة أعماهلا خلفية عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة .44

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     

االسم الرمسي ورقم السجل التجاري والعنوان املبني يف السجل،   .4

إذا كان  وعنوان املقر الرئيس للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

 خمتلفًا عن العنوان املبني يف السجل. 

 تاريخ تأسيس املنشأة ذات األغراض اخلاصة.   .2
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املصرح بها والصادرة، أو  أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .0

املتفق على إصدارها، والقيمة املدفوعة، والقيمة اإلمسية لألسهم 

 ووصفها. 

 الغرض من املنشأة ذات األغراض اخلاصة. .1

 جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة. .5

تاريخ تعيني مجيع أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض  .6

املقرتحني للمنشأة ذات األغراض أو أعضاء جملس اإلدارة  اخلاصة

 اخلاصة.

تفاصيل عن مناصب عضوية جمالس اإلدارة األخرى احلالية  .7

 والسابقة جلميع أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني، على أن تتضمن اسم املنشأة 

اع الذي تعمل وكيانها القانوني وتاريخ بداية ونهاية العضوية والقط

 فيه املنشأة.

تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء جملس إدارة املنشأة  .8

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني للمنشأة  ذات األغراض اخلاصة

 ذات األغراض اخلاصة.

تفاصيل عن أي إعسار يف السنوات اخلمس السابقة ملنشأة كان أي  .9

أو أعضاء  اض اخلاصةمن أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغر

جملس اإلدارة املقرتحني معينًا من قبل املنشأة املعسرة يف منصب 

 إداري أو إشرايف فيها.

ملخص عقود العمل احلالية أو املقرتحة )إن وجدت( ألعضاء  .43

 جملس اإلدارة. 
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تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من  .44

أو أعضاء جملس  غراض اخلاصةأعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األ

اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأي من أقربائهم وأمني سر 

، إن وجد، يف أسهم أو  جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة

أو الراعي أو شركاته  أدوات دين املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 التابعة، إن وجدت، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

  لراعي وطبيعة أعمالهخلفية عن ا .42

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:

االسم الرمسي ورقم السجل التجاري والعنوان املبني يف السجل،  .4

وعنوان املقر الرئيس للراعي إذا كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف 

 السجل. 

 تاريخ تأسيس الراعي.   .2

أسهم الراعي املصرح بها والصادرة، أو املتفق على إصدارها،   .0

 والقيمة املدفوعة، والقيمة اإلمسية لألسهم ووصفها. 

وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع الراعي داخل اجملموعة )إن  .1

 وجدت(.  

الطبيعة العامة ألعمال الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت(  .5

عة أو اخلدمات املقدمة وبيان أي وتفاصيل املنتجات الرئيسة املبي

 منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.  

إذا كان للراعي أو شركاته التابعة )إن وجدت( نشا  جتاري خارج  .6

اململكة،  وجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشا . ويف حالة 

وجود جزء جوهري من أصول الراعي أو شركاته التابعة خارج 
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جود تلك األصول وقيمتها وقيمة اململكة، جيب حتديد مكان و

 األصول املوجودة يف اململكة.  

معلومات تتعلق بسياسة الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت( بشأن  .7

األحباث والتطوير ملنتجات جديدة والطرق املتبعة يف اإلنتاج على مدى 

 السنوات املالية الثالث السابقة إذا كانت تلك املعلومات مهمة.

انقطاع يف أعمال الراعي أو شركاته التابعة )إن تفاصيل عن أي  .8

وجدت( ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع 

 ( شهرًا األخرية.   42املالي خالل الـ)

عدد األشخاص العاملني لدى الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت(  .9

وأي تغيريات جوهرية لذلك العدد خالل السنتني املاليتني السابقتني، 

مع بيان تـوزيع األشخاص العاملني حبسب فئات النشا  الرئيسة 

 وحبسب نسبة السعودة.  

لنشا  إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء أي تغيري جوهري لطبيعة ا .43

وإن كان هناك نية لذلك، وجب تقديم وصف مفصل عن هذا 

 التغيري وتأثريه يف نشا  الراعي ورحبيته.

 

 اهليكل التنظيمي للراعي .40

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:

 اإلدارة  .4

هيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة الراعي واللجان الرقابية  (أ 

 يني. والوظائف اليت يقوم بها كبار التنفيذ
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االسم الكامل ووصف للمؤهالت املهنية والعلمية وجماالت  (ب 

اخلربة وتاريخ التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة الراعي أو 

أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر 

جملس إدارة الراعي، مع توضيح استقاللية العضو من 

 .عدمها وهل هو تنفيذي أم غري تنفيذي

عن مناصب عضوية جمالس اإلدارة األخرى احلالية  تفاصيل (ج 

والسابقة جلميع أعضاء جملس إدارة الراعي أو أعضاء 

جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس 

إدارة الراعي، على أن تتضمن اسم املنشأة وكيانها القانوني 

 نشأة.وتاريخ بداية ونهاية العضوية والقطاع الذي تعمل فيه امل

تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء جملس إدارة  (د 

أو أعضاء جملس اإلدارة  املنشأة ذات األغراض اخلاصة

املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة 

 الراعي. 

)هـ(     تفاصيل عن أي إعسار يف السنوات اخلمس السابقة ملنشأة كان 

أي من أعضاء جملس إدارة الراعي أو أعضاء جملس اإلدارة 

املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة 

الراعي معينًا من قبل املنشأة املعسرة يف منصب إداري أو إشرايف 

 فيها. 

ح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من )و(     تقرير يوض

أعضاء جملس إدارة الراعي أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني 

وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة الراعي وأي من 

أو  أقربائهم يف أسهم أو أدوات دين املنشأة ذات األغراض اخلاصة
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يم إقرار ينفي الراعي أو شركاته التابعة، )إن وجدت(، أو تقد

 ذلك. 

)ز(     جمموع املكافآت واملزايا العينية اليت منحها الراعي أو أي تابع له 

خالل الثالث سنوات املالية السابقة لإلدراج ألعضاء جملس 

اإلدارة ومخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت 

دير والتعويضات من الراعي، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي وامل

 املالي للراعي إن مل يكونا من ضمنهم.

)ح(    ملخص عقود العمل احلالية أو املقرتحة )إن وجدت( ألعضاء جملس 

 اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدير املالي للراعي. 

) (    التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب ساري املفعول أو مزمع 

عضاء جملس اإلدارة إبرامه عند تقديم نشرة اإلصدار فيه ألحد أ

أو أي من كبار التنفيذيني أو أي من أقربائهم مصلحة يف أعمال 

 الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت(، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

)ي(    معلومات عن جلان جملس اإلدارة مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك 

 اللجان وملخص االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 معلومات عن التزام الراعي لالئحة حوكمة الشركات.      )ك(  

 

 املوظفون     .2

أي برامج أسهم للموظفني قائمة قبل تقديم طلب التسجيل  (أ 

وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة مع بيان إمجالي 

 ملكية املوظفني يف أسهم الراعي.

  أي ترتيبات أخرى تشرك املوظفني يف رأس مال الراعي. (ب 
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 املعلومات املالية عن الراعي .41

جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن الراعي للسنوات املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة والفرتة املشمولة يف القوائم 

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات ( من 21( من املادة )1املالية األولية وفقًا للفقرة )

 املستمرة:

جداول مقارنة للمعلومات املالية إضافًة إىل مناقشة وحتليل إدارة  .4

         الراعي لتلك املعلومات املالية. وجيب أن تكون جداول املقارنة:

 معّدة على أساس موحد.  (أ 

مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية  (ب 

 ة.    املراجع

حمتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع املتبع يف  (ج 

 القوائم املالية السنوية للراعي.

جيب إعداد تقرير صادر عن احملاسب القانوني وفقًا للمتطلبات   .2

( لقواعد طرح األوراق املالية 45املنصوص عليها يف امللحق رقم )

 : واإللتزامات املستمرة  يف أي من األحوال اآلتية

إذا كان هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني على  (أ 

القوائم املالية للراعي عن أي من السنوات املالية الثالث 

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

 املالية اخلاضعة هلذه النشرة.    

يف حال إجراء أي تغيريات هيكلية يف الراعي خالل السنوات  (ب 

ثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل املالية ال

 وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة. 
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يف حال إجراء أي تغيري جوهري يف السياسات احملاسبية  (ج 

 للراعي.

يف حال إجراء أو إلزام إجراء أي تعديل جوهري للقوائم املالية  (د 

رة الفرعية املراجعة واملعلنة خالل الفرتات املشار إليها يف الفق

 )أ( أعاله. 

تقديم تفاصيل عن املمتلكات مبا يف ذلك األوراق املالية التعاقدية   .0

أو غريها من األصول اليت تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب 

 يف تقييم املوقف املالي.  التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبري

جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن األداء املالي والتشغيلي   .1

 ونتائج العمليات للراعي: 

 مؤشرات األداء. (أ 

 األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشا  رئيس.  (ب 

أي عوامل مومسية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشا  قد  (ج 

 يكون هلا تأثري يف األعمال والوضع املالي. 

أي تغيريات جوهرية من سنة إىل أخرى يف املعلومات  شرح (د 

 املالية. 

هـ(     معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية 

أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو ميكن أن تؤثر بشكل 

 جوهري )مباشر أو غري مباشر( يف العمليات. 

 و(       هيكل التمويل. 

ز(    تفاصيل أي تعديالت يف رأس مال الراعي، أو تعديالت جوهرية يف 

رأس مال شركاته التابعة )إن وجدت(، خالل السنوات الثالث 
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السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية 

اخلاضعة هلذه النشرة. وجيب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر 

 لراعي.وشرو  أي إصدارات من ا

ح(    تفاصيل أي رأس مال للراعي يكون مشمواًل حبق خيار، مبا يف 

ذلك العوض الذي مت أو سيتم مقابله منح ذلك احلق، وسعره 

ومدته واسم الشخص املمنوح له حق اخليار وعنوانه، أو تقديم 

 إقرار ينفي ذلك. 

 املمتلكات واملباني واملعدات:  .5

مة، مبا يف ذلك األصول تفاصيل عن أي أصول ثابتة حالية مه (أ 

 املستأجرة.

شرح لسياسات االستهالك وأي تعديالت متوقعة لتلك  (ب 

 السياسات.

تفاصيل عن أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو  (ج 

 استئجارها.

بالنسبة إىل املديونيات، جيب إعداد كشف على أساس موحد يف   .6

 أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن اآلتي: 

تصنيف املبلغ اإلمجالي ألدوات الدين الصادرة  حتليل و (أ 

والقائمة، واملوافق عليها ومل يتم إصدارها، والقروض 

ألجل، مع التمييز بني القروض املشمولة بضمان شخصي، أو 

غري املضمونة بضمان شخصي، أو املضمونة برهن )سواء 

أقدم الراعي أم غريه رهنًا هلا( أو غري املضمونة برهن، أو 

 .إقرار ينفي ذلكتقديم 



 

163 

 

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي جلميع القروض األخرى أو  (ب 

املديونيات مبا يف ذلك السحب على املكشوف من احلسابات 

املصرفية، وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول أو 

التزامات الشراء التأجريي، مع التمييز بني القروض والديون 

شمولة بضمان شخصي، املشمولة بضمان شخصي أو غري امل

أو املضمونة برهن أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار 

 ينفي ذلك.

حتليل وتصنيف مجيع الرهونات واحلقوق واألعباء على   (ج 

ممتلكات الراعي وشركاته التابعة، إن وجدت، واملنشأة 

 ذات األغراض اخلاصة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

مانات، أو تقديم إقرار حتليل ألي التزامات حمتملة أو ض (د 

 ينفي ذلك.     

تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف شأن أي تغيري سليب جوهري يف  .7

الوضع املالي والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة ، 

إضافًة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد 

 دار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. نشرة اإلص

تفاصيل أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري   .8

نقدي منحه الراعي أو أي شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( 

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل  خالل السنوات الثالث

بإصدار أو وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة فيما يتعلق 

طرح أي أوراق مالية، إضافًة إىل أمساء أي من أعضاء جملس اإلدارة 

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو كبار التنفيذيني أو القائمني 
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اخلرباء الذين حصلوا على أي من  بعرض  أو طرح األوراق املالية أو

 تلك الدفعات أو املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

 هيكل التمويل واستخدام متحصالت الطرح  .45

 :جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية

 معلومات تتعلق باهليكل املالي تتضمن اآلتي: .4

استخدام متحصالت الطرح من قبل املنشأة ذات األغراض  (أ 

 اخلاصة.

مجيع احلقوق اليت ستحصل عليها املنشأة ذات األغراض  (ب 

ذلك ترتيب أولوية  اخلاصة ضمن هيكل التمويل )ويشمل

املنشأة يف حالة إفالس الراعي أو أي شخص آخر، حيثما 

 ينطبق(.

 طبيعة مطالبة املنشأة ذات األغراض اخلاصة للراعي. (ج 

 أي حقوق مباشرة حلاملي أدوات الدين للرجوع على الراعي. (د 

تفاصيل عن أي ضمانات لصاحل املنشأة ذات األغراض  (ه 

ضمونة وأي حقوق اخلاصة، ويشمل ذلك وصفًا لألصول امل

الستبدال تلك األصول، أو وصفًا ألي تفاوت يف تلك األوراق 

 املالية.

وصف ألي التزامات على املنشأة ذات األغراض اخلاصة ذات عالقة  .2

 بالصفقة، مبا يف ذلك ترتيب األولوية يف أي دفعات.

تفاصيل عن أي صالحيات استثمار مرتبطة بأصول املنشأة ذات  .0

 األغراض اخلاصة.

وصف لكيفية استخدام التدفقات النقدية بشكل يتفق مع  .1

 التزامات املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 وصف لكيفية قيام الراعي بدفع املبالغ. .5
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 بيان بكيفية استخدام متحصالت اإلصدار من قبل الراعي. .6

 املصاريف التقديرية للطرح. .7

 

 إفادات اخلرباء .46

إذا كانت نشرة اإلصدار تشمل إفادة أعدها خبري، وجب تضمني مؤهالت اخلبري وهل لذلك 

اخلبري أو ألي من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف الراعي أو أي شركة تابعة 

لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها 

 يف نشرة اإلصدار وأنه مل يسحب تلك املوافقة.  ونصها كما ترد 

 اإلقرارات .47

 والراعي إقرار اآلتي:   جيب على أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي انقطاع يف   (4

أي  ، حيثما ينطبق، أو الراعي أو أعمال املنشأة ذات األغراض اخلاصة

ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر  شركة من شركاته التابعة )إن وجدت(

 تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الشهور االثين عشر األخرية.  

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل ُتمنح أي عموالت أو   (2

خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي من قبل الراعي أو أي 

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة 

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 

 ة يف ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. النشر

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي تغيري   (0

سليب جوهري يف الوضع املالي والتجاري للراعي أو أي شركة من شركاته 

التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 
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وراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة ، إضافًة إىل الفرتة اليت التسجيل وطرح األ

 يشملها تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس اإلدارة   (1

أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع يف املنشأة ذات األغراض 

 أو الراعي أو يف أي من شركاته التابعة )إن وجدت(. اخلاصة

 املعلومات القانونية .48

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

والراعي  خالصة نصوص النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة  (4

  وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن تشمل اآلتي:

 والراعي.  اخلاصةأغراض املنشأة ذات األغراض  (أ )

األحكام املتعلقة بالشؤون اإلدارية واإلشرافية للمنشأة ذات  (ب )

 والراعي وجلانهم الرقابية.  األغراض اخلاصة

األحكام املتعلقة باحلقوق والقيود املتعلقة باألوراق املالية وعملية  (ج )

 التمويل، ويشمل ذلك:

 أي وعد بعدم طلب قروض جديدة متنح امتيازات لدائنني جدد.  .4

 أي حقوق سيطرة منحت ملستثمرين من قبل املالك. .2

أي حقوق للمالك واليت ميكن ممارستها يف مواجهة  .0

 املستثمرين.

صالحية املالك يف تنفيذ حقوق املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .1

 ضمن ترتيبات التمويل، وأي قيود على تلك احلقوق.

 أي ترتيبات مع مفوض أو وكيل تتعلق بأدوات الدين. .5
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األحكام اليت تنظم تعديل حقوق األوراق املالية أو فئاتها للمنشأة  (د )

 ، حيثما ينطبق، والراعي.  ذات األغراض اخلاصة

)هـ(   األحكام اليت تنظم عقد اجلمعيات العمومية للمنشأة ذات 

 ، حيثما ينطبق، والراعي.  األغراض اخلاصة

 األغراض اخلاصة )و(      األحكام اليت تنظم التصفية وحل املنشأة ذات

 ، حيثما ينطبق، والراعي. 

)ز(    أي صالحية تعطي أحد أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض 

، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي  اخلاصة

 منهما حق التصويت على عقد أو اقرتاح لـه فيه مصلحة.   

ة املنشأة ذات األغراض )ح(    أي صالحية تعطي أحد أعضاء جملس إدار

، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي  اخلاصة

 منهما حق التصويت على مكافآت متنح هلم.

) (  أي صالحية جتيز ألعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض 

، حيثما ينطبق، أو الراعي أو كبار التنفيذيني لدى أي  اخلاصة

 لراعي. منهما حق االقرتاض من ا

والراعي،  ملخص مجيع العقود اجلوهرية للمنشأة ذات األغراض اخلاصة  (2

  ويشمل ذلك أي عقود جوهرية لرتتيبات التمويل.

ملخص مجيع العقود مع األطراف ذوي العالقة باملنشأة ذات األغراض   (0

 والراعي.  اخلاصة

عة )إن والراعي وشركاته التاب يف ما يتعلق باملنشأة ذات األغراض اخلاصة  (1

 وجدت(، جيب تضمني املعلومات اآلتية: 

تفاصيل عن األصول غري امللموسة مثل العالمات التجارية أو  (أ )

براءات االخرتاع أو حقوق النشر أو حقوق امللكية الفكرية 
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األخرى اليت ُتعد جوهرية وتتعلق بأعمال أو رحبية املنشأة ذات 

بعة )إن أو الراعي أو أي من شركاته التا األغراض اخلاصة

وجدت(، وإفادة توضح مدى اعتماد املنشأة ذات األغراض 

أو الراعي أو أي من شركاته التابعة )إن وجدت( على  اخلاصة

 تلك األصول.  

والراعي وشركاته  فيما يتعلق باملنشأة ذات األغراض اخلاصة (ب )

التابعة )إن وجدت(، تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف 

قائمة أو مهدد بإقامتها( ميكن أن تؤثر تأثريًا ذلك أي دعوى 

أو الراعي  جوهريًا يف أعمال املنشأة ذات األغراض اخلاصة

وشركاته التابعة )إن وجدت( أو مركزهم املالي. أو تقديم إفادة 

 بنفي ذلك.   

 متعهد التغطية  .49

 :  على اآلتيجيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح )إن وجد(، تشتمل 

 اسم متعهد التغطية وعنوانه.  (4

ترتيبات التعويض  الشرو  الرئيسة التفاقية التعهد بالتغطية، مبا يف ذلك (2

 ومتعهد التغطية.    املالي بني املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 املصاريف .23

 جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف الطرح. 

 

 اإلعفاءات  .24

هذا القسم تفاصيل عن مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة املنشأة ذات جيب أن يتضمن 

 والراعي منها. األغراض اخلاصة
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 املعلومات املتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه .22

   جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:

إفادة توضح أن طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة ُقدم  (4

 إىل اهليئة. 

 القيمة اإلمسية للطرح. (2

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  (0

 تفاصيل أدوات الدين.   (1

 طريقة االكتتاب.   (5

 تفاصيل عن االسرتداد املبكر للطرح.   (6

 اوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. أمساء وكالء الدفع وعن  (7

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.       (8

تفاصيل التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النهائي   (9

وتواريخ السداد املبكر، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ بناًء على طلب 

 أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. الراعي أم بناًء على طلب حامل 

اإلجراءات والفرتة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها، ويف حال وجود  (43

 شهادة ملكية مؤقتة، ُتقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 

وصف للقرارات والتصاريح واملوافقات اليت مت أو سيتم إصدار وطرح أدوات  (44

  الدين بناًء عليها.

