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 واًل: متهيدأ

كتتابذات  اليف اختصذيص األسذهم   وبنذاء سذجل األوامذر    ىل تنظذيم  إتهدف هذه  التعلياذات    (أ 

 .األولية

 باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية.ال ختل هه  التعلياات  (ب 

 التعريفات: ثانيًا

يقصذذد بكلاذذذة االنظذذذام( أيناذذذا وردت يف هذذذه  التعلياذذذات نظذذذام السذذذوق املاليذذذة الصذذذادر   (أ 

 هذ.2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم ام/

ت املعذذاني املوةذذحة  ذذا يف النظذذام التعلياذذايقصذذد بالكلاذذات والعبذذارات الذذواردة يف هذذه   (ب 

 ويف قائاة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

، يقصد بالكلاات والعبارات الواردة أدنا  املعذاني  التعليااتغرض تطبيق أحكام هه  ل (ج 

 كل منها ما مل يقض سياق النص غري ذلك. زاءإاملوةحة 

 يقصد بها أيٌّ من اآلتي:اجلهات احلكومية: 

مرجعهذذا يف شذذاونها جملذذا الذذوزراء خذذادم احلذذرمني الشذذريفني أو   اجلهذذات الذذو يكذذو   (أ ا

ويشال ذلك الوزارات واملصاحل وا يئات واملاسسات العامة والصذناديق   ،املالية واإلدارية

  .أو الصناديق املدارة من قبل جهات حكومية احلكومية

إلحذد  دو  جملذا التعذاو  لذدو       التذابعو  األشخاص من ذوي الصفة االعتبارية العامذة   (ب ا

 اخلليج العربية.

أو ألي جهة  للدولةالشركات املالوكة بالكامل  :الشركات املالوكة من احلكومة

 حكومية.

هي الشركات الو حتال جنسية إحد  دو  جملا التعاو  لدو  الشركات اخلليجية: 

العربية وتكو  ماسسة طبقًا لنظام الشركات يف هه  الدولة، واملالوك غالبية رأس اخلليج 

  ما ا ملواطنني من دو  اجمللا أو حكوماتها.
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هي الصناديق االستثاارية ذات الشخصية االعتبارية املاسسة يف إحد  الصناديق اخلليجية: 

رحًا عامًا على مستثارين يف دو  جملا التعاو  لدو  اخلليج العربية واملطروحة وحداتها ط

، واملالوك غالبية رأس ما ا ملواطنني من دو  هناكتلك الدو  وفقًا لألنظاة املعاو  بها 

 اجمللا أو حكوماتها.

  الهين يتاتعو  جبنسية إحد  دو  جملا التعاو ، واألشخاص الطبيعيدو  اجمللا:  ومواطن

ملواطنني من دو  اجمللا أو حكوماتها  واألشخاص االعتبارية املالوك غالبية رأس ما ا

 وتتاتع جبنسية إحد  دو  اجمللا.

شاركة يف امل اجلهاتة من جهأي و صدرامُلبني  املصاحل تعارضيقصد بهلك تعارض املصاحل: 

 : احلاالت اآلتيةاحلصر  ال ويشال ذلك على سبيل املثا  ،األوامرسجل بناء 

أو أحد كبار املشاركة  اتاجلهأي جهة من أ  يكو  أحد أعضاء جملا إدارة  (أ ا

 تابعة  أو امُلصدرعلى  مسيطرة أو أي شركة امُلصدرمساهاًا كبريًا يف  تنفيهيها

 .أو العكا للُاصدر

أو أي شركة تابعة  امُلصدرمساهاًا كبريًا يف  املشاركة اتاجلهإحد  تكو  أ   (ب ا

 .له أو العكا

 أعال  عضوًا يف اأ( واب( تنييف الفقر املشار إليهماألشخاص إذا كا  أي من  (ج ا

 .للُاصدرأو يف جملا إدارة أي من الشركات التابعة  امُلصدرإدارة  جملا

 طلبات اجلهات املشاركة من قبل لتسّجتسجيلفيها يتم  الوعالية البناء سجل األوامر: 

