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 الباب األول

 أحكام عامة

 

 املادة األوىل: أحكام متهيدية

 ،تأسيسهامبا يف ذلك  إىل تنظيم املنشآت ذات األغراض اخلاصة القواعدتهدف هذه  (أ )

تزاوهلا  والنشاطات املرتبطة بها اليتوإدارتها، وطرحها، وتسجيلها،  والرتخيص هلا،

 يف اململكة.

يف الئحة األشخاص املرخص هلم، والئحة أعمال األوراق  مبا وردالقواعد ال ختل هذه  (ب )

 .  من أحكام لية، وقواعد التسجيل واإلدراجاملالية، والئحة طرح األوراق املا

األحكام  فإنيف حال طرح املنشأة ذات األغراض اخلاصة ألدوات دين طرحًا عامًا،  (ج )

على املنشأة ذات  تنطبق من قواعد التسجيل واإلدراج 8إىل  1الواردة يف األبواب 

 القواعد. من هذه 3الواردة يف امللحق  األحكامأخذًا يف االعتبار  ةاألغراض اخلاص

األحكام  يف حال طرح املنشأة ذات األغراض اخلاصة ألدوات دين طرحًا خاصًا، فإن (د )

على املنشأة ذات  الئحة طرح األوراق املالية تنطبقمن  5إىل  1الواردة يف األبواب 

 من هذه القواعد. 4الواردة يف امللحق  األحكامأخذًا يف االعتبار  ةاألغراض اخلاص

 

 لتعريفاتاملادة الثانية: ا

نظام السوق املالية الصادر القواعد يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه  (أ )

 .ـه2/6/1424وتاريخ  33باملرسوم امللكي رقم م/

املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف القواعد يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه  (ب )

لية وقواعدها مامل يقِض سياق قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املا

 النص بغري ذلك.

مالحظة: ستنقل املصطلحات املعرّفة الواردة أدناه لقائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح )

 (هيئة السوق املالية وقواعدها فيما بعد

: أداة ديــن صــادرة عــن منشــأة ذات أغــراض خاصــة تقضــي   أداة ديــن مدعومــة بأصــول  -

 أحكامها باآلتي: 
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 أصــول علــى احملققــة العوائــد علــى كليــًا يعتمــد للعائــد الــدين أداة محلــة قاقاســتح أن ( أ)

  اخلاصة. األغراض ذات املنشأة
 أي بـدفع  الـدين  أداة محلـة  جتاه( ذلك غري أو ضمان مبوجب سواًء) ملزم غري الراعي أن ( ب)

 .   الدين أداة مبوجب هلم مستحقة مبالغ

ــن مرتبطــة بأصــول  - شــأة ذات أغــراض خاصــة تقضــي   : أداة ديــن صــادرة عــن من أداة دي

 أحكامها باآلتي:

 املنشأة أصول على احملققة العوائد على بناًء ُيحدد للعائد الدين أداة محلة استحقاق أن  ( أ)

  اخلاصة. األغراض ذات
 املبـالغ  بـدفع  الـدين  أداة محلـة  جتـاه ( ذلـك  غري أو ضمان مبوجب سواًء) ملزم الراعي أن ( ب)

  .  الدين أداة مبوجب هلم املستحقة

: أداة ديـن صـادرة عـن منشـأة ذات أغـراض خاصـة تقضـي        أداة دين مبنية علـى الـديون   -

 أحكامها باآلتي:

 أصــول علــى احملققــة العوائــد علــى بنــاًء ُيحــدد ال للعائــد الــدين أداة محلــة اســتحقاق أن  (أ )

  اخلاصة. األغراض ذات املنشأة
 املبـالغ  بـدفع  الـدين  أداة محلـة  جتـاه ( ذلـك  غري أو ضمان مبوجب سواًء) ملزم الراعي أن (ب )

  الدين. أداة مبوجب هلم املستحقة
 .   ذلك قبل أو الدين أداة استحقاق بتاريخ الدين أداة حلملة ُيدفع املال رأس أن (ج )

: الصفقة اليت تقوم املنشأة ذات األغراض اخلاصة من خالهلا باحلصول صفقة التمويل -

اذ علـى األصـول الالزمـة    على متويل عن طريق إصدار أدوات دين ويشـمل ذلـك االسـتحو   

لتحقيق العوائد املستحقة مبوجب أدوات الدين أو نقل تلـك األصـول أو اسـتخدامها بـأي     

 شكل آخر، ويشمل ذلك أيضًا إصدار أدوات الدين.
يقصد به يف القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة، الشـخص الـذي    :املالك -

 ض اخلاصة.ميتلك حصة يف رأس مال املنشأة ذات األغرا
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مبوجـب   إصـدار أدوات ديـن   منشـأة مسسسـة ومـرخص هلـا    منشأة ذات أغراض خاصـة:   -

 القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

الشــخص املســسول عــن رعايــة املنشـأة ذات األغــراض اخلاصــة وفقــًا ألحكــام   الراعـي:   -

 القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.
القواعـد املنظمـة للمنشـآت ذات األغـراض اخلاصــة األب واألم      يقصـد بهـم يف   األقربـاء:  -

 والزوجة واألوالد واإلخوة واألخوات.
 

 التطبيقونطاق الاملادة الثالثة: 

أي شخص مشار إليه فيها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال  علىالقواعد تسري هذه  (أ )

  احلصر اآلتي بيانهم:

ليكون منشأة ذات أغراض  طلبالومقدم  ،ذات األغراض اخلاصة نشأةامل (1

  .خاصة

 للمنشأة ذات األغراض اخلاصة ومقدم طلب املسجلجملس اإلدارة  عضو (2

  للمنشأة ذات األغراض اخلاصة. عضو جملس إدارةك التسجيل

  للمنشأة ذات األغراض اخلاصة. راعيال (3

ألحكام الباب اة ذات األغراض اخلاصة وفقًا املعني من قبل املنش أمني احلفظ (4

  .من هذه القواعد ي عشراحلاد

 .اااللتزام باألحكام الواردة فيه هذه القواعد تنطبق عليهأي شخص جيب على  (ب )

 

 اإلعفاء: الرابعة املادة

 هاأحكامأي من  تطبيق من هذه القواعدحكام ألخيضع  عفي أي شخصللهيئة أن ُتجيوز 

 أو مببادرٍة منها.ه تتلقاه من بناًء على طلب إما كليًا أو جزئيًا

 

 املادة اخلامسة: حق التظلم

 من أي قرار أو إجراءتظلم إىل اللجنة  تقديم حيق ألي شخص خاضع ألحكام هذه القواعد

 .هذه القواعدحكام تتخذه اهليئة وفقًا أل
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 الباب الثاني 

 التأسيس والرتخيص

 

  املادة السادسة: التأسيس

سجل امسه يف النظام امل عن طريق الراعي فقط املنشأة ذات األغراض اخلاصةتسسس  (أ )

هذه وفقًا ألحكام املادة التاسعة من  يقدم للهيئة رخيصتبطلب و لتلك املنشأة األساس

 .القواعد

 تاريخجيب على الراعي التأكد من التزام املنشأة ذات األغراض اخلاصة، من  (ب )

 تأسيسها، باملتطلبات الواردة يف هذه القواعد.