 طبيعة الضمانات والرهونات وااللتزامات املقرر تقدميها لضمان الطرح. (42
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تفاصيل أي اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين، )إن وجد(، واسم ذلك  (40

املمثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشرو  اليت جيوز مبوجبها استبداله، 

الوثائق اليت واإلشارة إىل املكان الذي جيوز فيه للجمهور االطالع على نسخ 

 حتتوي على تفاصيل تبني واجباته.

وصف ما إذا كان اإلصدار من الدرجة الثانية يف األولوية لديون أو أدوات دين  (41

 و/أو الراعي. أخرى للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

 .وصف لألنظمة السارية ذات العالقة بالطرح (45

 تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. (46

قع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من املمكن للراعي توقع التاريخ املتو (47

 ذلك التاريخ.

يف حالة الطرح العام أو اخلاص يف أسواق دولتني أو أكثر يف الوقت نفسه،  (48

وكان قد مت أو سوف يتم حجز شرحية من أدوات الدين لبعض هذه 

 األسواق، جيب تضمني تفاصيل عن تلك الشرحية. 

 باالكتتابالتعهدات اخلاصة  .20

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص 

     وتفاصيل السوق املالية.

 املستندات املتاحة للمعاينة .21

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن املكان يف اململكة الذي يتاح فيه معاينة 

املعاينة خالهلا )على أن ال تقل تلك  املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء

 أيام قبل بدء الطرح(.  0الفرتة عن 
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والراعي ومستندات  النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة (4

 التأسيس األخرى.    

 أي مستند أو أمر جييز طرح األوراق املالية على اجلمهور.   (2

( من القسم 4كل عقد ُأفصح عنه مبوجب الفقرة الفرعية ) ( من الفقرة )  (0

 ( من هذا امللحق، أو مذكرة حتتوي على تفاصيل أي اتفاق غري حمرر. 40)

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات   (1

 يف نشرة اإلصدار. اليت يعدها أي خبري ويضمَّن أي جزء منها أو اإلشارة إليه

القوائم املالية السنوية املراجعة للراعي لكل من السنوات الثالث املالية   (5

 . السابقة مباشرة لنشر نشرة اإلصدار، إضافًة إىل أحدث قوائم مالية أولية

 

 تقرير احملاسب القانوني .25

لكل من السنوات  جيب إرفاق القوائم املالية املراجعة للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

 املالية الثالث اليت تسبق مباشرة نشر نشرة اإلصدار، إضافًة إىل أحدث قوائم مالية أولية. 

 الضمانات .26

 عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، جيب تضمني املعلومات التالية: 

تفاصيل أحكام وشرو  ونطاق الضمان أو الرهن أو أي التزام مماثل،   (4

 ي اشرتاطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو االلتزام املماثل.     مبا يف ذلك أ

نسخ من تقرير احملاسب القانوني وتقرير أعضاء جملس اإلدارة حول   (2

 حسابات الشركة الضامنة.

 
 

 



 

172 

 

 )ب(: حمتويات نشرة إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول 11امللحق 

 

دين مرتبطة بأصول عرب منشأة  جيب أن حتتوى نشرة اإلصدار املقدمة لتسجيل وطرح أدوات

ذات أغراض خاصة على املعلومات الواردة يف األقسام الواردة أدناه حدًا أدنى، وتستثنى نشرة 

اإلصدار املقدمة لتسجيل وطرح أدوات دين مرتبطة بأصول عرب منشأة ذات أغراض خاصة هلا 

( و 40( و)42( و)44و)( 5أوراق مالية مدرجة من استيفاء املتطلبات الواردة يف األقسام )

 (.47( من القسم )4( و الفقرة )41( من القسم )1الفقرة الفرعية )ز( من الفقرة )

 

 صفحة الغالف     .1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما ينطبق(:    

 تأسيس املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي وسجلهما التجاري.   .4

 منشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي. رأس املال وعدد األسهم لل  .2

 ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل أدوات الدين وحقوقها.   .0

  املساهمون الكبار لدى املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي.   .1

 فئات املستثمرين املستهدفني.   .5

 فرتة الطرح وشروطها.   .6

األسهم وأدوات الدين وأي أوراق مالية أخرى مرتبطة بأصول اليت سبق للمنشأة ذات   .7

 األغراض اخلاصة والراعي إدراجها )إن وجدت(. 

بيان بأن املنشأة ذات األغراض اخلاصة قد قدمت طلب التسجيل وطرح األوراق املالية   .8

ه قدم مجيع املستندات وقدم طلب إدراجها إىل تداول، وأن اخلاضعة هلذه النشرة  للهيئة

 املطلوبة إىل اجلهات ذات العالقة. 

بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل "اإلشعار املهم" و"عوامل املخاطرة" املشار إليهما يف   .9

 ( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثمار. 9( والقسم رقم )2القسم رقم )

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .43



 

173 

 

على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية " حتتوى نشرة اإلصدار هذه 

حبسب متطلبات قــواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق 

وطلب إدراج األوراق املالية حبسب  املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "اهليئة"(

صة بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أعضاء جملس إدارة املنشأة متطلبات قواعد اإلدراج اخلا

ذات األغراض اخلاصة والراعي الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين 

كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حبسب علمهم 

مكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات امل

أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل 

اهليئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال 

ليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وخت

 مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها."

 و

"األوراق املالية املطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة مرخص هلا من قبل اهليئة. 

تصدر اهليئة موافقة على، وحتتفظ اهليئة بسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة وتنظمها. وال 

وال تكون مسؤولة عن، أحكام األوراق املالية اليت تصدرها املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

أو هياكل التمويل اليت تستخدمها، أو خماطر االستثمار أو العوائد املرتبطة باألوراق املالية. 

أو قدرتها على الوفاء  وال تنظم اهليئة وال تراقب قيمة أصول املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 بالتزاماتها، وال تقدم أي اعتمادات أو توصيات عن األوراق املالية."

 إشعار مهم .2

جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة املعلومات 

 املذكورة يف النشرة.

 دليل معلومات االتصال .3

 اآلتي:  جيب أن يتضمن هذا القسم
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معلومات االتصال باملنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي وممثليهم، مبا يف   .4

ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف والفاكس وبريدهم اإللكرتوني وموقعي 

 والراعي اإللكرتونيني.     املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري أو جهة ُنسبت إليها  .2

إفادة أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف 

 والفاكس واملواقع اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني: 

 املستشار املالي. (أ 

   املستشار القانوني.  (ب 

   احملاسب القانوني.  (ج 

 متعهد التغطية )إن وجد(.  (د 

 األشخاص املرخص هلم عرض األوراق املالية أو بيعها. (ه 

 احلفظ )إن وجد(.أمني  (و 

 الوكيل أو املفوض )إن وجدوا(. (ز 

 ملخص الطرح .4

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة نشرة اإلصدار 

 كاملة قبل اختـاذ قرارهم االستثماري. وأن حيتوي على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(: 

 راعي ووصفهم ومعلومات عن تأسيسهم. وال اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة .4

 والراعي.  نشاطات املنشأة ذات األغراض اخلاصة .2

والراعي وعدد أسهمهم  املساهمون الكبار لدى املنشأة ذات األغراض اخلاصة .0

 ونسب ملكيتهم.
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 رأس مال املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي.  .1

 والراعي.  إمجالي عدد أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة .5

 القيمة االمسية ألداة الدين املطروحة.  .6

 استخدام متحصالت الطرح وعملية التمويل. .7

 التزام الراعي للتأكد من دفع املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات الدين. .8

 فئات املستثمرين املستهدفني. .9

 طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .43

احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من  .44

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة  .42

 من فئات املستثمرين املستهدفني. 

احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من  .40

 ئات املستثمرين املستهدفني. ف

قيمة احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة  .41

 من فئات املستثمرين املستهدفني. 

 طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .45

  فرتة الطرح.  .46

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  .47

 تفاصيل أدوات الدين.     .48
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تفاصيل التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النهائي  .49

وتواريخ السداد املبكر، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ بناء على طلب 

أم بناًء على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء  املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 الدفعات.

 ى أدوات الدين.القيود املفروضة عل .23

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. .24

 أمساء وعناوين وكالء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.   .22

 اسم وعنوان الوكيل أو املفوض. .20

 تفاصيل عن االسرتداد املبكر ألدوات الدين. .21

ملشار بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل "اإلشعار املهم" و "عوامل املخاطرة" ا .25

( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار 9( والقسم رقم )2إليهما يف القسم رقم )

 االستثمار. 

بيان يؤكد بأن مجيع الرتتيبات مت تنفيذها حلماية محلة أدوات الدين وفقًا  .26

 احلادية واخلمسون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

 ملخص املعلومات األساسية .5

يتضمن هذا القسم ملخصًا للمعلومات األساسية اليت حتتوى عليها نشرة اإلصدار، جيب أن 

 مبا يف ذلك:

تنويه للمستثمرين حول اختاذ قرار االستثمار بناًء على قراءة نشرة اإلصدار  .4

 الكاملة و ليس ملخص النشرة فقط.

 وصف للراعي. .2

 رسالة الراعي واسرتاتيجيته العامة. .0
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 تنافسية للراعي.نواحي القوة وامليزات ال .1

 النظرة العامة إىل السوق الذي يعمل فيه الراعي. .5

ملخصًا لعملية التمويل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والتزام الراعي بالتأكد  .6

 من دفع املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات الدين.

 ملخص املعلومات املالية .6

اسية اليت حتتوى عليها نشرة جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن املعلومات املالية األس

نقدية واملؤشرات الرئيسة اإلصدار، مبا يف ذلك األداء التشغيلي والوضع املالي والتدفقات ال

 للراعي.

 جدول احملتويات .7

  جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشرة اإلصدار.

 التعريفات واملصطلحات .8

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل بالتعريفات واملصطلحات املستخدمة يف نشرة اإلصدار.   

 عوامل املخاطرة .9

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

 الراعي. .4

 السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي.  .2

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة. .0

 طروحة.األوراق املالية امل .1
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 معلومات عن السوق والقطاع .11

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه الراعي.

 خلفية عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة وطبيعة أعماهلا .11

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     

االسم الرمسي ورقم السجل التجاري والعنوان املبني يف السجل، وعنوان املقر   .4

إذا كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف  الرئيس للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

 السجل. 

 تاريخ تأسيس املنشأة ذات األغراض اخلاصة.   .2

املصرح بها والصادرة، أو املتفق على  أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .0

 إصدارها، والقيمة املدفوعة، والقيمة اإلمسية لألسهم ووصفها. 

 الغرض من املنشأة ذات األغراض اخلاصة. .1

 جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة. .5

أو  تاريخ تعيني مجيع أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة .6

 املقرتحني للمنشأة ذات األغراض اخلاصة.أعضاء جملس اإلدارة 

تفاصيل عن مناصب عضوية جمالس اإلدارة األخرى احلالية والسابقة جلميع  .7

أو أعضاء جملس اإلدارة  أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة

املقرتحني، على أن تتضمن اسم املنشأة وكيانها القانوني وتاريخ بداية ونهاية 

 اع الذي تعمل فيه املنشأة.العضوية والقط

تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات  .8

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني للمنشأة ذات األغراض  األغراض اخلاصة

 اخلاصة.
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تفاصيل عن أي إعسار يف السنوات اخلمس السابقة ملنشأة كان أي من  .9

أو أعضاء جملس اإلدارة  اض اخلاصةأعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغر

 املقرتحني معينًا من قبل املنشأة املعسرة يف منصب إداري أو إشرايف فيها.

 ملخص عقود العمل احلالية أو املقرتحة )إن وجدت( ألعضاء جملس اإلدارة. .43

تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من أعضاء جملس  .44

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني  غراض اخلاصةإدارة املنشأة ذات األ

وكبار التنفيذيني وأي من أقربائهم وأمني سر جملس إدارة املنشأة ذات 

األغراض اخلاصة، إن وجد، يف أسهم أو أدوات دين املنشأة ذات األغراض 

 أو الراعي أو شركاته التابعة، إن وجدت، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. اخلاصة

 اعي وطبيعة أعمالهخلفية عن الر .12

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:

االسم الرمسي ورقم السجل التجاري والعنوان املبني يف السجل، وعنوان املقر  .4

 الرئيس للراعي إذا كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف السجل. 

 تاريخ تأسيس الراعي.   .2

أسهم الراعي املصرح بها والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة   .0

 املدفوعة، والقيمة اإلمسية لألسهم ووصفها. 

 وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع الراعي داخل اجملموعة )إن وجدت(.   .1

الطبيعة العامة ألعمال الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت( وتفاصيل  .5

عة أو اخلدمات املقدمة وبيان أي منتجات أو نشاطات املنتجات الرئيسة املبي

 جديدة مهمة.  
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إذا كان للراعي أو شركاته التابعة )إن وجدت( نشا  جتاري خارج  .6

اململكة، وجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشا . ويف حالة وجود جزء 

جوهري من أصول الراعي أو شركاته التابعة خارج اململكة، جيب حتديد 

 ود تلك األصول وقيمتها وقيمة األصول املوجودة يف اململكة.  مكان وج

معلومات تتعلق بسياسة الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت( بشأن األحباث  .7

والتطوير ملنتجات جديدة والطرق املتبعة يف اإلنتاج على مدى السنوات املالية 

 الثالث السابقة إذا كانت تلك املعلومات مهمة.

تفاصيل عن أي انقطاع يف أعمال الراعي أو شركاته التابعة )إن وجدت(  .8

ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل 

 ( شهرًا األخرية.   42الـ)

عدد األشخاص العاملني لدى الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت( وأي  .9

املاليتني السابقتني، مع بيان تغيريات جوهرية لذلك العدد خالل السنتني 

تـوزيع األشخاص العاملني حبسب فئات النشا  الرئيسة وحبسب نسبة 

 السعودة.  

إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء أي تغيري جوهري لطبيعة النشا  وإن كان  .43

هناك نية لذلك، وجب تقديم وصف مفصل عن هذا التغيري وتأثريه يف نشا  

 الراعي ورحبيته.

 التنظيمي للراعي اهليكل .13

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:

 اإلدارة  .4

هيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة الراعي واللجان الرقابية  (أ 

 والوظائف اليت يقوم بها كبار التنفيذيني. 
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االسم الكامل ووصف للمؤهالت املهنية والعلمية وجماالت اخلربة  (ب 

الراعي، أو أعضاء  وتاريخ التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة

جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس 

إدارة الراعي. مع توضيح استقاللية العضو من عدمها وهل هو 

 .تنفيذي أم غري تنفيذي

تفاصيل عن مناصب عضوية جمالس اإلدارة األخرى احلالية  (ج 

والسابقة جلميع أعضاء جملس إدارة الراعي أو أعضاء جملس 

اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة 

الراعي، على أن تتضمن اسم املنشأة وكيانها القانوني وتاريخ 

 بداية ونهاية العضوية والقطاع الذي تعمل فيه املنشأة.

تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء جملس إدارة املنشأة  (د 

دارة املقرتحني أو أحد أو أعضاء جملس اإل ذات األغراض اخلاصة

 كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة الراعي. 

تفاصيل عن أي إعسار يف السنوات اخلمس السابقة ملنشأة كان  (ه 

أي من أعضاء جملس إدارة الراعي أو أعضاء جملس اإلدارة 

املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة 

شأة املعسرة يف منصب إداري أو إشرايف الراعي معينًا من قبل املن

 فيها. 

تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من  (و 

أعضاء جملس إدارة الراعي أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني 

وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة الراعي وأي من 

أو  خلاصةأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين املنشأة ذات األغراض ا
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الراعي أو شركاته التابعة )إن وجدت(، أو تقديم إقرار ينفي 

 ذلك. 

جمموع املكافآت واملزايا العينية اليت منحها الراعي أو أي تابع له  (ز 

خالل الثالث سنوات املالية السابقة لإلدراج ألعضاء جملس 

اإلدارة ومخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت 

من الراعي، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير  والتعويضات

 املالي للراعي إن مل يكونا من ضمنهم.

ملخص عقود العمل احلالية أو املقرتحة )إن وجدت( ألعضاء  (ح 

 جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدير املالي للراعي. 

التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب ساري املفعول أو مزمع  (  

إبرامه عند تقديم نشرة اإلصدار فيه ألحد أعضاء جملس اإلدارة 

أو أي من كبار التنفيذيني أو أي من أقربائهم مصلحة يف أعمال 

 الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت(، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

ارة مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك معلومات عن جلان جملس اإلد (ي 

 اللجان وملخص االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 معلومات عن التزام الراعي لالئحة حوكمة الشركات.     (ك 

 املوظفون     .2

أي برامج أسهم للموظفني قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح  (أ 

كية األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة مع بيان إمجالي مل

 املوظفني يف أسهم الراعي.

 أي ترتيبات أخرى تشرك املوظفني يف رأس مال الراعي. (ب 
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 املعلومات املالية عن الراعي .14

جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت( للسنوات املالية 

املالية اخلاضعة هلذه الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

 النشرة:

جداول مقارنة للمعلومات املالية إضافًة إىل مناقشة وحتليل إدارة الراعي لتلك   .4

 املعلومات املالية. وجيب أن تكون جداول املقارنة:        

 معّدة على أساس موحد. (أ 

 مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة.  (ب 

حمتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع املتبع يف القوائم  (ج 

 املالية السنوية للراعي. 

جيب إعداد تقرير صادر عن احملاسب القانوني وفقًا للمتطلبات املنصوص  .2

( لقواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة يف 45عليها يف امللحق رقم )

 أي من األحوال اآلتية:

ن هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني على القوائم إذا كا (أ 

املالية للراعي عن أي من السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة 

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 

 النشرة.

يف حال إجراء أي تغيريات هيكلية يف الراعي خالل السنوات  (ب 

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح املالية الثالث السابقة 

 األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة. 

 يف حال إجراء أي تغيري جوهري يف السياسات احملاسبية للراعي.  (ج 
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يف حال إجراء أو إلزام إجراء أي تعديل جوهري للقوائم املالية  (د 

أ( املراجعة واملعلنة خالل الفرتات املشار إليها يف الفقرة الفرعية )

 أعاله.

تقديم تفاصيل عن املمتلكات مبا يف ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غريها  .0

من األصول اليت تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها 

 يف تقييم املوقف املالي. مما يؤثر بشكل كبري

ائج جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن األداء املالي والتشغيلي ونت .1

 العمليات للراعي:

 مؤشرات األداء. (أ 

 األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشا  رئيس.  (ب 

أي عوامل مومسية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشا  قد يكون هلا  (ج 

 تأثري يف األعمال والوضع املالي. 

 شرح أي تغيريات جوهرية من سنة إىل أخرى يف املعلومات املالية. (د 

أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو  معلومات عن (ه 

سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو ميكن أن تؤثر بشكل 

 جوهري )مباشر أو غري مباشر( يف العمليات.

 هيكل التمويل. (و 

تفاصيل أي تعديالت يف رأس مال الراعي، أو تعديالت جوهرية  (ز 

وات الثالث يف رأس مال شركاته التابعة )إن وجدت(، خالل السن

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية 

اخلاضعة هلذه النشرة. وجيب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر 

 وشرو  أي إصدارات من الراعي.
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تفاصيل أي رأس مال للراعي أو شركاته التابعة )إن وجدت(  (ح 

أو سيتم  يكون مشمواًل حبق خيار، مبا يف ذلك العوض الذي مت

مقابله منح ذلك احلق، وسعره ومدته واسم الشخص املمنوح له 

 حق اخليار وعنوانه، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

تفاصيل عن أي أصول ثابتة حالية مهمة، مبا يف ذلك األصول  (أ 

 املستأجرة.