 .املناسب للاكتتبني األفراد وذلك لتحديد سعر الطرح املستشار املالي

فرتة زمنية حيددها املستشار املالي بعد موافقة امُلصدر مبا ال خيل مدة بناء سجل األوامر: 

قيام املستشار املالي بعرض تاريخ تبدأ من و ،( من هه  التعليااتالبند اثالثًا ( منودبالفقرة ا

 . التعليااتمن هه  ( البند اثالثًا( من جب صدر على اجلهات املشاركة وفقًا للفقرة اأسهم امُل
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 ؛املشاركة اجلهاتمن  وُياأل للُاصدر املستشار املاليقبل  من ُيَعّد منوذج الطلب: استاارة

خر يوم من آقصا  أيف موعد  املالي ملستشارا ويسّلم إىل األوامربناء سجل املشاركة يف هدف ب

 .األوامربناء سجل مدة 

عند تغيري النطاق  للُاصدر منوذج ُيَعّد من قبل املستشار املالي :ةحلاقياإلطلب الستاارة ا

وُياأل  ،من هه  التعلياات (منصوص عليه يف الفقرة اب( من البند ارابعًا هو وفق ما السعري،

من قبل اجلهات املشاركة  يف بناء سجل األوامر أو هدف املشاركةب املشاركةالفئات  من

ويسّلم إىل املستشار املالي يف موعد أقصا  آخر  ،املتعلقة بالنطاق السعري طلباتهاتغيري بهدف 

( من الفقرة 5الفرعية ا الفقرة  يف املنصوص عليها األوامربناء سجل  مدة متديدفرتة يوم من 

 .من هه  التعلياات (ثالثًارابعًاامن البند  (و جا

احملددة يف البند الو حيق  ا املشاركة يف بناء سجل األوامر الفئات  : هياملشاركةالفئات 

    التعلياات.( من ههًاخامسا

ددة يف البند الفئات احمليف بناء سجل األوامر من  املشاركة ات: هي اجلهاملشاركة اتاجله

 .( من هه  التعليااتاخامسًا

هو مطبق حسب ما واخنفاةه سعر السهم  الرتفاعاحلد األدنى املساوح به وحدة تغري السعر: 

 .من قبل شركة السوق املالية السعودية اتداو (

 العامةحكام األ :ًالثثا

طرح أسهم قبل احلصو  على موافقة ا يئة على -للُاصدر املاليللاستشار ُيساح  (أ ا

من وقوائاه املالية على جماوعة  امُلصدرعرض معلومات عن ب-لالكتتاب العام امُلصدر

 اجلهاتمد  رغبة  معرفةبغرض  وذلك ؛امُلصدردو  ذكر اسم املشاركة الفئات 

 .لالكتتاب العام  هايف حا  طرح امُلصدريف االكتتاب بأسهم املشاركة 

طرح أسهم بعد احلصو  على موافقة ا يئة على -ومستشار  املالي للُاصدرُيساح  (ب ا

وقوائاه املالية على جماوعة  امُلصدرعرض معلومات عن ب-العام لالكتتاب امُلصدر
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صدار حمددة من األشخاص املرخص  م يف ممارسة نشاط تقديم املشورة بغرض إ

 .األوامربناء سجل  أو خال  مدة قبل بدء امُلصدرأحباث وتقارير مالية حو  

بعد احلصو  على موافقة ا يئة على طرح أسهم -للُاصدرُيساح للاستشار املالي  (ب ا(ج ا

مدة بناء  خال   فقط املشاركة اجلهاتاألسهم على بعرض -لالكتتاب العام امُلصدر

 سجل األوامر.