 

 الرتخيص  املادة السابعة: متطلبات

مبوجب  يف مجيع األوقات مرخصًا هلا املنشأة ذات األغراض اخلاصة ب أن تكونجي (أ )

  .أحكام هذه القواعد

 .الرتخيص للمنشأة ذات األغراض اخلاصة الراعي مسسوليةتقع على  (ب )

نشأة ذات أغراض خاصة أن يقدم مل احلصول على ترخيص على الراعي الذي يرغب يف (ج )

اليت حتددها، وأن يسدد املقابل املالي الذي حتدده طلبًا بذلك إىل اهليئة وفقًا للنماذج 

 اهليئة وفقًا للمادة السابعة والسبعني من هذه القواعد.

 

 الرتخيص املادة الثامنة: شروط

 :استيفاء الشروط اآلتية يف مجيع األوقاتاملنشأة ذات األغراض اخلاصة  جيب على

 .ذات العالقة مهاأحكاجبميع وملتزمة  ذه القواعدهلوفقًا  أن تكون مسسسة (1

 تقتصر األوراق املالية اليت تصدرها على اآلتي:أن  (2

 أدوات دينبأصول، أو  مرتبطة أدوات دينمدعومة بأصول، أو  أدوات دين .أ 

 ديون.مبنية على 

 أسهم. .ب 

أن تكون أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة مصدرة للراعي أو لشخص آخر توافق  (3

 عليه اهليئة.
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 :اآلتي يف أي نشاط عدا ات األغراض اخلاصةاملنشأة ذ أن ال تشرتك (4

مالك كجزء من للإصدار األسهم ملسسسيها األساسيني عند التأسيس، أو  .أ 

 .لنظامها األساسزيادة رأس املال وفقًا 

 احلصول على متويل من خالل إصدار أدوات دين. .ب 

 املتحصالت من إصدار أدوات الدين. وإدارة واستثمار حتصيل .ج 

 لالزمة لتحقيق أغراضها.النشاطات املساندة ا .د 

 يف اململكة.مسجل  مقر للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أن يكون (5

تطلبات الباب الثالث مل مستوٍف أساسنظام  يكون للمنشأة ذات األغراض اخلاصةأن  (6

 .هذه القواعدمن 

[ ريال ●عن ] ال يقل مدفوع مالرأس  ن يكون للمنشأة ذات األغراض اخلاصةأ (7

 .هذه القواعدتطلبات الباب الرابع من مل حمفوظًا وفقًا ،سعودي

مستوفيًا  -لاألق على- املنشأة ذات األغراض اخلاصة أن يكون أحد مالك (8

 .هذه القواعدملتطلبات الباب اخلامس من 

على - مسجلني جملس إدارة عضوي لمنشأة ذات األغراض اخلاصةأن يكون ل  (9

 .اعدهذه القوملتطلبات الباب السادس من  مستوفيني -األقل

للمتطلبات الواردة يف  راٍع مستوٍف للمنشأة ذات األغراض اخلاصةيكون أن   (13

 الباب السابع من هذه القواعد.

 

 الرتخيص املادة التاسعة: إجراءات وصالحيات اهليئة جتاه طلب

 هذه القواعد من من املادة السابعة (جوفقًا للفقرة ) قدماملطلب الللهيئة عند دراسة  (أ )

 تي:اختاذ أٍي من اآل

 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. (1

 أمام ، أو ممثل املنشأة ذات األغراض اخلاصة،طلب حضور الراعي أو ممثله (2

 أن هلا عالقة بالطلب. اهليئة لإلجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى اهليئة

على أن  ،ضرورية اهليئة معلومات إضافية تراهاتوفري أي من الراعي أن تطلب  (3

 ل أربعة عشر يومًا من تاريخ طلبها.تقدم خال

يقدمها الراعي أو مقدم الطلب ليكون منشأة صحة أي معلومات التأكد من  (4

 .ذات أغراض خاصة
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الراعي كتابيًا  ،ميع املعلومات واملستندات املطلوبةتسلمها جلبعد  ،اهليئةُتشعر  (ب )

شار إليها يف الفقرة خالل الفرتة امل يف شأن الطلب من القرارات اآلتية ًاأي وتتخذبذلك، 

  :( من هذه املادة من تاريخ اإلشعارج)

 املوافقة على الطلب. (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

 األسباب.إبداء رفض الطلب مع  (3

خالل  يف شأن الطلبتقوم اهليئة باختاذ قرارها ألغراض الفقرة )ب( من هذه املادة،  (ج )

 أدوات دينصدر تساملنشأة ذات األغراض اخلاصة  كانت إذا ،وأربعني يومًا مخسٍة

كانت املنشأة ذات األغراض  أما إذا، ديونمبنية على أدوات دين أو مرتبطة بأصول 

 يف شأن الطلب رهاااهليئة قر فتتخذ ،أدوات دين مدعومة بأصولستصدر اخلاصة 

 خالل عشرة أيام.

 ةاملطلوبواملستندات املعلومات  لراعيا إذا مل يقدمللهيئة رفض دراسة طلب الرتخيص  (د )

( من هذه أ( من الفقرة )3) لفقرة الفرعيةحكام األ وفقًايف الفرتة الزمنية احملددة 

 املادة.

