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أوالً :متهيد
أ)

تهدف هذه التعلياذات إىل تنظذيم بنذاء سذجل األوامذر وختصذيص األسذهم يف االكتتابذات
األولية.

ب) ال ختل هه التعلياات باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية.
ثاني ًا :التعريفات
أ)

يقصذذد بكلاذذذة االنظذذذام) أيناذذذا وردت يف هذذذه التعلياذذذات نظذذذام السذذذوق املاليذذذة الصذذذادر
باملرسوم امللكي رقم ام )40/وتاريخ 0363/2/6هذ.

ب) يقصذذد بالكلاذذات والعبذذارات الذذواردة يف هذذه التعلياذذات املعذذاني املوضذذحة ذذا يف النظذذام
ويف قائاة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
ج) لغرض تطبيق أحكام هه التعلياات ،يقصد بالكلاات والعبارات الواردة أدنا املعذاني
املوضحة إزاء كل منها ما مل يقض سياق النص غري ذلك.
اجلهذذات اوكوميذذة :هذذي اجلهذذات ال ذ يكذذو خذذادم اوذذرمني الشذذريفني أو جملذذا الذذوزراء
مرجعهذذا يف شذذاونها املاليذذة وا داريذذة ،ويشذذال ذلذذك الذذوزارات واملصذذات وا يئذذات واملاسسذذات
العامة والصناديق اوكومية أو الصناديق املدارة من قبل جهات حكومية.
الشركات املالوكة من اوكومة :هي الشركات املالوكة بالكامل للدولة.
تعارض املصات :يقصد بهلك تعارض املصات بني املُصدر وأي جهة من اجلهات املشاركة يف
بناء سجل األوامر ،ويشال ذلك على سبيل املثال ال اوصر اواالت اآلتية:
اأ) أ يكو أحد أعضاء جملا إدارة أي جهة من اجلهات املشاركة أو أحد كبار
تنفيهيها مساهااً كبرياً يف املُصدر أو أي شركة مسيطرة على املُصدر أو تابعة
للاُصدر أو العكا.
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اب) أ تكو إحدى اجلهات املشاركة مساها ًا كبرياً يف املُصدر أو أي شركة تابعة
له أو العكا.
اج) إذا كا أي من األشخاص املشار إليهم يف الفقرتني اأ) واب) أعال عضواً يف
جملا إدارة املُصدر أو يف جملا إدارة أي من الشركات التابعة للاُصدر.
بناء سجل األوامر :هي العالية ال

