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 متهيدواًل: أ

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

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

 هذ.6/2/0363( وتاريخ 40باملرسوم امللكي رقم ام/

 املوضذذحة  ذذا يف النظذذام ت املعذذانييقصذذد بالكلاذذات والعبذذارات الذذواردة يف هذذه  التعلياذذا (ب 

 ويف قائاة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

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

 كل منها ما مل يقض سياق النص غري ذلك. زاءإاملوضحة 

جملذذا الذذوزراء  خذذادم اوذذرمني الشذذريفني أو    هذذي اجلهذذات الذذ  يكذذو   اجلهذذات اوكوميذذة:  

ويشذذال ذلذذك الذذوزارات واملصذذات وا يئذذات واملاسسذذات      ،مرجعهذذا يف شذذاونها املاليذذة وا داريذذة  

  .أو الصناديق املدارة من قبل جهات حكومية العامة والصناديق اوكومية

 .للدولةهي الشركات املالوكة بالكامل  :الشركات املالوكة من اوكومة

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

 : اواالت اآلتية اوصر ال على سبيل املثالويشال ذلك  ،األوامرسجل بناء 

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

 تابعة  أو صدرامُلعلى  مسيطرة أو أي شركة صدرامُلمساهاًا كبريًا يف  تنفيهيها

 .أو العكا صدرُالل
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أو أي شركة تابعة  صدرامُلمساهاًا كبريًا يف  املشاركة اتاجلهإحدى 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  صدرامُلإدارة  جملا

 يتم فيها تسجيل طلبات اجلهات املشاركة من قبل ال عالية الهي  بناء سجل األوامر:

 .وذلك لتحديد سعر الطرح املناسب للاكتتبني األفراد املستشار املالي

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

، وتكو  بعد اوصول على موافقة ا يئة على طرح أسهم العامة األحكام( من 3بالفقرة ا

 امُلصدر لالكتتاب العام. 

 ؛املشاركة اجلهات من وُياأل للُاصدر املستشار املاليقبل  من ُيَعّد منوذج يه :الطلب إستاارة

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

 .األوامربناء سجل  مدة

عند تغيري النطاق  للُاصدر ُيَعّد من قبل املستشار املالي منوذجهي  :ةواقيا طلب الإستاارة 

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 

 (رابعًاا( من البند 4املنصوص عليها يف الفقرة اب/ األوامربناء سجل  مدة متديدفرتة  يوم من 

 .من هه  التعلياات

( ًاخامساحملددة يف البند اال  حيق  ا املشاركة يف بناء سجل األوامر  : هياملشاركة الفئات

  التعلياات.  من هه
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يف البند ددة الفئات احمليف بناء سجل األوامر من  املشاركة اتهي اجله :املشاركة اتاجله