 الرتخيصمنح إذا رأت أن  للمنشأة ذات األغراض اخلاصة هيئة رفض طلب الرتخيصلل)هـ( 

ميكن أن ينتج عنه  أو بيع أدوات الدين عن طريقها للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

 .إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية

 

 سريان الرتخيص املادة العاشرة:

يتم قيدها يف السجل ، للمنشأة ذات األغراض اخلاصة إذا وافقت اهليئة على طلب الرتخيص

  اآلتي: ويرتتب على ذلك ،اخلاص بها

لقيام ا رة علىالقادشخصيتها االعتبارية  املنشأة ذات األغراض اخلاصةاكتساب  (1

 اخلاصةالوظائف املتعلقة باملنشأة ذات األغراض  جبميع

نظامها جبميع أحكام  ومالكها املنشأة ذات األغراض اخلاصةزام وجوب الت (2

 .، ويرتتب على ذلك استيعابهم جلميع األحكام الواردة فيهاألساس
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 لرتخيصل السابقة العقوداملادة احلادية عشرة: 

 الرتخيص هلاقبل  املنشأة ذات األغراض اخلاصةباسم التعاقد مكلف بشخص  أييكون 

املنشأة ذات ما مل تقم  ا العقدعن االلتزامات اليت تنشأ عن هذ مسسواًل مسسولية شخصية

 آلتي:عن طريق ابتبين هذه االلتزامات  -بعد تأسيسها– األغراض اخلاصة 

لذين ميثلون ثالثة أرباع ا املنشأة ذات األغراض اخلاصة مالك أغلبية يصدر عنقرار  (1

 .مالككانت مملوكة ألكثر من  إذا-على األقل- رأس املال

كانت مملوكة  إذا املنشأة ذات األغراض اخلاصةقرار مكتوب يصدر عن مالك  (2

 لشخص واحد.

 

 املادة الثانية عشرة: سداد رأس املال

ستة أشهر من وز مدة ال تتجاخالل - لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل املسسسني الكاملعلى 

 القيام باآلتي: -رتخيصالموافقة اهليئة على طلب 

 هم.ألسهم الكاملة القيمة االمسيةدفع  (1

يف بنك  نقدًا املنشأة ذات األغراض اخلاصة لرأس مال الكاملة القيمة االمسية إيداع (2

  .حملي

 .البنك للمبلغ املودع تسلمشهادة توضح على احلصول  (3
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 الباب الثالث

 نظام األساسال
 

 النظام األساساملادة الثالثة عشرة: 

 اآلتي: يشمل نظام أساسذات األغراض اخلاصة جيب أن يكون للمنشأة  (أ )

 .اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة ومقرها املسجل (1

 ، ونشاطه التجاري.ومقره املسجللراعي، ا اسم (2

، إذا تجاريةونشاطاتهم ال إقامتهم، عناوين ومقرهم املسجل أو ،املالكأمساء  (3

 كانت ختتلف عن تلك اخلاصة بالراعي.

 .املنشأة ذات األغراض اخلاصة  رأس مال  (4

 .األسهموالقيمة االمسية هلذه  مالكعدد األسهم اليت سيكتتب بها كل  (5

 .ونهايتها ذات األغراض اخلاصة للمنشأة ةاملالي السنةبداية  (6

 .وملكيتها ، وإدارتها وتشغيلهااملنشأة ذات األغراض اخلاصة أغراض (7

 .ذه القواعدوفقًا هل النظام األساسجيب تضمينها يف  أي أحكام أخرى (8

. ويف للمنشآت ذات األغراض اخلاصة للنظام األساسد منوذج أو أكثر يحتدللهيئة  (ب )

وز اخالفة هذه النماذج دون احلصول جيال  حال حتديد اهليئة مناذج النظام األساس،

نها يف يتضمالتفاصيل املطلوب  إضافة باستثناء ،ى موافقة كتابية مسبقة من اهليئةعل

 .اخليارات اليت جيب القيام بهاأو النماذج اليت حتددها اهليئة 

، وعند احلصول على املوافقة جيب على النظام األساسُتشرتط موافقة اهليئة على  (ج )

 للمنشأة النظام األساسالتوقيع على  (مل يكن الراعي هو املالك )إذاالراعي واملالك 

  .يف اململكةعدل  كاتب ذات األغراض اخلاصة، وذلك حبضورهم أمام
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 الباب الرابع 

 الاملرأس 

 

 املادة الرابعة عشرة: رأس املال املدفوع 

إىل فئة واحدة من أسهم لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل املدفوعال امليقسم رأس  (أ )

 متساوية القيمة وغري قابلة للتجزئة.

بتقديم حصٍص نقدية  املنشأة ذات األغراض اخلاصة ع رأس مال دف ملالكجيب على ا (ب )

  .وليس بتقديم حصص عينية أو خدمات أو غريها فقط

مودعًا  جيب أن يكون مبلغ القيمة االمسية لرأس مال املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (ج )

 .يف مجيع األوقاتيف بنك حملي نقدّا  وحمفوظًا
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 الباب اخلامس 

 الكامل

 

 املادة اخلامسة عشرة: النطاق والتطبيق

، تسري أحكام واحد فقط لديها مالك املنشأة ذات األغراض اخلاصة  تإذا كان (أ )

، عشرة الثامنةو، السابعة عشرة املواد الواردة يف حكاماأل باستثناءهذا الباب 

 العشرين.و عشرة التاسعةو

، تسري أحكام هذا من مالكلديها أكثر  املنشأة ذات األغراض اخلاصةإذا كانت  (ب )

 املادة احلادية والعشرين. الواردة يف حكاماأل باستثناءالباب 

 

 املادة السادسة عشرة: احلقوق وااللتزامات املالية

 بدفعها منباحلصة اليت تعهد  ذات األغراض اخلاصة مدينا للمنشأة مالككل  يعد (أ )

واًل يف مواجهة سكان مس ،لكاحملدد لذ التاريختأخر يف تقدميها عن  وإذا ،ارأس ماهل

 هذا التأخري.عن  األضرار اليت ترتبتعن تعويض املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

فيما  املالكمسسولية  تقتصر ، من هذه القواعد مع مراعاة أحكام املادة احلادية عشرة (ب )

 يف رأس ماهلا. حصته على قيمةاملنشأة ذات األغراض اخلاصة ديون ب يتعلق

أن يتقاضى حقه من حصة مدينه يف رأس مال املالك ن الشخصي ألحد ال جيوز للدائ (ج )

 يفحصة املالك  وإمنا جيوز له أن يتقاضى حقه من ، املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 مصلحته يف أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصةاملالك  قدم إذا أو ،األرباح املوزعة

 . هذه القواعدة والعشرين من وفقًا للفقرة )ب( من املادة الثانيضمانًا لدينه 

ملا هو حمدد يف وفقًا وخسائرها  املنشأة ذات األغراض اخلاصةأرباح  املالكيتقاسم  (د )