يتم فيها تسجيل طلبات اجلهات املشاركة من قبل

املستشار املالي وذلك لتحديد سعر الطرح املناسب للاكتتبني األفراد.
مدة بناء سجل األوامر :هي فرتة زمنية حيددها املستشار املالي بعد موافقة املُصدر مبا ال خيل
بالفقرة ا )3من األحكام العامة ،وتكو بعد اوصول على موافقة ا يئة على طرح أسهم
املُصدر لالكتتاب العام.
إستاارة الطلب :هي منوذج ُيعَدّ من قبل املستشار املالي للاُصدر ويُاأل من اجلهات املشاركة؛
بهدف املشاركة يف بناء سجل األوامر ويسلّم إىل املستشار املالي يف موعد أقصا آخر يوم من
مدة بناء سجل األوامر.
إستاارة الطلب ا واقية :هي منوذج ُيعَدّ من قبل املستشار املالي للاُصدر عند تغيري النطاق
السعري ،وفق ما هو منصوص عليه يف الفقرة اب) من البند ارابعاً) من هه التعلياات ،ويُاأل
من الفئات املشاركة بهدف املشاركة يف بناء سجل األوامر أو من قبل اجلهات املشاركة
بهدف تغيري طلباتها املتعلقة بالنطاق السعري ،ويسلّم إىل املستشار املالي يف موعد أقصا آخر
يوم من فرتة متديد مدة بناء سجل األوامر املنصوص عليها يف الفقرة اب )4/من البند ارابعاً)
من هه التعلياات.
الفئات املشاركة :هي ال حيق ا املشاركة يف بناء سجل األوامر احملددة يف البند اخامس ًا)
من هه التعلياات.
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اجلهات املشاركة :هي اجلهات املشاركة يف بناء سجل األوامر من الفئات احملددة يف البند
اخامساً) من هه التعلياات.
وحدة تغري السعر :هي اود األدنى املساوح به الرتفاع واخنفاض سعر السهم كاا هو مطبق
من قبل شركة السوق املالية السعودية اتداول).
ثالث ًا :األحكام العامة
 )0يُساح للاستشار املالي للاُصدر -قبل اوصول على موافقة ا يئة على طرح أسهم
املُصدر لالكتتاب العام -بعرض معلومات عن املُصدر وقوائاه املالية على جماوعة من
الفئات املشاركة دو ذكر اسم املُصدر؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة اجلهات
املشاركة يف االكتتاب بأسهم املُصدر يف حال طرحها لالكتتاب العام.
 )6يُساح للاُصدر ومستشار املالي -بعد اوصول على موافقة ا يئة على طرح أسهم
املُصدر لالكتتاب العام -بعرض معلومات عن املُصدر وقوائاه املالية على جماوعة
حمددة من األشخاص املرخص م يف ممارسة نشاط تقديم املشورة بغرض إصدار
أحباث وتقارير مالية حول املُصدر قبل بدء بناء سجل األوامر.
 )4يُساح للاستشار املالي للاُصدر -بعد اوصول على موافقة ا يئة على طرح أسهم
املُصدر لالكتتاب العام -بعرض األسهم على اجلهات املشاركة فقط؛ وذلك لتحديد
النطاق السعري قبل بدء بناء سجل األوامر مبدة كافية.
 )3ال تزيد مدة بناء سجل األوامر عن ا )03أربعة عشر يوماً تقوميياً.
 )5يكو مدى النطاق السعري االفرق بني السعر األدنى والسعر األعلى) نسبة ال تتجاوز
ا )%60من السعر األدنى.
 )2تقدم اجلهات املشاركة طلبات املشاركة يف بناء سجل األوامر من خالل ملء إستاارة
الطلب.
 )1حيق للجهات املشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري على أ ال تقل
عن السعر األدنى احملدد يف النطاق السعري ،وال تتجاوز ا )%60من السعر األعلى منه.
 )8جيب على اجلهات املشاركة االلتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيهية وشروط
االستثاار األخرى املنظاة لعالها.
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 )9جيب أ تتضان إستاارة الطلب إقراراً وتعهدًا من اجلهات املشاركة وفق النص اآلتي:
"نقر حنن املوقعني أدنا بأننا استوفينا يمي الشروط والضوابط املتعلقة بالتنظياات
اخلاصة لبناء سجل األوامر وختصيص األسهم يف االكتتابات األولية ويمي املتطلبات
ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية ،وبأ يمي
املستندات واملعلومات املقدمة من قبلنا للاشاركة يف بناء سجل األوامر صحيحة
وكاملة وحديثة وغري مضللة .كهلك نقر بتحالنا كامل املساولية القانونية يف حال
ثبوت خالف ذلك ،وللهيئة واجلهات اوكومية ذات العالقة اوق يف اختاذ ا جراءات
النظامية بهها اخلصوص".
 )00ال حيق للجهات املشاركة إذا كا لديها تعارض يف املصات م املُصدر املشاركة يف
بناء سجل األوامر.
 )00يُشرتط لطرح أسهم املُصدر على املكتتبني األفراد استيفاء اآلتي:
أ) أ يتم تغطية كامل الطرح من قبل اجلهات املشاركة.
ب) أ تغطي صناديق االستثاار النسبة احملددة ا من كامل الطرح وتكو هه
النسبة متغرية بناءً على حجم أصول صناديق االستثاار؛ ويتم حساب هه النسبة
بالطريقة اآلتية:
[(*07%

من صايف قياة أصول صناديق االستثاار حسب الفقرة ) ( البند )خامساً(من هه التعلياات
حجم الطرح حمسوب بناءً على السعر األعلى للنطاق السعري

)]