 صخّصلتنسبة من كامل الطرح  بالتنسيق مع املصدر حيدد املستشار املالي (ج ا

 .على أ  توافق ا يئة على هه  النسبة، من ذوي الطابع املاسسيلاستثارين ل

من النسبة  النسبة املخصصة للصناديق العامة بالتنسيق مع املصدر حيدد املستشار املالي (د ا

 .على أ  توافق ا يئة على هه  النسبة، املشار إليها يف الفقرة اج( من هها البند

 جيب على املصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عالية االكتتاب. (  ا

 .( أربعة عشر يومًا تقومييًا14ا عن األوامربناء سجل  مدةال تزيد   أجيب  (و ا(د ا

 نسبة ال تتجاوز مد  النطاق السعري االفرق بني السعر األدنى والسعر األعلى(يكو   (  ا

 .من السعر األدنى (%20ا

 ملءمن خال   األوامراملشاركة يف بناء سجل طلبات  املشاركة اجلهات قدمت (ز ا(  ا

 .الطلب استاارة

 الحبد أقصى  ات على أسعار خارج النطاق السعريتقديم طلب املشاركة للجهاتق حي ( زا

  .السعر األعلىمن السعر األدنى أو %( 20ا يتجاوز

 عدد منأو أكثر %( 5ا بكاية متثلبقياةال جيوز للجهات املشاركة تقديم طلب  (ح ا(و ا

 صدرة للُاصدر.األسهم امُل

نظام ولوائحه التنفيهية وشروط الأحكام ب لتزاماال املشاركة اجلهاتجيب على  (ط ا(ز ا

 االستثاار األخر  املنظاة لعالها.

النص وفق  املشاركة اتاجله من ًاوتعهدقرارًا إالطلب  استاارةجيب أ  تتضان  (ي ا(ح ا

 :تياآل

بناء بتعلياات  أدنا  بأننا استوفينا يميع الشروط والضوابط املتعلقة ني"نقر حنن املوقع

والتنظياات ويميع املتطلبات الكتتابات األولية يف ا سجل األوامر وختصيص األسهم

يميع أ  عليها يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية، وبذات العالقة املنصوص 

صحيحة  األوامرللاشاركة يف بناء سجل  املستندات واملعلومات املقدمة من قبلنا
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بتحالنا كامل املساولية القانونية يف حا  كهلك نقر ووغري مضللة.  وحديثة وكاملة

احلق يف اختاذ اإلجراءات  العالقةاحلكومية ذات اجلهات و  ت خالف ذلك، وللهيئةوثب

 .النظامية بهها اخلصوص"

املشاركة  املشاركة إذا كا  لديها تعارض يف املصاحل مع امُلصدر للجهاتال حيق  (ك ا(ط ا

 .يف بناء سجل األوامر

 استيفاء اآلتي: ُيشرتط لطرح أسهم امُلصدر على املكتتبني األفراد  (ي ا

 .يتم تغطية كامل الطرح من قبل اجلهات املشاركة أ  (1

من كامل الطرح وتكو  هه  النسبة احملددة  ا نسبة ال العامةصناديق التغطي  أ 

يتم حساب هه  النسبة بالطريقة و ؛العامةالصناديق  متغرية بناًء على حجم أصو 

  :اآلتية

[%70*(
صناديقال العامة حسب الفقرة (أ) من البند (خامسًا)من هه  التعلياات   10% من صايف قياة أصو  

حجم الطرح حمسوب بناًء على السعر األعلى للنطاق السعري
]) 

 
عند موافقة ا يئة  العامةللصناديق  حتديد ما مت النسبة هه  على أ  ال تتجاوز 

عند  من قبل ا يئة وتعتاد حبسابها املستشار املالي قوميو ،على طرح أسهم امُلصدر

 املوافقة على طرح أسهم امُلصدر.

 

 وتغيري النطاق السعري  األوامرسجل بناء  شروطًا: رابع

 : باآلتيالتقيد  األوامراء سجل شرتط عند بنُي (أ 

 على أ  ال خيل ذلك بالفقرة األوامربناء سجل  مدة للُاصدر يعلن املستشار املاليأ   (1

 .( من هه  التعليااتثالثًا( من البند اودا

يعلن املستشار املالي للاصدر النطاق السعري مع التأكد من إتاحته جلايع الفئات أ   (2

 .املشاركة

 والنطاق السعري األوامربناء سجل  مدةعن  للُاصدرأ  يكو  إعال  املستشار املالي  (3

من قبل  املطلوب تغطيتها التخصيص ونسبةمن كامل الطرح احملددة والنسبة

 ( من الفقرة2الفرعية ا الفقرة  بحسبفي واملنصوص عليها املشاركةالعامة الصناديق 
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يف موقعه  املشاركة للفئاتمتاحًا ( من هه  التعلياات، ثالثًامن البند ا (د  ا

 للُاصدريف املواقع اإللكرتونية الرمسية اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للاصدر.