 اخلسارةأو  الربحيف  املالكنصيب  النظام األساسحيدد ، فإذا مل نظامها األساس

 حتديدعلى  النظام األساسكان نصيبه منها بنسبة حصته يف رأس املال. وإذا اقتصر 

إذا و ،كان نصيبه يف اخلسارة معاداًل لنصيبه يف الربح فقط يف الربح املالكيب نص

كان نصيبه يف  فقط يف اخلسارة املالكنصيب  حتديدعلى  النظام األساساقتصر 

 .الربح معاداًل لنصيبه يف اخلسارة
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  العامة اتاجلمعياملادة السابعة عشرة: 

وفقًا لألوضاع املنصوص عليها يف  اخلاصة للمنشأة ذات األغراض العامة اجلمعيةُتعقد  (أ )

 الستة شهراألخالل  على األقل يف السنةواحدة أن تعقد مرة ، على األساس نظامها

 .ذات األغراض اخلاصة للمنشأة التالية لنهاية السنة املالية

حاضر اجتماعات اجلمعية العامة االحتفاظ مب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب (ب )

 .در عن املالكر يصقراكل و

 

 القرارات املالك يف املشاركة يف املادة الثامنة عشرة: حقوق

من الفقرة )ب( من املادة السابعة واخلمسني من  (1الفقرة الفرعية )دون اإلخالل بأحكام 

والتصويت على  املوضوعات ةمناقشاملشاركة يف حق  مالك، يكون لكل هذه القواعد

املمنوحة عدد األصوات لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساسالقرارات، وحيدد 

  .مالكلكل 

  املادة التاسعة عشرة: التوكيل

 .نيابة عنه قراراتهاالعامة والتصويت على  ةأن يوكل عنه غريه يف حضور اجلمعي للمالك

 

  قراراتال صدور املادة العشرون:

 النظام األساسيف وفقًا لألوضاع املنصوص عليها  اجلمعية العامةتصدر قرارات  (أ )

  :دون اإلخالل باآلتي لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل

 أكثر من ونوافق عليها عدد من املالك ميثل إذا صحيحةقرارات التكون  (1

  .نصف رأس املال على األقل

فقط بقرار يصدر  لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل النظام األساستعديل  يتم (2

   ل.مالك ميثلون ثالثة أرباع رأس املاعن 

تكون القرارات صحيحة ، تحمل التزامات طرف ثالثب إذا كان القرار متعلقًا (3

  .عدد من املالك ميثلون ثالثة أرباع رأس املال افق عليهاإذا و

باطاًل كل قرار يصدره املالك  يقعالغري حسن النية، قوق مع عدم اإلخالل حب (ب )

  .ذات األغراض اخلاصة  لمنشأةل النظام األساسأو  هذه القواعدباملخالفة ألحكام 
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اململوكة من  املنشأة ذات األغراض اخلاصةيف  القرار إجراءات اختاذاملادة احلادية والعشرين: 

 شخص واحد

شخص واحد فقط، تصدر لمملوكة  املنشأة ذات األغراض اخلاصةإذا كانت  (أ )

 لكللماال جيوز القرارات عن املالك كتابة وحتفظ يف سجل خاص يعد هلذا الغرض، و

 توكيل أو إنابة غريه يف إصدار القرارات.

باطاًل كل قرار يصدره املالك باملخالفة  يقعالغري حسن النية، قوق مع عدم اإلخالل حب (ب )

 . لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساسألحكام هذه القواعد أو 

 

 األسهم التصرف يفاملادة الثانية والعشرون: 

املنشأة ذات من هذه املادة، تكون أسهم  و)ج( (ب) تنيمع مراعاة أحكام الفقر (أ )

 . واملستقبليني احلاليني بني املالك للتداول قابلةاألغراض اخلاصة 

أو التصرف  حتويل أو رهن أو للمالك جيوزال  مع مراعاة الفقرة )ج( من هذه املادة، (ب )

غراض املنشأة ذات األ أسهمكل أو بعض حقوقه أو ملكيته أو مصلحته يف  يفالتعامل 

وفقًا لألوضاع املالك اآلخرين من  كتابية مسبقة دون احلصول على موافقة اخلاصة

  .لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساساملنصوص عليها يف 

و أكل أو بعض حقوقه يف أو التعامل  التصرف حتويل أو رهن أو جيوز للمالكال  (ج )

( يومًا 33)فرتة خالل  اخلاصة ة ذات األغراضأاملنش سهمأملكيته أو مصلحته يف 

 إىل اليوم الذي يلي ذات األغراض اخلاصة السنة املالية للمنشأة قبل نهايةتقومييًا 

( من املادة ب) الفقرة وفقًا ألحكام عن تلك السنةاملالية  القوائمصدور املوافقة على 

 .من هذه القواعد التاسعة والستني

 

   املنشأة ذات األغراض اخلاصةيف  متلك أسهمت املرتتبة على املادة الثالثة والعشرون: االلتزاما

جبميع  والتقيد بنظامها األساس املنشأة ذات األغراض اخلاصةاملالك فور متلكه ألسهم  يلتزم

 .نطبقي، حيثما أحكامه

 

 املادة الرابعة والعشرون: سجل األسهم

بيانات كل يوضح بسجل لألسهم  االحتفاظ املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب على (أ )

 .اوحصته يف رأس ماهل مالك
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ما مل  الغريأو  املنشأة ذات األغراض اخلاصة ة ال يعتد بنقل ملكية األسهم يف مواجه (ب )

املنشأة ذات سهم أل املالكلكية ملسجل إثباتًا قاطعًا هذا اليعد و يف سجل أسهمها. يقيد

 .األغراض اخلاصة 

 

 هوختفيضاملنشأة ذات األغراض اخلاصة ال و العشرون: زيادة رأس م املادة اخلامسة

رأس ماهلا األحوال اليت جيوز فيها زيادة  لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساسيبني 

دون  املنشأة ذات األغراض اخلاصة رأس مال  تعديلوز جي، ال ويف مجيع األحوال ،هأو ختفيض

 من اهليئة. ة كتابية مسبقةاحلصول على موافق
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 الباب السادس 

 املسجلون أعضاء جملس اإلدارة

 

 : متطلبات التسجيلالسادسة والعشروناملادة 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة مسجلني لدى اهليئة  أعضاء جملس إدارة جيب أن يكون (أ )

 يف مجيع األوقات وفقًا هلذه القواعد.