 .ًا( من هه  التعليااتخامسا

هو مطبق  كااسعر السهم  خنفاضاو رتفاعالاود األدنى املساوح به  هي: وحدة تغري السعر

 .اتداول( السوق املالية السعوديةشركة من قبل 

 العامةحكام األ :ًالثثا

طرح أسهم قبل اوصول على موافقة ا يئة على -للُاصدر املاليللاستشار ُيساح  (0

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

 اجلهاتمدى رغبة  معرفةبغرض  وذلك ؛امُلصدردو  ذكر اسم املشاركة  الفئات

 .لالكتتاب العام  هايف حال طرح امُلصدريف االكتتاب بأسهم املشاركة 

طرح أسهم بعد اوصول على موافقة ا يئة على -ومستشار  املالي للُاصدرُيساح  (6

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

صدار حمددة من األشخاص املرخص  م يف ممارسة نشاط تقديم املشورة بغرض إ

 .األوامرقبل بدء بناء سجل  امُلصدرمالية حول أحباث وتقارير 

بعد اوصول على موافقة ا يئة على طرح أسهم -للُاصدرُيساح للاستشار املالي  (4

وذلك لتحديد  ؛فقط املشاركة اجلهاتاألسهم على بعرض -لالكتتاب العام امُلصدر

 .مبدة كافية األوامرسجل النطاق السعري قبل بدء بناء 

 أربعة عشر يومًا تقومييًا. (03ا عن األوامربناء سجل  مدةال تزيد  (3

 نسبة ال تتجاوز مدى النطاق السعري االفرق بني السعر األدنى والسعر األعلى(يكو   (5

 .من السعر األدنى (%60ا

 إستاارة ملءمن خالل  األوامربناء سجل املشاركة يف طلبات  املشاركة اجلهات قدمت (2

  .الطلب

ال تقل  ات على أسعار خارج النطاق السعري على أ تقديم طلب املشاركة للجهاتحيق  (1

 .منه %( من السعر األعلى60 تتجاوز االو ،عن السعر األدنى احملدد يف النطاق السعري

نظام ولوائحه التنفيهية وشروط الأحكام ب لتزاماال املشاركة اجلهاتجيب على  (8

 االستثاار األخرى املنظاة لعالها.
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 :تيالنص اآلوفق  املشاركة اتاجله  من ًاوتعهدقرارًا إالطلب  إستاارةجيب أ  تتضان  (9

 بالتنظياات أدنا  بأننا استوفينا يمي  الشروط والضوابط املتعلقة ني"نقر حنن املوقع

ويمي  املتطلبات  الكتتابات األوليةيف ا بناء سجل األوامر وختصيص األسهملاخلاصة 

 يمي أ  ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية، وب

صحيحة  األوامرللاشاركة يف بناء سجل  من قبلنا املقدمة واملعلوماتاملستندات 

نقر بتحالنا كامل املساولية القانونية يف حال  هلكوغري مضللة. ك وحديثة وكاملة

اوق يف اختاذ ا جراءات  اوكومية ذات العالقةاجلهات و  ت خالف ذلك، وللهيئةوثب

 .النظامية بهها اخلصوص"

املشاركة يف  املشاركة إذا كا  لديها تعارض يف املصات م  امُلصدر للجهاتال حيق  (00

 .جل األوامرسبناء 

 استيفاء اآلتي: األفراداملكتتبني على  امُلصدرأسهم طرح لشرتط ُي (00

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

من كامل الطرح وتكو  هه  احملددة  ا نسبة الصناديق االستثاار تغطي  أ  ( ب

يتم حساب هه  النسبة و النسبة متغرية بناًء على حجم أصول صناديق االستثاار؛

 : اآلتيةبالطريقة 

[%07*(
    من صايف قياة أصول صناديق االستثاار حسب الفقرة ( ) البند (خامسًا)من هه  التعلياات  

حجم الطرح حمسوب بناًء على السعر األعلى للنطاق السعري
)] 

 
للصناديق االستثاارية عند موافقة ما مت ختصيصه النسبة هه  على أ  ال تتجاوز 

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

 عند املوافقة على طرح أسهم امُلصدر. ا يئة

 وتغيري النطاق السعري  األوامر سجل بناء شروطًا: رابع

 : باآلتيالتقيد  األوامراء سجل شرتط عند بنُي (أ 

( 3ا بالفقرة ذلك   ال خيلأعلى  األوامربناء سجل  مدة للُاصدر يعلن املستشار املاليأ   (0

 .األحكام العامةمن 
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 لفئاتجلاي  التأكد من إتاحته م  ااملستشار املالي للاصدر النطاق السعري أ  يعلن  (6

 .املشاركة

 والنطاق السعري األوامربناء سجل  مدةعن  للُاصدراملستشار املالي  أ  يكو  إعال  (4

االستثاارية من قبل الصناديق  املطلوب تغطيتها من كامل الطرح احملددة والنسبة

( من البند اثالثًا( 00ا الفرعية اب( من الفقرة الفقرةيف  واملنصوص عليها املشاركة

 للُاصدريف املواق  ا لكرتونية الرمسية  املشاركة للفئاتمتاحًا من هه  التعلياات، 

 واملستشار املالي.

