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 األول الباب

 عامة أحكام 

 

 

  يةمتهيدأحكام : األوىل املادة

 باملرساوم  الصاادر  املالياة  الساوق  نظاام  القواعاد  هره يف وردت أينما( النظام) بكلمة يقصد ( أ 

 .ها2/6/1424 وتاريخ 33/م رقم امللكي

 ويف النظااام يف هلااا املوضااحة املعاااني القواعااد هااره يف الااواردة والعبااارات بالكلمااات يقصااد ( ب 

 سااياق يقااِض مل ماا  وقواعاادها املاليااة الساوق  هيئااة لااوائح يف املساتخدمة  املصااطلحات قائماة 

 . لك بغري النص

 إجاراء  أو قارار  أي شانن  يف اللجناة  إىل تظلام  تقاديم  القواعاد  هلاره  خاضاع  شاخص  ألي حيق ( ج 

 .القواعد هره ألحكام وفقًا اهليئة تتخره

  والتطبيق النطاق: الثانية املادة

 يف إدراجهاا  قباول  و وتساجيلها  املالياة  لاووراق  العاام  الطارح  تنظايم  إىل القواعاد  هاره  تهدف ( أ 

 .اململكة

 املنصااو  والشااروط املتطلبااات اسااتيفاء بعااد إال عامااًا طرحااًا املاليااة األوراق طاارح جيااوز ال ( ب 

 .القواعد هره يف عليها

 .االستثمار صناديق وحدات طرح على القواعد هره يتسر ال ( ج 

  .أحكام من املالية األوراق طرح الئحة يف ورد مبا القواعد هره ختل ال ( د 
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  املصدر إدارة جملس موافقة: الثالثة املادة

 .املصدر إدارة جملس مبوافقة إال عامًا طرحًا مالية أوراق طارح للطارح جياوز ال ( أ 

 أوراق طاارح يف الطااارح رغااب إ ا املااادة، هااره ماان( أ) الفقاارة يف ورد مبااا اإلخااالل عاادم مااع ( ب 

 املاليااة األوراق لتسااجيل طلبااًا اهليئااة إىل يقاادم أن املصاادر علااى وجااب عامااًا، طرحااًا ماليااة

 .هاإدراج قبولو

  املصدر ممثلي تعيني: الرابعة املادة

 علاى  القواعد، بهره املتعلقة األغراض جلميع اهليئة أمام له نيَلمِثُم تعيني املصدر على جيب ( أ 

 .التنفيريني كبار من واآلخر إدارة جملس عضو أحدهما يكون أن

 أرقاام   لاك  يف مباا  ،مثليهمب االتصال كيفية عن كتابية تفاصيل تقديم املصدر على جيب ( ب 

 .اإللكرتوني الربيد وعنوان والفاكس واجلوال املكتبو املنزل هاتف
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 الثاني الباب
 

 املصدر مستشارو 

  املستشارين تعيني: اخلامسة املادة

 بطلااب يتقاادم عناادما مسااتقلني قااانوني ومستشااار مااالي مستشااار تعاايني املصاادر علااى جيااب ( أ 

 .معه إصدار نشرة تقديم جيب إدراجها وقبول املالية األوراق لتسجيل

 اإللغااء  عناد  قاانوني  ومستشاار  مالي مستشار تعيني املالية أوراقه املدرجة املصدر على جيب ( ب 

 .القواعد هره من (36) املادة مألحكا وفقًا لإلدراج االختياري

جيب على املصدر املدرجة أوراقاه املالياة تعايني مستشاار ماالي ومستشاار قاانوني عنادما          ( ج ( ب 

 يتقدم بطلب لتخفيض رأس املال.

 أن للهيئاة  إلزامياًا،  قاانوني  مستشاار  أو ماالي  مستشاار  تعايني  يكاون  ال اليت احلاالت يف ( د ( ج 

 تطبيااق حااول املصاادر إىل املشااورة لتقااديم كليهمااا أو منهمااا أي تعاايني املصاادر ماان تطلااب

 .التنفيرية لوائحه أو النظام أو القواعد هره أحكام

 

  املالي املستشار يف توافرها الواجب املتطلبات: السادسة املادة

 .اهليئة من لاه مرخصًا للمصدر املالي املستشار يكون أن جيب ( أ 

املثاال   علاى سابيل   املصادر  عان  مستقل غري املالي املستشار فيها احلاالت اليت يكونتشمل  ( ب 

 :اآلتي ال احلصر

 يف كااابريًا مسااااهمًا التابعاااة، شاااركاته مااان أي أو املاااالي ملستشاااارا كاااان إ ا ( 1

 .أو العكس له تابعة شركة أي أو املصدر

 مسااهماً  مسااهميه،  أحاد  أو املاالي  املستشار إدارة جملس أعضاء أحد كان إ ا ( 2

 .أو العكس له تابعة شركة أي أو املصدر يف كبريًا
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 للمصادر،  املشاورة  تقاديم  يف املشااركني  املاالي  املستشاار  موظفي أحد كان إ ا ( 3

 .له تابعة شركة أي أو املصدر يف كبريًا مساهمًا

 هاره  مان ( 1،2،3) الفرعية الفقرات يف إليهم املشار األشخا  من أي كان إ ا ( 4

 الشاااركات ماان  أي إدارة جملاااس يف أو املصاادر  إدارة جملاااس يف عضااواً  الفقاارة 

 .للمصدر التابعة

 

  املالي املستشار التزامات: السابعة املادة

 املاالي  املستشاار  علاى  جيب إدراجها، وقبول املالية األوراق لتسجيل طلبًا املصدر تقديم عند ( أ 

 :  اآلتي التزام

 .بالطلب يتعلق ما يف اهليئة مع الرئيسة االتصال جهة يكون أن  ( 1

 املصاادر ماان واالستفسااار الالزمااة، املهنيااة العنايااة باارل بعااد بنفسااه التنكااد  ( 2

 أوراقاه  تساجيل ل املطلوباة  الشاروط  مجياع  اساتوفى  قاد  املصدر أن ومستشاريه،

 .العالقة  ات األخرى واملتطلبات ،هاإدراج وقبول املالية

 املهلااة وخااالل املطلوبااة بالصاايغة اهليئااة إىل إيضاااحات أو معلومااات أي تقااديم  ( 3

 للنظاام  واملصدر املالي املستشار التزام من التحقق لغرض حتددها اليت الزمنية

 .  التنفيرية ولوائحه

 .القواعد هره من( 7) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة اهليئة إىل خطاب تقديم  ( 4

 الفارتة  خاالل  االعتباار  بعاني  اهليئاة  تنخارها  أن جياب  معلوماات  باني  املاالي  املستشاار  علم إ ا ( ب 

 املاادة  هاره  مان ( أ) الفقارة  من( 4) الفرعية الفقرة يف إليه املشار اخلطاب تقديم بني الواقعة

 .تنخري دون من بها اهليئة إبالغ املالي املستشار على وجب للمصدر، املالية األوراق وإدراج

 

  القانوني املستشار يف توافرها الواجب املتطلبات: الثامنة املادة

 .اململكة يف املهنة ممارسة يف ترخيص على حاصاًل القانوني املستشار يكون أن جيب ( أ 
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 املاالي  املستشاار  وعان  عناه  مساتقالً  يكان  مل إ ا القاانوني  املستشار تعيني للمصدر جيوز ال ( ب 

 املصاادر عاان مسااتقل غااري القااانوني املستشااار فيهااا يكااونوتشاامل احلاااالت الاايت . للمصاادر

 :اآلتي سبيل املثال ال احلصرعلى  للمصدر املالي املستشار وعن

 لاه  تابعاة  شاركة  أي أو املصدر يف كبريًا مساهمًا القانوني ملستشارا كان إ ا ( 1

 .العكس أو املالي املستشار يف أو

 أي أو املصادر  يف كبريًا مساهمًا القانوني املستشار شركاء من أي كان إ ا  ( 2

 .املالي املستشار يف أو له تابعة شركة

 اخلاادمات تقااديم يف املشاااركني القااانوني املستشااار مااوظفي أحااد كااان إ ا  ( 3

 يف أو لاه  تابعاة  شاركة  أي أو املصادر  يف كابرياً  مسااهماً  املصادر  إىل القانونية

 .املالي املستشار

 مان ( 3 ،2 ،1) الفرعياة  الفقارات  يف إلايهم  املشاار  األشخا  من أي كان إ ا  ( 4

 يف عضاواً  أو لاه  تابعاة  شركة أي أو املصدر إدارة جملس يف عضوًا الفقرة هره

 .املالي املستشار إدارة جملس

 

  القانوني املستشار التزامات: التاسعة املادة

 القاانوني  املستشاار  علاى  جياب  إدراجهاا،  وقباول  املالياة  األوراق لتسجيل طلبًا املصدر تقديم عند

 .القواعد هره من( 8) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة اهليئة إىل خطاب تقديم للمصدر

 

  املستشارين من املطلوبة املهنية العناية: العاشرة املادة

 املالياة  األوراق تساجيل  بطلاب  عالقاة  لاه  ما يف املصدر إىل املشورة يقدم مستشار كل على جيب

 .املهنة أصول تقتضيه ما التزام من التنكد إدراجها وقبول
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 الثالث الباب 

 

 اإلدراج وقبول التسجيل شروط 

 

  باملصدر املتعلقة الشروط: عشرة احلادية املادة

 شااركة املصاادر يكااون أن جيااب ،القواعااد هااره ماان( 14) املااادة أحكااام تنطبااق مل مااا ( أ 

  .سعودية مساهمة

 أو مباشارة  بنفسه مارس املصدر يكون أن جيب، اإلدراج وقبول التسجيل طلب تقديم عند ( ب 

 ماليااة سانوات  ثاال   خاالل  رئيسااًا نشااطاً  التابعاة  شاركاته  ماان أكثار  أو واحادة  خاالل  مان 

 .جوهريًا تغريًا جمملها يف تتغري مل إدارة إشراف حتت األقل على

 قوائماه  نشار  أعاد  قاد  املصادر  يكاون  أن بجيا  اإلدراج، وقباول  التساجيل  طلب تقديمعند   ( ج 

 مت إعاادادها يكااون وأن األقاال، علااى السااابقة الااثال  املاليااة الساانوات عاان املراجعااة املاليااة

 تكاون  أن وجياب . القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقًا

 رشاه أ (6) علاى  يزياد  ال ماا  قبال  انتهات  قد املراجعة املالية القوائم أحد  يف املشمولة الفرتة

 املالياة  القاوائم  أحاد   يف املشامولة  الفارتة  كاون  حاال  ويف. اإلصادار  نشرة اعتماد تاريخ من

 نشااارة العتمااااد املتوقاااع التااااريخ مااان رشاااهأ (6) علاااى تزياااد فااارتة قبااال انتهااات قاااد املراجعاااة

 انتهاااء تاااريخ ماان مناساابة تراهااا فاارتة ألي مراجعااة ماليااة قااوائم طلااب للهيئااة فااإن اإلصاادار،

 .اإلصدار نشرة العتماد املتوقع التاريخ إىل املراجعة املالية القوائم أحد  يف املشمولة الفرتة

 قااد املصاادر يكااون أن جيااب، إدراجهااا وقبااول املاليااة األوراق لتسااجيل طلااب تقااديمعنااد  ( د 

 يف تغاايري أو هيكليااة، تغاايريات أي إجااراء انتهاااء تاااريخ مناار األقاال علااى ماليااة ساانة أمضااى

 اجلاااري احلساااب طريااق عاان التموياال  لااك يف مبااا) خااارجي متوياال باسااتخدام املااال رأس

 (.بالشركاء اخلا 



 

11 
 

 املناساابة واخلااربة الالزمااة الدرايااة حياا  ماان مؤهلااة للمصاادر العليااا اإلدارة تكااون أن جياابهااا( 

 .أعماله إلدارة

 عامال  ماال  رأس التابعاة،  شاركاته  ماع  باملشااركة  أو منفارداً  املصدر، لدى يكون أن جيبو( 

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ مباشرة تلي شهرًا( 12) مدة ييكف

بعد فحصاها  تقدميها  املصدر على جيبيف حال صدور قوائم مالية أولية خالل فرتة الطلب، ز( 

 .اهليئة إىل

 إ ا املاادة  هاره  ملتطلباات  مساتوف   غاري  هاا إدراج قباول و مالياة  أوراق تساجيل  طلاب  قبول للهيئةح( 

 الالزمااة املعلومااات مجيااع قاادم قااد املصاادر وأن املسااتثمرين، مصاالحة حيقاق  اإلدراج أن رأت

 يتعلااق مااا يف ودرايااة إدراك علااى ماابي قاارار إىل الوصااول ماان متكاانهم الاايت للمسااتثمرين

 .الطلب موضوع املالية واألوراق باملصدر

 

  إدراجها وقبول املالية األوراق بتسجيل املتعلقة العامة الشروط: عشرة الثانية املادة

 :تكون أن هاإدراج وقبول املالية األوراق تسجيلل يشرتط ( أ 

 و ؛اململكة يف النظامية للشروط مستوفية  ( 1

 أو للمصادر  األساساي  النظاام  يف عليهاا  املنصو  للمتطلبات وفقًا بها مصرحًا  ( 2

 .أخرى تنسيس مستندات أي

 موافقاة  علاى  احلصاول  وجياب  والتاداول،  امللكياة  لنقل قابلة املالية األوراق تكون أن جيب ( ب 

 باملعلوماااات املساااتثمرين تزوياااد كااارلك جيااابو ،امللكياااة نقااال علاااى قياااود أي علاااى اهليئاااة

 .وعدالة بشفافية املالية األوراق تلك يف التعامل إلتاحة املطلوبة

 .اإليداع مركز خالل من وتسويتها املالية األوراق تسجيل ُيشرتط ( ج 
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  إدراجها وقبول األسهم بتسجيل املتعلقة الشروط: عشرة الثالثة املادة

 :  اآلتي حبسب كافية سيولة لوسهم كونت أن هاإدراج وقبول األسهم تسجيلل يشرتط ( أ 

   و ؛مساهم مئيت عن اجلمهور من املساهمني عدد يقل أال  ( 1

 %.33 عن الطلب موضوع األسهم فئة من اجلمهور ملكية تقل أال  ( 2

 مالئمااً   لاك  رأت إ ا املسااهمني  مان  أدناى  بعادد  أو أقال  مئوياة  بنسابة  تسمح أن للهيئة وجيوز

 .اجلمهور على وتوزيعها نفسها الفئة من األسهم عدد باالعتبار األخر بعد

 علااى مسااتمرًا التزامااًا املااادة هااره ماان( أ) الفقاارة يف عليهااا املنصااو  املتطلبااات تشااكل ( ب 

 .املصدر

اجلمهااور، أو  ميلكهاااباخنفاااض النساابة املئويااة ماان أسااهمه املدرجااة الاايت   إ ا علاام املصاادر ( ج 

 إدراج بعاد  املاادة  هاره  مان ( أ) الفقرةوفقًا ملتطلبات  من اجلمهور باخنفاض عدد املساهمني 

 لضامان  الالزماة  التصاحيحية  اإلجاراءات  اختاا   املصادر  علاى  جيب الطلب، موضوع األسهم

 .املتطلبات تلك استيفاء

 املصادرة  الفئاة  مان  األسهم مجيع هاإدراج قبولو املالية األوراق تسجيل طلب يشمل أن جيب ( د 

 أساهم  إدراج سابق  وإ ا. نفسها الفئة من أسهم إدراج يسبق مل إ ا إصدارها املقرتح أو سابقًا

 تلاك  مان  إصادارها  املقارتح  اإلضافية األسهم مجيع الطلب يشمل أن وجب نفسها، الفئة من

 .الفئة

 اإلمجالياة  الساوقية  القيماة  تقال  أال جيب نفسها، الفئة من أسهم إدراج سبق قد يكن مل ماها( 

 .سااعودي رياال  مليااون مئاة  عاان اإلدراج تااريخ  عنااد إدراجهاا  املطلااوب األساهم  جلميااع املتوقعاة 

 سايولة  ت ا ساوق  بوجاود  اقتنعات  إ ا أقال  قيماة   ات أساهم  إدراج علاى  املوافقة للهيئة وجيوز

 .األسهم لتلك كافية
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  املزدوج باإلدراج املتعلقة الشروط: عشرةالرابعة  املادة

 يقاادم أن أخاااارى، منظمااة ماااالية ساااوق يف املاليااة أوراقاااه املدرجااة األجنباااي للمصااادر جيااااوز ( أ 

 أن رأت إ ا الطلااب قبااول وللهيئااة السااوق، يف إدراجهااا وقبااول املاليااة أوراقااه لتسااجيل طلبااًا

 .القواعد هلره األقل على مماثلة األجنيب املصدر ساوق يف املطبقة واإلدراج التسجيل قواعد

 وقات  مان  اهليئاة  حتادده  حسابما  القواعاد  هاره  يف العاماة  لوحكاام  األجنيب املصدر خيضع ( ب 

 .آلخر

 هاااإدراج قبااولو ماليااة أوراق تسااجيل طلااب رفااض أو قبااول احملااض لتقااديرها وفقااًا للهيئااة ( ج 

 .السوق يف أجنيب ملصدر

 

 إدراجها وقبول الدين أدوات بتسجيل املتعلقة الشروط: عشرة امسةاخل املادة

 جلميااع املتوقعااة اإلمجاليااة القيمااة تقاال أال وجااب مدرجااة، ماليااة أوراق للمصاادر كااان إ ا ( أ 

 أدوات إصادار  برناامج  مان  شارحية  لكل أو) إدراجها وقبول تسجيلها املطلوب الدين أدوات

 .سعودي ريال مليون 53 عن( الدين

 جلمياع  املتوقعاة  اإلمجالياة  القيماة  تقال  أال وجاب  مدرجة، مالية أوراق للمصدر يكن مل إ ا ( ب 

 أدوات إصادار  برناامج  مان  شارحية  لكل أو) إدراجها وقبول تسجيلها املطلوب الدين أدوات

 .سعودي ريال مليون 133 عن( الدين

 اإلمجاليااة القيمااة ماان أقاال قيمااة  ات دياان أدوات إدراج قبااولو تسااجيل علااى املوافقااة للهيئااة ( ج 

 كافياة  سايولة   ات ساوق  بوجاود  اقتنعات  إ ا املاادة،  هره من( ب)و( أ) الفقرتني يف احملددة

 .الدين ألدوات

 واحادة  إصادار  نشارة  يعاد  أن فعلياه  ديان،  أدوات إلصادار  برناامج  وضاع  يف املصدر رغب إ ا ( د 

 ويف. اإلصادار  برناامج  ضامن  إصادارها  ياتم  قاد  اليت الدين أدوات لقيمة األعلى احلد يتغط

 إصاادارها سايتم  الايت  الاادين أدوات مجياع  تطارح  اإلصاادار، نشارة  علاى  اهليئااة موافقاة  حالاة 



 

14 
 

 املصادر  التازام  شاريطة  اإلصادار  نشارة  العتماد التالية شهرًا (24)الا خالل الربنامج مبوجب

 :اآلتية للمتطلبات

 لكاال  التسااعري  ملحااق  ممكاان  وقاات أقاارب  ويف كتابياااً  اهليئااة  إىل يقاادم أن  ( 1

 إلياه  مفاوض  للمصادر  ممثال  مان  موقعااً  الدين أدوات إصدار برنامج من شرحية

 ؛التوقيع

 .طرحها مت قد الطلب حمل الدين أدوات أن كتابيًا للهيئة املصدر يؤكد أن ( 2

 إصادار  تاواريخ  تفاصايل  الدين ألدوات إصدار بكل اخلا  التسعري ملحق يتضمن أن جيبها( 

 .أسعارها وتفاصيل إدراجها املطلوب الدين أدوات (وجد إن) واسرتداد واستحقاق

 يف الاواردة  تلاك  إىل إضاافة  وشروطه، اإلصدار أحكام مجيع التسعري ملحق يوضح أن جيبو( 

 .دين أدوات إصدار بربنامج تعلقةامل اإلصدار نشرة

 الااادين ألدوات النهائياااة التخصااايص بنتاااائج كتابياااًا اهليئاااة يشاااعر أن املصااادر علاااى جيااابز( 

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

 

 حااق ومااركرات التعاقديااة املاليااة األوراق بتسااجيل املتعلقااة الشااروط: عشاارة ادسااةالس املااادة

 إدراجها وقبول االكتتاب

 وقبااول بتسااجيلها يتعلااق مااا يف االكتتاااب حااق ومااركرات التعاقديااة املاليااة األوراق ختضااع ( أ 

 .تنطبق حيثما القواعد هره يف عليها املنصو  لوحكام إدراجها

 التعاقدياااة املالياااة األوراق تساااجيل لطلاااب مالئماااة تراهاااا أخااارى شاااروط أي حتدياااد للهيئاااة ( ب 

  .هاإدراج قبول و االكتتاب حق ومركرات
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 وقبااول للتحوياال القابلااة الاادين أدوات تسااجيل بطلااب املتعلقااة الشااروط: عشاارة سااابعةال املااادة

 إدراجها

 ياتم  الايت  األساهم  فئاة  كانات  إ ا إدراجهاا  وقبول للتحويل القابلة الدين أدوات تسجيل جيوز ( أ 

 .اهليئة من بها ومعرتف منظمة سوق يف مدرجة أو مدرجة، إليها التحويل

 احلالاة  غاري  يف إدراجهاا  وقباول  للتحويال  قابلة الدين أدوات تسجيل طلب على املوافقة للهيئة ( ب 

 حيقاااق الااادين ألدوات املقااارتح الطااارح أن رأت إ ا املاااادة هاااره مااان( أ) الفقااارة يف املاااركورة

 ماان متكاانهم الاايت الالزمااة املعلومااات مجيااع علااى حصاالوا قااد وأنهاام املسااتثمرين مصاالحة