 . شرح لسياسات االستهالك وأي تعديالت متوقعة لتلك السياسات (ب 

 تفاصيل عن أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها.  (ج 

بالنسبة إىل املديونيات، جيب إعداد كشف على أساس موحد يف أحدث  .6

 تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن اآلتي:

حتليل و تصنيف املبلغ اإلمجالي ألدوات الدين الصادرة والقائمة،  (أ 

والقروض ألجل، مع التمييز واملوافق عليها ومل يتم إصدارها، 

بني القروض املشمولة بضمان شخصي، أو غري املضمونة بضمان 

شخصي، أو املضمونة برهن )سواء أقدم الراعي أم غريه رهنًا هلا( 

 أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي جلميع القروض األخرى أو  (ب 

ذلك السحب على املكشوف من احلسابات املديونيات مبا يف 

املصرفية، وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول أو التزامات 

الشراء التأجريي، مع التمييز بني القروض والديون املشمولة 

بضمان شخصي أو غري املشمولة بضمان شخصي، أو املضمونة 

 برهن أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 
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ليل وتصنيف مجيع الرهونات واحلقوق واألعباء على حت (ج 

ممتلكات الراعي وشركاته التابعة، إن وجدت، واملنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

حتليل ألي التزامات حمتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي  (د 

 ذلك.

ي يف الوضع تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف شأن أي تغيري سليب جوهر .7

املالي والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 

التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة ، إضافًة إىل الفرتة اليت 

يشملها تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار، أو تقديم إقرار 

 ينفي ذلك.

مات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي تفاصيل أي عموالت أو خصو .8

منحه الراعي أو أي شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات 

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية  الثالث

اخلاضعة هلذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافًة إىل 

ضاء جملس اإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو أمساء أي من أع

اخلرباء الذين  كبار التنفيذيني أو القائمني بعرض  أو طرح األوراق املالية أو

 حصلوا على أي من تلك الدفعات أو املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

 هيكل التمويل واستخدام متحصالت الطرح .15

 املعلومات اآلتية:جيب أن يتضمن هذا القسم 

 معلومات تتعلق باهليكل املالي تتضمن اآلتي: .4

 استخدام متحصالت الطرح من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة. (أ 
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مجيع احلقوق اليت ستحصل عليها املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (ب 

ضمن هيكل التمويل )ويشمل ذلك ترتيب أولوية املنشأة يف حالة 

 آخر، حيثما ينطبق(.إفالس الراعي أو أي شخص 

 طبيعة مطالبة املنشأة ذات األغراض اخلاصة للراعي. (ج 

 أي حقوق مباشرة حلاملي أدوات الدين للرجوع على الراعي. (د 

تفاصيل عن أي ضمانات لصاحل املنشأة ذات األغراض اخلاصة،  (ه 

ويشمل ذلك وصفًا لألصول املضمونة وأي حقوق الستبدال تلك 

  تلك األوراق املالية.األصول، أو وصفًا ألي تفاوت يف

 

وصف ألي التزامات على املنشأة ذات األغراض اخلاصة ذات عالقة  .2

 بالصفقة، مبا يف ذلك ترتيب األولوية يف أي دفعات.

 

معلومات تتعلق باألصول املرتبطة باهليكل املرتبط بأصول ويشمل ذلك،  .0

 حيثما يكون ذو عالقة، معلومات عن:

 بها أداة الدين:فيما يتعلق باألصول املرتبطة  (أ 

 الدول اليت سيحتفظ باألصول فيها وتنظم فيها. .4

يف حال العدد القليل من املتعهدين الذين ميكن تعريفهم بسهولة، وصف  .2

عام عن كل متعهد. ويف مجيع األحوال األخرى، وصف عن التفاصيل 

العامة للمتعهدين، والبيئة االقتصادية، باإلضافة إىل بيانات اإلحصاءات 

 ة املتعلقة باألصول اليت مت توريقها. العاملي

 الطبيعة القانونية لألصول. .0
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 تواريخ انتهاء أو استحقاق األصول، حيثما ينطبق. .1

 كمية األصول. .5

 أي قروض لتقدير نسبة أو مستوى الضمانات، حيثما ينطبق. .6

طريقة احلصول على األصول أو إنشائها، وفيما يتعلق بالقروض أو ترتيبات  .7

املعايري الرئيسة لإلقراض واإلشارة إىل أي قروض ال تستويف تلك الديون، 

 املعايري وأي حقوق أو التزامات للقيام باملزيد من الدفعات املقدمة.

اإلشارة إىل أي إقرارات مهمة أو ضمانات مقدمة للمنشأة ذات األغراض  .8

 تتعلق باألصول. اخلاصة

ألصول اليت أي حقوق باستبدال األصول ووصف لإلجراءات ونوع ا .9

ستستبدل، ويف حال وجود صالحية الستبدال األصول بأصول من فئة أو 

 جودة خمتلفة، بيان بذلك التأثري مع وصف لتأثري االستبدال.

وصف ألي شهادات/بوليصات تأمني ذات عالقة باألصول، وأي تركيز  .43

 على مؤمن واحد جيب أن يفصح عنه إذا كان ذلك جوهريًا للصفقة.

عالقة تعد جوهرية لإلصدار، بني املنشأة ذات األغراض يف حال وجود  .44

 أو الراعي واملتعهد، تفاصيل عن األحكام الرئيسة لتلك العالقة. اخلاصة

يف حال احتوت األصول على التزامات ليست متداولة بشكل فعال يف  .42

 سوق مالية، وصف لألحكام والشرو  الرئيسة لتلك االلتزامات.

 أسهم متداولة يف سوق يشار إىل اآلتي:يف حال احتوت األصول على  .40

 وصف لألوراق املالية.   .أ 
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وصف للسوق الذي يتم تداوهلا فيه ويشمل ذلك تاريخ تأسيسها،  .ب 

وكيفية نشر معلومات عن السعر، ومؤشر قيمة التداوالت اليومية، 

 ومعلومات عن وضع السوق يف الدولة، واسم اجلهة التنظيمية للسوق.

 ا نشر أسعار األوراق املالية ذات العالقة.املواعيد اليت يتم فيه .ج 

وصف لطريقة وتاريخ البيع أو التحويل أو اإلحالة أو التنازل عن األصول  .41

أو أي حقوق أو التزامات مرتبطة بهذه األصول للمنشأة ذات األغراض 

اخلاصة، أو حيثما ينطبق، اإلجراءات واملدة الزمنية اليت سيتم فيها 

ر بشكل كامل من قبل املنشأة ذات األغراض استثمار متحصالت اإلصدا

 اخلاصة.

 اسم وعنوان والنشاطات الرئيسية ملنشئ األصول املورقة، حيثما ينطبق. .45

اسم وعنوان والنشاطات الرئيسية ألي مشرف، وكيل احلساب أو من  .46

يعادهلما، مع ملخص ملسؤوليات ذلك املشرف أو وكيل احلساب وعالقتهما 

وملخص باألحكام ذات العالقة بإنهاء تعيني املشرف مبنشئ هذه األصول، 

 أو وكيل احلساب وتعيني بديل عنهما.

 اسم وعنوان ووصف خمتصر لآلتي: .47

أي طرف نظري يف عملية مبادلة أو أي مزود ألي نوع من تعزيزات  .أ 

 القروض أو السيولة.

 البنوك اليت لديها احلسابات الرئيسية للعملية. .ب 

إىل مدى وجود نية لدى املنشأة بالتزويد اإلشارة يف نشرة اإلصدار  .48

مبعلومات الحقة لإلصدار حول األوراق املالية املقدمة يف طلب القبول 

لتداوهلا، وأداء األصل املستخدم كضمان. يف حال أشارت املنشأة ذات 

وجود نية بالتزويد بهذه املعلومات، جيب التحديد يف  األغراض اخلاصة
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 سيتم تزويدها، ومكان احلصول عليها، نشرة اإلصدار املعلومات اليت

 واملواعيد اليت سيتم فيها التزويد بتلك املعلومات.

 

فيما يتعلق مبجموعة األصول املدارة بشكل فعال واملرتبطة  (ب 

 باإلصدار:

معلومات مساوية ملا هو مطلوب وفقًا للفقرة الفرعية )أ( من  .4

واجلودة ( إلتاحة تقييم النوع 45( من املتطلب رقم )0الفقرة )

والكفاية والسيولة ألنواع األصول يف احملفظة اليت ستضمن 

 اإلصدار.

املعايري اليت بناًء عليها ميكن القيام باالستثمار، واسم  .2

ووصف املنشأة املسؤولة عن إدارة االستثمار، ويشمل ذلك 

وصف لتخصص تلك املنشأة وخربتها، وملخص لألحكام 

منشأة أخرى إلدارة  ذات العالقة بإنهاء تعيينها وتعيني

االستثمار، ووصف لعالقة املنشأة املسؤولة عن إدارة 

 االستثمار باألشخاص اآلخرين ذوي العالقة باإلصدار.

 

تقييم األصول املرتبطة بأداة الدين، حبسب ما هو معلوم، فيما  (ج 

 يتعلق باآلتي:

إذا كانت الورقة املالية متداولة يف السوق أو سوق آخر  .4

قبل اهليئة، تقييم على أساس السوق موافق عليه من 

املتوسط بناًء على سعر السوق املعتمد من قبل املستشار 

 املالي.
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( أعاله، تقييم 4فيما يتعلق باألصول اليت ال تندرج ضمن ) .2

من قبل مقيم آخر لألصول وأي تدفقات نقدية أو تدفقات 

 دخل، ويف هذه احلالة جيب أن يكون املقيم:

األغراض اخلاصة أو الراعي أو  شخص غري املنشأة ذات . أ

 املستشار املالي أو تابع ألي منهم. 

أن يكون مؤهاًل بشكل مناسب ولديه اخلربات ذات  . ب

 العالقة يف تقييم فئة األصول ذات العالقة.

 

تفاصيل عن أي صالحيات استثمار مرتبطة بأصول املنشأة ذات األغراض  .1

 اخلاصة. 

لتلبية التزامات املنشأة ذات  وصف لكيفية استخدام التدفقات النقدية .5

 األغراض اخلاصة، ويشمل ذلك اآلتي:

وصف للطريقة اليت سيتم من خالهلا استيفاء التزامات املنشأة ذات  (أ )

األغراض اخلاصة جتاه حاملي األوراق املالية عن طريق التدفقات النقدية 

 الناجتة عن األصول.

ين قد حيصل أي معلومات عن أي تعزيزات للقروض، واإلشارة إىل من أ (ب )

نقص مستقبلي جوهري يف السيولة وأي وجود لدعم للسيولة، واإلشارة 

 إىل األحكام املعدة لتغطية خماطر النقص يف الفائدة أو املبلغ األساسي. 

 مع عدم اإلخالل بالفقرة )ب( أعاله، تفاصيل عن أي قرض متويلي ثانوي. (ج )

املؤقتة، ووصف اإلشارة إىل أي معايري الستثمار فوائض السيولة  (د )

 لألشخاص املسؤولني عن ذلك االستثمار.

 كيفية حتصيل املبالغ فيما يتعلق باألصول. (ه )
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ترتيب أولوية الدفعات من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة حلاملي  (و )

 الفئة ذات العالقة من األوراق املالية.

تفاصيل عن أي ترتيبات أخرى تعتمد عليها دفعات الفائدة واملبلغ  (ز )

 ي للمستثمرين.األساس

 وصف لكيفية قيام الراعي بدفع املبالغ. .6

 بيان بكيفية استخدام متحصالت اإلصدار من قبل الراعي. .7

 املصاريف التقديرية للطرح. .8

 إفادات اخلرباء .16

إذا كانت نشرة اإلصدار تشمل إفادة أعدها خبري، وجب تضمني مؤهالت اخلبري وهل لذلك 

اخلبري أو ألي من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف الراعي أو أي شركة تابعة 

لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها 

 يف نشرة اإلصدار وأنه مل يسحب تلك املوافقة.  ونصها كما ترد 

 اإلقرارات .17

 والراعي إقرار اآلتي:   جيب على أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي انقطاع يف  .4

أي أعمال املنشأة ذات األغراض اخلاصة ، حيثما ينطبق، أو الراعي أو 

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر 

 تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الشهور االثين عشر األخرية.

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل ُتمنح أي عموالت أو  .2

خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي من قبل الراعي أو أي 

من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة شركة 
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مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه 

 النشرة يف ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل يكن هناك أي تغيري  .0

لي والتجاري للراعي أو أي شركة من شركاته سليب جوهري يف الوضع املا

التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 

التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة ، إضافًة إىل الفرتة اليت 

 يشملها تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. 

صفحة )*( من هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس اإلدارة  خبالف ما ورد يف  .1

أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع يف املنشأة ذات األغراض 

 اخلاصة، أو الراعي أو يف أي من شركاته التابعة )إن وجدت(. 

 املعلومات القانونية .18

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي  خالصة نصوص .4

 وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن تشمل اآلتي:

 أغراض املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي.  (أ 

األحكام املتعلقة بالشؤون اإلدارية واإلشرافية للمنشأة ذات األغراض  (ب 

 اخلاصة والراعي وجلانهم الرقابية. 

قوق والقيود املتعلقة باألوراق املالية وعملية التمويل، األحكام املتعلقة باحل (ج 

 ويشمل ذلك:

 أي وعد بعدم طلب قروض جديدة متنح امتيازات لدائنني جدد. .4

 أي حقوق سيطرة منحت ملستثمرين من قبل  املالك. .2
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 أي حقوق  للمالك واليت ميكن ممارستها يف مواجهة املستثمرين. .0

شأة ذات األغراض اخلاصة صالحية  املالك يف تنفيذ حقوق املن .1

 ضمن ترتيبات التمويل، وأي قيود على تلك احلقوق.

 أي ترتيبات مع مفوض أو وكيل تتعلق بأدوات الدين. .5

األحكام اليت تنظم تعديل حقوق األوراق املالية أو فئاتها للمنشأة ذات  (د 

 األغراض اخلاصة ، حيثما ينطبق، والراعي. 

األحكام اليت تنظم عقد اجلمعيات العمومية للمنشأة ذات األغراض  (ه 

 اخلاصة ، حيثما ينطبق، والراعي. 

األحكام اليت تنظم التصفية وحل املنشأة ذات األغراض اخلاصة ، حيثما  (و 

 ينطبق، والراعي. 

أي صالحية تعطي أحد أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض  (ز 

لراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما اخلاصة ، حيثما ينطبق، أو ا

 حق التصويت على عقد أو اقرتاح لـه فيه مصلحة.   

أي صالحية تعطي أحد أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض   (ح 

اخلاصة ، حيثما ينطبق، أو الراعي أو الرئيس التنفيذي لدى أي منهما 

 حق التصويت على مكافآت متنح هلم.

عضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة ، أي صالحية جتيز أل  (  

حيثما ينطبق، أو الراعي أو كبار التنفيذيني لدى أي منهما حق 

 االقرتاض من الراعي.

ملخص مجيع العقود اجلوهرية للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي،  .2

 ويشمل ذلك أي عقود جوهرية لرتتيبات التمويل. 
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ف ذوي العالقة باملنشأة ذات األغراض ملخص مجيع العقود مع األطرا  .0

 اخلاصة والراعي. 

يف ما يتعلق باملنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي وشركاته التابعة )إن   .1

 وجدت(، جيب تضمني املعلومات اآلتية:

تفاصيل عن األصول غري امللموسة مثل العالمات التجارية أو براءات  (أ )

الفكرية األخرى اليت ُتعد  االخرتاع أو حقوق النشر أو حقوق امللكية

جوهرية وتتعلق بأعمال أو رحبية املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو الراعي 

أو أي من شركاته التابعة )إن وجدت(، وإفادة توضح مدى اعتماد املنشأة 

ذات األغراض اخلاصة أو الراعي أو أي من شركاته التابعة )إن وجدت( 

 على تلك األصول

ذات األغراض اخلاصة والراعي وشركاته التابعة  فيما يتعلق باملنشأة (ب )

)إن وجدت(، تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى 

قائمة أو مهدد بإقامتها( ميكن أن تؤثر تأثريًا جوهريًا يف أعمال املنشأة 

ذات األغراض اخلاصة أو الراعي وشركاته التابعة )إن وجدت( أو 

 يم إفادة بنفي ذلك.مركزهم املالي. أو تقد

 متعهد التغطية .19

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح )إن وجد(، تشتمل على اآلتي:  

 اسم متعهد التغطية وعنوانه.  .4

ترتيبات التعويض  الشرو  الرئيسة التفاقية التعهد بالتغطية، مبا يف ذلك  .2

 ومتعهد التغطية.    املالي بني املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 املصاريف .21

 .جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف الطرح
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 اإلعفاءات .21

جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة املنشأة ذات 

 والراعي منها. األغراض اخلاصة

 املعلومات املتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه .22

 يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: جيب أن

إفادة توضح أن طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة ُقدم  .4

 إىل اهليئة. 

 القيمة اإلمسية للطرح. .2

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  .0

 تفاصيل أدوات الدين.   .1

 طريقة االكتتاب.   .5

 بكر للطرح. تفاصيل عن االسرتداد امل  .6

 أمساء وكالء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.   .7

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.       .8

تفاصيل التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النهائي   .9

وتواريخ السداد املبكر، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ بناًء على طلب 

 الراعي أم بناًء على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. 

حال وجود  اإلجراءات والفرتة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها، ويف .43

 شهادة ملكية مؤقتة، ُتقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 
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وصف للقرارات والتصاريح واملوافقات اليت مت أو سيتم إصدار وطرح أدوات  .44

 الدين بناًء عليها. 

 طبيعة الضمانات والرهونات وااللتزامات املقرر تقدميها لضمان الطرح. .42

ثل حاملي أدوات الدين، )إن وجد(، واسم ذلك تفاصيل أي اتفاقيات مع مم .40

املمثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشرو  اليت جيوز مبوجبها استبداله، 

واإلشارة إىل املكان الذي جيوز فيه للجمهور االطالع على نسخ الوثائق اليت 

 حتتوي على تفاصيل تبني واجباته.

ولوية لديون أو أدوات دين وصف ما إذا كان اإلصدار من الدرجة الثانية يف األ .41

 أخرى للمنشأة ذات األغراض اخلاصة و/أو الراعي.

 وصف لألنظمة السارية ذات العالقة بالطرح. .45

 تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. .46

التاريخ املتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من املمكن للراعي توقع  .47

 ذلك التاريخ.

م أو اخلاص يف أسواق دولتني أو أكثر يف الوقت نفسه، يف حالة الطرح العا .48

وكان قد مت أو سوف يتم حجز شرحية من أدوات الدين لبعض هذه 

 األسواق، جيب تضمني تفاصيل عن تلك الشرحية.

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب .23

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص 

 السوق املالية.وتفاصيل 
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 املستندات املتاحة للمعاينة .24

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن املكان يف اململكة الذي يتاح فيه معاينة املستندات 

أيام  0التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أن ال تقل تلك الفرتة عن 

 قبل بدء الطرح(.

النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي ومستندات التأسيس  .4

 األخرى.    

 أي مستند أو أمر جييز طرح األوراق املالية على اجلمهور.   .2

( من القسم 4كل عقد ُأفصح عنه مبوجب الفقرة الفرعية ) ( من الفقرة )  .0

 غري حمرر. ( من هذا امللحق، أو مذكرة حتتوي على تفاصيل أي اتفاق 40)

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات   .1

 اليت يعدها أي خبري ويضمَّن أي جزء منها أو اإلشارة إليه يف نشرة اإلصدار.