تبطة بأصول أو أدوات دين إذا أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مر (ب )

 مدعومة بأصول، أو تعتزم إصدارها، فيجب أن يكون أعضاء جملس اإلدارة

 عضو جملس اإلدارةاملسجلون مستقلون عن الراعي. وألغراض هذه الفقرة، يعترب 

 املسجل مستقاًل يف احلاالت اآلتية: 

 تابعيه. أن ال يكون له أو ألي من أقربائه روابط وثيقة مع الراعي أو أي من (1

أو  موظفًا لدى الراعي أو أي من تابعيه أن ال يكون هو أو أي من أقربائه (2

 أو حيصل على أجر من أي منهم. أي منهممتعاقدًا مع 

إذا أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين  (ج )

املسجل  اإلدارةعضو جملس مدعومة بأصول، أو تعتزم إصدارها، فال جيوز أن يكون 

 مسجاًل ملنشأة ذات أغراض خاصة أخرى هلا نفس الراعي. عضو جملس إدارة

إذا أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين  (د )

مدعومة بأصول، أو تعتزم إصدارها، وجب على الراعي واملنشأة ذات األغراض 

 اخلاصة  التأكد من اآلتي:

 مقارهاقر املسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أو أي من إذا كان امل (1

األخرى اليت متارس منها أعماهلا تعد أيضًا مقرًا مسجاًل للراعي أو مقرًا آخرًا 

للراعي ميارس منه أعماله، جيب التأكد من وجود سياسات وإجراءات فعالة 

 تضمن اآلتي:

داخلية اليت حتصل املعلومات ال وأاحلماية الالزمة للمعلومات السرية  .أ 

عليها املنشأة ذات األغراض اخلاصة  أثناء أداء أعماهلا مبوجب هذه 

 القواعد.
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التأكد من أن املعلومات السرية أو املعلومات الداخلية مل يطلع عليها   .ب 

املسجلني للمنشأة ذات األغراض اخلاصة  سوى أعضاء جملس اإلدارة

 .وموظفيها

و املعلومات الداخلية ال يتم اإلفصاح التأكد من أن املعلومات السرية أ .ج 

عنها إىل الراعي أو أي من تابعيه أو أي شخص آخر يكون له روابط 

وثيقة مع الراعي أو أي من تابعيه أو متعاقدًا مع أي منهم أو يكون 

 من أي منهم. أجرموظفًا لدى أي منهم أو حيصل على 

رورية للتأكد من كان مالئمًا، اختاذ الرتتيبات الض ما متىويشمل ذلك، 

 بني موظفي الراعي ومنسوبيه وبني أعضاء جملس اإلدارةالفعلي الفصل 

 .وموظفيهااملسجلني للمنشأة ذات األغراض اخلاصة 

أال ( من الفقرة )د( من هذه املادة، 1وكبديل ملا ورد يف الفقرة الفرعية ) (2

األخرى  مقارهايكون املقر املسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أو أي من 

 اليت متارس منها أعماهلا مقرًا للراعي أو مقرًا آخرًا للراعي ميارس منه أعماله.

املسجل الذي ُيشرتط أن يكون مستقاًل وفقًا للفقرة  عضو جملس اإلدارةإذا أصبح )هـ( 

 اختاذ اآلتي:  غري مستقل، جيب عضوًا)ب( من هذه املادة 

ذات األغراض اخلاصة فورًا املنشأة  عضو جملس اإلدارة املسجل أن يشعر (1

 املسجل دون عضو جملس اإلدارةبذلك، وأن يتوقف عن أداء أي من مهام 

كعضو كتابية من اهليئة واالستقالة من منصبه الوافقة امل احلصول على

االجتماع التالي جمللس  على أن تكون االستقالة نافذة يفمسجل  جملس إدارة

  .املنشأة ذات األغراض اخلاصةإدارة 

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة  فورًا اختاذ اخلطوات الالزمة لتعيني  (2

اللتزام أحكام هذه  ضروريًامسجل بديل إذا كان ذلك  عضو جملس إدارة

 القواعد.

 

 اإلقامةمقر والعشرون:  السابعةاملادة 

هذا  نماهليئة تستثنه املسجل مقيمًا يف اململكة ما مل  عضو جملس اإلدارةأن يكون  جيب

 . املتطلب
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  تهمأمكافووعزهلم املسجلني  أعضاء جملس اإلدارة تعينيالعشرون: و الثامنةاملادة 

أعضاء جملس  تعيني إجراءات لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل النظام األساسحيدد  (أ )

 .وطريقة مكافأتهم موعزهل املسجلني اإلدارة

لمنشأة ذات ل ام األساسبالنظااللتزام  مسجل كعضو جملس إدارة من يعني كل على (ب )

 .والتقيد جبميع أحكامه األغراض اخلاصة

 

 املسجلني أعضاء جملس اإلدارةالعشرون: واجبات و التاسعةاملادة 

 :جتاه املنشأة ذات األغراض اخلاصة التزام اآلتي املسجل عضو جملس اإلدارة على

 .لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل للنظام األساسوفقًا  التصرف (1

 غراض اليت منحت ألجلها.األصالحياته يف حدود  ممارسة (2

  اآلتي: وال خيل بهذا االلتزام، صالحياته باستقاللية ميارسأن  (3

تصرف وفقًا لالتفاق املربم من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة واليت تقيد ال .أ 

  .ه املستقبليةلصالحياتعضو جملس اإلدارة املسجل ممارسة 

لمنشأة ذات األغراض ل النظام األساس يف بهمصرح وفق ما هو لتصرف ا .ب 

 .اخلاصة

 شخص حريصممارسة العناية واملهارة واحلرص اليت ميارسها يف الظروف نفسها  (4

 :اآلتي ميلك

يقوم مبهام  ربة املتوقعة بشكل معقول من شخصواملهارة واخل العامة املعرفة .أ 

 مسجل. عضو جملس إدارة

 املسجل. عضو جملس اإلدارةكها واملهارة واخلربة اليت ميل العامة املعرفة .ب 

أو غري مصلحة مباشرة  ، أو قد يكون له فيها،اليت يكون له فيها تاحلاالجتنب  (5

 خيل. وال املنشأة ذات األغراض اخلاصةقد تتعارض مع مصاحل أو  تتعارضمباشرة 

 نشوءاليت ال ميكن اعتبارها بشكل معقول سببًا يرتجح معه  ةهذا االلتزام احلالب

 صاحل.امل تعارض

بسبب منصبه تقدم له غري املنشأة ذات األغراض اخلاصة من  عدم قبول أي منفعة (6

 عضو بصفته يقم بهاأو مل  قام بها أعمال بسببأو  مسجل كعضو جملس إدارة

اليت ال ميكن فيها بشكل معقول  ةهذا االلتزام احلالب خيل. وال مسجاًل إدارةجملس 

 .نشوء تعارض مصاحله اعتبار قبول املنفعة سببًا يرتجح مع
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غري  وأ)مباشرة  مصلحةوجود أي املسجلني اآلخرين عن  أعضاء جملس اإلدارةأن يبلغ  (7