 .للتحويل القابلة الدين بندوات يتعلق ما يف ودراية إدراك على مبي قرار إىل الوصول

 تتضمنها أن جيب اليت للمعلومات األدنى احلد القواعد هره من( 5) رقم امللحق حيدد ( ج 

 دين بندوات تتعلق اإلصدار نشرة كانت وإ ا. للتحويل القابلة الدين أدوات إصدار نشرة

 عالوة اإلصدار نشرة تتضمن أن وجب إدراجها، يسبق مل فئة من أسهم إىل للتحويل قابلة

 العالقة  ات املعلومات القواعد، هره من( 5) رقم بامللحق عليها املنصو  املعلومات على

 .القواعد هره من( 4) رقم امللحق مبوجب املطلوبة

أدوات الدين القابلة للتحويل موافقة على حتويلها إىل  نشرة إصدارتعد موافقة اهليئة على  ( د 

 إدراجها.قبول أسهم و
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 الرابع الباب

 واإلدراج التسجيل 

 

  بالتغطية التعهد: ثامنة عشرةال املادة

 .اهليئة من لاه مرخص تغطية متعهد من كامل بشكل الطرح بتغطية التعهد جيب ( أ 

 .اهليئة عن الصادرة املالية لكفايةل املنظمة قواعدالب التقيد التغطية متعهد على جيب ( ب 

 .الرمسلة إصدار على املادة هره من( ب)و( أ) الفقرتني أحكام تنطبق ال ( ج 

 كاناات متااى بالكاماال بتغطيتهااا متَعهاادًا للتحوياال القابلااة الاادين وأدوات الاادين أدوات ُتعااد ( د 

 تغطيااة متعهااد ماان بتغطيتهااا متَعهاادًا الاادين دواتأ اربإصااد العالقااة  ات التسااوية خماااطر

 .اهليئة من لاه مرخص

 

 املؤيدة واملستندات اإلدراج وقبول التسجيل طلب: التاسعة عشرة املادة

 إىل طلبااً  يقادم  أن هاا إدراج قباول و املالياة  أوراقاه  تساجيل  يف يرغاب  الاري  املصدر على جيب ( أ 

 وفقااً  للهيئة املالي املقابل يسدد وأن القواعد، هره مبوجب املطلوبة املعلومات يتضمن اهليئة

 .حتدده ملا

 مااا متااى املصاادقة أو) األصاالية النسااخ اهليئااة إىل املقاادم بطلبااه يرفااق أن املصاادر علااى جيااب ( ب 

 :اآلتية املستندات من( مالئمًا  لك كان

 .املالي املستشار تعيني خطاب  ( 1

 .القانوني املستشار تعيني خطاب  ( 2
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 ختاااوهلم الااايت املصااادر ملمثلاااااي الصاااااادرة الوكااااالت أو التفاااااويض خطاباااات  ( 3

 .اإلصدار نشرة على التوقيع

 هلاام الاارين املصاادر لاادى العاااملني باألشااخا  االتصااال بيانااات توضااح قائمااة  ( 4

   .القانوني واملستشار املالي واملستشار بالطلب عالقة

 واملسااهمني وأقرباائهم   التنفياريني  وكبار اإلدارة جملس أعضاء بنمساء قائمة  ( 5

 (.السعوديني لغري  لك يعادل ما أو) املدنية سجالتهم وأرقام

 ماان موقااع هاااإدراج قبااولو املاليااة األوراق تسااجيل علااى للموافقااة طلااب خطاااب  ( 6

 يف املطلوبااة املعلومااات يتضاامن املصاادر عاان نيابااة التوقيااع إليااه مفااوض ممثاال

 .     القواعد هره من( 1) رقم امللحق

 . القواعد هره من( 2) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة املصدر من إقرار  ( 7

 إدارة جملاس  عضاو  وكال  املصادر  إدارة جملاس  أعضااء  من موقع وتعهد إقرار  ( 8

 .القواعد هره من( 3) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة املصدر من مقرتح

 املوافقات الالزمة من اجلهات احلكومية  ات العالقة )حيثما ينطبق(. ( 9

قرار جملس إدارة املصدر املتضامن املوافقاة علاى تقاديم طلاب التساجيل وقباول         ( 11( 9

 اإلدراج.

 .العربية باللغة اإلصدار نشرة مسودة  ( 11( 11

 .بالتغطية التعهد التزام خطابات مجيع ( 12( 11

 للشاركات  التجااري  الساجل  وشاهادات  للمصادر  التجااري  السجل شهادة ( 13( 12

 .األجنيب املصدر حالة يف  لك يعادل ما أو ،(وجدت إن) للمصدر التابعة
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 ومجياع  لاه  التابعة وللشركات للمصدر التنسيس وعقد األساسي النظام ( 14( 13

 (.وجدت إن) عليها أدخلت اليت التعديالت

 وللشاركات  للمصادر  املراجعاة  السانوية  املالياة  والقاوائم  السانوي  التقريار  ( 15( 14

 تقاديم  تسابق  الايت  الاثال   املالية السنوات من سنة لكل( وجدت إن) له التابعة

 .مباشرة الطلب

 مالياة  قاوائم  وآخار  سانوي  تقريار  آخار  تااريخ  منر أولية مالية قوائم أحد  ( 16( 15

 .مراجعة

 عشار  لالثاي  للمصادر  العامال  املاال  رأس عان  قاانوني  حماساب  مان  تقرير ( 17( 16

 .اإلصدار نشرة نشر لتاريخ مباشرة التالية شهرًا

 القااانوني املستشااار عاان الصااادر القااانوني الالزمااة املهنيااة العنايااة تقرياار ( 18( 17

 .بالطلب املتعلق

 .بالطلب املتعلق املالي الالزمة املهنية العناية تقرير ( 19( 18

 ووصااف لااه التابعااة والشااركات املصاادر هيكلااة بالتفصاايل ياابني عاارض ( 21( 19

 (.وجد إن) للمصدر ات هيكليةريتغي ألحد  تفصيلي

 واجتاهاتاه  القطاع عن معلومات أحد  متضمنة التفصيلية السوق دراسة ( 21( 21

 .اإلصدار نشرة لتضمينها

 أمسااائهم اسااتخدام علااى املصاادر مستشاااري مجيااع ماان موافقااة خطابااات ( 22( 21

 .اإلصدار نشرة يف وإفاداتهم وشعاراتهم

 .االكتتاب طلب  منو ج منا ج ( 23( 22
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 القابلااة غااري املتطلبااات فيااه حياادد واملصاادر املااالي املستشااار ماان خطاااب ( 24( 23

 يف عليهاا  املنصاو   اإلفصااح  متطلباات  مان  أي انطبااق  عدم حالة يف للتطبيق،

 .القواعد هره

( 7) رقام  امللحاق  يف الاواردة  بالصايغة  للمصادر  املاالي  املستشار من خطاب ( 25( 24

 .القواعد هره من

 رقاام امللحااق يف الاواردة  بالصاايغة للمصاادر القاانوني  املستشااار ماان خطااب  ( 26( 25

 .القواعد هره من( 8)

 مان  صاورة  إرفااق  جياب  للتحويال،  القابلاة  الادين  أدوات أو الدين أدوات حالة يف ( 27

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

 نظام احلوكمة اخلا  باملصدر. ( 28( 26

 حيثماااا) أعااااله إليهاااا املشاااار املساااتندات مجياااع مااان إلكرتونياااة نساااخة ( 29( 27

 (.ينطبق

 .اهليئة تطلبها أخرى مستندات أي ( 31( 28

 أصالية  نساخة  وقبال اإلدراج  اإلصدار نشرة اعتماد بعد اهليئة إىل يقدم أن املصدر على جيب ( ج 

 :اآلتية املستندات من( مالئمًا  لك كان ما متى مصدقة أو)

 ممثلااي قباال ماان منهااا صاافحة كاال علااى موقعااًا العربيااة باللغااة اإلصاادار نشاارة  ( 1

 .التوقيع إليهم املفوض املصدر

 .العربية باللغة املنشورة اإلصدار نشرة من نسخة( 15)  ( 2

 .اإلجنليزية باللغة رتمجةامل اإلصدار نشرة من نسخة( 15)  ( 3

 .املالية األوراق ختصيص منو ج  ( 4
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 (.منطبقًا  لك كان ما متى) مفحوصة أولية مالية قوائم أحد   ( 5

 واتفاقياااات الباااطن  ماان  بالتغطياااة والتعهااد  بالتغطيااة  التعهاااد اتفاقيااات  مجيااع   ( 6

 .، واتفاقية إدارة االكتتابالعالقة  ات املوقعة التوزيع

 مان ( 1) رقام  امللحاق  يف الاواردة  املعلوماات  يتضامن  علياه  وموقاع  حمد  خطاب  ( 7

 .القواعد هره

 (.ينطبق حيثما) أعاله إليها املشار املستندات مجيع من إلكرتونية نسخة  ( 8

 ال مادة  املاادة  هاره  يف إليهاا  املشاار  املساتندات  مجياع  من بنسخ حيتفظ أن املصدر على جيب ( د 

ويف حاال وجاود دعاوى قضااائية أو مطالباة )مباا يف  لاك أي دعااوى        .ساانوات مخاس  عان  تقال 

بتلاك املساتندات، فإناه جياب      تتعلاق  قائماة  حتقياق  إجاراءات  أي( أو قائمة أو مهدد بإقامتهاا 

 إجااراءاتعلااى املصاادر االحتفاااظ بهااا حلااني انتهاااء تلااك الاادعوى القضااائية أو املطالبااة أو        

 .قائمةالتحقيق ال

 مان  (د) و( ج) الفقارات  أحكاام  تنطبق ال السوق، يف مدرجة مالية أوراق للمصدر كان إ اها( 

( 13( و)ب/12( و)ب/11( و)ب/5، والفقاارات الفرعيااة )ب/ ماان هااره القواعااد   (11) املااادة

أو أدوات الادين   الادين  أدوات تساجيل  طلاب  تقاديم  عناد  املاادة  هره( من 15و)ب/( 14و)ب/

 القابلة للتحويل وقبول إدراجها.

 

  املعلقة الطلبات: العشرون املادة

 أن رأت  ماا  متاى  إدراجهاا  وقبول مالية أوراق تسجيل طلب إلغاء احملض تقديرها على بناء للهيئة

 طلااب تقااديم فعليااه الطلااب،  لااك يف االسااتمرار املصاادر رغااب وإ ا. معلقااًا ظاال قااد الطلااب  لااك

 .   القواعد هره يف عليها املنصو  لإلجراءات وفقًا جديد
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  اإلصدار نشرة: والعشرون احلادية املادة

 تقااويم ماان املسااتثمر لااتمكني الضاارورية املعلومااات مجيااع اإلصاادار نشاارة تتضاامن أن جيااب ( أ 

 وخساائره،  وأرباحه املتوقعة وفرصه وإدارته املالي ووضعه وخصومه وأصوله املصدر نشاط

 وصااالحيات وحقاوق  التزاماات  وأي وساعرها  املالياة  األوراق عادد  عان  معلوماات  تتضامن  وأن

 .بها مرتبطة ومزايا

 تتضاامنها أن جيااب الاايت للمعلومااات األدنااى احلااد القواعااد هااره ماان( 4) رقاام امللحااق حياادد ( ب 

 .األسهم إصدار نشرة

 تتضاامنها أن جيااب الاايت للمعلومااات األدنااى احلااد القواعااد هااره ماان( 5) رقاام امللحااق حياادد ( ج 

 .للتحويل القابلة الدين وأدوات الدين أدوات إصدار نشرة

 .العربية باللغة اإلصدار نشرة تكون ( د 

 عليهاا  املنصاو   العالقاة   ات الفقارات  إىل اإلصادار  نشارة  مساودة  هاام   يف اإلشارة جتبها( 

 مساودة  كال  تتضامن  أن وجيب سابقة، مسودات عن تغيري أي إيضاح مع ،القواعد هره يف

 .التقديم وتاريخ املسودة رقم األوىل الصفحة يف إصدار نشرة

 

  اإلصدار نشرة على املوافقة: والعشرونثانية ال املادة

. عليهااا  اهليئااة  موافقااة  قباال النشاارة  علااى  اجلمهااور  وإطااالع اإلصاادار  نشاارة  نشاار  جيااوز ال ( أ 

 علاى  اهليئاة  حتاددهم  أشاخا   إطاالع  اخلطياة  اهليئاة  موافقاة  علاى  احلصاول  بعاد  وللمصدر

 .اإلصدار لنشرة النهائية املسودة

 ومساتوفية  كاملة فيها الواردة املعلومات بنن اقتناعها عند اإلصدار نشرة على اهليئة توافق ( ب 

 .القواعد وهره النظام يف عليها املنصو  للشروط

 واملساتندات  املعلوماات  مجياع  تسالم  تااريخ  مان  يومااً  (45) خالل اإلصدار نشرة اهليئة تراجع ( ج 

 .املطلوبة
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 ينااتج أن ميكاان املقاارتح املاليااة األوراق طاارح أن اإلصاادار نشاارة مراجعااة بعااد اهليئاة  رأت إ ا ( د 

 :اآلتي من أي اختا  هلا جاز التنفيرية لوائحه أو بالنظام إخالل عنه

 .مناسبة تراها استقصاءات أي يجتر أن  ( 1

 اهليئاة  أسئلة عن لإلجابة اهليئة أمام احلضور ميثله من أو املصدر من تطلب أن  ( 2

 .بالطلب عالقة هلا أن اهليئة ترى اليت املسائل وشرح

 أو إضاااافية معلوماااات تقاااديم أي طااارف آخااار أو الطلاااب مقااادم مااان تطلاااب أن  ( 3

 .حتددها اليت بالطريقة املقدمة املعلومات صحة تنكيد

 مزياد  إلجاراء  معقاول  وبشاكل  ضارورياً  تاراه  حسابما  قارار  أي اختاا   تؤجل أن  ( 4

 .التحقق أو الدراسة من

 أن املااادة هااره ماان( د) الفقاارة يف عليهااا املنصااو  اإلجااراءات اختااا  بعااد اهليئااة قااررت إ ا  هــ (

 فعلااى التنفيريااة، لوائحااه أو بالنظااام إخااالل عنااه ينااتج قااد اإلصاادار نشاارة علااى بناااء الطاارح

"  إخطااارًا " تنشاار أن أو اإلصاادار، نشاارة اعتماااد بعاادم للمصاادر"  تبليغااًا"  تصاادر أن اهليئااة

 .اإلصدار نشرة تشملها اليت املالية األوراق ملكية نقل أو بيع أو طرح حيظر

 

  إصدار نشرة إىل حتتاج ال اليت اإلصدارات: والعشرون ثالثةال املادة

 أوراقاه  إدراج سابق  مصادر  مان  إضاافية  مالياة  أوراق إلصادار  إصادار  نشارة  تقديم يشرتط ال ( أ 

 :  اآلتية الفئات إحدى ضمن مصنفة كانت إ ا املالية،

 ساابق ماليااة أوراق فئااة ماان% 13 تتجاااوز ال زيااادة إىل تااؤدي الاايت املاليااة األوراق  ( 1

 تااتم الاايت اإلصاادارات سلساالة فااإن النساابة، هااره حتديااد وألغااراض. إدراجهااا

 اهليئااة تراهااا الاايت الصاافقات وسلساالة واحاادًا، إصاادارًا تعااد شااهرًا (12) خااالل

 .واحدًا إصدارًا تعد واحدة صفقة

 .الرمسلة إصدار عن الناجتة األسهم  ( 2
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 .املصدر موظفي أسهم برامج  ( 3

 سابق  فئاة  مان  أساهم  إىل للتحويال  قابلاة  ديان  أدوات حتويال  عان  الناجتاة  األسهم  ( 4

 .إدراجها

 .إصدارها سبق أسهم جتزئة  ( 5

 إليهاا  املشاار  احلااالت  يف اهليئاة  إىل هاا إدراج قباول و املالية األوراق تسجيل طلب تقديم جيب ( ب 

 مبوجاب  املالياة  األوراق طارح  جياوز  وال ،وفقاًا ملاا حتادده اهليئاة     املاادة  هاره  من( أ) الفقرة يف

 .الطلب لرلك اهليئة اعتماد قبل املادة هره

 .اهليئة حتدده ما حبسب املادة هره مبوجب يتم إصدار أي عن اإلفصاح املصدر على جيب ( ج 

  التكميلية اإلصدار نشرة: والعشرون رابعةال املادة

 مان تااريخ نشار    وقات  أي يف املصادر  علام  إ ا اهليئاة  إىل تكميلياة  إصادار  نشارة  تقديم جيب ( أ 

 :اآلتي من بني اإلدراج قبلو اإلصدار نشرة

 مساااتند أي أو اإلصاادار،  نشااارة يف واردة جوهريااة  أمااور  يف مهااام تغاايري  وجااود   ( 1

 .القواعد هره مبوجب مطلوب

 .اإلصدار نشرة يف تضمينها جيب كان مهمة مسائل أي ظهور  ( 2

 :اآلتي التكميلية اإلصدار نشرة تتضمن أن جيب ( ب 

 .املادة هره من( أ) الفقرة حبسب إضافية مسائل أو تغيري من طارأ ما تفاصيل  ( 1

 أو( 4) رقام  امللحاق  مان ( 1) القسام  مان ( 13) الفقارة  يف احملددة بالصيغة إقرار  ( 2

 حبسااب القواعااد هااره ماان( 5) رقاام امللحااق ماان( 1) القساام ماان( 13) الفقاارة

 .  احلالة
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 جوهرياة  أماور  يف مهام  تغايري  وجود بعدم املصدر إدارة جملس أعضاء من إقرار  ( 3

 .التكميلية اإلصدار نشرة يف عنها ُأفصح اليت غري مهمة إضافية مسائل أو

 ُقادممت  التكميلياة  اإلصادار  نشارة  بانن  املصادر  إدارة جملاس  أعضاء من إقرار  ( 4

 .اهليئة إىل

 الااري للمسااتثمر حيااق املااادة، هااره مبوجااب هليئااةإىل ا تكميليااة إصاادار نشاارة تقااديم عنااد ( ج 

 يف اكتتاباه  يعادل  أو ييلغا  أن التكميلية اإلصدار نشرة إعالن قبل مالية أوراق يف اكتتب

 .الطرح فرتة انتهاء قبل املالية األوراق تلك

 

  الرمسية واإلشعارات اإلصدار نشرة نشر: والعشرون امسةاخل املادة

 تقال  ال فارتة  خااالل  للجمهاور  إتاحتهاا  مان  والتنكاد  اإلصادار  نشارة  نشار  املصادر  على جيب ( أ 

 .الطرح بداية قبل يومًا( 14) عن

 مان  والتنكاد  اإلصادار  نشارة  نشر املصدر على جيب املادة، هره من( أ) الفقرة من استثناء ( ب 

 حقااوق أسااهم طاارح حاااالت يف كاااف بوقاات العامااة اجلمعيااة انعقاااد قباال للجمهااور إتاحتهااا

 .أولوية

 :لآلتي وفقًا للجمهور متاحة تكميلية إصدار نشرة وأي اإلصدار نشرة تكون أن جيب ( ج ( ب 

 الارئيس  واملقار  للمصادر،  الارئيس  واملقار  السوق، مبقر مطبوعة جمانية نسخة ( 1

 املاارخص األشااخا  ومكاتااب املااالي، املستشااار ومكاتااب املااالي، للمستشااار

 .هابيع أو املالية األوراق بعرض يقومون الرين هلم

 واهليئااة والسااوق للمصاادر الرمسيااة لكرتونيااةاإل املواقااع يف إلكرتونيااة نسااخة  ( 2

 .املالي واملستشار

 العربياة  باللغاة  التكميلية اإلصدار نشرة أو اإلصدار نشرة من مطبوعة نسخ توفري جيب ( د ( ج 

 .اجلمهور طلب يليب كاف وبعدد جمانًا اإلجنليزية واللغة
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 يتضامن  أن جياب  اإلصدار، نشرة نشر بعد حملية جريدة يف ًاإعالن املصدر نشر حال يف ( ه ( د 

   :اآلتي ىأدن كحد اإلعالن

 .التجاري سجله ورقم املصدر اسم  ( 1

 املالياة  األوراق تساجيل  طلاب  يشملها اليت وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق  ( 2

 .هاإدراج قبولو

 .  اإلصدار نشرة على فيها احلصول اجلمهور ميكن اليت واألماكن العناوين  ( 3

 .  اإلصدار نشرة نشر تاريخ  ( 4

 األوراق الماتالك  طرحااً  أو دعاوة  يشاكل  وال فقا   للعلام  هاو  اإلعالن بنن بيان  ( 5

 . فيها االكتتاب أو شرائها أو املالية

 القااانوني واملستشااار املااالي واملستشااار التغطيااة ومتعهااد االكتتاااب ماادير اساام  ( 6

 .  املتسلمة واجلهات

 برنااامج  مبوجااب إصاادارها ميكاان  الاايت املاليااة األوراق قيمااة  بإمجااالي بيااان  ( 7

 (.  وجد إن) إصدار

 الساوق  شاركة و املالياة  السوق هيئة تتحمل ال: "اآلتية بالصيغة مسؤولية إخالء  ( 8

 انتعطيا  وال اإلعاالن،  هارا  حمتوياات  عن مسؤولية أي( تداول) السعودية املالية

 أي ماان صااراحة نفساايهما وختليااان اكتمالااه، أو بدقتااه تتعلااق تنكياادات أي

 عاان أو اإلعااالن هاارا يف ورد عمااا تنااتج خسااارة أي عاان كاناات مهمااا وليةؤمساا

 ".  منه جزء أي على االعتماد
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  املعلومات نشر: والعشرون سادسةال املادة

 علياه  مستمرة إضافية التزامات فرض أو إضافية معلومات نشر املصدر من تطلب أن للهيئة ( أ 