 ةرمتغيري النطاق السعري  ،امُلصدر موافقةالتشاور م  متعهد التغطية و بعد لاستشار املاليلب( 

 املطروحة لالكتتاب سهمكامل األمت تغطية  كا  السعر الهي إذاوذلك  ،واحدة فقط

ال يتجاوز  على أ  النطاق السعريو خارج أ النطاق السعري يف علىاألالسعر عليه هو 

 :اآلتيب االلتزام م  للنطاق السعري السعر األعلىمن  (%60ا

 .املشاركة فئاتالجلاي   اجلديد عن النطاق السعري املستشار املالي يعلن  أ (0

النطاق يعكا  حمدثًا تغطيةخبطاب تعهد   يئةا تزويدب يقوم متعهد التغطية  أ (6

 .السعري اجلديد

من قبل املستشار  ةمن املدة املعلن يامأ ةثالث األوامر سجل بناء مدةمتديد  أ  ال تتجاوز (4

 .العامة األحكام( من 3بالفقرة اومبا ال خيل  املالي

وذلك  سحبها ا وال حيق فقط بزيادة السعر  ااوق يف تغيري طلباته املشاركة للجهات (3

 .ةا واقيطلب الستاارة إ ملءمن خالل 

 املشاركة فئاتالًا: خامس

 هي: األوامرال  حيق  ا املشاركة يف بناء سجل  فئاتال

وراق ال  تستثار يف األ عامًا طرحًاصناديق االستثاار املاسسة يف املالكة املطروحة  (0

 اتتيح   الصندوقوأحكام ذا كانت شروط إاملالية املدرجة يف السوق املالية السعودية 

 االلتزام باألحكام والقيود املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثاار.م  ذلك، 
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االلتزام  الطلب إستاارةإضافًة إىل ذلك، جيب على صناديق االستثاار عند تقديم 

 :ةاآلتيباألحكام 

صندوق االستثاار ويمي  الصناديق األخرى طلبها ال  ياألسهم اة يأ  ال تتجاوز ق (أ ا

 يمالي قياة الطرح.إ%( من 00ال  يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته ا

ة امُلصدراألسهم %( من 5ا لىعتزيد  تقديم طلب بقياةال جيوز لصندوق االستثاار   (ب ا

 .للُاصدر

على نسبة  للُاصدر أوراق ماليةصندوق االستثاار يف ل زيد قياة الطلبتجيب أال  (ج ا

 قياة أصول الصندوق.%( من صايف 05ا

%( من صايف قياة 00ا لىع قياته تزيد تقديم طلبال جيوز لصندوق االستثاار  (د ا

 .للُاصدراألسهم املطروحة أصوله يف 

هدف بشكل ت تكان حال يفُتستثنى صناديق االستثاار من الفقرة اد( أعال   (  ا

الصندوق( إىل االستثاار يف األسهم املدرجة يف وأحكام سب شروط حبرئيا ا

%( 00أكثر من ا متثل بقياة ًايقدم طلبالصندوق أ   ديرجيوز ملحبيث السوق، 

على أال يتجاوز ذلك نسبة القياة  امُلصدرن صايف أصول الصندوق يف أسهم م

 وأحكام اة السوقية للسوق. وإذا كانت شروطيإىل إيمالي الق للُاصدرالسوقية 

تنص على أهداف استثاارية حمددة مبجال أو قطاع معني من األسهم  الصندوق

أكثر من  متثل تقديم طلب بقياةاملدرجة يف السوق، فإنه جيوز ملدير الصندوق 

على أال يتجاوز ذلك نسبة  امُلصدر%( من صايف أصول الصندوق يف أسهم 00ا

إىل القياة السوقية لهلك اجملال أو القطاع املعني، على أ   للُاصدرقية القياة السو

 عن معايري حتديد جمال االستثاار. الصندوقوأحكام تفصح شروط 

( مليو  ريال 000000000مبلغ ا األوامرالطلب يف بناء سجل  قياةأ  ال يتجاوز  (و ا

 .مضروبًا يف عدد مالك وحدات الصندوق االستثااري
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الطلب عن عدد مالك الوحدات يف الصندوق االستثااري  إستاارةا فصاح يف  (ز ا