تكون طرفًا أو اليت  ذات األغراض اخلاصة ملنشأةا صفقات وترتيباتمباشرة( له يف 

املسجل  عضو جملس اإلدارةال جيب على . وفيها مع بيان طبيعة وحدود هذه املصلحة

اعتبارها بشكل معقوٍل سببًا  يف حالة عدم إمكانيةما له من مصلحة  اإلفصاح عن

 .نشوء تعارض مصاحليرتجح معه 

 

 القرارات اختاذ: الثالثوناملادة 

 اختاذ القرار إجراءاتلمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساسحيدد جيب أن  (أ )

 املسجلني اتباعها. أعضاء جملس اإلدارةاليت جيب على 

 .موقراراتهاملسجلني  ألعضاء جملس اإلدارةاجتماعات ضر افاظ مبحجيب االحت (ب )

 

 الثالثون: السلطات والصالحياتو احلادية املادة

 جبميع لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل املسجلون أعضاء جملس اإلدارةيتمتع جيب أن 

هذه مبوجب أحكام  املالكالسلطات والصالحيات اليت ال تدخل ضمن سلطات وصالحيات 

سلطات وصالحيات وتتوقف ، لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل النظام األساسأو  قواعدال

 مرحلة التصفية. املنشأة ذات األغراض اخلاصةاملسجلني مبجرد دخول  أعضاء جملس اإلدارة

 

 والثالثون: التفويض الثانيةاملادة 

 نياملسجل جملس اإلدارة ألعضاء جيوز مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، (أ )

دون اإلخالل مبسسولية أعضاء جملس إىل أي شخص آخر،  ممن صالحياته تفويض أي

 .ممارسة الصالحيات اليت مت تفويضهاعن  اإلدارة املسجلني

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة إشعار اهليئة كتابيًا وبشكل مسبق بأي  (ب )

   اتهم إىل شخص آخر.ترتيبات تتعلق بتفويض أعضاء جملس اإلدارة ألي من صالحي

مدعومة أو  مرتبطة بأصول ت ديناأدو املنشأة ذات األغراض اخلاصةإذا أصدرت  (ج )

تفويض  نياملسجل جملس اإلدارة ألعضاءفال جيوز  ها،تعتزم إصدارأو كانت  بأصول،

أو إىل أي شخص آخر يكون مرتبطًا  ،أي من تابعيهأو  إىل الراعي مصالحياتهمن  أي

أو حيصل على  أي منهم أو موظفًا لدىمع أي منهم أو متعاقدًا ابعيه بالراعي أو أي من ت

 .من أي منهمأجر 
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 ولية سوالثالثون: املس الثالثةاملادة 

املنشأة ذات األغراض بالتضامن عن تعويض  نيمسسول سجلونامل أعضاء جملس اإلدارةيكون 

أو  هذه القواعدكام اخالفتهم أح عنعن الضرر الذي يرتتب  الغري وأمالكها  وأ اخلاصة

أداء  أثناءممارسات خاطئة ، أو ينشأ عن لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل النظام األساس

 . والعشرين من هذه القواعد  التاسعةواجباتهم املذكورة يف املادة 

 

 أعضاء جملس اإلدارةوالثالثون: سجل  الرابعةاملادة 

املسجلني يبني معلومات  لس اإلدارةعضاء جمأل سجلب املنشأة ذات األغراض اخلاصة حتتفظ

 منهم. مفصلة عن كل

 

 املادة اخلامسة والثالثون: التسجيل 

 جيب تقديم طلب التسجيل وفقًا للنموذج الذي حتدده اهليئة. (أ )

اعتبارًا  ذه القواعدهل مسجل عضو جملس إدارةمقدم طلب التسجيل ليكون خيضع  (ب )

 .التسجيل طلبمن تاريخ تقديم 

مسجل إال بعد انقضاء  عضو جملس إدارةقدم طلب التسجيل ليكون متعيني ال جيوز  (ج )

 .تسجيلالسبعة أيام من تاريخ تقديم طلب 

 .للتسجيل وفقًا هلذا الباب اهليئة الذي حتدده املقابل املاليعلى الراعي سداد  (د )

 

 املسجلني أعضاء جملس اإلدارةاملادة السادسة والثالثون: واجبات 

املنشأة ذات األغراض التأكد من أن  مسسواًل عن سجلامل عضو جملس اإلدارة ُيعد (أ )

 .ذه القواعدوفقًا  هل متارس أعماهلااخلاصة 

ذات  مسجل للمنشأة عضو جملس إدارة مهامشخٍص يسدي أي تسري هذه املادة على  (ب )

 ال. مكان مسجاًل أأسواء  األغراض اخلاصة

ومات واملستندات اليت جبميع املعلتزويد اهليئة  املسجل عضو جملس اإلدارةجيب على  (ج )

 .ميكن أن تطلبها اهليئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية
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 وإجراءات وصالحيات اهليئةمتطلبات اإلشعار املادة السابعة والثالثون: 

 :من اآلتياملسجل التأكد  عضو جملس اإلدارةعلى  (أ )

تنطبق ليت امن هذه القواعد و 2الواردة يف امللحق التزامه مبتطلبات اإلشعار  (1

 عليه.

كاملة وواضحة وصحيحة املعلومات اليت يقدمها إىل اهليئة  مجيع أن تكون (2

 .وغري مضللة

عضو جملس أن تطلب من للهيئة ، )أ( من هذه املادة ةوفقًا للفقر اإلشعار تسلمعند  (ب )

 .لتقييم احلالةاملسجل تقديم أي معلومات تراها ضرورية  اإلدارة

اختاذ أي من اإلجراءات  الصالحية يف للهيئةرة املسجل، فيما يتعلق بعضو جملس اإلدا (ج )

 :التالية

 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. (1

وتوضيح  أي أسئلة عنلإلجابة املسجل أمامها  عضو جملس اإلدارةطلب حضور  (2

 ترى أن له عالقة مبهامه. أي أمر

 طلب تقديم معلومات إضافية. (3

 املسجل. جملس اإلدارةعضو مقدمة من  التأكد من صحة أي معلومات (4

 

 ؤهوإلغا املادة الثامنة والثالثون: تعليق التسجيل

ذات  املنشأة إشعارذلك بو هؤأو إلغااملسجل  عضو جملس اإلدارةتسجيل للهيئة تعليق  (أ )