 تقاديم  لاه  وتتايح  الشانن،  هارا  يف اختاا ه  يتنو مبا املصدر اهليئة وتبلغ. مناسبًا  لك رأت إ ا

 .   االلتزامات أو املتطلبات تلك فرض قبل نظره وجهه

 مطلااوب مبعلومااات الغااري تزويااد جيااوز ال املااادة، هااره ماان( ج) الفقاارة أحكااام مراعاااة مااع ( ب 

 .   ونشرها اهليئة إىل تقدميها بعد إال القواعد هره مبوجب نشرها

 نشاارها املطلااوب املعلومااات عاان بيااانهم اآلتااي األشااخا  ماان ألي اإلفصاااح للمصاادر جيااوز ( ج 

 :  ونشرها اهليئة إىل تقدميها قبل القواعد هره مبوجب

 بهاره  يتعلاق  ماا  يف املشاورة  تقاديم  مان  ميكانهم  الاري  باحلد املصدر مستشارو  ( 1

 .   القواعد

 .   باملعلومات للتصريح معه ُيتعاقد الري املصدر وكيل  ( 2

 يف مباا  متويل، على للحصول أو صفقة لتنفير معهم املصدر يتفاوض أشخا   ( 3

 .  املقرضون أو احملتملون التغطية متعهدو  لك

 علايهم  وأن املعلوماات  بسارية  كتابيااً   كارهم  الساابق  األشاخا   إباالغ  املصدر على وجيب

 تلاك  تاوافر  قبال  عالقاة   ات أخارى  مالية أوراق أي أو للمصدر املالية األوراق يف التعامل عدم

 .  للجمهور املعلومات

 

  ( د 

 هاااره مبوجاااب عنهاااا اإلفصااااح جياااب مسااانلة عااان اإلفصااااح أن مصااادر رأى إ ا ( 1

 أن املارجح  غري من وأنه به مسوغ غري ضرر إحلاق إىل يؤدى أن ميكن القواعد

 يتعلاااق ماااا يف املساااتثمرين تضاااليل إىل املسااانلة تلاااك عااان اإلفصااااح عااادم ياااؤدى

  ات املالياة  األوراق لتقاويم  ضارورياً  بهاا  العلام  يكاون  الايت  والظاروف  باحلقائق



 

27 
 

 هاره  يف وجياب .  لاك  مان  إلعفائاه  بطلاب  يتقدم أن للمصدر جيوز فإنه العالقة،

 الايت  واألساباب  املطلوباة  باملعلوماات  بيانااً  تاماة  بسرية اهليئة إىل يقدم أن احلالة

 .     الوقت  لك يف املعلومات تلك عن اإلفصاح عدم إىل تدعوه

 إعاالن  املصادر  تلازم  أن وقات  أي يف هلا جاز اإلعفاء، طلب قبول اهليئة رأت إ ا  ( 2

 .  تتعلق باإلعفاء  ي العالقة معلومات أي

 

 املوظفني أسهم بربامج املتعلقة الطلبات: والعشرون سابعةال املادة

لفئاة مل   أسهاام  توزياع  املصادر  مان  املقادم  إدراجهاا  وقباول  املالياة  األوراق تساجيل  طلب تضمن إ ا

 :  اآلتية املتطلبات استيفاء وجب لرلك، خمصص برنامج خالل من املوظفني علاى يسبق إدراجها

  إدارة جملااس أعضاااء علااى مقتصاارًا األسااهم تلااك يف االكتتاااب يكااون أن  (1

   .    لاه التابعة والشركات املصدر وموظفي

 علاى  بنااء   إصادارها  سايتم  اليت األسهم عدد إمجالي أن من املصدر يتنكد أن  (2

 املااادفوع املاااال رأس مااان% 15 األوقاااات مااان وقااات أي يف يتجااااوز لااان الربناااامج

 .   للمصدر

 غاااري العامااة  اجلمعيااة  يف اتُّخااار قاارار  مبوجااب  الربناااامج علااى  املوافقااة  تااتم  أن  (3

 .للمصدر العادية

 

 

  اإلدراج قبولو التسجيل: والعشرون ثامنةال املادة

  ات املتطلباات  مجياع  اساتيفاء  عناد  للمصادر  إدراجهاا  وقباول  املالياة  األوراق بتسجيل اهليئة تقوم

 . القواعد وهره النظام يف عليها املنصو  العالقة
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 اخلامس الباب

 مدرجة مالية أوراق ملصدر املال رأس زيادة
 

 واملساتندات  مدرجاة  مالياة  أوراق ملصادر  املاال  رأس زيادة طلب تقديم: والعشرون تاسعةال املادة

  املؤيدة

 سابق  أساهم  فئاة  مان  جديادة  أساهم  إدراج قباول و تساجيل  يف يرغاب  الاري  املصادر  على جيب ( أ 

 علااى  االسااتحوا  أو الرمسلااة إصاادار  أو أولويااة حقااوق أسااهم إصاادار  طريااق عاان إدراجهااا

 العادياة  غاري  العاماة  اجلمعياة  دعاوة  قبل اهليئة موافقة على احلصول أصل، شراء أو شركة

 .  الغرض لرلك املخصصة للمصدر

 .   الرمسلة إصدار على القواعد هره من( 19) املادة أحكام تنطبق ال ( ب 

( 5الفقااااارات الفرعياااااة )ب/  و (11) املاااااادة مااااان( د) و( ج) الفقااااارات أحكاااااام تنطباااااق ال ( ج 

( 19) املاااادة مااان( 5/ج)و (1715/ب)و( 1614/ب)و( 1513/ب)و( 1412/ب)و( 1311/ب)و

 علااى لالسااتحوا  املااال رأس وزيااادة األولويااة حقااوق أسااهم إصاادار علااى القواعااد هااره ماان

 .  أصل شراء أو شركة

( 13/ب)( و5( والفقارات الفرعياة )ب/  11ال تنطبق أحكاام الفقارات )ج( و )د( مان املاادة )     ( د 

( مان  19( ومان املاادة )  5و)ج/ (19/ب)و( 18/ب)و( 17/ب)و( 16/ب)و( 15/ب)و( 14/ب)و

 هره القواعد على زيادة رأس املال لالستحوا  على شركة أو شراء أصل.

 تالياة  رشاه أ( 6) مادة  املدرجاة  األساهم  فئاة  نفس من أسهمًا يصدر أن املصدر على حيظر ( ه ( ج 

 .    إدراج أحد  لتاريخ
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   األولوية حقوق أسهم بإصدار املتعلقة الشروط: الثالثون املادة

 هاا إدراج قباول و األولوياة  حقوق أسهم تسجيل طلب تقديم يف يرغب الري املصدر على جيب ( أ 

 :  اآلتية الشروط استيفاء ،للهيئة

 ساابق  أولوياة  حقاوق  أساهم  إصادار  أي متحصاالت  عان  وتفاصايل  بياناات  تقديم ( 1

 اإلصاادار نشاارة يف عنااه اإلفصاااح مت مبااا مقارنااة املتحصااالت تلااك واسااتخدام

 .   السابقة

 املراجعااة الساانوية املاليااة القااوائم تضاامنتها حتفظااات أي عاان تفاصاايل تقااديم  ( 2

 .  السابقة املالية للسنة

 .  التنسيس حتت املشاريع جلميع جدوى دراسة تقديم  ( 3

 ألغااراض اإلصاادار متحصااالت إمجااالي ماان% 25 ماان أكثاار اسااتخدام عاادم  ( 4

 .  عامة استثمارية

 :اآلتي األولوية حقوق بنسهم اخلاصة اإلصدار نشرة يف يوضح أن املصدر على جيب ( ب 

 .املقرتح األولوية حقوق أسهم إصدار من الغرض  ( 1

 املقارتح  االستخدام ووصف وحتليل عليها احلصول املتوقع املتحصالت إمجالي  ( 2

 .  مفصل بشكل هلا

 أسااهم إصاادار عمليااة آخاار يف عليهااا احلصااول ساابق الاايت املتحصااالت إمجااالي  ( 3

 املساتقبلي  االساتخدام  أو اساتخدامها  وإيضااح  ووصفها، وحتليلها أولوية حقوق

 (.ينطبق حيثما) تستخدم مل متحصالت ألي

 تااراه ملااا وفقااًا اإلصاادار نشاارة يف هاتضاامين هليئااةأي معلومااات إضااافية تطلااب ا  ( 4

    .مالئمًا
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 ملتحصاالت  اساتخدامه  تفاصايل  عان  سنوي ربع تقريرًا اهليئة إىل يقدم أن املصدر على جيب ( ج 

 .  للجمهور املتحصالت استخدام تطورات يعلن وأن األولوية حقوق أسهم إصدار

 

  الرمسلة بإصدار املتعلقة الشروط: والثالثون احلادية املادة

 خطااب  تقاديم  الرمسلة إصدار طريق عن ماله رأس زيادة يف يرغب الري املصدر على جيب ( أ 

 اخلااا  الطلااب يتضاامنها أن جيااب الاايت املعلومااات ماان األدنااى احلااد علااى حيتااوي للهيئااة

 .القواعد هره من( 9) رقم للملحق وفقًا الرمسلة بإصدار

 احلصاول  وجاب  الرمسلاة،  إصادار  طرياق  عان  املصادر  ماال  رأس زيادة على اهليئة وافقت إ ا ( ب 

 .موافقاة اهليئاة   تااريخ ( أشهر من 6خالل )  لك على العادية غري العامة اجلمعية موافقة على

 ملغااة  اهليئاة  موافقاة  ُعادت  املوعاد،   لاك  خاالل  اجلمعياة  موافقاة  علاى  احلصول يتم مل وإ ا

 .  طلبه تقديم إعادة املصدر على وتعيمن

 

 شاراء  أو شاركة  علاى  لالساتحوا   املاال  رأس بزياادة  املتعلقاة  الشاروط : والثالثاون  ثانيةال املادة

  أصل

 وجاب  أصال،  شاراء  أو شاركة  علاى  االستحوا  هو املصدر مال رأس زيادة من الغرض كان إ ا

 : منطبقًا  لك كان ما متى اآلتية اإلضافية املتطلبات التزام

 وتقياايم املصاادر تقياايم علااى يشااتمل تقرياارًا اهليئااة إىل يقاادم أن املصاادر علااى  (1

 املستشااار ماان معاادًا شاارا ه املااراد األصاال أو عليهااا االسااتحوا  املااراد الشااركة

 .  للمصدر املالي

 وتقرياار املااالي الالزمااة املهنيااة العنايااة تقرياار اهليئااة إىل يقاادم أن املصاادر علااى  (2

 الشااركة عاان القااانوني املستشااار عاان الصااادر القااانوني الالزمااة املهنيااة العنايااة

 .شرا ه املراد األصل أو عليها االستحوا  املراد

 :  اآلتي اإلصدار نشرة تتضمن أن  (3
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 .للصفقة العام اهليكل .أ 

 .  الشراء أو االستحوا  أسباب  .ب 

 املعلوماات  إىل إضاافة  عليهاا  االساتحوا   املراد الشركة عمليات عن نبرة .ج 

 .واجتاهاته أعماهلا قطاع عن السوقية

 االسااتحوا  املااراد للشااركة اإلدارة وحتليااال مناقشااة علااى يشااتمل فصااااًل .د 

 .  ه شرا املراد األصل أو عليها

 لتاااريخ السااابقة الااثال  الساانوات عاان املراجعااة الساانوية املاليااة القااوائم هــ .

 (. وجدت إن) عليها االستحوا  املراد بالشركة ةاخلاص الطلب

 .  عالقة  ي طرف أي عن اإلفصاح و.

 أو االساتحوا   بعاد  للمصادر  املاالي  املركاز  تعكس افرتاضية مالية قوائم ز.

 .   الشراء

 مباا  للصافقة  نتيجة عليها االستحوا  املراد الشركة أو املصدر يف تغري أي ح.

 .التنفيريني كبار أو اإلدارة جملس يف تغري أي  لك يف

 .  شرا ه املراد األصل أو االستحوا  بعملية املتعلقة املخاطرة عوامل ط.

 .شرا ه املراد األصل أو عليها االستحوا  املراد الشركة تقييم ي.

 .االستحوا  لعملية الزمنية الفرتة ك.

 .  املصدر سهمأ أداء ل.
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 السادس الباب

 مدرجة مالية أوراق ملصدر املال رأس ختفيض 
 

 املصدر مال رأس بتخفيض املتعلقة الشروط: والثالثون ثالثةال املادة

 موافقتهاا  علاى  للحصاول  اهليئاة  إىل طلاب  تقاديم  مالاه  رأس ختفيض يف يرغب الري املصدر على

 يرفاق  أن علاى  املاال،  رأس ختفايض  علاى  العادياة  غاري  العامة اجلمعية موافقة على احلصول قبل

 :اآلتي الطلب مع

 تعيني املستشار املالي.خطاب   (1

 خطاب تعيني املستشار القانوني. (2

 التخفايض   لاك  وأثر املال رأس ختفيض أسباب عن قانوني حماسب من ًاتقرير (3(1

 .  املصدر التزامات يف

 .  التخفيض لرلك املتوقعة والتنثريات املال رأس لتخفيض املقرتحة ةالطريق (4(2

 .اهليئة تطلبها أخرى مستندات أي (5(3
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 السابع الباب

 واإلدراج التسجيل قواعد التزام 
 

 واإلدراج التسجيل قواعد التزام: والثالثون رابعةال املادة

 جبميااع تانخري  دون ماان اهليئاة  وتزويااد واإلدراج، التساجيل  قواعااد التازام  املصاادر علاى  جياب  ( أ 

 أن جيااب والاايت اهليئااة تطلبهااا الاايتوالنمااا ج  والسااجالت والاادفاتر واإليضاااحات املعلااااومات

 .    مضللة وغري وصحيحة واضحة تكون

 طلباااات تلبياااة ومستشااااريه التنفياااريني وكباااار املصااادر إدارة جملاااس أعضااااء علاااى جياااب ( ب 

 .    القواعد هلره االلتزام من التحقق يف للمساعدة اهليئة أمام احلضور

 

 إلغائه أو اإلدراج تعليق صالحية: والثالثون امسةاخل املادة

 احلاااالت ماان أي يف مناساابًا، تااراه حساابما وقاات أي يف إلغائااه أو اإلدراج تعليااق للهيئااة جيااوز ( أ 

 :   اآلتية

 .   منتظم سوق على للمحافظة أو املستثمرين حلماية  لك ضرورة رأت إ ا  ( 1

 ولوائحاااه النظاااام التااازام يف جوهرياااًا اهليئاااة تاااراه إخفاقاااًا املصااادر أخفاااق إ ا  ( 2

 يف للهيئاااة غراماااات أو ماااالي مقابااال أي ساااداد عااادم  لاااك يف مباااا التنفيرياااة

 . مواعيدها

 هره من( 13) املادة من( أ) الفقرة يف احملددة السيولة متطلبات ُتستوَف مل إ ا  ( 3

 .   القواعد

 املسااااتمر التاااداول  تسااااومغ ال أصاااوله  أو املصاااادر عملياااات  مساااتوى  أن رأت إ ا  ( 4

 .   السوق يف املالية ألوراقه
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 أوراقااه إدراج اسااتمرار لتسااويغ مناساابة تعااد مل أعمالااه أو املصاادر أن رأت إ ا  ( 5

 .  السوق يف املالية

 أخارى،  مالياة  ساوق  يف األجانيب  للمصادر  املالياة  األوراق إدراج ُألغي أو ٌعلق إ ا  ( 6

 .  املالية لووراق املزدوج اإلدراج حالة يف

 ولوائحاه  النظاام  التازام  يف االساتمرار  للتعلياق  املالياة  أوراقاه  ختضاع  الري املصدر على جيب ( ب 

 .التنفيرية

 السااتئناف مناساابة إجااراءات املصاادر يتخاار أن دون ماان رشااهأ (6) ماادة التعليااق اسااتمر إ ا ( ج 

 .  اإلدراج يتلغ أن للهيئة جاز التداول،

 يناتج  الاري  مالاه  رأس زياادة  علاى للمصادر   العادياة  غاري  العاماة  اجلمعياة  موافقاة  إعاالن  عند ( د 

 لتسااجيل جديااد طلااب تقااديم وعليااه ملصاادر،ا أسااهم إدراج يلغااى عكسااي، اسااتحوا  عنااه

 . لك رغب إ ا القواعد هلره وفقا هاإدراج وقبول األسهم

 

 لإلدراج االختياري التعليق أو اإللغاء:  والثالثون سادسةال املادة

 ساابقة  مبوافقاة  إال تعليقاه  أو اإلدراج إلغااء  الساوق  يف املالياة  أوراقاه  ُأدرجات  ملصادر  جيوز ال ( أ 

 :   اآلتية باملعلومات اهليئة تزويد املصدر على وجيب. اهليئة من

 .  التعليق أو اإللغاء لطلب احملددة األسباب  ( 1

 .  املادة هره من( ج) الفقرة يف إليه املشار اإلعالن من نسخة  ( 2

  إىل مرسااااالة وثيقاااااة أي مااااان ونساااااخة العالقاااااة  ات املساااااتندات مااااان نساااااخة  ( 3

 آخاار إجااراء أي أو اسااتحوا  لعمليااة نتيجااة اإلدراج إلغاااء كااان إ ا املساااهمني،

 .  املصدر  تخرهي

 علااى احلصااول اإلدراج، إلغاااء علااى اهليئااة موافقااة علااى احلصااول بعااد املصاادر علااى جيااب ( ب 

 .   لك على العادية غري العامة اجلمعية موافقة
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 يف يعلاان أن املصاادر علااى جيااب املصاادر، طلااب علااى بناااء اإلدراج إلغاااء أو تعليااق يااتم عناادما ( ج 

 ساابب احلااد  وطبيعااة للتعليااق املتوقعااة واملاادة اإللغاااء أو التعليااق ساابب ممكاان وقاات أقاارب

 .   املصدر نشاطات يف يؤثر الري لغاءاإل أو التعليق

 .  تقديرها حبسب اإللغاء أو التعليق طلب ترفض أو تقبل أن للهيئة جيوز ( د 

 

  املؤقت التعليق: والثالثون سابعةال املادة

 اإلفصااح  جياب  التاداول  فارتة  خالل حد  وقوع عند املؤقت التعليق يطلب أن للمصدر جيوز ( أ 

 فارتة  نهاياة  حتاى  ساريته  تنمني املصدر يستطيع وال القواعد هره مبوجب تنخري دون من عنه

 .التداول

 تنييااد جيااب لاارلك، املناساابة واملاادة املؤقاات التعليااق إىل احلاجااة تقااويم ماان اهليئااة لااتمكني ( ب 

 :   باآلتي الطلب

 .  املطلوبة التعليق ومدة املؤقت التعليق لطلب احملددة األسباب  ( 1

 .     املادة هره من( ج) الفقرة يف إليه املشار اإلعالن من نسخة  ( 2

 أقارب  يف يعلان،  أن املصادر  علاى  جياب  املصادر،  طلاب  علاى  بنااء   املؤقات  التعلياق  يتم عندما ( ج 

 يؤثر الريق يسبب التعل احلد طبيعة و للتعليق املتوقعة واملدة التعليق سبب ، ممكن وقت

 .  املصدر نشاطات يف

 .  تقديرها حبسب املؤقت التعليق طلب ترفض أو تقبل أن للهيئة جيوز ( د 

 معلوماات  علاى  تّطلاع  عنادما  املصادر  مان  طلب دون من املؤقت التعليق تفرض أن للهيئة جيوزها(  

 الساوق  يف تاؤثر  أن احملتمال  مان  الظاروف  تلاك  أن وتارى  املصدر نشاطات يف تؤثر ظروف أو

 املؤقااات للتعلياااق املالياااة أوراقاااه ختضاااع الاااري املصااادر علاااى جيااابو .املساااتثمرين محاياااة أو

 .التنفيرية ولوائحه النظام التزام يف االستمرار
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 هاره  مان ( ج) الفقارة  يف إلياه  املشاار  اإلعاالن  يف احملددة املدة انتهاء بعد املؤقت التعليق ُيرفعو(  

 . لك خالف اهليئة تر مل ما املادة،

 

  التعليق رفع: والثالثون ثامنةال املادة

 :اآلتي توافر التعليق لرفع جيب اإلدراج ُيعلَّق عندما ( أ 

 حلماياة  ضارورياً  التعلياق  يكاون  وأال التعلياق،  إىل أدت اليت األوضاع تعاَلج أن  ( 1

 .   املستثمرين

 .  اهليئة تراها أخرى شروط ألي املصدر التزام  ( 2

 .   لك املصدر يطلب مل وإن التعليق رفع للهيئة ( ب 

 

  إدراجها إلغاء سبق مالية أوراق إدراج وقبول تسجيل إعادة: والثالثون تاسعةال املادة

 أوراق تساجيل  لطلب املصدر تقديم إدراجها إلغاء سبق مالية أوراق إدراج وقبول لتسجيل يشرتط

 .   جديد إدراج وقبول مالية
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 الثامن الباب 

 املستمرة االلتزامات 
 

  وصحتها املعلومات وضوح: األربعون املادة

 وغري وصحيحًا واضحًاو كاماًل واهليئة للجمهور املصدر من إفصاح أي يكون أن جيب ( أ 

 .      مضلل

 اإلفصاح جيب القواعد، هره من( 37) املادة من( أ) الفقرة يف ورد مبا اإلخالل عدم مع ب(

نصف  ساعتني قبل الباب هرا يف عليه منصو  جوهري تطور أو معلومات أي عن للجمهور

 . التداول فرتة بداية من األقل على ساعة

 

إ ا رأى مصدر أن اإلفصاح عن مسنلة جيب اإلفصاح عنها مبوجب هره القواعد ميكن  ( ج 

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

لعلم بها املسنلة إىل تضليل املستثمرين فيما يتعلق باحلقائق والظروف اليت يكون ا

جيوز للمصدر أن يتقدم بطلب إلعفائه  نهإفضروريًا لتقويم األوراق املالية  ات العالقة، 

من  لك. وجيب يف هره احلالة أن يقدم إىل اهليئة بسرية تامة بيانًا باملعلومات املطلوبة 

واألسباب اليت تدعوه إىل عدم اإلفصاح عن تلك املعلومات يف  لك الوقت. وإ ا رأت اهليئة 

ن أي معلومات تتعلق باإلعفاء قبول طلب اإلعفاء، جاز هلا يف أي وقت أن تلزم املصدر إعال

  ي العالقة.