كاا يف لصندوق ا الهي يستثار به أو القطاعافة إىل القياة السوقية للاجال إض

 .الطلب إستاارة نهاية اليوم السابق لتقديم 

باألحكام  االلتزامالتعامل بصفة أصيل، م   ممارسة نشاطيف  األشخاص املرخص  م (6

 .الطلب إستاارةالكفاية املالية عند تقديم  قواعد عليها يفاملنصوص 

شخاص مرخص  م، أال  يديرها االستثاارية الشركات املدرجة من خالل حمافظها  (4

استثاار الشركات  لضوابط البنوك والتأمني املدرجة، وذلك وفقًا قطاعي وشركات

-68-9جملا ا يئة رقم ا املدرجة يف األوراق املالية املدرجة املنصوص عليها يف قرار

 رقم الصادرة بالتعايمم 09/5/6003هذ املوافق 60/1/0345( وتاريخ 6003

 .م09/02/6003هذ املوافق 00/08/0345 وتاريخ (2/05058ا

عن طريق مدير مباشرة أو  اجلهات اوكومية والشركات املالوكة من اوكومة (3

 .خاصة حمفظة

من لتأكد ل الالزمةبهل العناية  املستشار املالي وعلى، درجةاملغري  عوديةسال شركاتال (5

 لشروط اآلتية:ااستيفائها 

 .تكو  تابعة لشركة مدرجة أ  ال (أ ا

سب قوائاها حب( مليو  ريال سعودي 50أ  ال تقل حقوق املساهاني عن مخسني ا (ب ا

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

من تاريخ  ًا( شهر08راجعة قد انتهت قبل ما ال يزيد على امأحدث قوائم مالية 

 الطلب. إستاارة

لشخص املرخص له الهي أ  يكو  لديها حمفظة استثاارية نشطة مبوجب إفادة من ا (ج ا

 ة.لديه احملفظ



 

00 

 

 األوامريف بناء سجل املشاركة  اجلهاتلكل مكتتب من  سعر االكتتاب: ًاسادس

لسعر أو األسعار ل وفقًا األوامريف بناء سجل  املشاركة للجهاتاالكتتاب سعر  يكو 

لكل - حبسب األحوال- ة واقياأو إستاارة الطلب  الطلب إستاارةاملهكورة يف 

شركة متوافق م  وحدة تغري السعر املطبقة من قبل سعر االكتتاب  يكو أ  على  ،مكتتب

  .اتداول( املالية السعوديةالسوق 

 األوامربعد االنتهاء من بناء سجل  املشاركة للجهات ختصيص األسهم: ًاسابع 

 .نشرة ا صداريف حمددة  املشاركة فئاتلل التخصيصنسبة تكو   (0

ختصيص األسهم املطروحة لصناديق االستثاار بالتسلسل ابتداًء بالطلب األعلى سعرًا  تمي (6

عند موافقة  احملددة صناديق االستثااريةلل املخصصةنسبة إىل الحتى تصل  ثم األقل فاألقل

التخصيص بالتناسب على الصناديق  يكو على أ   ا يئة على طرح أسهم امُلصدر

 االستثاارية ال  تقدمت بطلب على نفا السعر.

األسهم املتبقية  ا، ختصَّصبعد تغطية صناديق االستثاار لكامل النسبة املخصصة   (4

بالتسلسل ابتداًء بالطلب األعلى سعرًا ثم األقل  األخرى الفئات من املشاركة للجهات

التخصيص بالتناسب  كو على أ  ي كامل األسهم املطروحة ختصيصفاألقل حتى يتم 

 ال  تقدمت بطلب على نفا السعر.  من الفئات األخرىاملشاركة  اجلهاتعلى 

 األفرادسهم على املكتتبني طرح األ: ًاثامن 

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

 :االلتزام باآلتي االكتتاب للاكتتبني األفراد

سعر مت  علىأ باالتفاق بني املصدر واملستشار املالي حبيث ال يتجاوز السعر حيدد (أ ا

 احملددة نسبةال امستوفًي ،املشاركة اجلهاتمن قبل  عليهكامل الطرح  غطيةت



 

00 

 

( من 00رقم ا لفقرةاملشار إليها يف ا صناديق االستثاار من كامل الطرح تغطيةل

 .العامة األحكام

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

 .اتداول( السوق املالية السعودية

 تاسعًا: النشر والنفاذ

 م.00/00/6002هذ املوافق 00/00/0341نافهة من تاريخ تكو  هه  التعلياات 