القوائم املالية السنوية املراجعة للراعي لكل من السنوات الثالث املالية السابقة   .5

 ، إضافًة إىل أحدث قوائم مالية أولية.مباشرة لنشر نشرة اإلصدار

 تقرير احملاسب القانوني .25

جيب إرفاق القوائم املالية املراجعة للمنشأة ذات األغراض اخلاصة لكل من السنوات املالية 

 ًة إىل أحدث قوائم مالية أولية. الثالث اليت تسبق مباشرة نشر نشرة اإلصدار، إضاف

 الضمانات .26

 أي التزام مماثل، جيب تضمني املعلومات التالية: عند تقديم ضمان أو رهن أو

تفاصيل أحكام وشرو  ونطاق الضمان أو الرهن أو أي التزام مماثل، مبا يف  .4

 ذلك أي اشرتاطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو االلتزام املماثل.  
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نسخ من تقرير احملاسب القانوني وتقرير أعضاء جملس اإلدارة حول حسابات  .2

 نة.    الشركة الضام
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 صدر لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق: حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُل12امللحق 

 

صدر لديه أوراق مالية مُلأدوات دين  لتسجيل وطرحجيب أن حتتوى نشرة اإلصدار املقدمة 

 :أدنى على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا مدرجة يف السوق

 

 صفحة الغالف .4

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 وسجله التجاري.   هتأسيسصدر وتاريخ اسم امُل .4

 رأس املال وعدد األسهم.  .2

 وحقوقها.  تفاصيل أدوات الدينملخص عن الطرح يتضمن  .0

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .1

 فرتة الطرح وشروطه.  .5

 صدر إدراجها )إن وجدت(.الدين اليت سبق للُماألسهم وأدوات  .6

صدر قد قدم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة بيان بأن امُل .7

إىل اهليئة وقدم طلب إدراجها إىل تداول، وأنه قد قدم مجيع املستندات املطلوبة إىل 

 . اجلهات ذات العالقة

املشار إليهما  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .8

 من هذا امللحق قبل اختاذ قرار االستثمار.  (8( والقسم رقم )2يف القسم رقم )

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .9

حتتوى نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق ''

املستمرة الصادرة وااللتزامات املالية حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية 

( وطلب ''اهليئة''عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ 

تطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية إدراج األوراق املالية حبسب م

السعودية. ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( 

جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار 

هذه، ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة 

 احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها وإىل

إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل اهليئة وشركة السوق املالية  النشرة إىل جعل أّي

 مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي السعودية )تداول( أّي
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مسؤولية  نفسيهما صراحة من أّيتأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختليان 

 خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي مهما كانت عن أّي

 .''جزء منها

 

 إشعار مهم .2

يوضح الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة  جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا

 املعلومات املذكورة يف النشرة.   

 

 دليل الشركة .0

  :القسم اآلتيجيب أن يتضمن هذا 

صدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف معلومات االتصال بامُل .4

 .صدر اإللكرتونيوالفاكس وبريدهم اإللكرتوني وموقع امُل

خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة  معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأّي .2

وين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العنا

  :اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

 .املستشار املالي .أ 

  .املستشار القانوني .ب 

  .احملاسب القانوني .ج 

 متعهد التغطية )إن وجد(. .د 

 .عرض األوراق املالية أو بيعها يف األشخاص املرخص هلم .ه 

 

 الطرح ملخص .1

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة نشرة  جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا

وأن حيتوي على املعلومات اآلتية  ،اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم االستثماري

 )حيثما تنطبق(:

 صدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. اسم امُل .4

 صدر. نشاطات امُل .2

 املساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم. .0

 صدر. رأس مال امُل .1
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 صدر. إمجالي عدد أسهم امُل .5

 القيمة االمسية ألداة الدين املطروحة.  .6

 استخدام متحصالت الطرح. .7

 فئات املستثمرين املستهدفني. .8

 طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .9

احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .43

 فني. املستثمرين املستهد

قيمة احلد األدنى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من  .44

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات  .42

 املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األعلى لعدد أدوات الدين اليت ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من  .40

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

 طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني. .41

 فرتة الطرح.  .45

 معلومات كاملة للحقوق املمنوحة حلاملي أدوات الدين.  .46

 تفاصيل أدوات الدين.    .47

التواريخ املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النهائي تفاصيل  .48

صدر على طلب امُل ، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ بناًءاملبكروتواريخ السداد 

 على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. أم بناًء

 القيود املفروضة على أدوات الدين. .49

 الدين. تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات .23

 أمساء وعناوين وكالء الدفع، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.   .24

 تفاصيل عن االسرتداد املبكر ألدوات الدين. .22

املشار  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .20

( من هذا امللحق قبل اختاذ قرار 8( والقسم رقم )2إليهما يف القسم رقم )

 االستثمار. 
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 ملخص املعلومات املالية .5

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن املعلومات املالية األساسية اليت حتتوى عليها 

نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك األداء التشغيلي والوضع املالي والتدفقات النقدية 

 واملؤشرات الرئيسة للمصدر. 

  

 توياتجدول احمل .6

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشرة اإلصدار.

 

 التعريفات واملصطلحات .7

املستخدمة يف نشرة  بالتعريفات واملصطلحات جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل

 اإلصدار.   

 

 عوامل املخاطرة .8

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

 صدر.    امُل .4

 صدر. السوق والقطاع الذي يعمل فيه امُل .2

 األوراق املالية املطروحة. .0

 

 املعلومات املالية .9

صدر للسنوات املالية الثالث السابقة مباشرة جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن امُل

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية والفرتة املشمولة يف القوائم املالية 

من قواعد طرح األوراق املالية  الرابعة والعشرون( من املادة 1ة وفقًا للفقرة )األولي

 وااللتزامات املستمرة:

 

للمعلومات صدر إضافة إىل مناقشة وحتليل إدارة امُل جداول مقارنة للمعلومات املالية .4

 . وجيب أن تكون جداول املقارنة: اجلوهريةاملالية 
      

 ة على أساس موحد. معّد .أ 

 مستخرجة من دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة.     .ب 
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حمتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية  .ج 

 السنوية للمصدر. 

 

تقرير صادر عن احملاسب القانوني وفقا للمتطلبات املنصوص جيب إعداد  .2

يف قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة ل( 45) رقم عليها يف امللحق

 من األحوال اآلتية:  أيٍّ

إذا كان هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني على القوائم املالية  .أ 

من السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة  صدر عن أيٍّللُماملراجعة 

 عة هلذه النشرة.    لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاض

تغيريات هيكلية يف املصدر خالل السنوات املالية  يف حال إجراء أّي .ب 

الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية 

 اخلاضعة هلذه النشرة.

 تغيري جوهري يف السياسات احملاسبية للمصدر. يف حال إجراء أّي .ج 

عة تعديل جوهري للقوائم املالية املراَج إجراء أّيبلزام اإليف حال إجراء أو  .د 

 واملعلنة خالل الفرتات املشار إليها يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله. 

 

مبا يف ذلك األوراق املالية التعاقدية أو غريها  ،تقديم تفاصيل عن املمتلكات .0

من األصول اليت تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها 

 يؤثر بشكل كبري يف تقييم املوقف املالي. مما

  

 جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات:  .1

 مؤشرات األداء. .أ 

 األداء املالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشا  رئيس.  .ب 

عوامل مومسية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشا  قد يكون هلا  أّي .ج 

 تأثري يف األعمال والوضع املالي. 

 تغيريات جوهرية من سنة إىل أخرى يف املعلومات املالية.  شرح أّي .د 

سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو  معلومات عن أّي .ه 

تؤثر بشكل جوهري  عوامل أخرى أثرت أو ميكن أن سياسية أو أّي

 )مباشر أو غري مباشر( يف العمليات.
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 هيكل التمويل.  .و 

صدر أو شركاته التابعة )إن وجدت( يكون رأس مال للُم تفاصيل أّي .ز 

مشمواًل حبق خيار، مبا يف ذلك العوض الذي مت أو سيتم مقابله منح ذلك 

احلق، وسعره ومدته واسم الشخص املمنوح له حق اخليار وعنوانه، أو 

 ديم إقرار ينفي ذلك. تق

 

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

 أصول ثابتة حالية مهمة، مبا يف ذلك األصول املستأجرة. تفاصيل عن أّي .أ 

 تعديالت متوقعة لتلك السياسات. شرح لسياسات االستهالك وأّي .ب 

 أو استئجارها. شراؤها أصول ثابتة مهمة مزمعتفاصيل عن أيّ  .ج 

 

بالنسبة إىل املديونيات، جيب إعداد كشف على أساس موحد يف أحدث تاريخ  .6

 ممكن من الناحية العملية يتضمن اآلتي: 

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي ألدوات الدين الصادرة والقائمة، واملوافق  .أ 

عليها ومل يتم إصدارها، والقروض ألجل، مع التمييز بني القروض 

املضمونة بضمان شخصي، أو غري شخصي، أو  املشمولة بضمان

صدر أم غريه رهنًا هلا( أو غري املضمونة املضمونة برهن )سواء أقدم امُل

 برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

حتليل وتصنيف املبلغ اإلمجالي جلميع القروض أو املديونيات األخرى مبا  .ب 

يف ذلك السحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، وااللتزامات 

القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجريي، مع التمييز بني  حتت

القروض والديون املشمولة بضمان شخصي أو غري املشمولة بضمان 

شخصي، أو املضمونة برهن أو غري املضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي 

 ذلك.

صدر حتليل وتصنيف مجيع الرهون واحلقوق واألعباء على ممتلكات امُل .ج 

 ، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.)إن وجدت( وشركاته التابعة

 التزامات حمتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.  حتليل ألّي .د 
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تغيري سليب جوهري يف الوضع  تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف شأن أّي .7

املالي والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 

، إضافًة إىل الفرتة اليت يشملها وطرح األوراق املالية حمل هذه النشرةالتسجيل 

 .تقرير احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار، أو تقديم إقرار ينفي لك

 

عوض غري نقدي  والت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّيعم تفاصيل أّي .8

شركة من شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات  صدر أو أّيمنحه امُل

الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية 

إىل اخلاضعة هلذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة 

من أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو  مساء أيٍّأ

كبار التنفيذيني أو القائمني بعرض أو طرح األوراق املالية أو اخلرباء الذين 

 من تلك الدفعات أو املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.  حصلوا على أيٍّ

 

 استخدام متحصالت الطرح .43

 عن كيفية استخدام متحصالت الطرح.  بيانًاجيب أن يتضمن هذا القسم 

 

 إفادات اخلرباء .44

تضمني مؤهالت اخلبري جب يفإذا كانت نشرة اإلصدار تشمل إفادة أعدها خبري، 

من أقاربه أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف املصدر  أو أليٍّ وهل لذلك اخلبري

موافقته الكتابية على نشر ، وأن اخلبري قد أعطى )إن وجدت( شركة تابعة لـه أو أّي

وأنه مل  ،إفادته ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما ترد يف نشرة اإلصدار

 يسحب تلك املوافقة.  

 

 اإلقرارات .42

 اآلتي:بقرار اإلصدر جيب على أعضاء جملس إدارة امُل

عموالت أو خصومات  خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، مل ُتمنح أّي .4

صدر أو أي شركة من عوض غري نقدي من قبل امُل أو أتعاب وساطة أو أّي

شركاته التابعة )إن وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

 طلب التسجيل و طرح األوراق املالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية. 
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تغيري سليب  من هذه النشرة، مل يكن هناك أّيخبالف ما ورد يف صفحة )*(  .2

صدر أو أي شركة من شركاته التابعة )إن جوهري يف الوضع املالي والتجاري للُم

وجدت( خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

ى اعتماد األوراق املالية، إضافة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير احملاسب القانوني حت

 نشرة اإلصدار.

 خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس اإلدارة أو أليٍّ .0

من شركاته  صدر أو يف أيٍّنوع يف امُل أسهم أو مصلحة من أّي من أقربائهم أّي

 التابعة )إن وجدت(.

 

 املعلومات القانونية .40

 التالية من أعضاء جملس اإلدارة: اإلقراراِت جيب أن يتضمن هذا القسم

 ية.داإلصدار ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية السعو .4

 فيها. صدر طرفًامن العقود أو اإلتفاقيات اليت يكون امُل اإلصدار بأيٍّ ال خيّل .2

 صدر يف نشرةاملعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بامُلمجيع مت اإلفصاح عن  .0

 اإلصدار.

صدر أو أعضاء عضو من أعضاء جملس إدارة امُل تقرير عن حاالت إفالس أّي .1

 جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة املصدر. 

من أعضاء  إعسار يف السنوات اخلمس السابقة لشركة كان أيٌّ تفاصيل عن أّي .5

اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو صدر أو أعضاء جملس جملس إدارة امُل

من قبل الشركة املعسرة يف منصب إداري أو  صدر معينًاإدارة امُل أمني سر جملس

 إشرايف فيها. 

 

 متعهد التغطية .41

 جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن متعهد تغطية الطرح )إن وجد(، تشتمل على اآلتي:  

 اسم متعهد التغطية وعنوانه.  .4

ترتيبات التعويض املالي بني  الشرو  الرئيسة التفاقية التعهد بالتغطية، مبا يف ذلك  .2

 ومتعهد التغطية. املنشأة ذات األغراض اخلاصة
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 املصاريف .45

 جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف الطرح.

  

 اإلعفاءات .46

صدر أعفت اهليئة امُلجيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن مجيع املتطلبات اليت 

 منها.  

 

 املعلومات املتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه  .47

 اآلتية:  جيب أن يتضمن هذا القسم املعلوماِت

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل وطرح األوراق املالية وإىل السوق  .4

 إلدراج األوراق املالية.

 للطرح.االمسية القيمة  .2

 املمنوحة حلاملي أدوات الدين. عن احلقوق معلومات كاملة  .0

 تفاصيل أدوات الدين.  .1

 طريقة االكتتاب.  .5

 تفاصيل عن االسرتداد املبكر للطرح.  .6

 أمساء وكالء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين.  .7

 تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين.      .8

املتعلقة بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ االستحقاق النهائي وتواريخ تفاصيل التواريخ  .9

صدر أم بناًء على على طلب امُل السداد املبكر، مع حتديد هل هي قابلة للتنفيذ بناًء

 وتاريخ بدء الدفعات.  ،طلب حامل أداة الدين

ويف حال وجود . اإلجراءات والفرتة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها .43

 تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها.  مملكية مؤقتة، ُتقدَّ شهادة

وصف للقرارات والتصاريح واملوافقات اليت مت أو سيتم إصدار وطرح أدوات  .44

 عليها.  الدين بناًء

 طبيعة الضمانات والرهونات وااللتزامات املقرر تقدميها لضمان الطرح. .42

ت الدين )إن وجد(، واسم ذلك املمثل اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوا تفاصيل أّي .40

ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشرو  اليت جيوز مبوجبها استبداله، واإلشارة إىل 
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املكان الذي جيوز فيه للجمهور االطالع على نسخ الوثائق اليت حتتوي على 

 تفاصيل تبني واجباته.

أدوات دين  وصف ما إذا كان اإلصدار من الدرجة الثانية يف األولوية لديون أو .41

 أخرى للمصدر.

 وصف لألنظمة السارية ذات العالقة بالطرح. .45

 قيود على نقل ملكية أدوات الدين. تفاصيل أّي .46

صدر توقع التاريخ املتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من املمكن للُم .47

 ذلك التاريخ.

فسه، يف حالة الطرح العام أو اخلاص يف أسواق دولتني أو أكثر يف الوقت ن .48

وكان قد مت أو سوف يتم حجز شرحية من أدوات الدين لبعض هذه األسواق، 

 جيب تضمني تفاصيل عن تلك الشرحية. 

 

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب .48

عن طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 وتفاصيل السوق املالية.

     

 املستندات املتاحة للمعاينة .49

عن املكان يف اململكة الذي يتاح فيه معاينة  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات  

ال تقل تلك ن املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 أيام قبل بدء الطرح(. 0الفرتة عن 

 صدر ومستندات التأسيس األخرى.    النظام األساسي للُم .4

 مستند أو أمر جييز طرح األوراق املالية على اجلمهور.  أّي .2

أعضاء جملس  ألحد، يكون فيه املفعوٍل أو سارإبرامه أو ترتيب، مزمع  كل عقد .0

مصلحة ومتعلق بأعمال من أقربائهم  أو أيٍّ اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيني

 ذلك العقد حمررًا،مل يكن وإذا من شركاته التابعة )إن وجدت(.  صدر أو أيٍّامُل

 . كافة ذلك العقدمذكرة حتتوي على تفاصيل يجب اإلفصاح عن ف

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات اليت  .1

 جزء منها أو اإلشارة إليه يف نشرة اإلصدار. ن أّيخبري ويضمَّ ها أّيّدِعُي
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صدر لكل من السنوات الثالث املالية السابقة املراجعة للُمالسنوية القوائم املالية  .5

 مباشرة لنشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية. 

 

 تقرير احملاسب القانوني .23

صدر لكل من السنوات املالية الثالث اليت تسبق جيب إرفاق القوائم املالية املراجعة للُم

 مباشرة نشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية. 

 

 الضمانات .24

 عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام مماثل، جيب تضمني املعلومات التالية: 

لك التزام مماثل، مبا يف ذ تفاصيل أحكام وشرو  ونطاق الضمان أو الرهن أو أّي .4

 اشرتاطات لتطبيق الضمان أو الرهن أو االلتزام املماثل.      أّي

نسخ من تقرير احملاسب القانوني وتقرير أعضاء جملس اإلدارة حول حسابات  .2

 الشركة الضامنة.

 

 النظام األساسي  .22

 .النظام األساسي للمصدر إرفاقجيب 
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 املال من خالل حتويل ديوناملساهمني يف حالة زيادة رأس حمتويات تعميم : 13امللحق 

جيب أن حيتوى تعميم املساهمني املقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس املال من خالل حتويل 

 الديون على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا أدنى:

 

 صفحة الغالف .4

 اآلتية )حيثما تنطبق(: جيب أن يتضمن هذا القسم املعلوماِت

 يتضمن فئة األسهم وحقوقها. زيادة رأس املال ملخص عن  .4

 الغاية من زيادة رأس املال وهوية الدائن. .2

 نبذة عن حتويل الديون. .0

 .اليت سبق له إدراجها صدر وعدد األسهمرأس املال احلالي للُم .1

 .بالصفقة عالقةذي صفقة مع طرف ّد َعُيإذا كان حتويل الديون ما بيان يوضح  .5

 )إن وجدوا(.بالصفقة العالقة ذوي األطراف وملكيات أمساء  .6

 . وبعده صدر قبل حتويل الديونملكية الدائن يف رأس مال امُل .7

 وعدد األسهم املراد إصدارها. حمل الصفقة وقيمةالقيمة اإلمجالية للدين  .8

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل وطرح األوراق املالية وإىل السوق  .9

 .كافة املتطلباتاستيفاء وأنه مت  ،ةإلدراج األوراق املالي

املشار  ''عوامل املخاطرة''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .43

التصويت على قرار ( من هذا امللحق قبل 8( والقسم رقم )2إليهما يف القسم رقم )

 . زيادة رأس املال

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .44

حيتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية ''

املستمرة الصادرة عن هيئة وااللتزامات حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية 

( وطلب إدراج ''اهليئة''السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ 

ت قواعد اإلدراج اخلاصة ب السوق املالية السعودية. األوراق املالية حبسب متطلبا

ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني 

ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف التعميم هذا، ويؤكدون 

حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد 

إىل التعميم عقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها امل
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 مضللة. وال تتحمل اهليئة والسوق املالية السعودية أّيفيه جعل أي إفادة واردة 

تأكيدات تتعلق بدقتها أو  مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم، وال تعطيان أّي

خسارة  اكتماهلا، وختليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي

ويف حال تعذر فهم  جزء منه. تنتج عما ورد يف هذا التعميم أو عن االعتماد على أّي

 .''حمتويات هذا التعميم، جيب استشارة مستشار مالي مرخص له

 

صدر يؤكد بذل العناية الالزمة كما يرونه امُلجملس إدارة عن بيان صادر  .42

 يف مصلحة املصدر واملساهمني. يف ظل الظروف، وأن حتويل الدين يصّب ًامناسب

 

 إشعار مهم  .2

جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من التعميم، وطبيعة املعلومات  

 املذكورة يف التعميم.