أيًا من أحكام النظام أو  املسجل عضو جملس اإلدارة إذا خالف األغراض اخلاصة

ل لفة تنطوي على احتيال أو تصرف اخخاارتكابه مل يف حال وائحه التنفيذية، أول

 .هسفالإيف حال أو  ،بالنزاهة واألمانة

املسجل عند طلبه،  عضو جملس اإلدارةإنهاء خدمات  ذات األغراض اخلاصة للمنشأة (ب )

 .لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساسأو  هذه القواعدألحكام أو وفقًا 

املنشأة ذات األغراض سجل فعلى امل دارةعضو جملس اإلتسجيل  ُألغيأو  ُعلقإذا  (ج )

للمنشأة  مسجل عضو جملس إدارةك مهامهالتأكد من توقفه فورًا عن أداء  اخلاصة 

 .ذات األغراض اخلاصة
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أن تقوم خالل سبعة أيام من تاريخ توقف  املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب على  (د )

. ويعد التسجيل ابيًا بذلككتبإشعار اهليئة مهامه املسجل عن أداء  عضو جملس اإلدارة

 اإلشعار.  لذلك اهليئة تسلمعند   ملغى

لغاء مدة سنتني من تاريخ إاملسجل خاضعًا لسلطة اهليئة  عضو جملس اإلدارةيبقى )هـ( 

 حتقيق يف حال وجودوقع قبل إلغاء تسجيله. و أو خطأ تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف

امللغى  املسجل عضو جملس اإلدارةيبقى  خالل هذه الفرتة، وى مقامة ضدهادعأو  قائم

 .ذات العالقة الدعاوىخاضعًا لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق أو  تسجيله
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 الباب السابع 

 الراعي

 

 املادة التاسعة والثالثون: اشرتاط وجود الراعي

  .راٍع واحد تقوم بهاعملية متويل وكل  املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب أن يرعى  (أ )

 .رعاة متعددينذات األغراض اخلاصة ال جيوز أن يكون للمنشأة  (ب )

 

 الراعي حالةاملادة األربعون: 

 يف مجيع األوقات: املتطلبات اآلتيةعلى الراعي استيفاء  (أ )

 أوعلى الديون،  مبنية أدوات دين املنشأة ذات األغراض اخلاصةإذا أصدرت  (1

ملتزمة  سعودية شركة مساهمةفيجب أن يكون الراعي تعتزم إصدارها، 

 الئحة حوكمة الشركات.من ذات العالقة حكام األب

أدوات  بأصول أو مرتبطةأدوات دين  املنشأة ذات األغراض اخلاصةإذا أصدرت  (2

شخصًا الراعي فيجب أن يكون تعتزم إصدارها،  بأصول، أو مدعومة دين

املنشأة ذات  عمالذات العالقة بأاألوراق املالية  أعمالملمارسة له  مرخصًا

 . ، أو شركة متويلًاحملي ًا، أو بنكاألغراض اخلاصة

هليئة عند طلبها ، أن يقدم إىل اله جيب على الراعي، إذا مل يكن شخصًا مرخصًا (ب )

املنشأة ذات األغراض بأن األعمال اليت ميارسها الراعي فيما يتعلق ب قانونيًا يربهنرأيًا 

وجيب أن يصدر الرأي  مبوجب النظام. ال تتطلب احلصول على ترخيص اخلاصة

القانوني املشار إليه يف هذه الفقرة من حمامي/شركة حماماة مستقلة ومرخصة وهلا 

 خربة معقولة يف هذا اجملال.

 

  املنشأة ذات األغراض اخلاصة املادة احلادية واألربعون: القيود على حقوق الراعي جتاه 

املنشأة ذات أصول ب أو مطالبات تتعلق يف مصلحةون له ه أن تكيتابعأي من ال جيوز للراعي أو 

 :باستثناء اآلتي ،األغراض اخلاصة

املنشأة ذات األغراض عن  بشكل نظامي الصادرة قيمتها املدفوعة األوراق املالية (1

 .هلسالء األشخاص اخلاصة 
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املنشأة ذات األغراض طرح  مستنداتيف ونزيه املطالبات املفصح عنها بشكل كامل  (2

 .اصة اخل

 

 ، وصالحيات اهليئةالسجالتحفظ واملادة الثانية و األربعون: اإلشعارات، 

 :من اآلتيعلى الراعي التأكد  (أ )

هذه  من 2الواردة يف امللحق  اليت تنطبق عليه التزامه مبتطلبات اإلشعار (1

 .القواعد

 رعايته للمنشأةاملعلومات اليت يقدمها الراعي إىل اهليئة بشأن  مجيع أن تكون (2

 .  كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة األغراض اخلاصة ذات

أن تطلب من الراعي  للهيئةمن هذه املادة، )أ(  ةاهليئة إشعارًا وفقًا للفقر تسلمعند  (ب )

 .لتقييم احلالةتقديم أي معلومات تراها ضرورية 

هذه إلثبات التزامه ب عن رعايته جيب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية (ج )

الصفقات املالية اليت تتم مع ب اخلاصةعلومات حفظ مجيع امل ذلك يشملو .القواعد

السجالت ملدة تلك أو تتعلق بها، وجيب االحتفاظ ب املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 عشر سنوات على األقل.

تزويد اهليئة جبميع املعلومات واملستندات اليت ميكن أن تطلبها جيب على الراعي ( د)

  .لنظام ولوائحه التنفيذيةاهليئة لغرض تطبيق ا
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 الباب الثامن 

 اجلديدة صفقات التمويل

 

 التطبيقونطاق الاملادة الثالثة واألربعون: 

املنشأة إصدار ب ذات عالقة صفقة متويل كل تنطبق علىاليت املتطلبات على هذا الباب  ينص

 .الدين أدواتمن أو إصدار جديد  لفئة جديدة ذات األغراض اخلاصة

 

 املادة الرابعة واألربعون: موافقة اهليئة على صفقات التمويل اجلديدة

 املنشأة ذات األغراض اخلاصةإصدار ذات عالقة بأي صفقة متويل الدخول يف ال جيوز  (أ )

 اهليئة موافقةما مل يتم احلصول على الدين أدوات من أو إصدار جديد  فئة جديدةل

لفقرة )أ( من املادة اخلامسة واألربعني من هذه املطلوب وفقًا ل صفقة التمويلطلب على 

 .القواعد

الواردة يف الباب  ذات العالقةالشروط مجيع جيب أن تتوافر يف كل صفقة متويل  (ب )

 .هذه القواعدالتاسع من 

الدين أدوات من  تشمل موافقة اهليئة إصدارات متعددةألغراض هذا الباب، جيوز أن  (ج )