 واملستشار املالي.

موقعه يف  املشاركةالفئات من قبل الطرح  أ  يعلن املستشار املالي نسبة تغطية (4

 .اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للاصدر

مع مراعاة  تغيري النطاق السعري ،امُلصدرومتعهد التغطية  موافقة بعد للاستشار املاليب( 

 التالية: يف أي من احلاالت واحدة فقط ةرم اآلتي:

لالكتتاب بالسعر األعلى للنطاق السعري تقديم طلبات تغطي كامل األسهم املطروحة ( 1ا

شروط طرح أسهم املصدر على  على أ  تستويف هه  الطلبات أو بسعر أعلى من ذلك

 .لفقرة ا ( من البند اثالثًا( من هه  التعليااتيف ا املنصوص عليهااملكتتبني 

  .تغطي كامل األسهم املطروحة لالكتتابتقديم طلبات ( يف حا  مل يتم 2ا

 اب( أعال نصت عليه الفقرة ما مع  يتعارضتغيري النطاق السعري ومبا ال  عندجيب ج( 

  االلتزام مبا يلي:

%( من احلد األقصى لسعر 20ي اجلديد ما نسبته اال يتجاوز النطاق السعر  أ  (1ا

 .( من هه  التعليااتثالثًاا( من البند زاالطلبات الو ميكن تقدميها وفقًا للفقرة 

 .عند تغيري النطاق املشاركة طلبات خارج النطاق السعري جلهاتا  تقدم الأ    (2ا

 .املشاركة فئاتالجلايع  اجلديد عن النطاق السعري املستشار املاليأ  يعلن   (1ا(3ا

النطاق يعكا  حمدثًا تغطيةخبطاب تعهد   يئةا تزويدب يقوم متعهد التغطية  أ  (2ا(4ا

 .السعري اجلديد

( من دبالفقرة ا دو  اإلخال  يامأ مخسة األوامر سجل بناء مدةمتديد  أ  ال تتجاوز  (5ا

 .البند اثالثًا( من هه  التعلياات

طلب ال استاارة ملءوذلك من خال   اتغيري طلباته املشاركة للجهاتأ  حيق   (3ا(6ا

 .لغاء الطلباتإأو  ةاإلحلاقي
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 املشاركة فئاتالًا: خامس

 هي: األوامرالو حيق  ا املشاركة يف بناء سجل  فئاتال

وراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية الو تستثار يف األ واخلاصة العامةصناديق ال (أ ا

مع االلتزام باألحكام والقيود ذلك،  اتتيح   الصندوقوأحكام ذا كانت شروط إ

العامة صناديق الإةافًة إىل ذلك، جيب على  املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثاار.

 :ةاآلتيباألحكام الطلب االلتزام  استاارةعند تقديم 

ويميع الصناديق األخر  الو العام صندوق الطلبها الو ياألسهم اة يأ  ال تتجاوز ق (1

 يمالي قياة الطرح.إ%( من 25يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته ا

 الطرح. إيمالي قياة %( من 10ا لىعتزيد  تقديم طلب بقياة لصندوق العامال جيوز ل  (2

%( من 20على نسبة ا للُاصدر أوراق ماليةيف  لصندوق العاما زيد قياة طلبتجيب أال  (3

 صايف قياة أصو  الصندوق.

%( من صايف قياة أصوله يف 10ا لىع قياته تزيد تقديم طلب للصندوق العامال جيوز  (4

 .للُاصدراألسهم املطروحة 

جما  أو االستثاار يف  كا   حا يف( أعال  4من الفقرة ا الصندوق العام ُيستثنى (5

ال يتجاوز ذلك نسبة القياة   على أ يكو  هدف الصندوق العام االستثاار فيهقطاع 

وذلك  لهلك اجملا  أو القطاع املعني،اة السوقية يإىل إيمالي الق للُاصدرالسوقية 

 على أ اخلاصة به  ومهكرة املعلوماتالهي تنص شروطه وأحكامه  العام صندوقلل

  . أو قطاع معني من األسهم املدرجة يف السوقهدفه االستثااري حمدد يف جما  

( مليو  ريا  مضروبًا 1,000,000مبلغ ا األوامرالطلب يف بناء سجل  قياةتجاوز تأ  ال ( 6