. سرية معلومات الباب هرا يف عليها املنصو  اجلوهرية والتطورات املعلومات مجيع تعد ( د 

 – عالنهاإو اجلوهرية والتطورات املعلومات بهره اهليئة تزويد قبل – املصدر على وحيظر

ومحايتها.  املعلومات سرية على باحملافظة التزام عاتقها على يقع ال جهات إىل إفشا ها

كرلك جيب على املصدر اختا  مجيع اخلطوات الالزمة لضمان عدم تسرب أي من 
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املعلومات والتطورات اجلوهرية قبل تزويد اهليئة بها وإعالنها وفقًا للفقرة )ب( من هره 

 املادة.

ت جيب على املصدر حتديد مدى احلاجة إىل نشر إعالن للجمهور للرد على أي شائعا ( ه ( ج 

 تتعلق بني تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام املصدر برلك حسبما تراه مناسبًا.

 

  اجلوهرية التطورات عن اإلفصاح التزام: واألربعوناحلادية  املادة

 يف تندرج جوهرية تطورات بني تنخري دون من واجلمهور اهليئة يبلغ أن املصدر على جيب ( أ 

 يف أو وخصومه أصوله يف تؤثرقد و الناس لعامة متاحة معرفتها تكون وال نشاطه إطار

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

 ؛ أواملدرجة املالية األوراق سعر يف تغري إىل تؤدى أن  ( 1

 بندوات املتعلقة بالتزاماته الوفاء على املصدر قدرة يف ملحوظًا تنثريًا تؤثر أن  ( 2

 .  الدين

 من هل ريقدم أن املصدر على جيب الفقرة، هره نطاق ضمن يقع الري التطور ولتحديد

 .  االستثماري قراره اختا  عند التطور  لك االعتبار يف ينخر أن مستثمر ألي احملتمل

 

 املصدر على جيب اليت ،املادة هره من( أ) الفقرة يف إليها املشار اجلوهرية التطورات من ( ب 

 :    اآلتي احلصر، ال املثال سبيل على عنها، اإلفصاح

 على يزيد أو يساوى بسعرأو رهنه أو إجياره  بيعه أو أصل لشراء صفقة أي  ( 1

 أن وجيب .وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة املصدر أصول صايف من% 13

 (:تنطبق حيثما) اآلتية املعلومات احلالة هره يف املصدر إفصاح يشمل

 . متويلها وطريقة وأطرافها شروطها  كر مع الصفقة تفاصيل .أ 

 . الصفقة موضوع النشاط وصف .ب 
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 . الصفقة حمل لوصل األخرية الثال  للسنوات املالية البيانات .ج 

 . وعملياته املصدر يف املتوقعة وآثارها الصفقة أسباب .د 

 . تحصالتامل استخدام بيان  ه .

 يزيد أو يساااوى مببلاااغ للمصاادر العااادي النشاط إطاار خاارج ماديونية أي  ( 2

 .وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة املصدر أصول صايف من% 13 على

وفقًا آلخر  املصدر أصول صايف من% 13 على تزيد أو تساوى خسائر أي  ( 3

 . قوائم مالية أولية مفحوصة

 ال املثال سبيل على ،يشمل نشاطه أو املصدر نتاجإ بيئة يف كبري تغيري أي  ( 4

 .  عليها احلصول وإمكانية املوارد وفرة ،احلصر

 جملس أعضاء تشكيل يف تغيريات أيأو  للمصدر التنفيري الرئيستغري   ( 5

 . املصدر إدارة

 إ ا كبريةأو حتكيم أو وساطة    قضائية دعوى يف  لك أي مبانزاع  أي  ( 6

 صايف من% 5 على يزيد أو يساوى  الدعوى موضوع املبلغمبلغ النزاع  كان

 .وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة املصدر أصول

 كان إ ا أعضائه، أحد أو اإلدارة جملس ضد قضائي صادر حكم أي ( 7( 6

 .املصدر يف أعضائه أحدبنعمال جملس اإلدارة أو  متعلقًا احلكم موضوع

  %13على يزيد أو يساوي مباا املصدر أصاول صافاي فاي النقصان أو الزيادة  ( 8( 7

 . مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقًا

 %13 على يزيد أو يسااوى مبااا املصدر أرباح إمجااالي يف النقصان أو الزيادة  ( 9( 8

 . مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقًا
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 إيرادات إمجالي من% 5 على تزيد أو مساوية إيراداته عقد يف الدخول ( 11( 9

 لرلك املتوقع غري اإلنهاء أو ،مراجعة سنويةوفقًا آلخر قوائم مالية  املصدر

 .العقد

 مبوجبه يستثمر ترتيب أي أو عالقة  ي وطرف املصدر بني صفقة أي ( 11( 11

 له متوياًل يقدم أو أصل أو مشروع أي يف عالقة  ي وطرف املصدر من كل

% من إمجالي 1إ ا كانت هره الصفقة أو الرتتيب مساوية أو تزيد على 

 .مراجعةإيرادات املصدر وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية 

 التابعة شركاته وأ للمصدر الرئيسة النشاطاتأي من  يف انقطاع أي ( 12( 11

% من إمجالي إيرادات املصدر وفقًا آلخر قوائم مالية 5يساوي أو يزيد على 

 .سنوية مراجعة

 

  املالية املعلومات عن اإلفصاح: واألربعون لثانيةا املادة

 عليها يوقع وأن للمصدر والسنوية األولية املااالية القوائاام اإلدارة جملس يعتمااد أن جيب ( أ 

 نشرها قبل و لك املالي، واملدير التنفيري الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض عضو

 .    وغريهم املساهمني على وتوزيعها

 املادة يف إليه املشار اإلدارة جملس وتقرير والسنوية األولية املالية القوائم تقدم أن جيب ( ب 

 . اإلدارة جملس من اعتمادها فور اهليئة إىل القواعد هره من (43)

 األولية املالية قوائمه ،اهليئة حتددها اليت اإللكرتونية التطبيقات عرب املصدر، يعلن ( ج 

 أو املساهمني على القوائم هره نشر جيوز وال اإلدارة جملس من اعتمادها فور والسنوية

 .   السوق يف إعالنها قبل غريهم

 جيب اليت األولية املالية قوائمه للمساهمني ويعلن اهليئة يزود أن املصدر على جيب ( د 

 للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقًا وفحصها إعادادها
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 املالية الفرتة نهاية من يومًا( 15) تتجاوز ال فرتة وخالل اعتمادها فور و لك القانونيني،

 . القوائم تلك تشملها اليت

 جيب اليت السنوية املالية قوائمه عن للمساهمني ويعلن اهليئة يزود أن املصدر على جيبها( 

 للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقًا ومراجعتها إعدادها

 املالية الفرتة نهاية من يومًا( 7543) تتجاوز ال فرتة وخالل اعتمادها فور و لك القانونيني،

 هره للمساهمني ويعلن اهليئة يزود أن املصدر على وجيب. القوائم تلك تشملها اليت السنوية

 انعقاد تاريخ قبل تقومييًا يومًا( 1525) عن تقل ال مدة خالل السنوية املالية القوائم

 . للمصدر السنوية العامة اجلمعية

 وأي املالية، القوائم يراجع الري القانوني احملاسب التزام من التنكد املصدر على جيبو( 

 أي مبلكية يتعلق ما يف القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة ولوائح لقواعد له شريك

 القانوني احملاسب استقاللية يضمن مبا ،هتابعي من أي أو للمصدر مالية أوراق أو أسهم

 . مكتبه يف موظف أو شريك وأي

 

  اإلدارة جملس تقرير: واألربعون ثالثةال املادة

 جملس عن صادرًا تقريرًا  عند إعالنه عنها السنوية املالية بقوائمه يرفق أن املصدر على جيب

 أعمال يف املؤثرة العوامل ومجيع األخرية، املالية السنة خالل لعملياته عرضًا يتضمن اإلدارة

. املالي ووضعه وخصومه املصدر أصول تقويم من ليتمكن املستثمر إليها حيتاج اليت املصدر،

 :    اآلتي على اإلدارة جملس تقرير يشتمل أن وجيب

 وصف حالة ويف التابعة، وشركاته للمصدر الرئيسة النشاط ألنواع وصف (1

 حجم يف وتنثريه نشاط بكل بيان إرفاق جيب النشاط من أكثر أو نوعني

 .  النتائج يف وإسهامه التجارية املصدر أعمال
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 التغيريات اهليكلية  لك يف مبا) املهمة املصدر وقرارات خلط  وصف  (2

 ألعمال املستقبلية والتوقعات( عملياته وقف أو أعماله، توسعة أو لمصدر،ل

 . يواجهها خماطر وأي املصدر

 تشغيلية خماطر أكانت سواء) املصدر يواجهها خماطر بني املتعلقة املعلومات (3(2

 .املخاطر ومراقبتها هره إدارة وسياسة (السوق أم خماطر متويلية، أم خماطر

 ونتائج وخصومه املصدر ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة  (4(3

 .  أقصر أيهما التنسيس منر أو األخرية اخلمس املالية السنوات يف أعماله

 .   التابعة ولشركاته املصدر إيرادات إلمجالي جغرايف حتليل (5(4

 أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج يف جوهرية فروقات ألي إيضاح (6(5

 .  املصدر أعلنها توقعات أي

 السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبة معايري عن اختالف ألي إيضاح (7(6

 .   القانونيني للمحاسبني

 ونشاطها فيها املصدر ملكية ونسبة ماهلا ورأس تابعة شركة كل اسم  (8(7

 .    تنسيسها حمل والدولة لعملياتها، الرئيس احملل والدولة الرئيس،

 . تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل  (9(8

 .   األرباح توزيع يف املصدر لسياسة وصف  (11(9

 تعود التصويت يف األحقية  ات األسهم فئة يف مصلحة ألي وصف (11(11

( أقرباءهمو التنفيريني وكبار املصدر إدارة جملس أعضاء عدا) ألشخا 

 تغيري وأي القواعد، هره من (45) املادة مبوجب احلقوق بتلك املصدر أبلغوا

 . األخرية املالية السنة خالل احلقوق تلك يف
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 ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف (12(11

 دين أدوات أو أسهم يف وأقربائهم التنفيريني وكبار املصدر إدارة جملس

 احلقوق تلك أو املصلحة تلك يف تغيري وأي التابعة، شركاته من أي أو املصدر

 .  األخرية املالية السنة خالل

 السداد واجبة أكانت سواء) املصدر على قروض بني املتعلقة املعلومات (13(12

 والشركات للمصدر اإلمجالية باملديونية وكشف ،( لك غري أم الطلب عند

 ومبلغ أصل السنة خالل لقروض سدادًا املصدر دفعها مبالغ وأي لاه التابعة

 وجود عدم حال ويف. القرض واسم اجلهة املاحنة له ومدته واملبلغ املتبقي

 .  برلك إقرار تقديم عليه املصدر، على قروض

 مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف (14(13

 منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب حق مركرات أو تعاقدية

 مقابل املصدر عليه حصل عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل املصدر

 .  لك

 أو للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب اكتتاب أو حتويل حقوق ألي وصف (15(14

 أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مركرات أو تعاقدية مالية أوراق

 .املصدر منحها

 دين أدوات ألي املصدر جانب من إلغاء أو شراء أو اسرتداد ألي وصف (16(15

 املالية األوراق بني التمييز مع املتبقية، املالية األوراق وقيمة لالسرتداد، قابلة

 .   التابعة شركاته اشرتتها اليت وتلك املصدر اشرتاها اليت املدرجة

 األخرية، املالية السنة خالل قدتُع اليت اإلدارة جملس اجتماعات عدد (17(16

 . احلاضرين أمساء فيه موضحًا اجتماع كل حضور وسجل

 . عالقة  ي طرف و املصدر بني صفقة ألي وصف (18(17
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 أو اوفيه ،افيه طرفًا املصدر يكون دوقع أوأعمال  بني تتعلق معلومات (19(18

 أو التنفيري للرئيس أو املصدر إدارة جملس أعضاء ألحد مصلحة افيه كانت

، دوقعال باألعمال أو ،منهم بني عالقة  ي شخص ألي أو املالي للمدير

 توجد مل وإ ا وشروطها ومدتها ومبلغها، دوقعال وطبيعة هره األعمال أو

 .   برلك إقرار تقديم املصدر فعلى القبيل هرا من عقود أعمال أو

 إدارة جملس أعضاء أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (21(19

 .  تعويض أو راتب أي عن التنفيريني كبار أحد أو املصدر

 أي عن املصدر مساهمي أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (21(21

  . األرباح يف حقوق

 أو ضرائب أو زكاة أي لسداد املستحقة النظامية املدفوعات بقيمة بيان (22(21

 . أسبابها وبيان هلا موجز وصف مع أخرى، مستحقات أي أو رسوم

 . املصدر موظفي ملصلحة أنشئت احتياطيات أو استثمارات أي بقيمة بيان (23(22

 : يلي مبا إقرارات (24(23

 .   الصحيح بالشكل ُأعدمت احلسابات سجالت أن .أ 

 .  بفاعلية وُنّفر سليمة أسس على ُأعدم الداخلية الرقابة نظام أن .ب 

 .   نشاطه مواصلة على املصدر قدرة يف يركر شك أي يوجد ال أنه .ج 

 .   لك سبب يوضح إقرار على التقرير حيتوى أن جيب سبق، مما أي إصدار تعرر حال ويف

 . الشركات حوكمة الئحة مبوجب عنها اإلفصاح الواجب املعلومات (25(24
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 املالية القوائم على حتفظات يتضمن القانوني احملاسب تقرير كان إ ا (26(25

 وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة جملس تقرير يوضح أن وجب السنوية،

 . بها متعلقة معلومات

 انتهاء قبل القانوني احملاسب باستبدال اإلدارة جملس توصية حال يف (27(26

 أسباب بيان مع  لك، على التقرير حيتوى أن جيب أجلها، من املعني الفرتة

 . باالستبدال التوصية

 

 وكبار التنفيريني اإلدارة جملس أعضاء واجبات: واألربعون رابعةال املادة

 وتنفير صالحياتهم ممارسة لديه التنفيريني وكبار املصدر إدارة جملس أعضاء على جيب

 .املصدر مصلحة حيقق مبا واجباتهم

 

 الدين أدوات أو األسهم من كبرية حصص مبلكية املتعلق اإلشعار: واألربعون امسةاخل املادة

 للتحويل القابلة

 على جيب شخص، أي على أدناه املركورة احلاالت من أكثر أو واحدة تنطبق عندما ( أ 

 :   العالقة  ات احلالة حبدو  التداول يوم نهاية يف واهليئة املصدر يشعر أن الشخص  لك

 من فئة أي من أكثر أو% 5 نسبته ما يف مصلحة له أو مالكًا يصبح عندما ( 1

 للتحويل القابلة الدين أدوات أو التصويت يف األحقية  ات املصدر أسهم فئات

 .    اخلاصة باملصدر

 يف إليه املشار الشخص مصلحة أو ملكية يف نقص أو زيادة حدو  عند  ( 2

 أسهم من أكثر أو% 1 بنسبة املادة هره من الفقرة )أ( ( من1) الفرعية الفقرة

 أو الزيادة تكن مامل و لك. املصدرب اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات أو

 على لالستحوا  املصدر مال رأس زيادة أو رمسلة، إلصدار نتيجة النقص

 حقوق أسهم إصدار أو املصدر، مال رأس ختفيض أو أصل، شراء أو شركة
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( ب) الفقرة يف املبينني األشخا  من أي أو الشخص فيها يتداول مل أولوية

 .االكتتاب يف حقوقهم ميارسوا أو املادة هره من

 مالكًا للمصدر التنفيريني كبار أحد أو اإلدارة جملس عضو يصبح عندما  ( 3

 اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات أو أسهم حقاوق أي يف مصلحة لاه أو

 . املصدرب

 اإلدارة جملس أعضاء من أي مصلحة أو ملكية يف نقص أو زيادة حدو  عند  ( 4

 األسهم من أكثر أو% 53 بنسبة لديه، التنفيريني كبار أحد أو املصدر، يف

% 1 بنسبة أو املصادر،  لك يف ميتلكهاا اليت للتحاويل القابلة الادين أدوات أو

 أيهما املصدرب اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات أو أسهم من أكثر أو

 رأس زيادة أو رمسلة، إلصدار نتيجة النقص أو الزيادة تكن مامل و لك. أقل

 مال رأس ختفيض أو أصل، شراء أو شركة على لالستحوا  املصدر مال

 من أي أو الشخص فيها يتداول مل أولوية حقوق أسهم إصدار أو املصدر،

 يف حقوقهم ميارسوا أو املادة هره من( ب) الفقرة يف املبينني األشخا 

 .االكتتاب

 للتحويل القابلة الدين أدوات أو لوسهم اإلمجالي العدد حساب عند املادة، هره ألغراض ( ب 

 قابلة دين أدوات أو أسهم أي يف مصلحة لاه الشخص ُيعدم فيها، مصلحة شخص ألي اليت

 : بيانهم اآلتي األشخا  من أي عليها يسيطر أو ميلكها للتحويل

 .الشخص  لك اءأقرب  ( 1

 . الشخص  لك عليها يسيطر شركة  ( 2

 على للحصول الشخص  لك مع باالتفاق يتصرفون آخرين أشخا  أي  ( 3

 للتحويل القابلة الدين أدوات أو أسهم يف التصويت حقوق ممارسة أو مصلحة

 . املصدرب اخلاصة
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 . املادة هره مبوجب تتلقاه إشعار أي نشر للهيئة ( ج 

 اهليئة، أعدمته الري للنمو ج وفقًا املادة هره من( أ) الفقرة يف إليه املشار اإلشعار يكون ( د 

 : اآلتي عن تقل ال معلومات يتضمن أن على

  وي أو للتحويل، القابلة الدين أدوات أو لوسهم املالكني األشخا  أمساء  ( 1

 . فيها التصرف يف األحقية

 . التملك عملية تفاصيل  ( 2

 . متويل قروض أو التملك لعملية آخر شخص من مادي دعم أي تفاصيل  ( 3

 . التملك من اهلدف بيان  ( 4

 عنه اإلفصاح سبق الري التملك هدف تغري حالة يف باحلد  العالقة  ي الشخص علىها( 

 أدوات أو سهماأل من أي يف التصرف له جيوز وال التغري، برلك فورًا واهليئة املصدر إشعار

 .  بالتغري اإلشعار تاريخ من أيام( 13) مضي بعد إال املصدرب اخلاصة للتحويل القابلة دينال

 مالكًا يصبح الري للشخص جيوز ال أحكام، من املادة هره تقتضيه مبا اإلخالل عدم معو(  

 الدين أدوات أو األسهم فئات من فئة أي من أكثر أو% 13 نسبته ما يف مصلحة لاه أو

.  لك على اهليئة موافقة بعد إال منها أي يف التصرف اخلاصة باملصدر للتحويل القابلة

 .   طريقته وحتديد التصرف  لك على معينة قيود فرض للهيئة وجيوز

 

    املالية باألوراق املتعلق اإلبالغ: واألربعون سادسةال املادة

 هوية أو ملكية يف ملحوظ تغيري بني تنخري دون من اهليئة إبالغ املصدر على جيب ( أ 

 .    باملصدر اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات أو األسهم من% 5 على يزيد ملا املالكني

 :   اآلتية باملعلومات تنخري دون من واجلمهور اهليئة إبالغ املصدر على جيب ب(

 . ماله رأس يف مقرتح تغيري أي  ( 1
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 إجراء أو منها حصص دفع أو بإعالنها التوصية أو أرباح إعالن قرار أي  ( 2

 .  املدرجة املالية األوراق حاملي على أخرى توزيعات

 منها حصص دفع بعدم أو إعالنها بعدم التوصية أو أرباح إعالن بعدم قرار أي  ( 3

 املعتاد السياق يف دفعها أو بإعالنها التوصية أو إعالنها املتوقع من يكون

 .  األحدا  جملريات

 أوراقه شراء عرض أو اسرتداد أو سحب أو شراء إعادة أو الستدعاء قرار أي  ( 4

 .  تهوقيم  لك وعدد اإلمجالي واملبلغ املالية،

 .للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بندوات يتعلق الدفع بعدم قرار أي  ( 5

 دين أدوات أو املدرجة األسهم فئات من فئة بني املرتبطة احلقوق يف تغيري أي  ( 6

 .إليها للتحويل قابلة

 

 متفرقة أحكام: واألربعون سابعةال املادة 

 : باآلتي تنخري دون من واجلمهور اهليئة إبالغ املصدر على جيب

 .للمصدر الرئيس املقر أو األساسي النظام يف تغيري أي  (1

 . القانوني للمحاسب تغيري أي  (2

أي  أو للمصدر مصف م تعيني أو تصفية أمر صدور أو تصفية عريضة تقديم  (3

 أنظمة مبوجب إجراءات بني البدء أو الشركات، نظام مبوجب من تابعيه

 . اإلفالس

 وقوع أو تصفيتها، أو الشركة حبل تابعيه من أي أو املصدر من قرار صدور  (4

 .  احلل أو التصفية حتت املصدر وضع توجب زمنية فرتة انتهاء أو حد 
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 صاحبة قضائية جهة أو حمكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم اختا   (5