    

 دليل الشركة .0

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

صدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف معلومات االتصال بامُل .4

 صدر اإللكرتوني.    والفاكس وبريدهم اإللكرتوني وموقع امُل

 

خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو  وبأّيأدناه معلومات االتصال باألطراف املوضحني  .2

تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع 

 اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني. 

 .صدرللُم املستشار املالي .أ 

 . صدرللُم املستشار القانوني .ب 

 .صدرللُم احملاسب القانوني .ج 

 

 امللخص :  .1

 ى املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:جيب أن حيتوي هذا القسم عل

 صدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. اسم امُل .4

 نشاطات املصدر.  .2
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 .ونسب ملكيتهم احلالية صدركبار مساهمي امُل .0

سهمهم أوعدد  ،والدائن صدروكبار مساهمي امُلاجلمهور بيان نسبة ملكية  .1

 وبعده.اإلصدار قبل 

 صدر. رأس مال امُل .5

 إمجالي عدد أسهم املصدر.  .6

 للسهم. االمسية القيمة  .7

 إمجالي عدد األسهم اجلديدة.  .8

 صدر. نسبة األسهم اجلديدة من رأس مال امُل .9

 .  اإلصدارسعر  .43

 . اإلصدارإمجالي قيمة  .44

 وصف حتويل الدين وهوية الدائن والتفاصيل املهمة املتعلقة بذلك. .42

 هيكل حتويل الدين. .40

 الغاية من حتويل الدين. .41

عالقة، ويف ذي بيان يوضح ما إذا كان حتويل الدين يشكل صفقة مع طرف  .45

 .وملكيتهم هوية هؤالء األطرافُتذكر هذه احلالة 

 سهم جديدة.أاملطلوبة لزيادة رأس املال وإدراج الرئيسية ملخص اإلجراءات  .46

 اجلديدة.إىل األسهم األحقية يف األرباح بالنسبة  .47

 املال.املوافقات املطلوبة لزيادة رأس  .48

 حقوق التصويت لألسهم اجلديدة. .49

 القيود املفروضة على األسهم اجلديدة. .23

اجلمعية اجتماع بيان بأن زيادة رأس املال املقرتح مشرو  مبوافقة املساهمني يف  .24

 العامة غري العادي.

تنويه للمساهمني خبط واضح بضرورة قراءة التعميم كاماًل وليس امللخص  .22

 فقط.

 

 واملراحل األساسية لتحويل الدينالتواريخ املهمة  .5

 جيب أن يتضمن هذا القسم اجلدول الزمين التفصيلي لتحويل الدين.

 

 



 

214 

 

 جدول احملتويات  .6

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات التعميم. 

 

 التعريفات واملصطلحات  .7

 املصطلحات املستخدمة يف التعميم.   وتعريفات الب جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل

 

 عوامل املخاطرة  .8

متعلقة بعوامل املخاطرة املتصلة بتحويل الدين مبا  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 يشمل، دون حصر:

 املخاطر التجارية والقانونية واملخاطر املتعلقة بإصدار أسهم جديدة. .4

 القوة التصويتية املصاحب لذلك.واخنفاض التغري يف ملكية املساهمني احلاليني   .2

السيطرة من قبل الدائن )إذا كانت زيادة رأس املال ستؤدي احتمالية خطر من  أّي .0

 (.   أكثر% أو 03متلك هؤالء األطراف إىل 

 

 ألسهم من خالل زيادة رأس املال:األداء حاّلة  حتويل الديون .9

 مبا يشمل: بتحويل الديوناملعلومات املتعلقة مجيع يتضمن هذا القسم أن جيب  

 صدر.على امُل اآلثار املرتتبةالدين وحتويل أسباب  .4

 نتيجًة ةالتنفيذياإلدارة صدر أو يف جملس إدارة امُل تغيري مزمع أو خمطط له أّي .2

 لتحويل الدين.

 .وبعدها صدر قبل زيادة رأس املالهيكل ملكية امُل .0

وعدد األسهم زيادة رأس املال وتقييم األسهم الناجتة عن  حمل الصفقةتقييم الدين  .1

إصدارها، واألحكام املتفق عليها لتقييم حتويل الدين مبا يف ذلك تقييم املراد 

 الدين املتفق عليه، وتقييم األسهم الناتج عن ذلك وعدد األسهم املراد إصدارها.

إذا كان حتويل  بالصفقةعالقة مباشرة أو غري مباشرة ذوي أطراف  تفاصيل أّي .5

 .عالقةذوي صفقة مع أطراف ّد ُيَعالديون 

 وخطواتها املهمة. حتويل الديونالفرتة الزمنية املقرتحة لعملية  .6

 .وبعدها هيكل امللكية قبل زيادة رأس املال .7

 .حتويل الديونصدر بعد تعكس الوضع املالي للُمافرتاضية قوائم مالية  .8
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والقوائم املالية االفرتاضية صدر يف القوائم املالية امُلأداء مقارنة بني مؤشرات  .9

 عة.املراَج

 .نتيجًة لزيادة رأس املالأو اخنفاضها رحبية السهم ارتفاع حتليل  .43

تسجيل  صدرامُلصدر خالل سنة واحدة على األقل سابقة لطلب أداء سعر أسهم امُل .44

 .وطرح أوراقه املالية

 

 املعلومات املالية .43

صدر بعد زيادة رأس املال للُم ةاالفرتاضي القوائم املاليةيتضمن هذا القسم أن جيب 

 مبا يشمل امليزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. 

 

 املعلومات القانونية .44

مبا  بتحويل الديوناملعلومات القانونية املتعلقة مجيع جيب أن يتضمن هذا القسم  

 يشمل على سبيل املثال ال احلصر:

 رارات التالية:صدر اإلدالء باإلقجيب على أعضاء جملس إدارة امُل .4

حتويل الدين ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية  .أ 

 ية.دالسعو

 صدر طرفًامن العقود أو اإلتفاقيات اليت يكون امُل اإلصدار بأيٍّ ال خيّل .ب 

 فيها.

صدر يف املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بامُلمجيع مت اإلفصاح عن  .ج 

 التعميم.

املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة مجيع هذا القسم يتضمن أن  .د 

صدر أخذها بعني مبستندات حتويل الدين اليت جيب على مساهمي امُل

 اإلعتبار للتصويت بشكل مطلع.

أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى مل ترد يف هذا القسم يؤدي هـ. 

 ة.  إغفاهلا اىل أن تصبح البيانات األخرى مضلل

 .تفاصيل مستندات واتفاقيات حتويل الدين .2

 .الصفقةاملوافقات احلكومية ومن األطراف األخرى الالزمة إلمتام  .0
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دعوى قائمة أو مهدد  دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي تفاصيل أّي .1

 صدر وشركاته التابعةبإقامتها( ميكن أن تؤثر تأثريًا جوهريًا يف أعمال امُل

 أو تقديم إفادة بنفي ذلك.   ،أو مركزه املالي )إن وجدت(

صدر أو أعضاء عضو من أعضاء جملس إدارة امُل تقرير عن حاالت إفالس أّي .5

جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة 

 صدر. امُل

من  إعسار يف السنوات اخلمس السابقة لشركة كان أيٌّ تفاصيل عن أّي .6

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار أعضاء جملس إدارة امُل

صدر معينًا من قبل الشركة املعسرة يف التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة امُل

 منصب إداري أو إشرايف فيها.

إقرار من أعضاء عالقة( ذوي مع أطراف  صفقة ّدَعُي كان حتويل الدين إذا)  .7

ذوي  األطراف، من غري املستقلني عن صفقة زيادة رأس املالجملس اإلدارة 

من أسهم  مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أيٍّ ليس لديهم أّيأنهم العالقة، 

عقد مربم أو  أو يف أّي الدائن، (حسبما ينطبقصدر أو يف أسهم أو أعمال )امُل

خبصوص  بكامل استقالليتهموأنهم يقرون ، الصفقةأطراف سيتم إبرامه بني 

 موضوع هذا التعميم.  إصدار األسهم

 

 إفادات اخلرباء .42

وما إذا  ،تضمني مؤهالت اخلبريفيجب إذا كان التعميم يشمل إفادة أعدها خبري، 

صدر أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف امُل من أقربائه أّي لذلك اخلبري أو أليٍّكان 

أو أي شركة تابعة لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن 

 وأنه مل يسحب تلك املوافقة.   ،بصيغتها ونصها كما ترد يف التعميم التعميم

 

 املصاريف .40

 . حتويل الدينجيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف 
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 اإلعفاءات .41

صدر القسم تفاصيل عن مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة امُلجيب أن يتضمن هذا 

 منها. 

  

 املستندات املتاحة للمعاينة .45

عن املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

ال تقل تلك ن املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 (:ةإجتماع اجلمعية العامة غري العاديموعد انعقاد يومًا قبل  41ة عن الفرت

 . الصفقةمستندات وإتفاقيات  .4

 صدر.للُم املفحوصة االفرتاضيةالقوائم املالية  .2

 تقرير التقييم. .0

صدر على استخدام أمسائهم وشعاراتهم وإفاداتهم يف موافقة مستشاري امُلخطابات  .1

 .التعميم

يكونون  نصدر ومراجع حساباته )الذيمن قبل جملس إدارة امُلالبيان املعد واملوقع  .5

 ومقدارها. حمل الصفقة مسؤولني عن صحته( عن منشأ الديون

 مستند آخر تطلبه اهليئة.  أّي .6

 

 املالحق: .46

 جيب أن يتضمن هذا القسم املالحق التالية للتعميم:

)إن  السابقة لتاريخ الطلب الثالث سنواتللصدر القوائم املالية السنوية املراجعة للُم .4

 وجدت(.

صدر بعد حتويل اليت تعكس الوضع املالي للُماملفحوصة االفرتاضية القوائم املالية  .2

 الدين.

 

 

 

 

 

 



 

218 

 

 على شركة أو لشراء أصللالستحواذ زيادة رأس املال  : حمتويات تعميم14مللحق ا

 

رأس املال لالستحواذ على جيب أن حيتوى تعميم املساهمني املقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة 

 شركة أو لشراء أصل على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا أدنى:

 

 صفحة الغالف .4

 اآلتية )حيثما تنطبق(: جيب أن يتضمن هذا القسم املعلوماِت

 يتضمن فئة األسهم وحقوقها.  زيادة رأس املالملخص عن  .4

أو األصل املراد  املراد االستحواذ عليهاالغاية من زيادة رأس املال وهوية الشركة  .2

 .شراؤه

عالقة من ذوي إفادة حول كون صفقة زيادة رأس املال تنطوي على وجود أطراف  .0

 عدمه.

 )إن وجدوا(. بالصفقة أمساء وملكيات األطراف ذوي العالقة .1

 أو الشراء.االستحواذ عملية عن نبذة  .5

تفاصيل ملكية اجلمهور وكبار املساهمني ومالك الشركة املراد االستحواذ  .6

 صدر قبل زيادة رأس املال وبعده.يف امُل ،عليها أو األصل املراد شراؤه 

ض املقدم ملالك الشركة املراد رالقيمة اإلمجالية للصفقة مع تفاصيل الع .7

 االستحواذ عليها أو األصل املراد شراؤه.

 صدر إدراجها .األسهم اليت سبق للُمصدر وعدد ي للُمرأس املال احلال .8

طلب التسجيل وطرح األوراق املالية إىل اهليئة صدر قد قدم أن امُلإفادة توضح  .9

 . كافة املتطلباتاستيفاء أنه مت طلب اإلدراج وقدم إىل السوق و

املشار  ''املخاطرة عوامل''و ''اإلشعار املهم''بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .43

على قرار  تالتصوي( من هذا امللحق قبل 8( والقسم رقم )2إليهما يف القسم رقم )

 . زيادة رأس املال

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .44

حيتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق ''

املستمرة الصادرة وااللتزامات املالية حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية 

( وطلب ''اهليئة''عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ 



 

219 

 

إدراج األوراق املالية حبسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية 

السعودية. ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( 

عني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف التعميم هذا، جمتم

ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل 

التعميم احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها 

 هليئة والسوق املالية السعودية أّيإفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل ا إىل جعل أّي

تأكيدات تتعلق بدقتها أو  مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم، وال تعطيان أّي

خسارة  مسؤولية مهما كانت عن أّي اكتماهلا، وختليان نفسيهما صراحة من أّي

 .''تنتج عما ورد يف هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه

 

املصدر يؤكد بذل العناية الالزمة كما يرونه دارة جملس إعن بيان صادر  .42

صدر يف مصلحة امُل أو الشراء يصّباالستحواذ يف ظل الظروف، وأن  ًامناسب

 واملساهمني.

 

 إشعار مهم  .2

جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من التعميم، وطبيعة املعلومات  

 املذكورة يف التعميم.   

 

 دليل الشركة .0

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

معلومات االتصال باملصدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف  .4

 صدر اإللكرتوني.    والفاكس وبريدهم اإللكرتوني وموقع امُل

 

خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة  وبأّيأدناه معلومات االتصال باألطراف املوضحني  .2

ار، مبا يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس أو تقرير يف نشرة اإلصد

 واملواقع اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني. 

 .صدرللُم املستشار املالي .أ 

 . صدرللُم املستشار القانوني .ب 

 . صدرللُم احملاسب القانوني .ج 
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 لخص: امل .1

 جيب أن حيتوي هذا القسم على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 صدر ووصفه ومعلومات عن تأسيسه. اسم امُل .4

 صدر. نشاطات امُل .2

 وبعده.اإلصدار املساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل  .0

 صدر. رأس مال امُل .1

 صدر. إمجالي عدد أسهم امُل .5

 للسهم. االمسية القيمة  .6

 . اجلديدةإمجالي عدد األسهم  .7

 صدر. من رأس مال امُل اجلديدةنسبة األسهم  .8

 .  اإلصدارسعر  .9

 . اإلصدارإمجالي قيمة  .43

عليها أو األصل االستحواذ أو الشراء وهوية الشركة املراد االستحواذ وصف  .44

 املراد شراؤه والتفاصيل املهمة املتعلقة بذلك.

علومات املوأو األصل املراد شراؤه عليها االستحواذ وصف الشركة املراد  .42

 .بالشركةالتأسيسية اخلاصة 

 .أو األصل املراد شراؤه عليهاتحواذ االسنشا  الشركة املراد  .40

حسبما  مالكي األصلعليها )أو االستحواذ كبار مساهمي الشركة املراد  .41

 وبعده.زيادة رأس املال سهمهم قبل أمع بيان نسبة ملكيتهم وعدد  ،(ينطبق

إمجالي ملكية املساهمني أو الشركاء البائعني وملكية كل مساهم أو شريك  .45

صدر يف حال يف امُل ،االستحواذ عليها أو األصل املراد شراؤهبائع يف الشركة املراد 

 إمتام االستحواذ أو الشراء. 

 رأس مال الشركة املراد اإلستحواذ عليها. .46

 عليها.االستحواذ الكلي للشركة املراد أو احلصص عدد األسهم  .47

ذي أو الشراء يشكل صفقة مع طرف االستحواذ بيان يوضح ما إذا كان  .48

 .وملكيتهم هوية هؤالء األطراف ُتذكر احلالة عالقة، ويف هذه

 عليها واألسهم املرغوباالستحواذ أمساء املساهمني البائعني يف الشركة املراد  .49

 )مبجملها ومن كل مساهم بائع(.شرائها  يف
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 للعوض.واملفصلة القيمة الكلية  .23

 أو الشراء.االستحواذ هيكل  .24

 .وبعدها صدر قبل زيادة رأس املالهيكل امللكية يف امُل .22

املراد شراؤه عليها أو األصل االستحواذ هيكل امللكية يف الشركة املراد  .20

 (.حسبما ينطبق)وبعدها قبل زيادة رأس املال ( حسبما ينطبق)

زيادة رأس لنتيجة صدر يف امُلاخنفاض يف نسب ملكية املساهمني احلاليني  أّي .21

 .املال للغرض املفصح عنه يف التعميم

 .اإلخنفاض يف رحبية السهم نتيجًة لالستحواذ أو الشراءبيان االرتفاع أو  .25

 أو الشراء.االستحواذ أسباب  .26

 سهم جديدة.طلوبة لزيادة رأس املال وإدراج األامل الرئيسةملخص اإلجراءات  .27

 .ةلألسهم اجلديد األحقية يف األرباح .28

 املوافقات املطلوبة لزيادة رأس املال. .29

 حقوق التصويت لألسهم اجلديدة. .03

 .اجلديدة املفروضة على األسهم القيود .04

اجلمعية اجتماع مبوافقة املساهمني يف  ةمشروط ةبيان بأن زيادة رأس املال املقرتح .02

 .ةالعامة غري العادي

وليس فقط ) قراءة التعميم كاماًلبضرورة خبط واضح للمساهمني تنويه   .00

على  ةالعادياجلمعية العامة غري اجتماع قبل التصويت يف ( ملخص زيادة رأس املال

 .قرار زيادة رأس املال
 

 أو الشراءلالستحواذ التواريخ املهمة واملراحل األساسية  .5

 أو الشراء.لالستحواذ جيب أن يتضمن هذا القسم اجلدول الزمين التفصيلي 

 

 جدول احملتويات  .6

 جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات التعميم. 

 

 التعريفات واملصطلحات  .7

 املصطلحات املستخدمة يف التعميم.   وتعريفات الب هذا القسم جدواًلجيب أن يتضمن 

 

 



 

222 

 

 عوامل املخاطرة  .8

متعلقة بعوامل املخاطرة املتصلة باالستحواذ أو  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

 الشراء مبا يشمل، دون حصر:

 جديدة.بإصدار أسهم بالصفقة واملخاطر التجارية والقانونية واملخاطر املتعلقة  .4

 القوة التصويتية املصاحب لذلك.واخنفاض التغري يف ملكية املساهمني احلاليني   .2

السيطرة من قبل املساهمني البائعني )إذا كانت زيادة رأس احتمالية خطر من  أّي .0

 (.   أكثر% أو 03متلك هؤالء األطراف إىل املال ستؤدي 

 

املعلومات السوقية عن قطاع أعمال الشركة/األصل املراد االستحواذ عليه   .9

 وإجتاهاته.

 

 أو الشراءاالستحواذ  .43

 أو الشراء مبا يشمل:باالستحواذ املعلومات املتعلقة مجيع يتضمن هذا القسم أن جيب 

 ةاملخصصالقيمة أو الشراء مع توضيح االستحواذ جدول تفصيلي للعوض مقابل  .4

أو لكل مالك يف األصل  عليهااالستحواذ لكل مساهم بائع يف الشركة املراد 

 .املراد شراؤه

 .صدردوافع االستحواذ أو الشراء واآلثار املرتتبة على امُل .2

صدر أو اإلدارة التنفيذية له نتيجًة تغيري مزمع أو خمطط له يف جملس إدارة امُل أّي .0

 لصفقة زيادة رأس املال.

  .عليهاالستحواذ نبذة عن عمليات الشركة/األصل املراد  .1

عليها/األصل املراد شراؤه، مبا يشمل وصف االستحواذ تقييم للشركة املراد  .5

املستخدمة، والتقييم املقرتح النهائي للشركة املراد واالفرتاضات الطرق 

لدى  فيها عليها/األصل املراد شراؤه، والقيمة النهائية لألسهم املرغوباالستحواذ 

أو عوض الشراء لالستحواذ عليها، والقيمة املقابلة االستحواذ الشركة املراد 

األحكام املتفق عليها وصدر، والقيمة وعدد األسهم اليت سيصدرها امُل

على سبيل تفصيلي للعوض )إىل جدول باإلضافة ، يف ضوء ما سبقلالستحواذ 

العوض الذي سيتم سداده من خالل قيمة العوض املتفق عليها، واجلزء من : املثال

( يغطي النقد، واجلزء الذي سيتم سداده من خالل األسهم املقرتح إصدارها
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اجلزء النقدي من وونسبة تبادل األسهم  املستهدفةالقيمة املتفق عليها لألسهم 

 لكل سهم )إن وجد(. العوض

يف االستحواذ مباشرة أو غري مباشرة مصلحة هلم عالقة ذوي أطراف  تفاصيل أّي .6

 أو الشراء.