 .الصندوق العاميف عدد مالك وحدات 

افة إىل إة الصندوق العامعدد مالك الوحدات يف الطلب عن  استاارةاإلفصاح يف  (6

كاا يف نهاية اليوم  العام لصندوقا الهي يستثار به أو القطاعالقياة السوقية للاجا  

 .الطلب استاارةالسابق لتقديم 
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باألحكام  االلتزامالتعامل بصفة أصيل، مع  ممارسة نشاطيف  األشخاص املرخص  م (ب ا

 .الطلب استاارةالكفاية املالية عند تقديم  قواعداملنصوص عليها يف 

عاالء شخص مرخص له يف الو توحد قوائاها وشركاتها التابعة الشركات املدرجة (ج ا

 اآلتي: ممارسة أعاا  اإلدارة شريطة

أ  يكو  ذلك الشخص املرخص له قد مت تعيينه بشروط متكنه من اختاذ  (1

القرارات اخلاصة بقبو  املشاركة يف الطرح واالستثاار يف السوق نيابة عن العايل 

 إىل احلصو  على موافقة مسبقة منه.دو  احلاجة 

، الشخص املرخص له من خال موجهة املشاركة يف بناء سجل األوامر كو  تأ   (2

 وأ  تتم يميع االتصاالت ذات العالقة بواسطته.

أي أشخاص اعتباريني جيوز  م فتح حساب استثااري يف املالكة وحساب لد  مركز   (د ا(ج ا

وفقًا  اهلنياملستثارين األجانب املغري من ماعدا املستثارين األجانب غري املقياني  اإليداع

البنوك  قطاعي ، وشركاتمعهااملالية  للقواعد املنظاة الستثاار املاسسات

 ةوابطاع مراعاة لضوابط وذلك وفقًا، املدرجة األجنبية املاهلة يف األوراق املاليةوالتأمين

تعايم  املنصوص عليها يف يف السوق استثاار الشركات املدرجة يف األوراق املالية املدرجة

بناء على الصادر  م09/06/2014هذ املوافق 11/08/1435( وتاريخ 6/05158ا يئة رقم ا

  .م19/5/2014هذ املوافق 20/7/1435( وتاريخ 2014-28-9قرار جملا ا يئة رقم ا

ولية تعرتف بها ا يئة، أو السوق، جهة حكومية، أو أي هيئة د، أو أي حكومة املالكة (  ا(د ا

 وأي سوق مالية أخر  تعرتف بها ا يئة، أو مركز اإليداع.

مباشرة أو عن طريق مدير  ،املالوكة من احلكومةالشركات اجلهات احلكومية و (و ا(  ا

 .خاصة حمفظة

 الو تكو : درجةاملغري  عوديةسال شركاتال (  ا

 لشركة مدرجة.غري تابعة -1

 .هاقوائاها املالية مع مدرجة ال توحدلشركة شركة تابعة -2
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تلك  شركات قطاعي البنوك والتأمني املدرجة سواء وحدتي من شركة تابعة أل-3

  أم ال. هاقوائاها املالية مع الشركات

 لشروط اآلتية:امن استيفائها لتأكد ل الالزمةبه  العناية  املستشار املالي وعلى

سب قوائاها حب( مليو  ريا  سعودي 50عن مخسني افيها أ  ال تقل حقوق املساهاني  (1

وجيب أ  تكو  الفرتة املشاولة يف  ،املالية السنوية األحدث سنة مالية مراجعة(

من تاريخ  ًا( شهر18راجعة قد انتهت قبل ما ال يزيد على امأحدث قوائم مالية 

 الطلب. استاارة

لشخص املرخص له الهي استثاارية نشطة مبوجب إفادة من اأ  يكو  لديها حمفظة  (2

 ة.لديه احملفظ

الشركات اخلليجية، والصناديق اخلليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح  ا  (ز ا

 ذلك.