 يف سلبًا يؤثر أن ميكن االستئنافية، أم االبتدائية املرحلة أيف سواء اختصا 

 على اإلمجالية قيمته تزيد فيما نسبته  أصوله من جزء ألي املصدر استغالل

 .وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة املصدر أصول صايف منأو أكثر  % 5

 .   أعماهلا وجدول العامة اجلمعية النعقاد الدعوة (6

 

   والتقارير واإلشعارات اإلعالنات لغة: ثامنة واألربعونال املادة

 ةباللغ املصدر عن الصادرة والتقارير واإلشعارات اإلعالنات مجيع تكون أن جيب ( أ 

 .اإلجنليزية اللغة إىل  لك من أٍي ترمجة وللمصدر ،العربية

. والتقارير واإلشعارات اإلعالنات وتفسري توضيح يف املعتمدة اللغة هي العربية اللغة تكون ( ب 

  .العربي بالنص يؤخر اإلجنليزي، والنص العربي النص بني تعارض أي وجود حالة ويف

 

  األسهم على القيود: التاسعة واألربعون املادة

 ميلكون أنهم الصادرة اإلصدار نشرة ظهرُت أشخا  جمموعة أو شخص أي على جيب ( أ 

 لتاريخ التالية الستة الشهور خالل األسهم تلك من أي يف التصرف عدم املصدر يف أسهمًا

 .تداوهلا بدء

 ميلكون أنهم الصادرة اإلصدار نشرة ظهرُت أشخا  جمموعة أو شخص أي على جيب ( ب 

 ظهرُت اليت األسهم تلك من أي يف يتصرف لن املسجل املالك بنن التعهد املصدر يف أسهمًا

 تداول بدء لتاريخ التالية الستة الشهور خالل هلا النفعيون املالكون أنهم اإلصدار نشرة

 النفعية امللكية على حائزًا كان إ ا لوسهم نفعيًا مالكًا الشخص وُيعدم. األسهم

 غري أو املتسلسلة الشركات من عدد خالل من األسهم على السيطرة أو النهائية احلقيقية

 .  لك
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 أنهم الصادرة اإلصدار نشرة ظهرُت أشخا  جمموعة أو شخص أي إلزام للهيئة جيوز ( ج 

 من أي يف التصرف عدم املادة هره من( ب)و( أ) الفقرتني يف ورد حسبما أسهما ميلكون

 . املستثمرين حيمي اإلجااراء  لك أن رأت إ ا رشهأ (6) على تزيد فرتًة األسهم تلك

 نتيجة املادة هره من( ب)و( أ) الفقرتني يف إليهم املشار لوشخا  املمنوحة األسهم عدُت ( د 

 فيها التصرف احملظور األسهم ضمن الرمسلة إصدار طريق عن املصدر مال رأس زيادة

 .    املادة هره يف عليها املنصو  لوحكام وفقًا

 ميلكون أنهم الصادرة اإلصدار نشرة ظهرُت أشخا  جمموعة أو شخص أي على جيبها( 

 نهاية عند فيها التصرف على اهليئة من السابقة املوافقة على احلصول املصدر يف أسهمًا

 .املادة هره من( ج) أو( ب) أو( أ) اتالفقر يف عليها منصو  فرتة أي

    

  التنفيريني وكبار اإلدارة جملس أعضاء تعامالت حظر: اخلمسون املادة

(أ منهم بني عالقة  ي شخص أي أو التنفيريني كبار أو اإلدارة جملس ألعضاء جيوز ال 

 : اآلتية الفرتات خالل للمصدر مالية أوراق أي يف التعامل

 إعالن تاريخ حتى املالية السنة ربع لنهاية السابقة تقومييًا يومًا( 15)الا خالل (1

 .   للمصدر فحصها بعد األولية املالية القوائم ونشر

 إعالن تاريخ حتى املالية السنة لنهاية السابقة تقومييًا يومًا( 33)الا خالل  (2

 . للمصدر  املراجعة السنويةاألولية بعد فحصها أو القوائم املالية  املالية القوائم

(ب يف االكتتاب حق ممارسة املادة هره من( أ) الفقرة يف إليه املشار احلظر من يستثنى 

 .وبيعها األولوية حقوق

(ج من أي أثناء املصدر من التنفيريني كبار من أي أو  اإلدارة جملس عضو استقالة عند 

(  ينطبق حيثما) الفرتة هره فإن املادة، هره من( أ) الفقرة يف إليها املشار احلظر فرتات

 .منهم بني عالقة  ي شخص وأي املستقيل التنفيريني كبري أو العضو  لك على تسري
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  والوثائق باملستندات اهليئة تزويد: واخلمسون احلادية املادة

 ومجيع املساهمني إىل ُأرسلت اليت التعاميم من بنسخ اهليئة يزود أن املصدر على جيب

 االجتماعات وإخطارات والعروض واالندماجات باالستحوا ات املتعلقة والوثائق املستندات

 .    إصدارها فور املماثلة، والوثائق املستندات من  لك وغري واإلعالنات والتقارير

 

  املالي املقابل: واخلمسون ثانيةال املادة

 ملا وفقًا للهيئة مالي مقابل دفع إدراجها وقبول املالية أوراقه تسجيل مت الري املصدر على جيب

 .   حتدده
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 التاسع الباب

 والــنفـــاذ الـــنشــر 
 

  والنفا  النشر: واخلمسون ثالثةال املادة

 . نشرها تاريخ من نافرة القواعد هره تكون
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 1 امللحق

 اإلدراج وقبول التسجيل طلب حمتويات

 

 : اآلتية املعلومات دراجاإل وقبول التسجيل طلب يتضمن أن جيب

  األسهم: أواًل

    الصادرة األسهم -

      العدد -

   الفئة -

 (   السعودي بالريال) للسهم االمسية القيمة -

 (  السعودي بالريال) سهم لكل املدفوعة القيمة -

 صادرةال لوسهم املدفوعة القيمة إمجالي-

 

 للتحويل القابلة الدين وأدوات الدين أدوات: ثانيًا

    العدد -

  الفئة-

  االمسية القيمة-

  االسرتداد قيمة-

  الدين ألدوات االمسية القيمة إمجالي-
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  األسهم ملكية: ثالثًا

    األسهم حاملي عدد -

  املالية األوراق عدد-

 املصدر إدارة جملس أعضاء-

  الكبار وناملساهم-

  اجلمهور ميلكها اليت األسهم-

     املوظفون ميلكها اليت األسهم-

  اإلدارة جملس أعضاء ميلكها اليت األسهم-

 

  الطلب موضوع اإلصدار نوع: رابعًا

    الطلب موضوع املالية األوراق قيمة أو عدد -

  الطلب موضوع املالية األوراق وصف-

 ال، اإلجابة كانت إ ا النواحي؟ مجيع من متطابقة الطلب هرا موضوع املالية األوراق هل-

  متطابقة؟ تصبح ومتى اختالفها، أوجه فما

  امللكية شهادات تفاصيل-

  : اآلتية بالصيغة تفويضًا الطلب يتضمن أن جيب

 واجلهات والوكاالت اهليئات مع عالقة  ات معلومات أي تبادل اهليئة إىل املصدر يفوض بهرا" 

 ". عالقة  ات أخرى جهات وأي املالية اخلدمات على اإلشراف عن ولةؤاملس
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  2 مللحقا

 املصدر إقرار

   املالية السوق هيئة  إىل

"( املصدر" مااس ا كار) ااااااااااااااااااااااااااااا إدارة سالاجام اءاأعض نااتافابص اه،اأدن املاوقعايان ناحن

 احلر   لك يف خرينآ) واعتقادنا علمنا حااد إىل بننه واالنفراد بالتضامن نقر"( املصدر)"

 : املصدر أن( واملعقول الواجب

 املتطلبات ومجيع إلدراجا وقبول للتسجيل احملددة الشروط مجيع استوفى  (1

 التسجيل قواعدو املالية السوق نظام يف عليها املنصو  العالقة  ات األخرى

 .   واإلدراج

 نظام مبقتضى اإلصدار نشرة يف تضمينها املطلوب املعلومات مجيع ضممن  (2

 . واإلدراج التسجيل قواعدو املالية السوق

 قواعدو املالية السوق نظام مبقتضى املطلوبة املستندات مجيع سيقدم أو قدم  (3

 . واإلدراج التسجيل

 من املقدم دراجاإل وقبول التسجيل طلب يف تؤثر أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه ونؤكد

 : أننا أيضًا ونؤكد. للهيئة عنها اإلفصاح رأينا يف الواجب من وكان املصدر

 طرح والئحة واإلدراج التسجيل قواعدو املالية السوق نظام وفهمنا قرأنا  (1

 .  املالية األوراق

 إدارة جملس أعضاء بصفتنا النظامية والتزاماتنا مسؤولياتنا طبيعة فهمنا  (2

 . مدرجة املالية أوراقها شركة

 املدرجة املالية األوراق محلة لتمكني منا مطلوب هو ما خا  بشكل فهمنا  (3

  . املصدر تقويم من واجلمهور
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 للمتطلبات استيفائها على متوقف للمصدر املالية األوراق إدراج استمرار بنن نقر كرلك

 نتعهد وبهرا. املتطلبات هلره املصدر والتزام دراج،واإل التسجيل قواعد يف عليها املنصو 

 والقواعد دراجواإل التسجيل قواعدو املالية السوق نظام التزام على واالنفراد بالتضامن ونوافق

 الوفاء على خا  بشكل ونوافق ونتعهد آلخر، حني من اهليئة تصدرها اليت األخرى

 املالية السوق نظام يف العالقة  ي اجلزء يف عليها املنصو  اهليئة جتاه املستمرة بااللتزامات

 للتنكااد جهاادنا قصااارى ببرل واالنفراد بالتضامن أيضًا نتعهدو ،دراجواإل التسجيل قواعدو

 اليت األخرى والقاواعد دراجواإل التسجيل قااواعدو املالية السوق لنظام املصادر التزام ماان

 املالية األوراق دراجإ إلغاء أو تعليق يف اهليئة بصالحية ونقر ،آلخر حني من اهليئة تصدرها

 . لقواعدها وفقًا أخرى إجراءات أي واختا  للمصدر

 سوف مالية أوراق أي طرح طريق عن عليها املتحصل األموال أن واالنفراد بالتضامن ونؤكد

 اهليئة خنطر مل ما و لك ،العالقة  ات اإلصدار نشرة يف عنها املفصح لوسباب وفقًا ستخدمُت

 ونؤكد. بديل استخدام أي على موافقتهم على وحنصل  لك خبالف األوراق املالية محلةو

 من اسُتخرجت قد العالقة  ات اإلصدار نشرة يف املتضمنة املالية املعلومات أن  لك إىل إضافًة

 وفقًا وروجعت ُأعدت قد املالية القوائم تلك وأن ،املراجعة املالية القوائم من جوهري تعديل دون

  .القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة . "(املراجعة عايريما)"ل

 واجلهات والوكاالت اهليئات مع عالقة  ات معلومات أي تبادل اهليئة إىل نفوض بهراو

 . عالقة  ات أخرى جهات وأي املالية اخلدمات على شرافاإل عن ولةؤاملس

 دارةاإل جملس أعضاء: املصدر عن نيابة التوقيع

     ااااااااااااااااااا: االسم       ااااااااااااااااااا: االسااام   ااااااااااااااااااا: االسااام

     ااااااااااااااااااا: التوقيع    اااااااااااااااااااا: التوقيع   اااااااااااااااااااا: التوقيع

    ااااااااااااااااااا: التاريخ   ااااااااااااااااااا: التاريخ    اااااااااااااااااااا: التاريخ
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 3 امللحق

 اإلدارة جملس عضو إقرار

 ويقدم يوقع أن( مماثاًل منصبًا يشغل ولؤمس أو) املصدر إدارة جملسيف  عضو كال علاى جيب

 :  اآلتية املعلومات على حيتوى إقرارًا

 .  الرباعي االسم  (1

 . املدني السجل/  اجلواز رقم  (2

 . امليالد تاريخ  (3

 . اإلقامة حمل  (4

 . اجلنسية  (5

 . وجدت إن والعلمية، املهنية املؤهالت  (6

 اسم تشمل أن على) املاضية اخلمس السنوات مدى على العملية اخلربة  (7

 (.  شغلها اليت واملناصب ،التعيني تاريخو عملها طبيعةو الشركة

 شراكة؟ أي يف شريك أو أخرى شركة إدارة جملس أي يف عضو أنت هل  (8

 وضعهاو الشراكة، أو الشركة تلك اسم فا كر بنعم، اإلجابة كانت إ ا

 جملس يف عضوًا فيه أصبحت الري والتاريخ نشاطها، وطبيعة القانوني

 . فيها شريكًا أو إدارتها

 كانت إ ا قضائية؟ والية أي حتت وقت أي يف إفالسك ُأشهر أن سبق هل  (9

 اإلفالس كان وإ ا إفالسك، أشهرت اليت احملكمة فا كر نعم، اإلجابة

  . هوشروط الرفع على حصولك تاريخ فا كر ،ُرفع قد
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 أي أبرمت أو اإلفالس، من واق صلح ترتيب يف طرفًا وقت أي يف كنت هل (11

   دائنيك؟ مع اإلفالس من الواقي الصلح أشكال من آخر شكل

 نعم، اإلجابة كانت إ ا حبقك؟ صادرة منفرة غري أحكام أي هناك هل (11

 .  الكاملة التفاصيل فا كر

 قضائي حارس أو مدير تعيني أو شركة، ألي اإلجبارية التصفية متت هل (12

 كانت إ ا إدارتها؟ جملس يف عضوًا فيها كنت الي الفرتة خالل عليها

 .  الكاملة التفاصيل فا كر نعم، اإلجابة

 ممتلكاتها مصادرة متت أو اإلجبارية، التصفية حتت شراكة أي ُوضعت هل (13

 يف فا كر نعم، اإلجابة كانت إ ا فيها؟ شريكًا كنت اليت الفرتة خالل

 احلارس أو واملدير التصفية، بدء وتاريخ النشاط، وطبيعة االسم، حالة كل

 الوضع أو النتيجة إىل اإلشارة مع والقيمة، ،احملكمة عينته الري القضائي

 . احلالي

 عضو منصب فيها شغلت شركة أي إدانة أو وقت، أي يف إدانتك تسبق هل (14

 بسبب قضائي، اختصا  حمل أي يف املخالفة ارتكاب وقت إدارة جملس

 تشريع مبوجب خمالفة أو أمانة، خيانة أو احتيااًل تشمل خمالفة ارتكاب

 اإلفصاح فعليك نعم، اإلجابة كانت إ ا األموال؟ بغسل أو بالشركات متعلق

 أو بإدانتك حكمت اليت احملكمة اسم  كر مع اإلدانات تلك كل عن

 والعقوبة للمخالفة الكاملة والتفاصيل احلكم، وتاريخ الشركة، بإدانة

 .  إيقاعها مت اليت

 مبسؤوليتك احلكم قضائي اختصا  حمل أي يف حمكمة ألي سبق هل (15

 مسجلة غري منشنة أو شراكة أو شركة أي إدارة أو تنسيس عن املدنية

 أو الشركة تلك جتاه جانبك من سلوك إساءة  أو مسيء فعل  أو غ  بسبب
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 نعم، اإلجابة كانت إ ا أعضائها؟ من أي جتاه أو املنشنة أو الشراكة

 . الكاملة التفاصيل فا كر

 إدارة جملس عضو منصب لشغل أهليتك بعدم احلكم حمكمة ألي سبق هل (16

 اإلجابة كانت إ ا شركة؟ أي ونؤش تسيري أو إلدارة التصرف أو شركة

 . الكاملة التفاصيل فا كر نعم،

 أو مؤسسة أو مهنية جهة أي يف عضويتك جتديد أو قبول رفض سبق هل (17

 تنديبية إجراءات أو قيود فرض سبق وهل ؟مكان أي يف مالية سوق أو مجعية

 كنت وهل إليها؟ تنتمي كنت أو تنتمي جهة أي من عضويتك سحب أو عليك

 نعم، اإلجابة كانت إ ا بشروط؟ مقيدة مهنية ممارسة شهادة على حاصاًل

 .  الكاملة التفاصيل فا كر

 : اآلتية بالصيغة إقرار (18

 سما ا كر) اااااااااااا شركة إدارة جملس عضو) بصفيت ،(هنا مسكا كتبا) ااااااااااااااا أنا أقر "

 حد على- أعاله الواردة األسئلة مجيع عن اإلجابات بنن" املصدر" با إليها املشار( الشركة

 صحيحة إجابات هي - لك من للتنكد واملعقول التام احلر   لك يف خرًاآ واعتقادي علمي

 والوكاالت اهليئات مع عالقة  ات معلومات أي تبادل اهليئة إىل أفوض وبهرا. وكاملة

 ". عالقة  ات أخرى جهات وأي املالية اخلدمات على اإلشراف عن ولةؤاملس واجلهات
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 4 امللحق

  األسهم إصدار نشرة حمتويات

   اإلصدار نشرة يف املعلومات تضمني

 يف الواردة املعلومات على هاإدراج قبولو أسهم تسجيلل املقدمة اإلصدار نشرة حتتوى أن جيب

 : أدنى حدًا اآلتية األقسام

     الغالف صفحة (1

 (:    تنطبق حيثما) اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 .  التجاري وسجله املصدر تنسيس  (1

 . األسهم عددو املال رأس  (2

 . وحقوقها األسهم فئة يتضمن الطرح عن ملخص  (3

  . الكبار نواملساهم  (4

 . نياملستهدف املستثمرين فئات  (5

 . وشروطه الطرح فرتة  (6

 . (وجدت إن) إدراجها للمصدر سبق اليت األسهم  (7

 مت قد وأنه اهليئة إىل اإلدراج وقبول التسجيل طلب قدم قد املصدر بنن بيان  (8

 . كافة املتطلباتب الوفاء

 املشار" املخاطرة عوامل"و" همامل اإلشعار" إىل الرجوع أهمية إىل يشري بيان  (9

 قرار اختا  قبل امللحق هرا من( 13) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 . االستثمار
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 : اآلتية بالصيغة إقرار  (11

 التسجيل قواعد متطلبات حبسب ُقدمت معلومات على هره اإلصدار نشرة حتتوى" 

 با إليها واملشار) السعودية العربية باململكة املالية السوق هيئة عن الصادرة واإلدراج

) (  الصفحة على أمسا هم تظهر الرين اإلدارة جملس أعضاء ويتحمل "(.اهليئة"

 هره، اإلصدار نشرة يف الواردة املعلومات دقة عن وليةؤاملس كامل ومنفردين جمتمعني

 احلد وإىل املمكنة الدراسات مجيع إجراء بعد واعتقادهم، علمهم حبسب ويؤكدون

 جعل إىل النشرة تضمينها عدم يؤدى أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه املعقول،

( تداول) السعودية املالية السوق وشركة اهليئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي

 أو بدقتها تتعلق تنكيدات أي يانتعط وال النشرة، هره حمتويات عن مسؤولية أي

 تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة نفسيهما يانوختل اكتماهلا،

 ".منها جزء أي على االعتماد عن أو النشرة هره يف ورد عما

  همم إشعار (2

 املعلومات وطبيعة اإلصدار، نشرة من الغرض يوضح ًاإشعار القسم هرا يتضمن أن جيب

 .   النشرة يف املركورة

 الشركة دليل (3

 : اآلتي القسم هرا يتضمن أن جيب

 اهلاتف وأرقام عناوينهم،  لك يف مبا ،يهوممثل باملصدر االتصال معلومات (1

 .    لكرتونياإل املصدر موقعو لكرتونياإل وبريدهم والفاكس
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 إليها ُنسبت جهة أو خبري وبني التالني املوضحني باألطراف االتصال معلومات (2

 اهلاتف وأرقام العناوين  لك يف مبا اإلصدار، نشرة يف تقرير أو إفادة

 . لكرتونياإل والربيد لكرتونيةاإل واملواقع والفاكس

 .املالي املستشار (أ )

 . القانوني املستشار (ب )

   . القانوني احملاسب (ج )

 . التغطية متعهد (د )

 .هابيع أو املالية األوراق عرض هلم املرخص األشخا       )ه (

 . املصدر معها يتعامل اليت التجارية البنوك      )و(

 : الطرح ملخص (4

 اإلصدار نشرة قراءة أهمية بشنن املستهدفني للمستثمرين ًاتنويه القسم هرا يتضمن أن جيب

 (: تنطبق حيثما) اآلتية املعلومات على حيتوي وأن. االستثماري قرارهم اختاا  قبل كاملة

 . تنسيسه عن ومعلومات هووصف املصدر اسم (1

 . املصدر اتطانش (2

 .هوبعد الطرح قبل ملكيتهم ونسب أسهمهم وعدد الكبار املساهمون (3

 . املصدر مال رأس (4

 . املصدر أسهم عدد إمجالي (5

 . للسهم اإلمسية القيمة (6

 . املطروحة األسهم عدد إمجالي (7
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 . املصدر مال رأس من املطروحة األسهم نسبة (8