على أ ال تتجاوز هه النسبة ما مت ختصيصه للصناديق االستثاارية عند موافقة
ا يئة على طرح أسهم املُصدر ،ويقوم املستشار املالي حبسابها وتعتاد من قبل
ا يئة عند املوافقة على طرح أسهم املُصدر.
رابعاً :شروط بناء سجل األوامر وتغيري النطاق السعري
أ) يُشرتط عند بناء سجل األوامر التقيد باآلتي:
 )0أ يعلن املستشار املالي للاُصدر مدة بناء سجل األوامر على أ ال خيل ذلك بالفقرة ا)3
من األحكام العامة.
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 )6أ يعلن املستشار املالي للاصدر النطاق السعري م التأكد من إتاحته جلاي الفئات
املشاركة.
 )4أ يكو إعال املستشار املالي للاُصدر عن مدة بناء سجل األوامر والنطاق السعري
والنسبة احملددة من كامل الطرح املطلوب تغطيتها من قبل الصناديق االستثاارية
املشاركة واملنصوص عليها يف الفقرة الفرعية اب) من الفقرة ا )00من البند اثالثاً)
من هه التعلياات ،متاحاً للفئات املشاركة يف املواق ا لكرتونية الرمسية للاُصدر
واملستشار املالي.
ب) للاستشار املالي بعد التشاور م متعهد التغطية وموافقة املُصدر ،تغيري النطاق السعري مرة
واحدة فقط ،وذلك إذا كا السعر الهي مت تغطية كامل األسهم املطروحة لالكتتاب
عليه هو السعر األعلى يف النطاق السعري أو خارج النطاق السعري على أ ال يتجاوز
ا )%60من السعر األعلى للنطاق السعري م االلتزام باآلتي:
 )0أ يعلن املستشار املالي عن النطاق السعري اجلديد جلاي الفئات املشاركة.
 )6أ يقوم متعهد التغطية بتزويد ا يئة خبطاب تعهد تغطية حمدثاً يعكا النطاق
السعري اجلديد.
 )4أ ال تتجاوز متديد مدة بناء سجل األوامر ثالثة أيام من املدة املعلنة من قبل املستشار
املالي ومبا ال خيل بالفقرة ا )3من األحكام العامة.
 )3للجهات املشاركة اوق يف تغيري طلباتها بزيادة السعر فقط وال حيق ا سحبها وذلك
من خالل ملء إستاارة الطلب ا واقية.
خامساً :الفئات املشاركة
الفئات ال حيق ا املشاركة يف بناء سجل األوامر هي:
 )0صناديق االستثاار املاسسة يف املالكة املطروحة طرحاً عاماً ال

تستثار يف األوراق

املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح ا
ذلك ،م االلتزام باألحكام والقيود املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثاار.
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إضافةً إىل ذلك ،جيب على صناديق االستثاار عند تقديم إستاارة الطلب االلتزام
باألحكام اآلتية:
اأ) أ ال تتجاوز قياة األسهم ال

يطلبها صندوق االستثاار ويمي الصناديق األخرى

ال يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته ا )%00من إيمالي قياة الطرح.
اب) ال جيوز لصندوق االستثاار تقديم طلب بقياة تزيد على ا )%5من األسهم املُصدرة
للاُصدر.
اج) جيب أال تزيد قياة الطلب لصندوق االستثاار يف أوراق مالية للاُصدر على نسبة
ا )%05من صايف قياة أصول الصندوق.
اد) ال جيوز لصندوق االستثاار تقديم طلب تزيد قياته على ا )%00من صايف قياة
أصوله يف األسهم املطروحة للاُصدر.
ا ) تُستثنى صناديق االستثاار من الفقرة اد) أعال يف حال كانت تهدف بشكل
رئيا احبسب شروط وأحكام الصندوق) إىل االستثاار يف األسهم املدرجة يف
السوق ،حبيث جيوز ملدير الصندوق أ يقدم طلب ًا بقياة متثل أكثر من ا)%00
من صايف أصول الصندوق يف أسهم املُصدر على أال يتجاوز ذلك نسبة القياة
السوقية للاُصدر إىل إيمالي القياة السوقية للسوق .وإذا كانت شروط وأحكام
الصندوق تنص على أهداف استثاارية حمددة مبجال أو قطاع معني من األسهم
املدرجة يف السوق ،فإنه جيوز ملدير الصندوق تقديم طلب بقياة متثل أكثر من
ا )%00من صايف أصول الصندوق يف أسهم املُصدر على أال يتجاوز ذلك نسبة
القياة السوقية للاُصدر إىل القياة السوقية لهلك اجملال أو القطاع املعني ،على أ
تفصح شروط وأحكام الصندوق عن معايري حتديد جمال االستثاار.
او) أ ال يتجاوز قياة الطلب يف بناء سجل األوامر مبلغ ا )000000000مليو ريال
مضروباً يف عدد مالك وحدات الصندوق االستثااري.
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از) ا فصاح يف إستاارة الطلب عن عدد مالك الوحدات يف الصندوق االستثااري
إضافة إىل القياة السوقية للاجال أو القطاع الهي يستثار به الصندوق كاا يف
نهاية اليوم السابق لتقديم إستاارة الطلب.
 )6األشخاص املرخص م يف ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ،م االلتزام باألحكام
املنصوص عليها يف قواعد الكفاية املالية عند تقديم إستاارة الطلب.
 )4الشركات املدرجة من خالل حمافظها االستثاارية ال