 .املاسسات املالية األجنبية املاهلة (ح ا(و ا

 

 األوامريف بناء سجل املشاركة  اجلهاتلكل مكتتب من  سعر االكتتاب: ًاسادس

قو   بناًء علىاملشاركة للجهات االكتتاب سعر حيدد املستشار املالي باالتفاق مع املصدريكو 

 مع مراعاة اآلتي: العرض والطلب،

 اتفاقية تعهد التغطية.األوامربناء سجل يف  أ  ال يزيد سعر االكتتاب عن السعر احملدد  (1

تغطية الطرح عليه من قبل الصناديق  تأ  ال يتجاوز سعر االكتتاب أعلى سعر مت  (2

 ةإلحلاقياالطلب  استاارةأو  الطلب استاارةلسعر أو األسعار املهكورة يف لوفقًا  العامة

 للصناديق العامة احملددةالتخصيص  لنسبة على ،لكل مكتتب- حبسب األحوا -

ويف حا  عدم تغطية الطرح من   من البند اثالثًا( من هه  التعلياات. (دحسب الفقرة ا
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قبل الصناديق العامة وفق النسبة احملددة يف نشرة اإلصدار، فيجب أ  ال يتجاوز سعر 

 االكتتاب الهي متت تغطية الطرح عليه أعلى تغطية من قبل الصناديق العامة.

السوق شركة أ  يكو  سعر االكتتاب متوافق مع وحدة تغري السعر املطبقة من قبل   (3(1

  .اتداو ( السعودية املالية

 األوامربعد االنتهاء من بناء سجل  املشاركة للجهات ختصيص األسهم: ًاسابع 

 .نشرة اإلصداريف حمددة  املشاركة فئاتلل نسبة التخصيصتكو   (1

بالتسلسل ابتداًء بالطلب األعلى سعرًا ثم  العامةصناديق لختصيص األسهم املطروحة ل تمي (2

عند موافقة ا يئة  احملددة العامةصناديق لل املخصصةنسبة الإىل حتى تصل  األقل فاألقل

الو  العامةالتخصيص بالتناسب على الصناديق  يكو على أ   ،على طرح أسهم امُلصدر

 تقدمت بطلب على نفا السعر.

 للجهاتاألسهم املتبقية  ا، ختصَّصلكامل النسبة املخصصة   العامةصناديق البعد تغطية  (3

بالتسلسل ابتداًء بالطلب األعلى سعرًا ثم األقل فاألقل حتى  األخر  الفئات من املشاركة

 اجلهاتالتخصيص بالتناسب على  كو على أ  ي ،كامل األسهم املطروحة ختصيصيتم 

 الو تقدمت بطلب على نفا السعر.  من الفئات األخر املشاركة 

ختصيص األسهم تكو  آلية  ،من هه  التعلياات من البند اثالثًا( (جادو  اإلخال  بالفقرة  (2

 .بالتنسيق مع املصدر ًامناسباملستشار املالي يرا  وفقًا ملا املطروحة 

 سهم على املكتتبني األفرادطرح األ: ًاثامن 

وجيب عند حتديد سعر  .نشرة اإلصدارألفراد حمددة يف اكتتبني اللنسبة التخصيص تكو  

 :االلتزام باآلتي االكتتاب للاكتتبني األفراد

سعر مت  علىأ صدر واملستشار املالي حبيث ال يتجاوزباالتفاق بني امُل السعر حيدد (أ ا

 احملددة نسبةال مستوفيًا ،املشاركة اجلهاتمن قبل  عليهكامل الطرح  غطيةت
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 ( من2رقم ا لفقرةاملشار إليها يف ا من كامل الطرح العامةصناديق لا تغطيةل

 .من هه  التعلياات (ثالثًااالبند الفقرة ا ( من 

 شركة متوافق مع وحدة تغري السعر املطبقة من قبلسعر االكتتاب  يكو أ   (ب ا

 .اتداو ( السوق املالية السعودية

 تاسعًا: النشر والنفاذ

 .اعتاادهالقرار  ًاوفقتكو  هه  التعلياات نافهة 