 .وبعدها هيكل امللكية قبل زيادة رأس املال .7

 صدر بعد اإلستحواذ أو الشراء.تعكس الوضع املالي للُمإفرتاضية قوائم مالية  .8

والقوائم املالية االفرتاضية صدر يف القوائم املالية امُلأداء مقارنة بني مؤشرات  .9

 املراجعة.

 .لسهم نتيجًة لالستحواذ أو الشراءيف رحبية ااالخنفاض االرتفاع أو  .43

لطلب  مباشرة أداء سعر أسهم املصدر خالل سنة واحدة على األقل سابقة .44

 .صدر تسجيل وطرح أوراقه املاليةامُل

 

 املعلومات املالية .44

املراد  للشركةمن اإلدارة  بشكل واف  يتضمن هذا القسم مناقشة وحتلياًلأن جيب 

 . أو األصل املراد شراؤه عليهااالستحواذ 

 

 املعلومات القانونية .42

أو الشراء باالستحواذ املعلومات القانونية املتعلقة مجيع جيب أن يتضمن هذا القسم  

 مبا يشمل على سبيل املثال ال احلصر:

 صدر اإلدالء باإلقرارات التالية:جيب على أعضاء جملس إدارة امُل .4

األنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة أو الشراء ال خيالف االستحواذ  .أ 

 ية.دالعربية السعو

 صدر طرفًااليت يكون امُلاالتفاقيات من العقود أو  اإلصدار بأيٍّ ال خيّل .ب 

 فيها.

املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة مجيع هذا القسم يتضمن أن  .ج 

ها صدر أخذأو الشراء اليت جيب على مساهمي امُلاالستحواذ مبستندات 

 .دراكإمبين على دراية وللتصويت بشكل االعتبار بعني 

إزالتها إىل تؤدي أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى يف هذا القسم  .د 

 تصبح البيانات األخرى مضللة.  أن 
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عالقة( يقر ذوي مع أطراف  صفقة ّدّعُي أو الشراءكون االستحواذ )يف حال  .ه 

 يذو األطرافمن غري صدر، امُليف جملس إدارة املستقلون األعضاء 

ليس لديهم أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي من أنهم العالقة، 

عليها )أو األصل املراد االستحواذ صدر أو يف أسهم الشركة املراد أسهم امُل

أطراف أو يف أي عقد مربم أو سيتم إبرامه بني  أو يف أعماهلا شراؤه(

بكامل استقالليتهم خبصوص وأنهم يقرون أو الشراء، االستحواذ 

 أو الشراء موضوع هذا التعميم. االستحواذ 

 ملخص اهليكل القانوني للصفقة.  .2

 أو الشراء.االستحواذ اخرى الالزمة إلمتام أطراف املوافقات احلكومية أو من  .0

اخلاصة بصفقة زيادة رأس املال  ملخص مجيع العقود واإلتفاقيات اجلوهرية .1

 .ح عنه يف هذا التعميمللغرض املفص

اتفاقية أوالتعهدات الواردة يف  املسبقةالبنود والشرو  اجلوهرية والشرو   .5

 .االستحواذ

أوالتعهدات الواردة يف املستندات  املسبقةالبنود والشرو  اجلوهرية والشرو   .6

 .االستحواذأو اإلتفاقيات األخرى للشراء أو 

دعوى قائمة أو مهدد  دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي تفاصيل أّي .7

صدر وشركاته التابعة أو بإقامتها( ميكن أن تؤثر تأثريًا جوهريًا يف أعمال امُل

 أو تقديم إفادة بنفي ذلك.    ،مركزه املالي

دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد  تفاصيل أّي .8

االستحواذ أن تؤثر تأثريًا جوهريًا يف أعمال الشركة املراد  بإقامتها( ميكن

 أو تقديم إفادة بنفي ذلك.    ،عليها وشركاتها التابعة أو مركزها املالي

صدر أو أعضاء عضو من أعضاء جملس إدارة امُل تقرير عن حاالت إفالس أّي .9

إدارة جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر جملس 

 . أو تقديم إفادة بنفي ذلك ،صدرامُل

من  إعسار يف السنوات اخلمس السابقة لشركة كان أيٌّ تفاصيل عن أّي .43

صدر أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو أحد كبار أعضاء جملس إدارة امُل

صدر معينًا من قبل الشركة املعسرة يف التنفيذيني أو أمني سر جملس إدارة امُل

 .أو تقديم إفادة بنفي ذلك أو إشرايف فيها منصب إداري
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 إفادات اخلرباء .40

وما إذا  ،تضمني مؤهالت اخلبريفيجب إذا كان التعميم يشمل إفادة أعدها خبري، 

صدر أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف امُل من أقربائه أّي لذلك اخلبري أو أليٍّكان 

، وأن اخلبري قد أعطى موافقته الكتابية على نشر )إن وجدت( شركة تابعة لـه أو أّي

وأنه مل يسحب تلك  ،بصيغتها ونصها كما ترد يف التعميم التعميمإفادته ضمن 

 املوافقة.  

 

 املصاريف .41

 أو الشراء. االستحواذ جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إمجالي مصاريف 

 

 اإلعفاءات .45

صدر املتطلبات اليت أعفت اهليئة امُلجيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن مجيع 

 منها. 

  

 املستندات املتاحة للمعاينة .46

عن املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

ال تقل تلك ن املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 (:ةاجلمعية العامة غري العادياجتماع موعد انعقاد يومًا قبل  41الفرتة عن 

متضمنًا مجيع التعديالت اليت النظام األساسي للشركة املراد اإلستحواذ عليها  .4

 .    تأسيسها عقد وطرأت عليه حتى تارخيه )إن وجدت( 

 أو الشراء واتفاقياتها. االستحواذ مستندات  .2

عليها لثالث سنوات سابقة )إن االستحواذ القوائم املالية املراجعة للشركة املراد  .0

 وجدت(.

 صدر.للُماملفحوصة االفرتاضية القوائم املالية  .1

 تقرير التقييم. .5

صدر على استخدام أمسائهم وشعاراتهم وإفاداتهم يف موافقة مستشاري امُلخطابات  .6

 .التعميم

 مستند آخر تطلبه اهليئة.  أّي .7
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 املالحق: .47

 التالية للتعميم: يتضمن هذا القسم املالحقأن جيب 

املراد عليها/األصل االستحواذ عة للشركة املراد القوائم املالية السنوية املراَج .4

 )ان وجدت( السابقة لتاريخ تقديم الطلب. الثالث سنواتلل)حيثما ينطبق( شراؤه 

صدر بعد اليت تعكس الوضع املالي للُم املفحوصة فرتاضيةاإلالقوائم املالية  .2

  الشراء.أو االستحواذ 

عقد و )إن وجدت( عليهااالستحواذ شركة املراد نسخة من النظام األساسي لل .0

 التعديالت حتى تارخيه.مجيع  التأسيس شاماًل
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 تقرير احملاسب القانوني :15امللحق 

 

)حمتويات ( 9) على امللحق حيدد هذا امللحق تفاصيل تقرير احملاسب القانوني املطلوب بناًء

( 44) ( )حمتويات نشرة إصدار حقوق األولوية( وامللحق43نشرة إصدار األسهم( وامللحق )

 امللحقو( صدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة يف السوقحمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُل)

 قواعدل( صدر لديه أوراق مالية مدرجة يف السوقحمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُل( )42)

. وجيب الرجوع للهيئة يف احلاالت اليت يكون فيها طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 صدر غري متأكد من أن تقرير احملاسب القانوني مطلوب.امُل

 

يكون من األعضاء احلاليني املعتمدين  مستقٌل تقرير احملاسب القانوني حماسٌب ّدِعجيب أن ُي

  القانونيني. من اهليئة السعودية للمحاسبني

 حمتويات تقرير احملاسب القانوني  .4

 صدر وشركاته التابعة )إن وجدت(.جيب أن يشمل التقرير امُل .أ 

عة ومعداًل حسبما يراه من القوائم املالية املراَج جيب أن يكون التقرير مستخرجًا .ب 

 .احملاسب القانوني ضروريًا

اهليئة السعودية للمحاسبني  املعتمدة منجيب إعداد التقرير وفقًا ملعايري احملاسبة  .ج 

 القانونيني.

املالية التالية مقدمة يف شكل يتوافق مع املتبع يف  جيب أن يتضمن التقرير املعلوماِت .د 

صدر، وأن يشمل السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة القوائم املالية السنوية للُم

 شرة ذات العالقة: لطلب التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة للن

 .املركز املالي -4

  .قائمة الدخل -2

   .قائمة التدفقات النقدية -0

 السياسات احملاسبية. -1

 أدنى.   ًامالحظات على القوائم املالية للثالث سنوات املالية األخرية حد أّي -5

جيب أن حيتوي التقرير على رأي احملاسب القانوني حول كون التقرير يعطي صـورة   .ه 

 من أجلها.  ّدحقيقية وعادلة للمسائل املالية الواردة فيه لألغراض اليت ُأِع
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اإلشارة إىل فيجب إذا كان هناك حتفظ يف الرأي املشار إليه يف الفقرة )ه( أعاله،  .و 

 مجيع املسائل اجلوهرية اليت أبدى احملاسب حتفظه عليها، وبيان أسباب حتفظه

 وممكنًا من الناحية العملية. ذلك مالئمًا، وجيب تقدير تأثريها إذا كان كافة

أال فيجب صدر يتقدم بطلب تسجيل وطرح األوراق املالية للمرة األوىل، إذا كان امُل .ز 

وأنه قد ُشرح  ،حتفظ ما مل تقتنع اهليئة بأن التحفظ مقبول هلا حيتوى التقرير على أّي

ب ملدى أهمية بالشكل الكايف لتمكني املستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناس

 املسألة موضوع التحفظ. 

 

 بيان التعديالت . 2

إذا رأى احملاسب القانوني عند إعداد تقريره احلاجة إىل إجراء تعديالت ألرقام سبق 

. وجيب على أن تقتصر هذه التعديالت على ما يراه احملاسب ضروريًافيجب نشرها، 

والتوقيع عليه وتقدميه إىل اهليئة عن كل احملاسب القانوني إعداد بيان كتابي بالتعديالت 

فرتة يشملها التقرير، وأن يبني بالصيغة والتفاصيل الشروح اليت تبني كيفية تسوية األرقام 

الواردة يف التقرير مع املعلومات املقابلة هلا الواردة يف القوائم املالية املعلنة، وجيب أن يكون 

 للمعاينة.  بيان التعديالت متاحًا

 

 مليات التملك والتصرف اجلوهرية اليت جرت خالل الفرتة موضوع املراجعة ع. 0

وقت خالل السنوات املالية الثالث اليت تسبق مباشرة طلب  صدر يف أّيإذا متلك امُل .أ 

يف  ّدنشا  أو أصول ُتَع التسجيل وطرح األوراق املالية اخلاضعة للتقرير ذي العالقة أّي

أو تلك األصول  معلومات مالية عن ذلك النشا  تقديمفيجب نظر اهليئة جوهرية، 

جوهريًا إذا كان العوض أو تصرف أي متلك  ّدتشمل السنوات الثالث األخرية. وُيَع

% من صايف القيمة الدفرتية لصايف 45يزيد على أو التصرف املستحق نظري ذلك التملك 

 صدر وشركاته التابعة )إن وجدت(. األصول احلالية للُم

صدر الالحقة للتملك عن امُل من تقرير احملاسب القانوني املعلوماِتجيب أن يتض .ب 

 والنشا  ذي العالقة املشار إليه يف الفقرة )أ( أعاله.  )إن وجدت( وشركاته التابعة

يف  ّدَعنشا  أو أصول ُت صدر بعد تاريخ نشر أحدث قوائمه املالية السنوية أّيامُل متلكإذا  .ج 

تقديم قائمة تقديرية تبني تأثري التملك أو فيجب نظر اهليئة جوهرية، أو تصرف فيها، 

 التصرف يف صايف األصول. 
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جديد من فئة مل يسبق إدراجها، وكان  يف حالة تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية

للسنوات املالية املراجعة هناك حتفظ يف تقرير احملاسب القانوني حول القوائم املالية 

 ّدصدر خالل الفرتة موضوع املراجعة، فسوف ُيّعنشا  متلكه امُل الثالث األخرية ألّي

صدر غري مناسب للتسجيل وطرح األوراق املالية ما مل تقتنع اهليئة بأن التحفظ قد ُشرح امُل

بشكل مقبول لتمكني املستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناسب ملدى أهمية املسالة 

 موضوع التحفظ.  
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 : صيغة خطاب املستشار املالي16امللحق 

 على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار املالي( يقدَّم)

 

 هيئة السوق املالية  إىل :

)املشار إليه فيما بعد بـ "املصدر"( صدر( بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ ............................... )اسم امُل

)الرجاء إدخال تفاصيل األوراق املالية(،  املاليةأوراقه صدر تسجيل وطرح فيما خيص طلب امُل

من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، حنن ")ضع  الثانية والعشرونوفقًا للمادة 

اسم املستشار املالي(" نؤكد، حبسب معرفتنا، وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء 

صدر قد استوفى مجيع الشرو  صدر ومستشاريه، أن امُلالتحريات الالزمة عن طريق امُل

إدراجها واستوفى مجيع املسائل األخرى اليت تطلبها املطلوبة لتسجيل األوراق املالية وقبول 

هيئة السوق املالية )اهليئة( حتى تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد .................................. )ضع اسم 

قد قدم إىل اهليئة ، املستشار املالي( أنه، حبسب علمه ويف حدود صالحيته مستشارا ماليًا

حبسب الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملددة وفقًا ملا طلبته مجيع املعلومات والتوضيحات 

صدر قد اهليئة لتمكينها من التحقق من أن ................................. )اسم املستشار املالي( وامُل

 املستمرة.وااللتزامات نظام السوق املالية وقواعد اإلدراج و قواعد طرح األوراق املالية بالتزما 

 اصة يؤكد .............................. )اسم املستشار املالي( ما يلي:وبصفة خ

أنه قد قدم مجيع اخلدمات ذات العالقة اليت تقتضيها قواعد طرح األوراق املالية  .4

 املستمرة، بالعناية واخلربة املطلوبة.وااللتزامات 

صدر يفهمون طبيعة أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس إدارة امُل .2

 .ولوائحه التنفيذية وقواعد السوقوفقًا لنظام السوق املالية مسؤولياتهم ومدى 

 :أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إىل حتـريات كافية وخربة مهنية بأن .0

صدر قد استوفى مجيع املتطلبات ذات العالقة بالتسجيل وطرح األوراق املالية )مبا يف امُل .أ 

)مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بتعميم /ام املتعلقة بنشرة اإلصدار( ذلك األحك

 .]حيثما ينطبقاالستخدام [املساهمني( 

ن صدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية متّكأن أعضاء جملس إدارة امُل .ب 

املستمرة وقواعد وااللتزامات صدر من استيفاء متطلبات قواعد طرح األوراق املالية امُل

  .ولوائحه التنفيذية وقواعد السوقراج ونظام السوق املالية اإلد
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أن مجيع املسائل املعلومة لـ ........................)ضع اسم املستشار املالي( اليت جيب على  .ج 

اهليئة أن تأخذها بعني االعتبار عند دراستها لطلب التسجيل وطرح األوراق املالية قد 

 .ح عنها للهيئةُأفِص

صدر لغرض طلب امُل ًامالئم ّدَعالفحص لتقرير العناية املهنية الالزمة املالي ُيأن نطاق  .د 

 .]االستخدام حيثما ينطبق[ تسجيل وطرح أوراقه املالية

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

 املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشرامُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

بة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطال

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 )أ(: صيغة خطاب املستشار املالي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة 16امللحق 

 )يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار املالي(

 

 إىل:  هيئة السوق املالية 

املشار إليها فيما  ( املنشأة ذات األغراضاسم )............................... بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ 

ما خيص طلب املنشأة ذات األغراض اخلاصة تسجيل  يفبعد بـ "املنشأة ذات األغراض اخلاصة"

أوراقها املالية وقبول إدراجها )الرجاء إدخال تفاصيل األوراق املالية(، وفقًا للمادة الثانية 

والعشرون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، حنن " )ضع اسم املستشار 

يام بالدراسة الواجبة( وإجراء التحريات الالزمة املالي(" نؤكد، حبسب معرفتنا، وبعد )الق

عن طريق املنشأة ذات األغراض اخلاصة والراعي ومستشاريهم )حيثما ينطبق(،  أن الراعي 

واملنشأة ذات األغراض اخلاصة قد استوفوا مجيع الشرو  املطلوبة لتسجيل األوراق املالية 

تطلبها هيئة السوق املالية )اهليئة( حتى  وقبول إدراجها واستوفوا مجيع املسائل األخرى اليت

تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد .................................. )ضع اسم املستشار املالي( أنه، حبسب 

علمه ويف حدود صالحيته مستشارًا ماليًا، قد قدم إىل اهليئة مجيع املعلومات والتوضيحات 

ة وفقًا ملا طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من حبسب الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملدد

أن ................................. )اسم املستشار املالي( والراعي واملنشأة ذات األغراض اخلاصة قد 

 التزموا بنظام السوق املالية وقواعد اإلدراج و قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

 

 وبصفة خاصة يؤكد .............................. )اسم املستشار املالي( ما يلي: 

أنه قد قدم مجيع اخلدمات ذات العالقة واليت تقتضيها قواعد طرح األوراق  .4

 املالية وااللتزامات املستمرة ، بالعناية واخلربة املطلوبة.   

إدارة الراعي أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس  .2

واملنشأة ذات األغراض اخلاصة يفهمون طبيعة ومدى مسئولياتهم وفقًا لنظام 

 السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 
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 أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إىل حتـريات كافية وخربة مهنية بأن:  .0

تطلبات الراعي واملنشأة ذات األغراض اخلاصة قد استوفوا مجيع امل .أ 

ذات العالقة بالتسجيل وطرح األوراق املالية مبا يف ذلك األحكام 

 .املتعلقة بنشرة اإلصدار

أن أعضاء جملس إدارة الراعي واملنشأة ذات األغراض اخلاصة قد  .ب 

وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية من شأنها أن متّكن الراعي 

قواعد طرح  واملنشأة ذات األغراض اخلاصة من استيفاء متطلبات

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج ونظام السوق املالية 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

أن مجيع املسائل املعلومة لـ ........................ )ضع اسم املستشار املالي(  .ج 

اليت جيب على اهليئة أن تأخذها بعني االعتبار عند دراستها لطلب 

 تسجيل وطرح األوراق املالية قد ُأفِصح عنها للهيئة.ال

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 : صيغة خطاب املستشار القانوني17امللحق 

 (القانونيعلى األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار  يقدَّم)

 

  هيئة السوق املالية إىل:

صدر"( "امُلاملشار إليه فيما بعد بـ صدر( )بصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. )اسم امُل

 صدر تسجيل أوراقه املالية وطرحها )تفاصيل األوراق املالية(، فيما خيص طلب امُل

  

املعدة ] حيثما ينطبقاالستخدام [دة نشرة اإلصـدار / تعميم املساهمني إىل مسّووإشارة 

صدر )تفاصيل الطرح(، وبصفة خاصة فيما يتعلق بطلب تسجيل أوراقه املالية خبصوص امُل

)"اهليئة"(، وبعد التشاور مع املستشار املالي بالنسبة  وطرحها املقدم إىل هيئة السوق املالية

فيها مبا  ولوائحه التنفيذية وقواعد السوقحول متطلبات نظام السوق املالية  ،إىل الطلب

إىل بصفة خاصة فقد قدمنا املشورة ، قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

صدر حول املتطلبات اليت جيب أن تشتمل عليها األقسام القانونية من نشرة امُل

. ويف هذا اخلصوص، قمنا بإجراء ]حيثما ينطبقاالستخدام [اإلصدار/تعميم املساهمني 

وأجرينا كذلك دراسة رمسية )دراسة وحتريات إضافية نرى أنها مالئمة يف تلك الظروف 

 .(]االستخدام حيثما ينطبق [الالزمةالقانونية للعناية املهنية 

  

مسألة جوهرية تشكل إخالال من  وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال نعلم عن أّي

يف السوق مبا قواعد والتنفيذية  هولوائحصدر بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية قبل امُل

 ومن ضمنهااملستمرة وقواعد اإلدراج، وااللتزامات قواعد طرح األوراق املالية ذلك أحكام 

 ]حيثما ينطبقاالستخدام [/ تعميم املساهمني  املتطلبات املتعلقة مبحتوى نشرة اإلصدار

 كما هي يف تاريخ هذا اخلطاب.