يديرها أشخاص مرخص م،

وشركات قطاعي البنوك والتأمني املدرجة ،وذلك وفقاً لضوابط استثاار الشركات
املدرجة يف األوراق املالية املدرجة املنصوص عليها يف قرار جملا ا يئة رقم ا- 68- 9
 )6003وتاريخ 0345/1/60هذ املوافق 6003/5/09م الصادرة بالتعايم رقم
ا )05058/2وتاريخ 0345/08/00هذ املوافق 6003/02/09م.
 )3اجلهات اوكومية والشركات املالوكة من اوكومة مباشرة أو عن طريق مدير
حمفظة خاصة.
 )5الشركات السعودية غري املدرجة ،وعلى املستشار املالي بهل العناية الالزمة للتأكد من
استيفائها الشروط اآلتية:
اأ) أ ال تكو تابعة لشركة مدرجة.
اب) أ ال تقل حقوق املساهاني عن مخسني ا )50مليو ريال سعودي حبسب قوائاها
املالية السنوية األحدث سنة مالية مراجعة) ،وجيب أ تكو الفرتة املشاولة يف
أحدث قوائم مالية مراجعة قد انتهت قبل ما ال يزيد على ا )08شهرًا من تاريخ
إستاارة الطلب.
اج) أ يكو لديها حمفظة استثاارية نشطة مبوجب إفادة من الشخص املرخص له الهي
لديه احملفظة.
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سادس ًا :سعر االكتتاب لكل مكتتب من اجلهات املشاركة يف بناء سجل األوامر
يكو سعر االكتتاب للجهات املشاركة يف بناء سجل األوامر وفقاً للسعر أو األسعار
املهكورة يف إستاارة الطلب أو إستاارة الطلب ا واقية

-حبسب األحوال

-لكل

مكتتب ،على أ يكو سعر االكتتاب متوافق م وحدة تغري السعر املطبقة من قبل شركة
السوق املالية السعودية اتداول).
سابع ًا :ختصيص األسهم للجهات املشاركة بعد االنتهاء من بناء سجل األوامر
 )0تكو نسبة التخصيص للفئات املشاركة حمددة يف نشرة ا صدار.
 )6يتم ختصيص األسهم املطروحة لصناديق االستثاار بالتسلسل ابتداءً بالطلب األعلى سعراً
ثم األقل فاألقل حتى تصل إىل النسبة املخصصة للصناديق االستثاارية احملددة عند موافقة
ا يئة على طرح أسهم املُصدر على أ يكو التخصيص بالتناسب على الصناديق
االستثاارية ال تقدمت بطلب على نفا السعر.
 )4بعد تغطية صناديق االستثاار لكامل النسبة املخصصة ا ،ختصَّص األسهم املتبقية
للجهات املشاركة من الفئات األخرى بالتسلسل ابتداءً بالطلب األعلى سعراً ثم األقل
فاألقل حتى يتم ختصيص كامل األسهم املطروحة على أ يكو التخصيص بالتناسب
على اجلهات املشاركة من الفئات األخرى ال تقدمت بطلب على نفا السعر.
ثامن ًا :طرح األسهم على املكتتبني األفراد
تكو نسبة التخصيص للاكتتبني األفراد حمددة يف نشرة ا صدار .وجيب عند حتديد سعر
االكتتاب للاكتتبني األفراد االلتزام باآلتي:
اأ) حيدد السعر باالتفاق بني املصدر واملستشار املالي حبيث ال يتجاوز أعلى سعر مت
تغطية كامل الطرح عليه من قبل اجلهات املشاركة ،مستوفيًا النسبة احملددة
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لتغطية صناديق االستثاار من كامل الطرح املشار إليها يف الفقرة رقم ا )00من
األحكام العامة.
اب) أ يكو سعر االكتتاب متوافق م وحدة تغري السعر املطبقة من قبل شركة
السوق املالية السعودية اتداول).
تاسعاً :النشر والنفاذ
تكو هه التعلياات نافهة من تاريخ 0341/00/00هذ املوافق 6002/00/00م.
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