 .  الطرح سعر (9

  . الطرح قيمة إمجالي (11

 .الطرح متحصالت استخدام (11

 . بتغطيتها املتعهد الطرح أسهم عدد (12

 . بتغطيته املتعهد الطرح قيمة إمجالي (13

 .املستهدفني املستثمرين فئات (14

 . املستهدفني املستثمرين فئات من فئة لكل املطروحة األسهم عدد إمجالي (15

 .املستهدفني املستثمرين فئات من فئة لكل االكتتاب طريقة (16

 فئات من فئة لكل فيها االكتتاب ميكن اليت األسهم لعدد األدنى احلد (17

 . املستهدفني املستثمرين

 من فئة لكل فيها الكتتابا ميكن اليت األسهم لعدد األدنى احلد قيمة (18

 . املستهدفني املستثمرين فئات

 فئات من فئة لكل فيها االكتتاب ميكن اليت األسهم لعدد األعلى احلد (19

 . املستهدفني املستثمرين

 من فئة لكل فيها الكتتابا ميكن اليت األسهم لعدد األعلى احلد قيمة (21

 . املستهدفني املستثمرين فئات

 .املستهدفني املستثمرين فئات من فئة لكل الفائض ورد التخصيص طريقة (21

  . الطرح فرتة (22



 

64 
 

 . األرباح يف األحقية (23

 .   التصويت حقوق (24

 .  األسهم على املفروضة القيود (25

 .(وجدت إن) إدراجها للمصدر سبق اليت األسهم (26

 املشار "املخاطرة عوامل"و" همامل اإلشعار" إىل الرجوع أهمية إىل يشري بيان (27

 قرار اختا  قبل امللحق هرا من( 13) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 .االستثمار

 االكتتاب وإجراءات همةامل التواريخ (5

 : اآلتي القسم هرا يتضمن أن جيب

 .للطرح املتوقعة التواريخ يوضح زمي جدول (1

 .االكتتاب بطلب التقدم كيفية (2

  األساسية املعلومات ملخص (6

 اإلصدار، نشرة عليها حتتوى اليت األساسية للمعلومات ملخصًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 : لك يف مبا

 اإلصدار نشرة قراءة على بناء   االستثمار قرار اختا  حول للمستثمرين تنويه  (1

 .فق  النشرة ملخص وليس الكاملة

 .للمصدر وصف  (2

 .العامة واسرتاتيجيته املصدر رسالة  (3

 .للمصدر التنافسية وامليزات القوة نواحي  (4
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 .السوق إىل العامة النظرة  (5

 املالية املعلومات ملخص (7

 نشرة عليها حتتوى اليت األساسية املالية املعلومات عن ملخصًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 الرئيسة واملؤشرات النقدية والتدفقات املالي والوضع التشغيلي األداء  لك يف مبا اإلصدار،

  .للمصدر

  احملتويات جدول (8

 . اإلصدار نشرة حمتويات جدول القسم هرا يتضمن أن جيب

  واملصطلحات التعريفات (9

 .   اإلصدار نشرة يف املستخدمة واملصطلحات بالتعريفات جدواًل القسم هرا يتضمن أن جيب

  املخاطرة عوامل  (11

 : اآلتي خبصو  املخاطرة بعوامل متعلقة معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 .    املصدر (1

 . املصدر فيه يعمل الري والقطاع السوق (2

 . املطروحة املالية األوراق (3

  والقطاع السوق عن معلومات  (11

 .املصدر فيه يعمل الري والقطاع السوق عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

  أعماله وطبيعة املصدر عن خلفية  (12

 :     اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب
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 املقر وعنوان السجل، يف املبني والعنوان التجاري السجل ورقم الرمسي االسم  (1

 . السجل يف املبني العنوان عن خمتلفًا كان إ ا للمصدر الرئيس

 . املصدر تنسيس تاريخ  (2

 والقيمة إصدارها، على املتفق أو والصادرة، بها املصرح املصدر أسهم  (3

 . هاووصف لوسهم مسيةاإل والقيمة املدفوعة،

 (.  وجدت إن) اجملموعة داخل املصدر موقع يوضح للمجموعة تنظيمي وصف  (4

 وتفاصيل (وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر ألعمال العامة الطبيعة  (5

 اتطانش أو منتجات أي وبيان املقدمة اخلدمات أو املبيعة الرئيسة املنتجات

 .  مهمة جديدة

 خارج جتاري نشاط( وجدت إن) التابعة شركاته أو للمصدر كان إ ا  (6

 جزء وجود حالة ويف. النشاط هرا موقع توضح إفادة تقديم وجب  اململكة،

 حتديد جيب اململكة، خارج التابعة شركاته وأ املصدر أصول من جوهري

 .  اململكة يف املوجودة األصول وقيمة وقيمتها األصول تلك وجود مكان

 األحبا  بشنن( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر بسياسة تتعلق معلومات  (7

 املالية السنوات مدى على اإلنتاج يف املتبعة والطرق جديدة ملنتجات والتطوير

 . مهمة املعلومات تلك كانت إ ا السابقة، الثال 

 ميكن( وجدت إن) التابعة شركاته أو املصدر أعمال يف انقطاع أي تفاصيل  (8

 شهرًا( 12)الا خالل املالي الوضع يف ملحوظًا تنثريًا أثر قد يكون أو يؤثر أن

 .   األخرية

 وأي( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر لدى العاملني األشخا  عدد  (9

 بيان مع السابقتني، املاليتني السنتني خالل العدد لرلك جوهرية تغيريات
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 نسبة وحبسب الرئيسة النشاط فئات حبسب العاملني األشخا  تاوزيع

 .  السعودة

 كان وإن النشاط لطبيعة جوهري تغيري أي إلجراء نية وجود بعدم يفيد إقرار (11

 نشاط يف وتنثريه التغيري هرا عن مفصل وصف تقديم وجب لرلك، نية هناك

 . ورحبيته املصدر

 التنظيمي اهليكل  (13

 :اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

  اإلدارة (1

 الرقابية واللجان املصدر إدارة جملس يوضح تنظيمي هيكل (أ )

 . التنفيريني كبار بها يقوم اليت والوظائف

 اخلربة وجماالت العلميةو املهنية للمؤهالت ووصف الكامل االسم (ب )

 أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء جلميع التعيني وتاريخ

 جملس سر وأمني التنفيريني وكبار املقرتحني اإلدارة جملس

 هو وهل عدمها من عضوال استقاللية توضيح مع ،املصدر إدارة

 .تنفيري غري أم تنفيري

 احلالية األخرى اإلدارة لساجم عضوية مناصب عن تفاصيل (ج )

 جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء جلميع والسابقة

 إدارة جملس سر وأمني التنفيريني وكبار املقرتحني اإلدارة

 وتاريخ القانوني وكيانها الشركة اسم تتضمن أن على املصدر،

 .الشركة فيه تعمل الري والقطاع العضوية ونهاية بداية
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 املصدر إدارة جملس أعضاء من عضو أي إفالس حاالت عن تقرير (د )

 أو التنفيريني كبار أحد أو املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو

 . املصدر إدارة جملس سر أمني

 كان لشركة السابقة اخلمس السنوات يف إعسار أي عن تفاصيل     )ه (

 اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء من أي

 إدارة جملس سر أمني أو التنفيريني كبار أحد أو املقرتحني

 أو إداري منصب يف املعسرة الشركة قبل من معينًا املصدر

 . فيها إشرايف

 من عضو لكل املباشرة غري أو املباشرة املصاحل يوضح تقرير    )و(

 املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء

 من وأي املصدر إدارة جملس سر وأمني التنفيريني وكبار

 إن) التابعة وشركاته املصدر دين أدوات أو أسهم يف أقربائهم

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،(وجدت

 له تابع أي أو املصدر منحها اليت العينية واملزايا املكافآت جمموع      )ز(

 جملس عضاءأل لإلدراج السابقة املالية الثال  السنوات خالل

 املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيريني كبار من ومخسة اإلدارة

 واملدير التنفيري الرئيس إليهم يضاف املصدر، من والتعويضات

 .ضمنهم من يكونا مل إن للمصدر املالي

 ألعضاء (وجدت نإ) املقرتحة أو احلالية العمل عقود ملخص     )ح(

 . املالي واملدير التنفيري والرئيس اإلدارة جملس

 مزمع أو املفعول ساري ترتيب أو عقد ألي الكاملة التفاصيل    )ط(

 اإلدارة جملس أعضاء ألحد فيه اإلصدار نشرة تقديم عند إبرامه
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 أعمال يف مصلحة أقربائهم من أي أو التنفيريني كبار من أي أو

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،(وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر

 تلك أعضاء أمساء  لك يف مبا اإلدارة جملس جلان عن معلومات     )ي(

 . جلنة كل مبوجبها تعمل اليت االختصاصات وملخص اللجان

 .    الشركات حوكمة لالئحة املصدر التزام عن معلومات      )ك(

 املوظفون (2

 قبولو التسجيل طلب تقديم قبل قائمة للموظفني أسهم برامج أي (أ )

 .املصدر أسهم يف املوظفني ملكية إمجالي بيان مع اإلدراج

 . املصدر مال رأس يف املوظفني تشرك أخرى ترتيبات أي (ب )

 اإلدارة وحتليل ومناقشة املالية املعلومات  (14

 املالية للسنوات( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر عن أدناه املطلوبة املعلومات تقديم جيب

 القوائم يف املشمولة الفرتةو اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال 

 :واإلدراج التسجيل قواعد من (11) املادة من( ج) للفقرة وفقًا األولية املالية

 لتلك املصدر إدارة وحتليل مناقشة إىل إضافًة املالية للمعلومات مقارنة جداول  (1

 :        املقارنة جداول تكون أن وجيب. املالية املعلومات

 . موحد أساس على معدمة (أ )

 .    املراجعة املالية القوائم من جوهرية تعديالت دون من مستخرجة (ب )

 يف املتبع مع يتفق بشكل مقدمة مالية معلومات على حمتوية (ج )

 . للمصدر السنوية املالية القوائم
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 يف عليها املنصو  للمتطلبات وفقًا القانوني احملاسب عن صادر تقرير إعداد  (2

 : اآلتية األحوال من أي يف واإلدراج التسجيل قواعد من( 6) رقم امللحق

 القوائم على القانوني احملاسب تقرير يف حتفظ هناك كان إ ا (أ )

 السابقة الثال  املالية السنوات من أي عن للمصدر املوحدة املالية

 .    اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة

 رأس يف تغيري أو املصدر يف هيكلية تغيريات أي جراءإ حال يف (ب )

 الثال  املالية السنوات خالل خارجي متويل باستخدام املال

 . اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة

 .للمصدر احملاسبية السياسات يف جوهري تغيري أي إجراء حال يف (ج )

 املالية للقوائم جوهري تعديل أي إجراء إلزام أو إجراء حال يف (د )

( أ) الفرعية الفقرة يف إليها املشار الفرتات خالل واملعلنة املراجعة

 . أعاله

 غريها أو التعاقدية املالية األوراق  لك يف مبا املمتلكات عن تفاصيل تقديم  (3

 قيمتها من التنكد يصعب أو للتقلبات عرضة قيمتها تكون اليت األصول من

 . املالي املوقف تقييم يف كبري بشكل يؤثر مما

 ونتائج والتشغيلي املالي األداء عن أدناه املطلوبة املعلومات تقديم جيب  (4

 : العمليات

 .األداء مؤشرات (أ )

 . رئيس نشاط لكل العمليات ونتائج والتشغيلي املالي األداء (ب )

 قد بالنشاط متعلقة اقتصادية دورات أو مومسية عوامل أي  (ج )

 . املالي والوضع األعمال يف تنثري هلا يكون
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 . املالية املعلومات يف أخرى إىل سنة من جوهرية تغيريات أي شرح (د )

 نقدية أو مالية أو اقتصادية أو حكومية سياسات أي عن معلومات     )ه (

 بشكل تؤثر أن ميكن أو أثرت أخرى عوامل أي أو سياسية أو

 . العمليات يف( مباشر غري أو مباشر) جوهري

 . التمويل هيكل        )و(

 جوهرية تعديالت أو املصدر، مال رأس يف تعديالت أي تفاصيل      )ز(

 الثال  السنوات خالل ،(وجدت إن) التابعة شركاته مال رأس يف

 وجيب. اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة

 من إصدارات أي وشروط سعر على التفاصيل تلك تشتمل أن

 . التابعة شركاته أو املصدر

( وجدت إن) التابعة شركاته أو للمصدر مال رأس أي تفاصيل     )ح(

 سيتم أو مت الري العوض  لك يف مبا خيار، حبق مشمواًل يكون

 له املمنوح الشخص واسم ومدته وسعره احلق،  لك منح مقابله

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،هوعنوان اخليار حق

 :واملعدات واملباني املمتلكات  (5

 األصول  لك يف مبا مهمة، حالية ثابتة أصول أي عن تفاصيل (أ )

 .املستنجرة

 .السياسات لتلك متوقعة تعديالت وأي االستهالك لسياسات شرح (ب )

 .استئجارها أو شرا ها مزمع مهمة ثابتة أصول أي عن تفاصيل (ج )
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 أحد  يف موحد أساس على كشف إعداد جيب ،املديونيات إىل بالنسبة  (6

 : اآلتي يتضمن العملية الناحية من ممكن تاريخ

 والقائمة، الصادرة الدين ألدوات اإلمجالي املبلغ تصنيف و حتليل (أ )

 التمييز مع ألجل، والقروض إصدارها، يتم ومل عليها واملوافق

 بضمان املضمونة غري أو ،يشخص  بضمان املشمولة القروض بني

( هلا رهنًا غريه أم املصدر أقدم سواء) برهن املضمونة أو ،شخصي

 . لك ينفي إقرار تقديم أو برهن، املضمونة غري أو

 املديونيات أو القروض جلميع اإلمجالي املبلغ تصنيف و حتليل (ب )

 احلسابات من املكشوف على السحب  لك يف مبا األخرى

 التزامات أو القبول وائتمان القبول حتت وااللتزامات املصرفية،

 املشمولة والديون القروض بني التمييز مع التنجريي، الشراء

 املضمونة أو شخصي، بضمان املشمولة غري أو شخصي بضمان

 . لك ينفي إقرار تقديم أو برهن، املضمونة غري أو برهن

 ىاعل اءاباواألع وقااقاواحل اتااوناالره عاياماج وتصاناياف حتالايال  (ج )

 . لك ينفي إقرار تقديم أو ،التابعة شركاته و املصدر ممتلكات

 ينفي إقرار تقديم أو ضمانات، أو حمتملة التزامات ألي حتليل (د )

 .      لك

 من (11) املادة من( و) الفقرة يف املوضح النحو على العامل املال برأس بيان  (7

 . واإلدراج التسجيل قواعد

 الوضع يف جوهري سليب تغيري أي شننيف  اإلدارة جملس أعضاء من تقرير  (8

 طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال  السنوات خالل والتجاري املالي
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 احملاسب تقرير يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، قبولو التسجيل

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،اإلصدار نشرة اعتماد حتى القانوني

 نقدي غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي تفاصيل  (9

 السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة أي أو املصدر منحه

 ما يف  اإلدراج وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال 

 أعضاء من أي أمساء إىل إضافًة مالية، أوراق أي طرح أو بإصدار يتعلق

 أو التنفيريني كبار أو املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو اإلدارة جملس

 من أي على حصلوا الرين اخلرباء أو املالية األوراق طرح أو بعرض القائمني

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو املنافع، أو الدفعات تلك

 األرباح توزيع سياسة  (15

 متت توزيعات أي وتفاصيل املصدر أرباح توزيع لسياسة شرحًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 . السابقة الثال  السنوات خالل

  املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام  (16

 كيفية عن وبيانًا ومصاريفه، الطرح ملتحصالت تقديرًا القسم هرا يتضمن أن جيب (أ 

 . املتحصالت تلك استخدام

 تلك طبيعة وصف وجب مستقبلية، مشاريع لتمويل ستخدمسُت املتحصالت كانت إ ا (ب 

 : اآلتية املعلومات وتضمني املشاريع

 .املستقبلية عيراشامل لتنفير الرئيسة واملراحل الزمي اجلدول  (1

 حتديد مع املستقبلية عيراباملش املتعلقة التقديرية التكاليف يوضح جدول  (2

 . التمويل مصادر عن تفاصيل إىل إضافًة اإلنفاق، فيها سيتم اليت املراحل
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 اخلرباء إفادات  (17

 لرلك وهل اخلبري مؤهالت تضمني وجب خبري، أعدها إفادة تشمل اإلصدار نشرة كانت إ ا

 تابعة شركة أي أو املصدر يف نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أي هائأقرب من ألي أو اخلبري

 بصيغتها اإلصدار نشرة ضمن إفادته نشر على الكتابية موافقته أعطى قد اخلبري وأن ،لاه

 .  املوافقة تلك يسحب مل وأنه اإلصدار نشرة يف ترد كما ونصها

 اإلقرارات  (18

 :  اآلتيإقرار  املصدر إدارة جملس أعضاء على جيب

 يف انقطاع أي هناك يكن مل النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (1

 يؤثر أن ميكن (وجدت إن) التابعة شركاته من شركة أي أو املصدر أعمال

 .  األخرية شهرًا( 12)اال خالل املالي الوضع يف ملحوظًا تنثريًا أثر قد يكون أو

 أو عموالت أي ُتمنح مل النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (2

 أي أو املصدر قبل من نقدي غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات

 السابقة الثال  السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة

 أو بإصدار يتعلق ما يف اإلدراج وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة

  .مالية أوراق أي طرح

 تغيري أي هناك يكن مل النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (3

 شركاته من شركة أي أو للمصدر والتجاري املالي الوضع يف جوهري سليب

 طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال  السنوات خالل( وجدت إن) التابعة

 احملاسب تقرير يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، قبولو التسجيل

 . اإلصدار نشرة اعتماد حتى القانوني
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 اإلدارة جملس ألعضاء ليس النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (4

 من أي يف أو املصدر يف نوع أي من مصلحة أو أسهم أي أقربائهم من ألي أو

 (.وجدت إن) التابعة شركاته

 القانونية املعلومات  (19

 :اآلتية القانونية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 أخرى، تنسيس مستندات وأي للمصدر األساسي النظام نصو  خالصة  (1

 : اآلتي تشمل أن على

 . صدرامل أغراض (أ )

 وجلانه للمصدر واإلشرافية اإلدارية بالشؤون املتعلقة األحكام (ب )

 . الرقابية

 . املالية باألوراق املتعلقة والقيود باحلقوق املتعلقة األحكام (ج )

 . فئاتها أو األسهم حقوق تعديل تنظم اليت األحكام (د )

 . العمومية اجلمعيات عقد تنظم اليت األحكام      )ه (

 . صدرامل وحل التصفية تنظم اليت األحكام      )و(

 التنفيري الرئيس أو اإلدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي      )ز(

 .   مصلحة فيه لاه اقرتاح أو عقد على التصويت حق

 التنفيري الرئيس أو اإلدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي      )ح(

 .اهلم متنح مكافآت على التصويت حق

 حق التنفيريني كبار أو اإلدارة جملس ألعضاء جتيز صالحية أي     )ط(

 . املصدر من االقرتاض
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 . اجلوهرية العقود جلميع ملخص  (2

 . العالقة  وي األطراف مع العقود جلميع ملخص  (3

 علوماتامل نيتضم جيب ،(وجدت إن) التابعة وشركاته باملصدر يتعلق ما يف  (4

 : ةاآلتي

 أو التجارية العالمات مثل امللموسة غري األصول عن تفاصيل (أ )

 الفكرية امللكية حقوق أو النشر حقوق أو االخرتاع براءات

 املصدر رحبية أو بنعمال وتتعلق جوهرية ُتعدم اليت األخرى

 املصدر اعتماد مدى توضح وإفادة ،(وجدت إن) التابعة وشركاته

 .  األصول تلك على( وجدت إن) التابعة وشركاته

 قائمة دعوى أي  لك يف مبا) مطالبة أو قضائية دعوى أي تفاصيل (ب )

 تؤثر أن ميكن قائمة حتقيق إجراءات أي أو (بإقامتها مهدد أو

 أو( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر أعمال يف ًاجوهري تنثريًا

 .      لك بنفي إفادة تقديم أو .املالي مركزه

 محلة حلقوق وصف تقديم جيب الطلب، موضوع باألسهم يتعلق ما يف (5

 :اآلتي سبحب األسهم،

 االسرتداد وحقوق األرباح، حصص يف واحلقوق التصويت، حقوق (أ )

 أو التصفية عند األصول فائض يف احلقوق أو الشراء، إعادة أو

 حبقوق املتعلقة األخرى املهمة املعلومات ومجيع  لك، غري أو احلل

 . األسهم تلك محلة

 . احلقوق تلك لتعديل الالزمة املوافقات ملخص (ب )
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 التغطية متعهد  (21

 :  اآلتي تشتمل الطرح، تغطية متعهد عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 .هوعنوان التغطية متعهد اسم  (1

 التعويض ترتيبات  لك يف مبا بالتغطية، التعهد التفاقية الرئيسة الشروط  (2

 .   التغطية ومتعهد املصدر بني املالي

 املصاريف  (21

 . الطرح مصاريف إمجالي عن تفاصيل القسم هرا يتضمن أن جيب

 عفاءاتاإل  (22

 .  منها املصدر اهليئة أعفت اليت املتطلبات مجيع عن تفاصيل القسم هرا يتضمن أن جيب

 طهوشرو الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات  (23

  : اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 . اهليئة إىل ُقدم دراجاإل وقبول التسجيل طلب أن توضح إفادة (1

 . املطروحة األسهم عددو الطرح قيمة وإمجالي نوع (2

 . سهم لكل االمسية والقيمة الطرح سعر (3

 . االكتتاب طريقة (4

 . وشروطها الطرح فرتة (5

 .الفائض ورد تخصيصال طريقة (6

 . الطرح تعليق فيها جيوز اليت والظروف األوقات (7
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 . األسهم مبوجبها سُتطرح اليت واملاوافقات القارارات وصف (8