 

جيب هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن  على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ

عشر سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي 

دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ 

ئية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب بها حلني انتهاء تلك الدعوى القضا

 ] تقديم املستندات للهيئة عند طلبها
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 )أ(: صيغة خطاب املستشار القانوني للمنشأة ذات األغراض اخلاصة 17امللحق 

 )يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار القانوني(

 

  إىل: هيئة السوق املالية

املشار إليها ( )املنشأة ذات األغراض اخلاصةبصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. )اسم 

املنشأة ذات األغراض "( فيما خيص طلب املنشأة ذات األغراض اخلاصة"فيما بعد بـ 

  .املالية وطرحها )تفاصيل األوراق املالية( اتسجيل أوراقهاخلاصة 

  

)تفاصيل الطرح(، وبصفة  املنشأةاملعدة خبصوص  اإلصـداروإشارة إىل مسّودة نشرة 

املالية وطرحها املقدم إىل هيئة السوق املالية  اخاصة فيما يتعلق بطلب تسجيل أوراقه

حول متطلبات نظام  ،)"اهليئة"(، وبعد التشاور مع املستشار املالي بالنسبة إىل الطلب

مبا فيها قواعد طرح األوراق املالية  السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق

حول املتطلبات اليت  املنشأةوااللتزامات املستمرة، فقد قدمنا املشورة بصفة خاصة إىل 

ويف هذا اخلصوص، قمنا  .جيب أن تشتمل عليها األقسام القانونية من نشرة اإلصدار

 .بإجراء دراسة وحتريات إضافية نرى أنها مالئمة يف تلك الظروف

  

وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال نعلم عن أّي مسألة جوهرية تشكل إخالال من 

بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق مبا يف  املنشأةقبل 

ذلك أحكام قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج، ومن ضمنها 

 كما هي يف تاريخ هذا اخلطاب. ات املتعلقة مبحتوى نشرة اإلصداراملتطلب

 

 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى سنوات، وجيب على 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] طلبهااملستندات للهيئة عند 
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 الرمسلةاخلطاب املطلوب إلصدار حمتويات : 18امللحق 

 

 للحصول على موافقتها على أّي موقعا ومؤرخًا صدر أن يقدم إىل اهليئة خطابًاجيب على امُل

املعلومات اخلطاب يتضمن األسهم الناجتة عن اإلصدار. وجيب أن وتسجيل إصـدار رمسلة 

 :   مراجعة وفقًا آلخر قوائم مالية سنويةاآلتية 

 صدر قبل اإلصدار وبعده.  القيمة االمسية لرأس املال املدرج للُم .4

 عدد أسهم اإلصدار قبل اإلصدار وبعده. .2

صدر يف إدراجها نتيجة لإلصدار إىل عدد األسهم قبل نسبة األسهم اليت يرغب امُل .0

 اإلصدار.

 ستخدم يف اإلصدار. قيمة االحتياطيات اليت سُت .1

 طبيعة االحتياطات اليت سُتستخدم يف اإلصدار.  .5

وأن التغيري  كهذا، تغيريل إفادة بأن اإلحتياطي املستخدم ألي تغيري يف رأس املال كاف  .6

 يف رأس املال يتفق مع اللوائح والقواعد النافذة. 

 تفاصيل طريقة التعامل مع كسور األسهم )إن وجدت(. .7

ذت منها قيمة االحتياطيات اليت اليت ُأِخ املراجعةالقوائم املالية السنوية تاريخ  .8

 . القوائمستخدم وصورة مصدقة من تلك سُت

توزيعات أرباح وغريها من التصرفات املؤثرة يف األرباح املبقاة واالحتياطيات  تفاصيل أّي .9

 (، أو تأكيد أنه مل يتم التصرف بها.8املشار إليها يف الفقرة )القوائم املالية الواردة يف 

  وكذلك نسخة من تلك املوافقة. ،تضمني إفادة تشري إىل موافقة اجلهات ذات العالقة .43

 

 
 

جيب على هلذا الغرض و هذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده اهليئة يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها 

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] ندات للهيئة عند طلبهااملست
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 اخلطاب املطلوب لتخفيض رأس املالحمتويات : 19امللحق 

 

 صدر أن يقدم إىل اهليئة خطابًا موقعًا ومؤرخًا للحصول على موافقتها على أّيجيب على امُل

 :اآلتية ختفيض لرأس املال. وجيب أن يتضمن اخلطاب املعلوماِت

 ختفيض رأس املال وبعده. القيمة االمسية لرأس املال املدرج قبل .4

 ض رأس املال وبعده.يفختقبل املصدر عدد أسهم  .2

قبل املصدر املتبقية بعد ختفيض رأس املال إىل عدد أسهم املصدر نسبة عدد أسهم  .0

 ختفيض رأس املال.

 مقدار القيمة املطلوب ختفيضها من رأس املال. .1

 طريقة ختفيض رأس املال. .5

 ن وجدت(.تفاصيل التعامل مع كسور األسهم )إ .6

ذت منها الِقَيم املطلوب حتديدها ألغراض ختفيض رأس املال ِخاليت ُأالقوائم املالية تاريخ  .7

 .القوائموصورة مصدقة من تلك 

ونسخة من تلك  ،اجلهات ذات العالقة )إن وجدت(وحيب تضمني إفادة تشري إىل موافقة  .8

 املوافقة.

 

 

جيب على هلذا الغرض و اآللي الذي حتدده اهليئةهذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام  يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

ئمة تتعلق بهذه املستندات، االحتفاظ بها قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قا

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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 املوازيةيف السوق  نشرة إصدار : حمتويات21امللحق 

 

جيب أن حتتوى نشرة اإلصدار املقدمة لتسجيل أسهم وطرحها يف السوق املوازية على 

 املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا أدنى: 

 

 صفحة الغالف .1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 اسم امُلصدر. .4

 تأسيس امُلصدر ورقم سجله التجاري.   .2

 رأس املال وعدد األسهم.  .0

 ملخص عن الطرح يتضمن فئة األسهم وحقوقها.  .1

 املساهمون الكبار.  .5

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .6

 فرتة الطرح وشروطه.  .7

 األسهم اليت سبق للُمصدر إدراجها )إن وجدت(. .8

امُلصدر قد قدم طلب التسجيل والطرح يف السوق املوازية إىل اهليئة وأنه قد  بأنبيان  .9

 الوفاء باملتطلبات كافة. مت

 :إقرار بالصيغة اآلتية  .43

"حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية 

اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على يتحمل أعضاء جملس . و)املشار إليها بـ "اهليئة"(

الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة 

اإلصدار هذه، ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات 

املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم 

رة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل اهليئة وشركة السوق تضمينها النش

 املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي

 تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتماهلا، وختليان أنفسهما صراحة من أّي

 يف هذه النشرة أو االعتماد على أّيمسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد 

جزء منها. وجيب على الراغبني يف شراء األسهم املطروحة مبوجب هذه النشرة حتري 
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مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم حمل الطرح. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذه 

 النشرة، جيب استشارة مستشار مالي مرخص له".

 

 إشعار مهم  .2

، وطبيعة نشرة اإلصدارلقسم إشعارًا يوضح الغرض من جيب أن يتضمن هذا ا 

 .   النشرةاملعلومات املذكورة يف 

 

 دليل الشركة .3

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

معلومات االتصال بامُلصدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف،  .4

 والفاكس، وبريدهم اإللكرتوني، وموقع امُلصدر اإللكرتوني.    

خبري أو جهة ُنسبت إليها  معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني، وبأّي .2

، مبا يف ذلك العناوين، وأرقام اهلاتف، نشرة اإلصدارإفادة أو تقرير يف 

 والفاكس، واملواقع اإللكرتونية، والربيد اإللكرتوني: 

 املستشار املالي. .أ 

 املستشار القانوني )إن وجد( .ب 

 احملاسب القانوني.  .ج 

 األشخاص املرخص هلم يف عرض األسهم أو بيعها. .د 

 

 ملخص الطرح:  .4

 جيب أن حيتوي هذا القسم على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 اسم امُلصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.  .4

 نشاطات امُلصدر.  .2

 املساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.  .0

 رأس مال امُلصدر.  .1

 إمجالي عدد أسهم امُلصدر.  .5

 القيمة االمسية للسهم.  .6

 إمجالي عدد األسهم املطروحة.  .7

 نسبة األسهم املطروحة من رأس مال امُلصدر.  .8
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 سعر الطرح.   .9

 إمجالي قيمة الطرح.   .43

 استخدام متحصالت الطرح.  .44

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .42

 طريقة االكتتاب.  .40

 كن االكتتاب فيها. احلد األدنى لعدد األسهم اليت مي  .41

 قيمة احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.   .45

 احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.  .46

 قيمة احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.   .47

 طريقة التخصيص ورّد الفائض.  .48

 فرتة الطرح.   .49

 األحقية يف األرباح.   .23

 حقوق التصويت.     .24

 القيود املفروضة على األسهم.    .22

 األسهم اليت سبق للُمصدر إدراجها )إن وجدت(.  .20

 

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب .5

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي: 

 جدول زمين يوضح التواريخ املتوقعة للطرح. .4

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب. .2

 

 ملخص املعلومات األساسية  .6

 :أن يتضمن هذا القسم اآلتي جيب

 وصف للُمصدر. .4

 العامة.وإسرتاتيجيته رسالة امُلصدر  .2

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للُمصدر. .0
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 ملخص املعلومات املالية .7

 اآلتية: جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن املعلومات املالية األساسية

 األداء التشغيلي.  .4

 الوضع املالي.  .2

 النقدية.التدفقات  .0

 املؤشرات الرئيسة للُمصدر.  .1

 

 جدول احملتويات  .8

 . نشرة اإلصدارجيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات 

 

 التعريفات واملصطلحات  .9

لحات املستخدمة يف نشرة املصطوتعريفات الجيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل ب

 اإلصدار.  

 

 عوامل املخاطرة   .11

 اآلتي:جيب أن يتضمن هذا القسم النص  .أ 

خماطر عالية على "إن االستثمار يف األسهم املطروحة مبوجب هذه النشرة ينطوي 

للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا إال وقد ال يكون االستثمار فيها مالئمًا 

 ". هخسارة قد تنجم عن وخماطر هذا االستثمار وحتمل أّي

 

 اطرة خبصوص اآلتي:جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل املخ .ب 

 .امُلصدر .4

 السوق والقطاع الذي يعمل فيه امُلصدر.  .2

 األسهم املطروحة. .0

 

 خلفية عن امُلصدر وطبيعة أعماله  .11

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     

االسم الرمسي، ورقم السجل التجاري، والعنوان املبني يف السجل، وعنوان املقر  .4

 خمتلفًا عن العنوان املبني يف السجل. الرئيس للُمصدر إن كان 
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 تاريخ تأسيس امُلصدر.  .2

أسهم امُلصدر املصرح بها والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة املدفوعة،  .0

 والقيمة االمسية لألسهم، ووصفها. 

 صدر داخل اجملموعة )إن وجدت(وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع امُل .1

الطبيعة العامة ألعمال امُلصدر، وتفاصيل املنتجات الرئيسة املبيعة أو اخلدمات  .5

 املقدمة، وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.

إذا كان للُمصدر نشا  جتاري خارج اململكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع  .6

جيب هذا النشا . ويف حالة وجود جزء جوهري من أصول امُلصدر خارج اململكة، 

 حتديد مكان وجود تلك األصول وقيمتها وقيمة األصول املوجودة يف اململكة.  

معلومات تتعلق بسياسة امُلصدر بشأن األحباث والتطوير ملنتجات جديدة والطرق  .7

 املتبعة يف اإلنتاج خالل السنة املالية السابقة، إذا كانت تلك املعلومات مهمة.

ر ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا انقطاع يف أعمال امُلصد تفاصيل أّي .8

 ( شهرًا األخرية. 42ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )

، مع بيان تغيريات جوهرية لذلك العدد وأّي عدد األشخاص العاملني لدى امُلصدر .9

 تـوزيع األشخاص العاملني حبسب فئات النشا  الرئيسة وحبسب نسبة السعودة.  

تغيري جوهري لطبيعة النشا ، وإن كان  نية إلجراء أّي إقرار يفيد بعدم وجود .43

هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل هلذا التغيري وتأثريه يف نشا  امُلصدر 

 ورحبيته. 

 

 اهليكل التنظيميهيكل امللكية و  .12

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

 هيكل امللكية يف املصدر قبل وبعد الطرح. .4

 اإلدارة: .2

هيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة امُلصدر، واللجان الرقابية، والوظائف  .أ 

 اليت يقوم بها كبار التنفيذيني.  

ملؤهالت املهنية والعلمية، وجماالت اخلربة، ا ألبرز االسم الكامل، ووصف .ب 

وتاريخ التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة امُلصدر أو أعضاء جملس اإلدارة 
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التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة امُلصدر، مع توضيح املقرتحني وكبار 

 استقاللية العضو وهل هو تنفيذي أم غري تنفيذي.

معلومات عن جلان جملس اإلدارة، مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك اللجان  .ج 

 وملخص االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 

 سياسة توزيع األرباح   .13

توزيعات  لسياسة توزيع أرباح امُلصدر، وتفاصيل أّيجيب أن يتضمن هذا القسم شرحًا 

 متت خالل السنة السابقة. 

 

 استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية  .14

جيب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا ملتحصالت الطرح ومصاريفه، وبيانًا عن  .أ 

 كيفية استخدام تلك املتحصالت.

مستقبلية، فيجب وصف طبيعة إذا كانت املتحصالت سُتستخدم لتمويل مشاريع  .ب 

 تلك املشاريع وتضمني املعلومات اآلتية:

 اجلدول الزمين واملراحل الرئيسة لتنفيذ املشاريع املستقبلية. .4

جدول يوضح التكاليف التقديرية املتعلقة باملشاريع املستقبلية مع حتديد  .2

  املراحل اليت سيتم فيها اإلنفاق، إضافة إىل تفاصيل عن مصادر التمويل.

 

 اإلقرارات:  .15

 جيب على أعضاء جملس إدارة امُلصدر اإلقرار باآلتي:   

، مل يكن هناك أي انقطاع يف خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة .4

من شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو يكون  أعمال امُلصدر أو أيٍّ

 ( شهرًا األخرية. 42قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )

عموالت أو خصومات  ، مل ُتمنح أّيهذه النشرةخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .2

من شركاته  أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي من قبل امُلصدر أو أيٍّ

وطرح طلب التسجيل التابعة )إن وجدت( خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ 

 فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.  األسهم
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تغري سليب  ، مل يكن هناك أّيهذه النشرةخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .0

من شركاته التابعة )إن  جوهري يف الوضع املالي والتجاري للُمصدر أو أيٍّ

 .وطرح األسهمطلب التسجيل وجدت( خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس اإلدارة أو  .1

أسهم أو مصلحة من أي نوع يف امُلصدر أو أي من شركاته  من أقربائهم أّي أليٍّ

 التابعة )إن وجدت(.

 

 علومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطهامل  .16

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

 األسهم يف السوق املوازية. وطرح إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل  .4

 نوع وإمجالي قيمة الطرح وعدد األسهم املطروحة.  .2

 سعر الطرح والقيمة االمسية لكل سهم.  .0

 طريقة االكتتاب.  .1

 فرتة الطرح وشروطها.  .5

 طريقة التخصيص ورّد الفائض. .6

 األوقات والظروف اليت جيوز فيها تعليق الطرح.  .7

 وصف القـرارات واملـوافقات اليت سُتطرح األسهم مبوجبها. .8

 ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة.  إفادة عن أّي .9

 

 التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال   .17

إذا كان الطرح ناجتًا عن زيادة رأس مال امُلصدر، وجب أن يتضمن هذا القسم 

عن التغري املتوقع يف سعر السهم، ونسبة هذا التغري بعد الطرح، وتأثري ذلك  معلومات 

 يف محلة األسهم.

 

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب  .18

 .القسم معلومات عن طلب وتعهدات االكتتابجيب أن يتضمن هذا 
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 إجراءات عدم اكتمال الطرح  .19

صدر يف حال عدم اكتمال جيب أن يتضمن هذا القسم اإلجراءات اليت سيتخذها امُل

 الطرح.

 

 املستندات املتاحة للمعاينة .21

عن املكان الذي تتاح فيه معاينة املستندات  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات 

ال تقل تلك الفرتة عن ن التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 :سبعة أيام قبل نهاية فرتة الطرح(

 .صدر ومستندات التأسيس األخرىالنظام األساسي للُم .4

 .أي مستند أو أمر جييز طرح األسهم على اجلمهور .2

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات  .0

 .جزء منها أو اإلشارة إليها يف نشرة اإلصدار خبري وُيضمَّن أّي ها أّيّدِعاليت ُي

صدر آلخر سنة مالية تسبق مباشرة نشر املراجعة للُمالسنوية القوائم املالية  .1

 مالية أولية.نشرة اإلصدار، إضافة إىل أحدث قوائم 

  

 تقرير احملاسب القانوني  .21

للُمصدر للسنة املالية اليت تسبق مباشرة  السنوية املراجعة جيب إرفاق القوائم املالية

 ، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية )إن وجدت(.نشرة اإلصدارنشر 
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 )أ(: حمتويات مستند التسجيل  21امللحق 

 

 على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا أدنى: حيتوي مستند التسجيل جيب أن 

 

 صفحة الغالف .1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 اسم امُلصدر. .4

 تأسيس امُلصدر ورقم سجله التجاري.   .2

 رأس املال وعدد األسهم.  .0

 فئة األسهم وحقوقها.  .1

 املساهمون الكبار.  .5

 األسهم اليت سبق للُمصدر إدراجها )إن وجدت(. .6

الوفاء باملتطلبات  إىل اهليئة وأنه قد متالتسجيل امُلصدر قد قدم طلب  بأنبيان  .7

 كافة.

 :إقرار بالصيغة اآلتية  .8

على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية حيتوي هذا املستند "

هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن 

يتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على . و)املشار إليها بـ "اهليئة"(

هذا الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف 

سات املمكنة ، ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدرااملستند

 املستندوإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها 

إىل جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل اهليئة وشركة السوق املالية السعودية 

، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقة ا املستند)تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذ

عن  أو اكتماله، وختليان أنفسهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت ندستهذه امل

أو االعتماد على أّي جزء منه. وجيب على  أي خسارة تنتج عما ورد يف هذا املستند

حتري مدى صحة املعلومات املتعلقة  االستثمار مبوجب هذا املستندالراغبني يف 

حال تعذر فهم حمتويات هذا  . ويفةاإلدراج املباشر يف السوق املوازيباألسهم حمل 

 ، جيب استشارة مستشار مالي مرخص له".املستند
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 إشعار مهم  .2

، وطبيعة مستند التسجيل جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من  

 .   املستنداملعلومات املذكورة يف 

 

 دليل الشركة .3

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

معلومات االتصال بامُلصدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتف،  .4

 والفاكس، وبريدهم اإللكرتوني، وموقع امُلصدر اإللكرتوني.    