 . معينة أسهم يف التصرف ملنع قائمة ترتيبات أي عن إفادة (9

 نفسه، الوقت يف أكثر أو دولتني أسواق يف ا اخل أو عامال طرحال حالة يف (11

 جيب األسواق، هره لبعض أسهم شرحية حجز يتم سوف أو مت قد كان وإ ا

 . الشرحية تلك عن تفاصيل تضمني

  املال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر يف التغري  (24

 عن معلومات القسم هرا يتضمن أن وجب املصدر، مال رأس زيادة عن ناجتًا الطرح كان إ ا

 .األسهم محلة يف  لك وتنثري الطرح بعد التغري هرا ونسبة السهم سعر يف املتوقع التغري

 باالكتتاب اخلاصة التعهدات  (25

 التخصيص وعملية االكتتاب وتعهدات طلب عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

  .املالية السوق وتفاصيل

 للمعاينة املتاحة املستندات  (26

 املستندات معاينة فيه تتاح الري اململكة يف املكان عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 يومًا 23 عن الفرتة تلك تقل أال على) خالهلا املعاينة إجراء ميكن اليت الزمنية والفرتة التالية

 (:الطرح فرتة نهاية قبل

 .    األخرى تنسيسال مستنداتو للمصدر األساسي النظام  (1

 . اجلمهور على املالية األوراق طرح جييز أمر أو مستند أي  (2

 القسم من( 1) الفقرة من( ط) الفرعية الفقرة مبوجب عنه ُأفصح عقد كل  (3

 . حمرر غري اتفاق أي تفاصيل على حتتوي مركرة أو امللحق، هرا من( 13)

 . للمصدر  األوراق املالية تقويمال تقرير  (4
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 والبيانات القيمة وتقديرات األخرى، واملستندات واخلطابات التقارير مجيع  (5

 .اإلصدار نشرة يف إليها اإلشارة أو منها جزء أي وُيضمَّن خبري أي يعدها اليت

 املالية والقوائم( وجدت إن) التابعة وشركاته للمصدر املراجعة املالية القوائم  (6

 نشرة لنشر مباشرة السابقة املالية الثال  السنوات من لكل للمصدر املوحدة

 . أولية مالية قوائم أحد  إىل إضافًة اإلصدار،

 القانوني احملاسب تقرير  (27

 اليت الثال  املالية السنوات من لكل للمصدر املوحدةاملراجعة  املالية القوائم إرفاق جيب

 .أولية مالية قوائم أحد  إىل إضافًة اإلصدار، نشرة نشر مباشرة تسبق
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 5 امللحق

 للتحويل القابلة الدين وأدوات الدين أدوات إصدار نشرة حمتويات

 

   اإلصدار نشرة يف املعلومات تضمني

 القابلة الدين وأدوات دين أدوات إدراج وقبول لتسجيل املقدمة اإلصدار نشرة حتتوى أن جيب

 : أدنى حدًا اآلتية األقسام يف الواردة املعلومات على للتحويل

     الغالف صفحة (1

 (:    ينطبق حيثما) اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 .  التجاري وسجله املصدر تنسيس  (1

 . األسهم عددو املال رأس  (2

 . وحقوقها الدين أدوات تفاصيل يتضمن الطرح عن ملخص  (3

  . الكبار نواملساهم  (4

 . نياملستهدف املستثمرين فئات  (5

 . وشروطها الطرح فرتة  (6

 . (وجدت إن) إدراجها للمصدر سبق اليت الدين وأدوات األسهم  (7

 مت قد وأنه لهيئةل اإلدراج وقبول التسجيل طلب قدم قد املصدر بنن بيان  (8

 . كافة باملتطلبات الوفاء
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 املشار" املخاطرة عوامل"و" همامل اإلشعار" إىل الرجوع أهمية إىل يشري بيان  (9

 قرار اختا  قبل امللحق هرا من( 9) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 . االستثمار

 : اآلتية بالصيغة إقرار (11

 التسجيل قواعد متطلبات حبسب ُقدمت معلومات على هره اإلصدار نشرة حتتوى" 

 با إليها املشار) السعودية العربية باململكة املالية السوق هيئة عن الصادرة واإلدراج

) (  الصفحة على أمسا هم تظهر الرين اإلدارة جملس أعضاء ويتحمل "(.اهليئة"

 هره، اإلصدار نشرة يف الواردة املعلومات دقة عن وليةؤاملس كامل ومنفردين جمتمعني

 احلد وإىل املمكنة الدراسات مجيع إجراء بعد واعتقادهم، علمهم حبسب ويؤكدون

 جعل إىل النشرة تضمينها عدم يؤدى أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه املعقول،

( تداول) السعودية املالية السوق وشركة اهليئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي

 أو بدقتها تتعلق تنكيدات أي يانتعط وال النشرة، هره حمتويات عن مسؤولية أي

 تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة نفسيهما يانوختل اكتماهلا،

 ".منها جزء أي على االعتماد عن أو النشرة هره يف ورد عما

  همم إشعار (2

 املعلومات وطبيعة اإلصدار، نشرة من الغرض يوضح ًاإشعار القسم هرا يتضمن أن جيب

 .   النشرة يف املركورة

 الشركة دليل (3

 : اآلتي القسم هرا يتضمن أن جيب

 اهلاتف وأرقام عناوينهم،  لك يف مبا ،يهوممثل باملصدر االتصال معلومات  (1

 .    لكرتونياإل املصدر موقعو لكرتونياإل وبريدهم والفاكس
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 إليها سبتُن جهة أو خبري وبني التالني املوضحني باألطراف االتصال معلومات  (2

 اهلاتف وأرقام العناوين  لك يف مبا اإلصدار، نشرة يف تقرير أو إفادة

  :لكرتونياإل والربيد لكرتونيةاإل واملواقع والفاكس

 .املالي املستشار (أ )

   . القانوني املستشار (ب )

   . القانوني احملاسب (ج )

 . التغطية متعهد (د )

 .هابيع أواملالية  األوراق عرض هلم املرخص األشخا  (ه )

 . املصدر معها يتعامل اليت التجارية البنوك (و )

 : الطرح ملخص (4

 اإلصدار نشرة قراءة أهمية بشنن املستهدفني للمستثمرين تنويهًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 (: تنطبق حيثما) اآلتية املعلومات على حيتوي وأن. االستثماري قرارهم اختاا  قبل كاملة

 . تنسيسه عن ومعلومات ووصفه املصدر اسم (1

 . املصدر نشاطات (2

 .ملكيتهم ونسب أسهمهم وعدد الكبار نواملساهم (3

 . املصدر مال رأس (4

 . املصدر أسهم عدد إمجالي (5

 . املطروحة الدينألداة  االمسية القيمة (6

 .الطرح متحصالت استخدام (7



 

83 
 

 .املستهدفني املستثمرين فئات (8

 .املستهدفني املستثمرين فئات من فئة لكل االكتتاب طريقة (9

 من فئة لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األدنى احلد (11

 . املستهدفني املستثمرين فئات

 فئة لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األدنى احلد قيمة (11

 . املستهدفني املستثمرين فئات من

 من فئة لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األعلى احلد (12

 . املستهدفني املستثمرين فئات

 فئة لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األعلى احلد قيمة (13

 . املستهدفني املستثمرين فئات من

 .املستهدفني املستثمرين فئات من فئة لكل الفائض ورد التخصيص طريقة (14

  . الطرح فرتة (15

 . الدين أدوات حلاملي املمنوحة للحقوق كاملة معلومات (16

 .   الدين أدوات تفاصيل  (17

 النهائي االستحقاق تاريخ  لك يف مبا بالتسديد، املتعلقة التواريخ تفاصيل (18

 طلب على بناء للتنفير قابلة هي هل حتديد مع املبكر، السداد وتواريخ

 .الدفعات بدء وتاريخ الدين أداة حامل طلب على بناء  أم املصدر

 .الدين أدوات على املفروضة القيود (19

 .الدين أدوات ملكية نقل ترتيبات عن تفاصيل (21

   .الدين أدوات ملكية ونقل والتسجيل، الدفع، وكالء وعناوين أمساء (21
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 .الدين ألدوات املبكر االسرتداد عن تفاصيل (22

 املشار" املخاطرة عوامل" و" همامل اإلشعار" إىل الرجوع أهمية إىل يشري بيان (23

 قرار اختا  قبل امللحق هرا من( 9) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 . االستثمار

  األساسية املعلومات ملخص (5

 اإلصدار، نشرة عليها حتتوى اليت األساسية للمعلومات ملخصًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 : لك يف مبا

 اإلصدار نشرة قراءة على بناء  االستثمار قرار اختا  حول للمستثمرين تنويه  (1

 .فق  النشرة ملخص ليس و الكاملة

 .للمصدر وصف (2

 .العامة واسرتاتيجيته املصدر رسالة (3

 .للمصدر التنافسية وامليزات القوة نواحي (4

 .السوق إىل العامة النظرة (5

 املالية املعلومات ملخص (6

 نشرة عليها حتتوى اليت األساسية املالية عن املعلومات ملخصًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 الرئيسة واملؤشرات النقدية والتدفقات املالي والوضع التشغيلي األداء  لك يف مبا اإلصدار،

  .للمصدر

  احملتويات جدول (7

 . اإلصدار نشرة حمتويات جدول القسم هرا يتضمن أن جيب
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  واملصطلحات التعريفات (8

 .   اإلصدار نشرة يف املستخدمة واملصطلحات بالتعريفات جدواًل القسم هرا يتضمن أن جيب

  املخاطرة عوامل (9

 : اآلتي خبصو  املخاطرة بعوامل متعلقة معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 .    املصدر (1

 . املصدر فيه يعمل الري والقطاع السوق (2

 . املطروحة املالية األوراق (3

  والقطاع السوق عن معلومات (11

 .املصدر فيه يعمل الري والقطاع السوق عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

  أعماله وطبيعة صدرامل عن خلفية (11

 :     اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 املقر وعنوان السجل، يف املبني والعنوان التجاري السجل ورقم الرمسي االسم  (1

 . السجل يف املبني العنوان عن خمتلفًا كان إ ا للمصدر الرئيس

 . املصدر تنسيس تاريخ  (2

 والقيمة إصدارها، على املتفق أو والصادرة، بها املصرح املصدر أسهم  (3

 . هاووصف لوسهم اإلمسية والقيمة املدفوعة،

 (.  وجدت إن) اجملموعة داخل املصدر موقع يوضح للمجموعة تنظيمي وصف  (4
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 وتفاصيل (وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر ألعمال العامة الطبيعة  (5

 اتطانش أو منتجات أي وبيان املقدمة اخلدمات أو املبيعة الرئيسة املنتجات

 .  مهمة جديدة

 خارج جتاري نشاط( وجدت إن) التابعة شركاته أو للمصدر كان إ ا  (6

 جزء وجود حالة ويف. النشاط هرا موقع توضح إفادة تقديم وجب  اململكة،

 حتديد جيب اململكة، خارج التابعة شركاته وأ املصدر أصول من جوهري

 .  اململكة يف املوجودة األصول وقيمة وقيمتها األصول تلك وجود مكان

 األحبا  بشنن( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر بسياسة تتعلق معلومات  (7

 املالية السنوات مدى على اإلنتاج يف املتبعة والطرق جديدة ملنتجات والتطوير

 . مهمة املعلومات تلك كانت إ ا السابقة الثال 

( وجدت إن) التابعة شركاته أو املصدر أعمال يف انقطاع أي عن تفاصيل  (8

( 12)الا خالل املالي الوضع يف ملحوظًا تنثريًا أثر قد يكون أو يؤثر أن ميكن

 .   األخرية شهرًا

 وأي( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر لدى العاملني األشخا  عدد  (9

 بيان مع السابقتني، املاليتني السنتني خالل العدد لرلك جوهرية تغيريات

 نسبة وحبسب الرئيسة النشاط فئات سبحب العاملني األشخا  تاوزيع

 .  السعودة

 كان وإن النشاط طبيعةل جوهري تغيري أي إلجراء نية وجود بعدم يفيد إقرار (11

 نشاط يف وتنثريه التغيري هرا عن مفصل وصف تقديم وجب لرلك، نية هناك

 .ورحبيته املصدر
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 التنظيمي اهليكل (12

 :اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

  اإلدارة (1

 الرقابية واللجان املصدر إدارة جملس يوضح تنظيمي هيكل (أ )

 . التنفيريني كبار بها يقوم اليت والوظائف

 اخلربة وجماالت العلميةو املهنية للمؤهالت ووصف الكامل االسم (ب )

 أعضاء أو ،املصدر إدارة جملس أعضاء جلميع التعيني وتاريخ

 جملس سر وأمني التنفيريني وكبار املقرتحني اإلدارة جملس

 هو وهل عدمها من عضوال استقاللية توضيح مع. املصدر إدارة

 .تنفيري غري أم تنفيري

 احلالية األخرى اإلدارة لساجم عضوية مناصب عن تفاصيل (ج )

 جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء جلميع والسابقة

 إدارة جملس سر وأمني التنفيريني وكبار املقرتحني اإلدارة

 وتاريخ القانوني وكيانها الشركة اسم تتضمن أن على املصدر،

 .الشركة فيه تعمل الري والقطاع العضوية ونهاية بداية

 املصدر إدارة جملس أعضاء من عضو أي إفالس حاالت عن تقرير (د )

 أو التنفيريني كبار أحد أو املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو

 . املصدر إدارة جملس سر أمني

 كان لشركة السابقة اخلمس السنوات يف إعسار أي عن تفاصيل     )ه (

 اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء من أي

 إدارة جملس سر أمني أو التنفيريني كبار أحد أو املقرتحني
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 أو إداري منصب يف املعسرة الشركة قبل من معينًا املصدر

 . فيها إشرايف

 من عضو لكل املباشرة غري أو املباشرة املصاحل يوضح تقرير     )و(

 املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء

 من وأي املصدر إدارة جملس سر وأمني التنفيريني وكبار

 إن) التابعة وشركاته املصدر دين أدوات أو أسهم يف أقربائهم

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،(وجدت

 له تابع أي أو املصدر منحها اليت العينية واملزايا املكافآت جمموع      )ز(

 جملس عضاءأل لإلدراج السابقة املالية سنوات الثال  خالل

 املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيريني كبار من ومخسة اإلدارة

 واملدير التنفيري الرئيس إليهم يضاف املصدر، من والتعويضات

 .ضمنهم من يكونا مل إن للمصدر املالي

 جملس ألعضاء (وجدت نإ) املقرتحة أو احلالية العمل عقود ملخص    )ح(

 . املالي واملدير التنفيري والرئيس اإلدارة

 مزمع أو املفعول ساري ترتيب أو عقد ألي الكاملة التفاصيل    )ط(

 اإلدارة جملس أعضاء ألحد فيه اإلصدار نشرة تقديم عند إبرامه

 أعمال يف مصلحة أقربائهم من أي أو التنفيريني كبار من أي أو

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،(وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر

 تلك أعضاء أمساء  لك يف مبا اإلدارة جملس جلان عن معلومات     )ي(

 . جلنة كل مبوجبها تعمل اليت االختصاصات وملخص اللجان

 .    الشركات حوكمة لالئحة املصدر التزام عن معلومات      )ك(
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     املوظفون (2

 قبولو التسجيل طلب تقديم قبل قائمة للموظفني أسهم برامج أي (أ )

 .املصدر أسهم يف املوظفني ملكية إمجالي بيان مع اإلدراج

 . املصدر مال رأس يف املوظفني تشرك أخرى ترتيبات أي (ب )

 املالية املعلومات (13

 املالية للسنوات( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر عن أدناه املطلوبة املعلومات تقديم جيب

 القوائم يف املشمولة الفرتةو اإلدراج قبولالتسجيل و طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال 

 :واإلدراج التسجيل قواعد من (11) املادة من( ج) للفقرة وفقًا األولية املالية

 لتلك املصدر إدارة وحتليل مناقشة إىل ضافًةإ املالية للمعلومات مقارنة جداول  (1

 :        املقارنة جداول تكون أن وجيب. املالية املعلومات

 . موحد أساس على معدمة (أ )

 .    املراجعة املالية القوائم من جوهرية تعديالتدون  من مستخرجة (ب )

 يف املتبع مع يتفق بشكل مقدمة مالية معلومات على حمتوية (ج )

 .للمصدر السنوية املالية القوائم

 املنصو  للمتطلبات وفقًا القانوني احملاسب عن صادر تقرير إعداد جيب  (2

 األحوال من أي يف واإلدراج التسجيل قواعد من( 6) رقم امللحق يف عليها

 : اآلتية

 القوائم على القانوني احملاسب تقرير يف حتفظ هناك كان إ ا (أ )

 السابقة الثال  املالية السنوات من أي عن للمصدر املوحدة املالية

 .    اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة
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 رأس يف تغيري أو املصدر يف هيكلية تغيريات أي إجراء حال يف (ب )

 الثال  املالية السنوات خالل خارجي متويل باستخدام املال

 . اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة

 .للمصدر احملاسبية السياسات يف جوهري تغيري أي إجراء حال يف (ج )

 املالية للقوائم جوهري تعديل أي إجراء إلزام أو إجراء حال يف (د )

( أ) الفرعية الفقرة يف إليها املشار الفرتات خالل واملعلنة املراجعة

 . أعاله

 غريها أو التعاقدية املالية األوراق  لك يف مبا املمتلكات عن تفاصيل تقديم  (3

 قيمتها من التنكد يصعب أو للتقلبات عرضة قيمتها تكون اليت األصول من

 . املالي املوقف تقييم يف كبري بشكل يؤثر مما

 ونتائج والتشغيلي املالي األداء عن أدناه املطلوبة املعلومات تقديم جيب  (4

 : العمليات

 .األداء مؤشرات (أ )

 . رئيس نشاط لكل العمليات ونتائج والتشغيلي املالي األداء (ب )

 يكون قد بالنشاط متعلقة اقتصادية دورات أو مومسية عوامل أي (ج )

 . املالي والوضع األعمال يف تنثري هلا

 . املالية املعلومات يف أخرى إىل سنة من جوهرية تغيريات أي شرح (د )

 نقدية أو مالية أو اقتصادية أو حكومية سياسات أي عن معلومات     )ه (

 بشكل تؤثر أن ميكن أو أثرت أخرى عوامل أي أو سياسية أو

 . العمليات يف( مباشر غري أو مباشر) جوهري

 . التمويل هيكل       )و(
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 يف جوهرية تعديالت أو املصدر، مال رأس يف تعديالت أي تفاصيل     )ز(

 الثال  السنوات خالل ،(وجدت إن) التابعة شركاته مال رأس

 وجيب. اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة

 من إصدارات أي وشروط سعر على التفاصيل تلك تشتمل أن

 . التابعة شركاته أو املصدر

( وجدت إن) التابعة شركاته أو للمصدر مال رأس أي تفاصيل    )ح(

 سيتم أو مت الري العوض  لك يف مبا خيار، حبق مشمواًل يكون

 له املمنوح الشخص واسم ومدته وسعره احلق،  لك منح مقابله

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،وعنوانه اخليار حق

 :واملعدات واملباني املمتلكات  (5

 األصول  لك يف مبا مهمة، حالية ثابتة أصول أي عن تفاصيل (أ )

 .املستنجرة

 .السياسات لتلك متوقعة تعديالت وأي االستهالك لسياسات شرح (ب )

 .استئجارها أو شرا ها مزمع مهمة ثابتة أصول أي عن تفاصيل (ج )

 أحد  يف موحد أساس على كشف إعداد جيب ،املديونيات إىل بالنسبة  (6

 : اآلتي يتضمن العملية الناحية من ممكن تاريخ

 ،والقائمة الصادرة الدين ألدوات اإلمجالي املبلغ تصنيف و حتليل (أ )

 التمييز مع ألجل، والقروض إصدارها، يتم ومل عليها واملوافق

 بضمان املضمونة غري أو شخصي، بضمان املشمولة القروض بني

( هلا رهنًا غريه أم املصدر أقدم سواء) برهن املضمونة أو شخصي،

 . لك ينفي إقرار تقديم أو برهن، املضمونة غري أو
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 أو األخرى القروض جلميع اإلمجالي املبلغ وتصنيف حتليل (ب )

 احلسابات من املكشوف على السحب  لك يف مبا املديونيات

 التزامات أو القبول وائتمان القبول حتت وااللتزامات املصرفية،

 املشمولة والديون القروض بني التمييز مع التنجريي، الشراء

 املضمونة أو شخصي، بضمان املشمولة غري أو شخصي بضمان

 . لك ينفي إقرار تقديم أو برهن، املضمونة غري أو برهن

 على واألعباء واحلقوق الرهونات مجيع وتصنيف حتليل  (ج )

 . لك ينفي إقرار تقديم أو ،التابعة شركاته و املصدر ممتلكات

 ينفي إقرار تقديم أو ضمانات، أو حمتملة التزامات ألي حتليل (د )

 .      لك

 من (11) املادة من( و) الفقرة يف املوضح النحو على العامل املال برأس بيان  (7

 . واإلدراج التسجيل قواعد

 الوضع يف جوهري سليب تغيري أي شننيف  اإلدارة جملس أعضاء من تقرير  (8

 طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال  السنوات خالل والتجاري املالي

 احملاسب تقرير يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، قبولو التسجيل

 .  لك ينفي إقرار تقديم أو ،اإلصدار نشرة اعتماد حتى القانوني

 نقدي غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي تفاصيل  (9

 السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة أي أو املصدر منحه

 فيما يتعلق  اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال 

 جملس أعضاء من أي أمساء إىل إضافًة مالية، أوراق أي طرح أو بإصدار

 القائمني أو التنفيريني كبار أو املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو اإلدارة
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 تلك من أي على حصلوا الرين اخلرباء طرح األوراق املالية أو أو بعرض 

 .   لك ينفي إقرار تقديم أو املنافع، أو الدفعات

  الطرح متحصالت استخدام (14

  .ملصاريفه تقديرًاالطرح، و متحصالت استخدام كيفية عن بيانًا القسم هرا يتضمن أن جيب

 اخلرباء إفادات (15

 لرلك وهل اخلبري مؤهالت تضمني وجب خبري، أعدها إفادة تشمل اإلصدار نشرة كانت إ ا

 تابعة شركة أي أو املصدر يف نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أي أقاربه من ألي أو اخلبري

 بصيغتها اإلصدار نشرة ضمن إفادته نشر على الكتابية موافقته أعطى قد اخلبري وأن ،لاه

 .  املوافقة تلك يسحب مل وأنه اإلصدار نشرة يف ترد كما ونصها

 اإلقرارات (16

 :  اآلتي إقرار املصدر إدارة جملس أعضاء على جيب

 يف انقطاع أي هناك يكن مل النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (1

 يؤثر أن ميكن (وجدت إن) التابعة شركاته من شركة أي أو املصدر أعمال

 عشر ثياال الشهور خالل املالي الوضع يف ملحوظًا تنثريًا أثر قد يكون أو

 .  األخرية

 أو عموالت أي ُتمنح مل النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (2

 أي أو املصدر قبل من نقدي غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات

 السابقة الثال  السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة

 أو بإصدار يف ما يتعلق اإلدراج قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة

 . مالية أوراق أي طرح
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 تغيري أي هناك يكن مل النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (3

 شركاته من شركة أي أو للمصدر والتجاري املالي الوضع يف جوهري سليب

 طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثال  السنوات خالل( وجدت إن) التابعة

 احملاسب تقرير يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، قبولو التسجيل

 . اإلصدار نشرة اعتماد حتى القانوني

 اإلدارة جملس ألعضاء ليس النشرة، هره من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (4

 من أي يف أو املصدر يف نوع أي من مصلحة أو أسهم أي أقربائهم من ألي أو

 (.وجدت إن) التابعة شركاته

 القانونية املعلومات (17

 :اآلتية القانونية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 أخرى، تنسيس مستندات وأي للمصدر األساسي النظام نصو  خالصة  (1

 : اآلتي تشمل أن على

 . املصدر أغراض (أ )

 وجلانه للمصدر واإلشرافية اإلدارية بالشؤون املتعلقة األحكام (ب )

 . الرقابية

 . املالية باألوراق املتعلقة والقيود باحلقوق املتعلقة األحكام (ج )

 . فئاتها أو املالية األوراق حقوق تعديل تنظم اليت األحكام (د )

 . العمومية اجلمعيات عقد تنظم اليت األحكام      )ه (

 . املصدر وحل التصفية تنظم اليت األحكام      )و(
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 التنفيري الرئيس أو اإلدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي      )ز(

 .   مصلحة فيه لاه اقرتاح أو عقد على التصويت حق

 التنفيري الرئيس أو اإلدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي      )ح(

 .هلم متنح مكافآت على التصويت حق

 حق التنفيريني كبار أو اإلدارة جملس ألعضاء جتيز صالحية أي      )ط(

 . املصدر من االقرتاض

 . اجلوهرية العقود مجيع ملخص  (2

 . العالقة  وي األطراف مع العقود مجيع ملخص  (3

 علوماتامل نيتضم جيب ،(وجدت إن) التابعة وشركاته باملصدر يتعلق ما يف  (4

 : ةاآلتي

 أو التجارية العالمات مثل امللموسة غري األصولعن  تفاصيل (أ )

 الفكرية امللكية حقوق أو النشر حقوق أو االخرتاع براءات

 املصدر رحبية أو بنعمال وتتعلق جوهرية ُتعد اليت األخرى

 املصدر اعتماد مدى توضح وإفادة ،(وجدت إن) التابعة وشركاته

 .  األصول تلك على( وجدت إن) التابعة وشركاته

 قائمة دعوى أي  لك يف مبا) مطالبة أو قضائية دعوى أي تفاصيل (ب )

 أعمال يف ًاجوهري تنثريًا تؤثر أن ميكن( بإقامتها مهدد أو

 تقديم أو .املالي مركزه أو( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر

 .    لك بنفي إفادة
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 التغطية متعهد (18

 :  اآلتي على تشتمل الطرح، تغطية متعهد عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 .وعنوانه التغطية متعهد اسم  (1

 التعويض ترتيبات  لك يف مبا بالتغطية، التعهد التفاقية الرئيسة الشروط  (2

 .   التغطية ومتعهد املصدر بني املالي

 املصاريف (19

 . الطرح مصاريف إمجالي عن تفاصيل القسم هرا يتضمن أن جيب

 اإلعفاءات (21

 .  منها املصدر اهليئة أعفت اليت املتطلبات مجيع عن تفاصيل القسم هرا يتضمن أن جيب

  هوشروط الطرح وأحكام الدين بندوات املتعلقة املعلومات (21

  : اآلتية املعلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 . اهليئة إىل ُقدم دراجاإل وقبول التسجيل طلب أن توضح إفادة (1

 .للطرح اإلمسية القيمة (2

  .الدين أدوات حلاملي املمنوحة لحقوقل كاملة معلومات (3

 . الدين أدوات تفاصيل  (4

 . االكتتاب طريقة  (5

 . للطرح املبكر االسرتداد عن تفاصيل  (6

  .الدين أدوات ملكية ونقل والتسجيل، ، هموعناوين الدفع وكالء أمساء  (7
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 .     الدين أدوات ملكية نقل ترتيبات عن تفاصيل  (8

 النهائي االستحقاق تاريخ  لك يف مبا بالتسديد، املتعلقة تواريخال تفاصيل  (9

 طلب على بناء  للتنفير قابلة هي هل حتديد مع املبكر، السداد وتواريخ

 . الدفعات بدء تاريخو لدينا أداة حامل طلب على بناء  أم املصدر

 وجود حال يفو ،هاوتسليم الدين أدوات لتخصيص الزمنية والفرتة اإلجراءات (11

 . هاوتبديل الشهادة هره تسليم إجراءات تفاصيل ُتقدَّم مؤقتة، ملكية  شهادة

 أدوات وطرح إصدار سيتم أو مت اليت واملوافقات والتصاريح لقراراتل وصف (11

 . عليها بناء  الدين

 .لطرحا ضمانل تقدميها املقرر تزاماتااللو رهوناتالو ضماناتال طبيعة (12

  لك واسم ،(وجد إن) الدين، أدوات حاملي ممثل مع اتفاقيات أي تفاصيل (13

 ،هاستبدال مبوجبها جيوز اليت والشروط الرئيس، ومكتبه ووظيفته املمثل

 اليت الوثائق نسخ على االطالع لجمهورل فيه جيوز الري املكان إىل واإلشارة

 .واجباته تبني تفاصيل على حتتوي

 دين أدوات أو لديون األولوية يف الثانية الدرجة من اإلصدار كان إ ا ما وصف (14

 .للمصدر أخرى

 .بالطرح العالقة  ات السارية لونظمة وصف (15

 .الدين أدوات ملكية نقل على قيود أي تفاصيل (16

 توقع لمصدرل املمكن من كان إ ا الدين ندواتب تداولال لبدء توقعامل التاريخ (17

 .التاريخ  لك
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 نفسه، الوقت يف أكثر أو دولتني أسواق يف ا اخل أو عامال طرحال حالة يف (18

 هره لبعض الدين أدوات من شرحية حجز يتم سوف أو مت قد وكان

 . الشرحية تلك عن تفاصيل تضمني جيب األسواق،

 باالكتتاب اخلاصة التعهدات (22

 التخصيص وعملية االكتتاب وتعهدات طلب عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

     .املالية السوق وتفاصيل

 للمعاينة املتاحة املستندات (23

 املستندات معاينة فيه يتاح الري اململكة يف املكان عن معلومات القسم هرا يتضمن أن جيب

 يومًا 23 عن الفرتة تلك تقل أال على) خالهلا املعاينة إجراء ميكن اليت الزمنية والفرتة التالية

  (.الطرح فرتة نهاية قبل

 .    األخرى تنسيسال مستنداتو للمصدر األساسي النظام  (1

 . اجلمهور على املالية األوراق طرح جييز أمر أو مستند أي  (2

 القسم من( 1) الفقرة من( ط) الفرعية الفقرة مبوجب عنه ُأفصح عقد كل  (3

 . حمرر غري اتفاق أي تفاصيل على حتتوي مركرة أو امللحق، هرا من( 12)

 والبيانات القيمة وتقديرات األخرى، واملستندات واخلطابات التقارير مجيع  (4

 .اإلصدار نشرة يف إليه اإلشارة أو منها جزء أي ويضمَّن خبري أي يعدها اليت

 املالية القوائمو( وجدت إن) التابعة وشركاته للمصدر املراجعة املالية القوائم  (5

 نشرة لنشر مباشرة السابقة املالية الثال  السنوات من لكل للمصدر املوحدة

  .أولية مالية قوائم أحد  إىل إضافًة ،اإلصدار
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 القانوني احملاسب تقرير (24

 اليت الثال  املالية السنوات من لكل لمصدرلاملوحدة  املراجعة املالية قوائمال إرفاق جيب

  .أولية مالية قوائم أحد  إىل إضافًة ،اإلصدار نشرة نشر مباشرة سبقت

 الضمانات (25

 : التالية املعلومات تضمني جيب مماثل، التزام أي أو رهن أو ضمان تقديم عند

 مبا مماثل، التزام أي أو الرهن أو الضمان ونطاق وشروط أحكام تفاصيل  (1

 .     املماثل االلتزام أو الرهن أو الضمان لتطبيق اشرتاطات أي  لك يف

 حول اإلدارة جملس أعضاء وتقرير القانوني احملاسب تقرير من نسخ  (2

 .الضامنة الشركة حسابات
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 6 امللحق

  القانوني احملاسب تقارير

 

 حمتويات( )4) رقم مللحقا املطلوب بناء على القانوني احملاسب تقرير تفاصيل امللحق هرا حيدد

 الدين وأدوات الدين أدوات إصدار نشرة حمتويات( )5) رقم وامللحق( األسهم إصدار نشرة

 يكون اليت احلاالت يف لهيئةل الرجوع وجيب. واإلدراج التسجيل قواعد من( للتحويل القابلة

 .مطلوب القانوني احملاسب تقرير أنمن  متنكد غري املصدر فيها

 املعتمدين احلاليني األعضاء من ونيك مستقل حماسب القانوني احملاسب تقرير يعدأن  جيب

 . القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة من

  القانوني احملاسب تقرير حمتويات (1

 .  (وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر التقرير يشمل أن جيب (أ 

 يراه حسبما ومعداًل راجعةامل املالية القوائم من مستخرجًا التقرير يكون أن جيب (ب 

 . ضروريًا القانوني احملاسب

 للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقًا التقرير إعداد جيب (ج 

 . القانونيني

 يف املتبع مع يتوافق شكل يف مقدمة التالية املالية املعلومات التقرير يتضمن أن جيب (د 

 لطلب مباشرة السابقة الثال  املالية السنوات يشمل وأن للمصدر، السنوية املالية القوائم

 : اإلدراج وقبول التسجيل

 املالي املركز (1

    الدخل قائمة (2
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   النقدية التدفقات قائمة (3

 احملاسبية السياسات (4

 .  ىأدن كحد األخرية املالية سنوات للثال  املالية القوائم على مالحظات أي (5

 صاورة ييعط التقرير كون حول القانوني احملاسب رأي على التقرير يحيتو أن جيب  ه (

 . أجلها من ُأعدم اليت لوغراض فيه الواردة املالية للمسائل وعادلة حقيقية

 مجيع إىل اإلشارة وجبت أعاله،( ها) الفقرة يف إليه املشار الرأي يف حتفظ هناك كان إ ا  و(

 جيبو حتفظه، أسباب مجيع وبيان عليها، حتفظه احملاسب أبدى اليت اجلوهرية املسائل

 . العملية الناحية من وممكنًا مالئمًا  لك كان إ ا تنثريها تقدير يتم أن

 التقرير حيتوى أال وجب األوىل، للمرة إدراج وقبول تسجيل بطلب يتقدم املصدر كان إ ا  ز(

 الكايف بالشكل ُشرح قد وأنه هلا مقبول التحفظ بنن اهليئة تقتنع مل ما حتفظ أي على

 موضوع املسنلة أهمية ملدى ومناسب مدروس تقويم إجراء من املستثمرين لتمكني

 . التحفظ

  التعديالت بيان (2

 سبق ألرقام تعديالت إجراء إىل احلاجة تقريره إعداد عند القانوني احملاسب ىرأ إ ا

 على وجيب. ضروريًا احملاسب يراه ما على التعديالت هره تقتصر أن وجب نشرها،

 عن اهليئة إىل وتقدميه عليه والتوقيع بالتعديالت كتابي بيان إعداد القانوني احملاسب

 كيفيةتبني  اليت الشروح والتفاصيل بالصيغة يبيمن وأن التقرير، يشملها فرتة كل

 املالية القوائم يف الواردة هلا املقابلة املعلومات مع التقرير يف الواردة األرقام تسوية

 .  للمعاينة متاحًا التعديالت بيان يكون أن وجيب ،املعلنة
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  املراجعة موضوع الفرتة خالل جرت اليت اجلوهرية والتصرف التملك عمليات (3

 طلب مباشرة تسبق اليت الثال  املالية السنوات خالل وقت أي يف املصدر متلك إ ا (أ 

 تقديم وجب جوهرية، اهليئة نظر يف عدُت أصول أو نشاط أي اإلدراج قبولو التسجيل

 أي وُيعدم. األخرية الثال  السنوات تشمل األصول تلك أو النشاط  لك عن مالية معلومات

 القيمة صايف من% 5 على يزيد التملك  لك نظري املستحق العوض كان إ ا جوهريًا متلك

 . (وجدت إن) التابعة وشركاته للمصدر احلالية األصول لصايف الدفرتية

 وشركاته املصدر عن للتملك الالحقة املعلومات القانوني احملاسب تقرير يتضمن أن جيب (ب 

 . أعاله( أ) الفقرة يف إليه املشار العالقة  ي والنشاط التابعة

 يف تعد أصول أو نشاط أي السنوية املالية قوائمه أحد  نشر تاريخ بعد املصدر متلك إ ا (ج 

 أو التملك تنثري تبني تقديرية قائمة تقديم وجب فيها، تصرف أو جوهرية، اهليئة نظر

 . األصول صايف يف التصرف

 وكان ،إدراجها يسبق مل فئة من مالية ألوراق إدراج قبولو تسجيل طلب تقديم حالة يف (د 

 املالية للسنوات املوحدة املالية القوائم حول القانوني احملاسب تقرير يف حتفظ هناك

 ُيعدم فسوف املراجعة، موضوع الفرتة خالل املصدر همتلك نشاط ألي األخرية الثال 

 ُشرح قد التحفظ بنن اهليئة تقتنع مل ما اإلدراج قبولو لتسجيلل مناسب غري املصدر

 املسالة أهمية ملدى ومناسب مدروس تقويم إجراء من املستثمرين لتمكني مقبول بشكل

 . التحفظ موضوع
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 7 امللحق

 املالي املستشار خطاب صيغة

 ( املالي باملستشار اخلاصة الرمسية األوراق على تقدميه يتم) 

 

  املالية السوق هيئة :  إىل 

املالية  هتسجيل أوراق املصدر طلب خيص ما يف( املصدر اسم) ااااااااااااااا لا ماليًا مستشارًا بصفتنا

 حنن ،واإلدراج التسجيل قواعد من( 7) للمادة وفقًا ،(األوراق املالية تفاصيل)  هاإدراج قبولو

 (الواجبة بالدراسة القيام) وبعد معرفتنا، حبسب نؤكد،(" املالي املستشار اسم ضع) ااااااااااا"

 الشروط مجيع ىاستوف قد املصدر أن ،هومستشاري املصدر طريق عن الالزمة التحريات وإجراء

 هيئة تطلبها اليت األخرى املسائل مجيع ىاستوفو هاإدراج قبولو لتسجيل األوراق املالية املطلوبة

( املالي املستشار اسم ضع) ااااااا ويؤكد. اخلطاب هرا تاريخ حتى( اهليئة) املالية السوق

 التسجيل قواعد من( 6) املادة يف عليها املنصو  للمتطلباتعن املصدر وفقا  استقالليته

 مجيع اهليئة إىل قدم قد ،ًامالي مستشارًا صالحيته حدود ويف علمه سبحب أنه،و واإلدراج

 اهليئة طلبته ملا وفقًا احملددة الزمنية الفرتة وخالل الصيغة سبحب والتوضيحات املعلومات

 املالية السوق نظام التزما قد صدروامل( املالي املستشار اسم) ااااااااااا أن من التحقق من لتمكينها

 . املالية األوراق طرح والئحة دراجواإل التسجيل وقواعد

 : يلي ما( املالي املستشار اسم) ااااااا يؤكد خاصة وبصفة

 التسجيل قواعد تقتضيها واليت العالقة  ات اخلدمات مجيع قدم قد أنه (1

 .   املطلوبة واخلربة بالعناية واإلدراج،

 املصدر إدارة جملس أعضاء أن من للتحقق معقولة خطوات اختر قد أنه  (2

 . التنفيرية ولوائحه املالية السوق لنظام وفقًا مسئولياتهم ومدى طبيعة يفهمون
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 مهنية وخربة كافية حتاريات  إىل  يستند معقاول، رأي إلاى توصل  داقا هاأن  (3

 : بنن

لتسجيل وقبول با العالقة  ات املتطلبات مجيع استوفى قد املصدر ( أ 

 ،و(اإلصدار بنشرة املتعلقة األحكام  لك يف مبا) إلدراجا

 وضواب  إجراءات وضعوا قد املصدر إدارة جملس أعضاء أن ( ب 

 متطلبات استيفاء من املصدر نمتّك أن نهانش من كافية ًاونظم

 التنفيرية، ولوائحه املالية السوق ونظام دراجواإل التسجيل قواعد

  و

 اليت( املالي املستشار اسم ضع) اااااا لا املعلومة املسائل مجيع أن ( ج 

 لطلب دراستها عند االعتبار بعني تنخرها أن اهليئة على جيب

 . للهيئة عنها ُأفصح قد دراجاإل وقبول التسجيل
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 8 امللحق

  القانوني املستشار خطاب صيغة

 (القانوني باملستشار اخلاصة الرمسية األوراق على تقدميه يتم)

  املالية السوق هيئة:  إىل

تساجيل   املصادر  طلاب  خياص  ماا  يف"( املصادر ( )"املصادر  اسام ) (ااااااا ) لا قانونيًا مستشارًا بصفتنا

وعان   عان املصادر   اكاد اساتقالليتن  ؤن، (األوراق املالياة تفاصايل  ) هاا إدراج قباول و أوراقه املالياة 

 التسااجيل قواعااد ماان( 8) املااادة يف عليهااا املنصاو   للمتطلبااات وفقااًا املستشاار املااالي للمصاادر 

   .واإلدراج

 يف خاصة وبصفة ،(تفاصيل الطرح) املصدر خبصو  املعدة اإلصادار نشرة مسودة إىل نشريو

 ،"(اهليئة)" املالية السوق هيئةإىل  املقدم هادراجإ قبولو تسجيل أوراقه املالية بطلب يتعلق ما

 املالية السوق نظام متطلبات حول ،الطلب إىل بالنسبة املالي املستشار مع التشاور وبعد

 املتطلبات حول املصدر إىل املشورة قدمنا فقد ،خاصة وبصفة ،واإلدراج التسجيل وقواعد

 قمنا اخلصو ، هرا ويف .اإلصدار نشرة من القانونية األقسام عليها تشتمل أن جيب اليت

 دراسة كرلك وأجرينا الظروف تلك يف مالئمة أنها نرى إضافية وحتريات دراسة بإجراء

 .قانونيةال رمسية للعناية املهنية الالزمة

من قبل  إخالاًل شكلت ةجوهري مسنلة أي عن نعلم ال أننا نؤكد االستشارية، الصفة وبهره

 التسجيل قواعد بالشروط املفروضة مبوجب أو املالية السوق نظام ملتطلبات اتهالتزامب املصدر

 املتعلقة املتطلبات  لك يف مبا ،هاإدراجتسجيل أوراقه املالية وقبول  طلب إىل بالنسبة دراجواإل

 . اخلطاب هرا تاريخ يف هي كما اإلصدار نشرة ىمبحتو
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 9 امللحق

  إدراجهال األسهم وقبول وتسجي الرمسلة إلصدار املطلوب اخلطاب صيغة

 

 رمسلة إصادار أي على تهاموافق على للحصول خطابًا اهليئة إىل يقدم أن املصدر على جيب

 :   اآلتية املعلومات يتضمنوتسجيل األسهم الناجتة عن االصدار وقبول إدراجها 

   .  هوبعد الرمسلة إصدار قبل للمصدر املدرج املال لرأس االمسية القيمة (1

 .هوبعد الرمسلة إصدار قبل اإلصدار أسهم عدد (2

 عدد إىل الرمسلة إلصدار نتيجة إدراجها يف املصدر يرغب اليت األسهم نسبة (3

 .  الرمسلة إصدار قبل األسهم

 . الرمسلة إصدار يف ستخدمسُت اليت االحتياطيات قيمة  (4

  . الرمسلة إصدار يف ستخدمسُت اليت االحتياطيات طبيعة  (5

 (. وجدت إن) األسهم كسور مع التعامل طريقة تفاصيل  (6

 سُتستخدم اليت االحتياطيات قيمة منها خرتُأ اليت النهائية احلسابات تاريخ  (7

 . احلسابات تلك من مصدقة وصورة

 إىل تشري إفادة تضمني جيب التنمني وشركات احمللية البنوك حالة ويف  (8

 . املوافقة تلك من نسخة وكرلك السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة

 

 

 