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني، وبأّي خبري أو جهة ُنسبت إليها  .2

، مبا يف ذلك العناوين، وأرقام اهلاتف، مستند التسجيل إفادة أو تقرير يف 

 والفاكس، واملواقع اإللكرتونية، والربيد اإللكرتوني: 

 املستشار املالي. .أ 

 املستشار القانوني )إن وجد( .ب 

 احملاسب القانوني.  .ج 

 األشخاص املرخص هلم يف عرض األسهم أو بيعها. .د 

الشخص املرخص له لغرض استيفاء متطلبات السيولة لألسهم موضوع  .ه 

 طلب اإلدراج املباشر )إن وجد(

 

 : امللخص .4

 جيب أن حيتوي هذا القسم على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 اسم امُلصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.  .4

 نشاطات امُلصدر.  .2

 . قبل اإلدراج وبعده املساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم .0

 رأس مال امُلصدر.  .1

 إمجالي عدد أسهم امُلصدر.  .5

 القيمة االمسية للسهم.  .6

 .  عند اإلدراجاالسرتشادي السهم سعر  .7

 األحقية يف األرباح.  .8
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 حقوق التصويت.     .9

 القيود املفروضة على األسهم.    .43

 األسهم اليت سبق للُمصدر إدراجها )إن وجدت(.  .44

 

 

 ملخص املعلومات األساسية  .5

 :جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي

 وصف للُمصدر. .4

 رسالة امُلصدر وإسرتاتيجيته العامة. .2

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للُمصدر. .0

 

 ملخص املعلومات املالية .6

 اآلتية: جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن املعلومات املالية األساسية

 األداء التشغيلي.  .4

 الوضع املالي.  .2

 التدفقات النقدية. .0

 املؤشرات الرئيسة للُمصدر.  .1

 

 جدول احملتويات  .7

 . التسجيل مستندجيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات 

 

 التعريفات واملصطلحات  .8

مستند  لحات املستخدمة يفجيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل بالتعريفات واملصط

 .  التسجيل

 

 عوامل املخاطرة   .9

 جيب أن يتضمن هذا القسم النص اآلتي: .أ 
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 اليت سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا يف السوق املوازية"إن االستثمار يف األسهم 

ينطوي على خماطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئمًا إال للمستثمرين 

 القادرين على تقييم مزايا وخماطر هذا االستثمار وحتمل أّي خسارة قد تنجم عنه".

 

 متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي:جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات  .ب 

 .امُلصدر .4

 السوق والقطاع الذي يعمل فيه امُلصدر.  .2

 .اليت سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا يف السوق املوازيةاألسهم  .0

 

 خلفية عن امُلصدر وطبيعة أعماله  .11

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     

االسم الرمسي، ورقم السجل التجاري، والعنوان املبني يف السجل، وعنوان املقر  .4

 الرئيس للُمصدر إن كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف السجل. 

 تاريخ تأسيس امُلصدر.  .2

أسهم امُلصدر املصرح بها والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة املدفوعة،  .0

 فها. والقيمة االمسية لألسهم، ووص

 وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع امُلصدر داخل اجملموعة )إن وجدت( .1

الطبيعة العامة ألعمال امُلصدر، وتفاصيل املنتجات الرئيسة املبيعة أو اخلدمات  .5

 املقدمة، وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.

ع إذا كان للُمصدر نشا  جتاري خارج اململكة، فيجب تقديم إفادة توضح موق .6

هذا النشا . ويف حالة وجود جزء جوهري من أصول امُلصدر خارج اململكة، جيب 

 حتديد مكان وجود تلك األصول وقيمتها وقيمة األصول املوجودة يف اململكة.  

معلومات تتعلق بسياسة امُلصدر بشأن األحباث والتطوير ملنتجات جديدة والطرق  .7

 ابقة، إذا كانت تلك املعلومات مهمة.املتبعة يف اإلنتاج خالل السنة املالية الس

تفاصيل أّي انقطاع يف أعمال امُلصدر ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا  .8

 ( شهرًا األخرية. 42ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )

، مع بيان وأّي تغيريات جوهرية لذلك العدد عدد األشخاص العاملني لدى امُلصدر .9

 حبسب فئات النشا  الرئيسة وحبسب نسبة السعودة.   تـوزيع األشخاص العاملني
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إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء أّي تغيري جوهري لطبيعة النشا ، وإن كان  .43

هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل هلذا التغيري وتأثريه يف نشا  امُلصدر 

 ورحبيته. 

 

 هيكل امللكية واهليكل التنظيمي  .11

 املعلومات اآلتية: جيب أن يتضمن هذا القسم 

 هيكل امللكية يف املصدر. .4

 اإلدارة: .2

هيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة امُلصدر، واللجان الرقابية، والوظائف  .أ 

 اليت يقوم بها كبار التنفيذيني.  

االسم الكامل، ووصف ألبرز املؤهالت املهنية والعلمية، وجماالت اخلربة،  .ب 

امُلصدر أو أعضاء جملس اإلدارة وتاريخ التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة 

املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة امُلصدر، مع توضيح 

 استقاللية العضو وهل هو تنفيذي أم غري تنفيذي.

معلومات عن جلان جملس اإلدارة، مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك اللجان  .ج 

 وملخص االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 

 توزيع األرباح  سياسة  .12

جيب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح امُلصدر، وتفاصيل أّي توزيعات 

 متت خالل السنة السابقة. 

 

 تكاليف اإلدراج املباشر .13

 جيب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا لتكاليف اإلدراج املباشر يف السوق املوازية. 

 

 اإلقرارات:  .14

 جيب على أعضاء جملس إدارة امُلصدر اإلقرار باآلتي:   

، مل يكن هناك أي انقطاع يف خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذا املستند .4

أعمال امُلصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو يكون 

 ( شهرًا األخرية. 42قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )
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، مل ُتمنح أّي عموالت أو خصومات هذا املستندخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .2

أي عوض غري نقدي من قبل امُلصدر أو أيٍّ من شركاته أو أتعاب وساطة أو 

فيما يتعلق التسجيل طلب التابعة )إن وجدت( خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ 

 بإصدار أو طرح أي أسهم. 

، مل يكن هناك أّي تغري سليب ا املستندهذخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .0

جوهري يف الوضع املالي والتجاري للُمصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة )إن 

 .طلب التسجيلوجدت( خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

، ليس ألعضاء جملس اإلدارة أو هذا املستندخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .1

حة من أي نوع يف امُلصدر أو أي من شركاته أليٍّ من أقربائهم أّي أسهم أو مصل

 التابعة )إن وجدت(.

 

 وشروطهاإلدراج املباشر املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام   .15

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

 . األسهم يف السوق املوازية إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل .4

 والقيمة االمسية لكل سهم. عند اإلدراج االسرتشادي السهم سعر  .2

 . أسهم الشركة األوقات والظروف اليت جيوز فيها تعليق .0

 األسهم مبوجبها.ستدرج وصف القـرارات واملـوافقات اليت  .1

 إفادة عن أّي ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة.  .5

 

 

 املستندات املتاحة للمعاينة .16

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات  عن املكان الذي تتاح فيه معاينة املستندات 

التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أن ال تقل تلك الفرتة عن 

 :(اإلدراجسبعة أيام قبل 

 .النظام األساسي للُمصدر ومستندات التأسيس األخرى .4

 .اج املباشر لألسهم يف السوق املوازيةاإلدرأي مستند أو أمر جييز  .2

مجيع التقارير واخلطابات واملستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات  .0

 .مستند التسجيل اليت ُيِعّدها أّي خبري وُيضمَّن أّي جزء منها أو اإلشارة إليها يف
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ر القوائم املالية السنوية املراجعة للُمصدر آلخر سنة مالية تسبق مباشرة نش .1

 ، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية.مستند التسجيل 

  

 تقرير احملاسب القانوني  .17

جيب إرفاق القوائم املالية السنوية املراجعة للُمصدر للسنة املالية اليت تسبق مباشرة 

 ، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية )إن وجدت(.مستند التسجيل نشر 
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 لتسجيل والطرح يف السوق املوازيةاملالي فيما خيص طلب ا املستشار: صيغة خطاب 21امللحق 

 أو طلب التسجيل يف السوق املوازية

 

 )يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار املالي(

 

 إىل: هيئة السوق املالية 

 

طلب  فيما خيص )املشار إليه فيما بعد بـ "املصدر"( بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ .....)اسم امُلصدر(

أو طلب التسجيل يف السوق املوازية  امُلصدر تسجيل أسهمه وطرحها يف السوق املوازية

طرح من قواعد  ونالثالثة والسبع)تفاصيل األسهم(، وفقًا للمادة  ]االستخدام حيثما ينطبق[

، حنن .....")ضع اسم املستشار املالي(" نؤكد، حبسب األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

معرفتنا، وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء التحريات الالزمة عن طريق امُلصدر وأعضاء 

يف  وطرحهاجملس إدارته، أن امُلصدر قد استوفى مجيع الشرو  املطلوبة لتسجيل األسهم 

واستوفى مجيع  ]االستخدام حيثما ينطبق[املوازية أو لتسجيل األسهم يف السوق  السوق املوازية

املسائل األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية )اهليئة( حتى تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد ..... 

قد  -حبسب علمه ويف حدود صالحيته مستشارًا ماليًا -)ضع اسم املستشار املالي( أنه 

سب الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملددة وفقًا قدم إىل اهليئة مجيع املعلومات والتوضيحات حب

ه اهليئة؛ لتمكينها من التحقق من أن.....) ضع اسم املستشار املالي( وامُلصدر قد التزما ملا طلبت

 .قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةبنظام السوق املالية و

 

 يلي:وبصفة خاصة يؤكد .....)ضع اسم املستشار املالي( ما 

قواعد طرح األوراق املالية أنه قد قّدم مجيع اخلدمات ذات العالقة اليت تقتضيها  .4

 ، بالعناية واخلربة املطلوبة.وااللتزامات املستمرة

أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس إدارة امُلصدر يفهمون طبيعة  .2

 .التنفيذيةومدى مسؤولياتهم وفقًا لنظام السوق املالية ولوائحه 

 :أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إىل حتـريات كافية وخربة مهنية، بأن .0

 يف السوق املوازية والطرحامُلصدر قد استوفى مجيع املتطلبات ذات العالقة بالتسجيل   .أ 

)مبا يف ذلك األحكام  ]االستخدام حيثما ينطبق[أو التسجيل يف السوق املوازية 
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/ )مبا يف  (تعميم املساهمنيمبا يف ذلك األحكام املتعلقة ب/ ) (صداراملتعلقة بنشرة اإل

 ، و]االستخدام حيثما ينطبق[ذلك مستند التسجيل( 

أن أعضاء جملس إدارة امُلصدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية من شأنها  .ب 

وااللتزامات قواعد طرح األوراق املالية أن متّكن امُلصدر من استيفاء متطلبات 

 ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، و املستمرة

أن مجيع املسائل املعلومة لـ .....)ضع اسم املستشار املالي( اليت جيب على اهليئة أن  .ج 

أو طلب يف السوق املوازية  والطرحتأخذها بعني االعتبار عند دراستها لطلب التسجيل 

 قد ُأفِصح عنها للهيئة. ]م حيثما ينطبقاالستخدا[التسجيل يف السوق املوازية 

صدر أن نطاق الفحص لتقرير العناية املهنية الالزمة املالي يعد مالئم لغرض طلب امُل .د 

 .] االستخدام حيثما ينطبق[ أو التسجيل يف السوق املوازية أسهمهتسجيل وطرح 

   

جيب على هلذا الغرض و اهليئةهذا امللحق الكرتونيًا من خالل النظام اآللي الذي حتدده  يقدم[

امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر 

سنوات، وجيب على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى 

ستندات، االحتفاظ بها قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه امل

حلني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها
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شركة مدرجة أسهمها يف مال : حمتويات تعميم املساهمني يف حالة زيادة رأس 22امللحق 

 من خالل حتويل ديون السوق املوازية

جيب أن حيتوى تعميم املساهمني املقدم لتسجيل وطرح أسهم لزيادة رأس مال شركة مدرجة 

أسهمها يف السوق املوازية من خالل حتويل ديون على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حدًا 

 أدنى:

 

 صفحة الغالف .4

 تنطبق(:جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما  

 ملخص عن الصفقة وأسبابها وتفاصيل عن الدائن. .4

 إقرار بالصيغة اآلتية: .2

"حيتوي تعميم املساهمني هذا على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات قواعد 

طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية 

باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "اهليئة"(. ويتحمل أعضاء جملس 

ومنفردين كامل  اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني

، ويؤكدون تعميم املساهمني هذااملسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف 

حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد 

التعميم وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها  املعقول، أنه ال توجد أّي

حمل اهليئة وشركة السوق املالية مضللة. وال تت دة واردة فيهإفا إىل جعل أّي

 مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم، وال تعطيان أّي السعودية )تداول( أّي

تأكيدات تتعلق بدقة هذا التعميم أو اكتماله، وختليان أنفسهما صراحة من 

أو  مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم أّي

. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا التعميم، جيب جزء منه االعتماد على أّي

 ."استشارة مستشار مالي مرخص له

 

 وصف وهيكلة الصفقة. .2

 عوامل املخاطرة املتعلقة بالصفقة. .0

 اإلطار الزمين للصفقة. .1

 أبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية املراجعة للُمصدر. .5
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يت تعكس وضع امُلصدر بعد زيادة أبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية االفرتاضية ال .6

 رأس املال.

منشأ الدين القائم )املراد حتويله إىل أسهم( وتقييمه بناًء على رأي اخلبري أو املقوم  .7

 املعتمد.

أبرز املعلومات القانونية اليت جيب أن يأخذها مساهمو امُلصدر باالعتبار؛ الختاذ قرار  .8

 رأس املال للغرض املفَصح عنه يف التعميم.تصوييت مبين على دراية وإدراك حيال زيادة 

 العالقة بالصفقة.ذوو األطراف  .9

أعضاء مقرتحني لشغل منصب عضو يف جملس اإلدارة أو منصب تنفيذي يف امُلصدر  أّي .43

 نتيجة للصفقة.

بيان من أعضاء جملس إدارة امُلصدر يفيد بأن جملس اإلدارة يرى أن صفقة زيادة رأس  .44

سهم املقرتحة مقابل ما على الشركة من ديون تصّب يف املال من خالل إصدار األ

 مصلحة امُلصدر واملساهمني.

جيب أن يشري امُلصدر إىل املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة املستندات التالية  .42

 41والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أن ال تقل هذه الفرتة عن 

 معية العامة غري العادية(:يومًا قبل اجتماع اجل

 مستندات واتفاقيات إصدار األسهم مقابل ما على الشركة من ديون.  .4

 القوائم املالية االفرتاضية للُمصدر. .2

 تقرير التقييم. .0

البيان املعّد واملوّقع من قبل جملس إدارة امُلصدر ومراجع حساباته )الذين  .1

 دارها.يكونون مسؤولني عن صحته( عن منشأ هذه الديون ومق

 مستند آخر تطلبه اهليئة. أّي .5
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شركة مدرجة أسهمها يف : حمتويات تعميم املساهمني يف حالة زيادة رأس مال 23 امللحق

  لالستحواذ على شركة أو شراء أصل السوق املوازية

جيب أن حيتوى تعميم املساهمني املقدم لتسجيل وطرح أسهم لزيادة رأس مال شركة مدرجة 

السوق املوازية لالستحواذ على شركة أو لشراء أصل على املعلومات الواردة يف أسهمها يف 

 األقسام اآلتية حدًا أدنى:

  

 صفحة الغالف .4

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

الشركة املراد  وهويةملخص عن عملية االستحواذ أو الشراء، والغاية منها،  .4

 االستحواذ عليها أو وصف لألصل املراد شراؤه.

 إقرار بالصيغة اآلتية: .2

حيتوي تعميم املساهمني هذا على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات قواعد "

الصادرة عن هيئة السوق املالية  طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

ـ "اهليئة"(. ويتحمل أعضاء جملس باململكة العربية السعودية )املشار إليها ب

اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين كامل 

، ويؤكدون تعميم املساهمني هذااملسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف 

حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد 

التعميم أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها  وقائع املعقول، أنه ال توجد أّي

مضللة. وال تتحمل اهليئة وشركة السوق املالية  دة واردة فيهإفا إىل جعل أّي

 مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم وال تعطيان أّي السعودية )تداول( أّي

تأكيدات تتعلق بدقة هذا التعميم أو اكتماله، وختليان أنفسهما صراحة من 

أو  خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم مسؤولية مهما كانت عن أّي أّي

جزء منه. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا التعميم، جيب  االعتماد على أّي

 ".استشارة مستشار مالي مرخص له

 

 وصف وهيكلة الصفقة. .2

 عوامل املخاطرة املتعلقة بالصفقة. .0

 اإلطار الزمين للصفقة. .1
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شراؤه أو الشركة املراد االستحواذ عليها وأعماهلا التشغيلية وصف لألصل املراد  .5

 وقطاع أعماهلا.

 عة للُمصدر.  أبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية املراَج .6

عة )إن وجدت( للشركة املراد االستحواذ أبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية املراَج .7

 عليها أو األصل املراد شراؤه )حسبما ينطبق(.

أبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية االفرتاضية اليت تعكس وضع امُلصدر بعد زيادة  .8

 رأس املال.

 تقييم الشركة املراد االستحواذ عليها أو األصل املراد شراؤه. .9

أبرز املعلومات القانونية اليت جيب أن يأخذها مساهمو امُلصدر باالعتبار الختاذ قرار  .43

 إدراك حيال زيادة رأس املال للغرض املفصح عنه يف التعميم.تصوييت مبين على دراية و

 العالقة بالصفقة. ذوو األطراف  .44

أعضاء مقرتحني لشغل منصب عضو يف جملس اإلدارة أو منصب تنفيذي يف امُلصدر  أّي .42

 نتيجة للصفقة.

بيان من أعضاء جملس إدارة امُلصدر يفيد بأن جملس اإلدارة يرى أن زيادة رأس املال  .40

 املقرتحة تصّب يف مصلحة امُلصدر واملساهمني.

جيب أن يشري امُلصدر إىل املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة املستندات التالية  .41

 41والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أن ال تقل تلك الفرتة عن 

 يومًا قبل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية(:

 ت واتفاقيات االستحواذ. مستندا .4

عة للشركة للُمصدر والقوائم املالية املراَج املفحوصة القوائم املالية االفرتاضية .2

 املراد االستحواذ عليها أو األصل املراد شراؤه )إن وجدت(.

 تقرير التقييم. .0

 مستند آخر تطلبه اهليئة. أّي .1
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 معايري حتديد الفئة: 24امللحق 

 

 معايري  حتديد الفئة:ُيبني هذا امللحق 

 معيار حتديد األصول: .1

يتم احتساب معيار حتديد األصول من خالل قسمة جمموع األصول اإلمجالية حمل 

الصفقة على جمموع األصول اإلمجالية للشركة املدرجة، وفًقا ألحدث قوائم مالية 

 أولية ُمراجعة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث.

 اح:معيار حتديد األرب .2

يتم احتساب معيار حتديد األرباح من خالل قسمة صايف األرباح من األصول حمل 

الصفقة على صايف أرباح الشركة املدرجة وفًقا ألحدث قوائم مالية أولية ُمراجعة أو 

 قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث.

 معيار حتديد اإليرادات: .3

سمة إمجالي اإليرادات احملصلة من يتم احتساب معيار حتديد اإليرادات من خالل ق 

األصول حمل الصفقة على إمجالي إيرادات الشركة املدرجة وفًقا ألحدث قوائم مالية 

 أولية مراجعة أو قوائم مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث.

 معيار حتديد العوض: .4

يتم احتساب معيار حتديد العوض من خالل قسمة املقابل )أي املبلغ املدفوع للطرف 

ملتعاقد يف الصفقة( على إمجالي الرمسلة السوقية للشركة امُلدرجة )باستثناء أسهم ا

اخلزينة(. ويكون إمجالي الرمسلة السوقية هو متوسط سعر اإلغالق لألوراق املالية 

للشركة املدرجة أليام العمل اخلمسة اليت تسبق تاريخ توقيع االتفاقية النهائية أو تاريخ 

 قة.أول إعالن بشأن الصف

 