أن تقدم إىل  املنشأة ذات األغراض اخلاصةواحد. وجيب على حتت برنامج إصدار 

 موافقضمن برنامج إصدار القيام به ُيقرتح لكل إصدار  ًامسبق ًابيكتا اهليئة إشعارًا

 :اآلتيةوفقًا للمواعيد اهليئة وذلك  من قبل عليه

مبنية  دين أدواتإصدار ب ت صفقة التمويل تتعلقمخسة وأربعون يومًا إذا كان (1

 بأصول. مرتبطةن أدوات ديعلى ديون أو 

 .بأصول أدوات دين مدعومةإصدار ب ت صفقة التمويل تتعلقعشرة أيام إذا كان (2

تقديم أنفسهم أو  أدوات الدين طرح ذات األغراض اخلاصة لمنشأةل وأال جيوز للراعي  (د )

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

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

املشار إليها يف الفقرة )أ(  موافقة اهليئة على ، دون احلصولضمن الطلب املقدم للهيئة

 .من هذه املادة
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موافقة الدين خالل ستة أشهر من تاريخ صدور  أدوات بطرحعلى مقدم الطلب البدء )هـ( 

إذا مضت  ملغاةتعد هذه املوافقة ، ورة )أ( من هذه املادةوفقًا للفق على الطلب اهليئة

 .البدء يف الطرحاملدة دون 

 

 صفقة متويلطلب املادة اخلامسة واألربعون: إجراءات وصالحيات اهليئة فيما يتعلق ب

ملوافقة على صفقة متويل إىل اهليئة متضمنًا املعلومات املطلوبة اعلى الراعي تقديم طلب  (أ )

 األوىل للمنشأة. وفيما يتعلق بصفقة التمويل هذه القواعدمن  1مللحق املتطلبات وفقًا 

الوقت الذي يتم فيه  ذات يفباملوافقة عليها  ، جيوز تقديم طلبذات األغراض اخلاصة

هذه وفقًا للباب الثاني من  لمنشأة ذات األغراض اخلاصةلرتخيص التقديم طلب 

 .القواعد

ومات واملستندات املطلوبة بإشعار الراعي كتابيًا مجيع املعل تسلمهاتقوم اهليئة بعد  (ب )

احملددة يف الفقرة )ج( من هذه  املددخالل  من القرارات اآلتية أي وهلا اختاذبذلك، 

  :املادة

، ويف حالة صفقة التمويل املتعلقة بأدوات دين طلب صفقة التمويلاملوافقة على  (1

أيام من تاريخ إشعار مدعومة بأصول، تعد موافقة اهليئة صادرة مبضي عشرة 

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

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

 .الفرعية

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

 صفقة التمويل. طلب فقة علىعدم املوا (3

املدد  اهليئة قرارها يف شأن الطلب خالل تتخذألغراض الفقرة )ب( من هذه املادة،  (ج )

  اآلتية:

إصدار ألدوات دين بصفقة التمويل ذات عالقة ت مخسة وأربعون يومًا إذا كان (1

 مبنية على الديون أو أدوات دين مرتبطة بأصول.

إصدار ألدوات دين مدعومٍة بذات عالقة صفقة التمويل ت عشرة أيام إذا كان (2

 بأصول.

 وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة اختاذ أي مما يلي:للهيئة عند دراسة طلب مقدم  (د )

 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. (1
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، إن املنشأة ذات األغراض اخلاصةطلب حضور الراعي أو ممثله، أو ممثل  (2

ترى أن هلا عالقة  ح أي مسألةأي أسئلة وشرعن مام اهليئة لإلجابة أ وجد،

 بالطلب.

على أن  معلومات إضافية تراها اهليئة ضروريةتوفري أي من الراعي أن تطلب  (3

 تقدم خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ طلبها.

املنشأة ذات األغراض يقدمها الراعي أو تقدمها  التأكد من صحة أي معلومات (4

 .اخلاصة

 املنشأة ذات األغراض اخلاصةالراعي أو عدم قيام ال للهيئة رفض دراسة الطلب يف ح)هـ( 

( د) ( من الفقرة3لفقرة الفرعية )يف اخالل املدة احملددة  منهم املعلومات املطلوبةبتوفري 

 من هذه املادة.

إخالل  اميكن أن ينتج عنهأن صفقة التمويل املقرتحة رأت إذا  الطلبللهيئة رفض  (و )

 .بالنظام أو لوائحه التنفيذية

 

 املواعيدمدد ادة السادسة واألربعون: امل

مبوجب الباب الثاني من  طلب قدم فيهيف نفس الوقت الذي  البابهذا طلب مبوجب  مُقدإذا 

فإن أي مدد زمنية حمددة وفقًا هلذا الباب حتتسب بالتزامن وليس بالتعاقب مع ، هذه القواعد

 .من هذه القواعد يف الباب الثانيزمنية حمددة فرتة  أي
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  الباب التاسع

 شروط صفقات التمويل

 

 تطبيقالنطاق والاملادة السابعة و األربعون: 

التأكد من  املنشأة ذات األغراض اخلاصةيبني هذا الباب الشروط اليت جيب على  (أ )

من  أو إصدار جديد إصدار فئة جديدةتتعلق ب تدخلها لكل صفقة متويل استيفائها

 الدين. أدوات

 التأكد من استيفاء كل صفقة متويل أة ذات األغراض اخلاصةاملنشجيب على  (ب )

 .هذه القواعدالرابعة واخلمسني من  إىل التاسعة واألربعني من للشروط الواردة يف املواد

 أدوات دينإصدار  تشملصفقة متويل يف  املنشأة ذات األغراض اخلاصة  دخولعند  (ج )

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

 .هذه القواعدتلك الصفقة للشروط الواردة يف املادة اخلامسة واخلمسني من 

صفقات متويٍل متعددة، جيب عليها أيضًا يف  املنشأة ذات األغراض اخلاصةدخول عند  (د )

التأكد من استيفاء صفقات التمويل للشروط الواردة يف املادة السادسة واخلمسني من 

 .واعدالقهذه 

 

 املادة الثامنة واألربعون: هيكلة التمويل

صفقات يف  للمنشأة ذات األغراض اخلاصة استخدامها جيوز اليتيكلة اهل على قيودال توجد 

 .اليت تدخل فيها التمويل

 

 املادة التاسعة واألربعون: تعيني أمني احلفظ

ملادة التاسعة ام احكتعيني أمني حفظ وفقًا أل على املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب (أ )

 .هذه القواعدواخلمسني من 

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

 .ذه القواعدوفقًا هل مهامهوالبيانات الضرورية ألداء 
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 املادة اخلمسون: محاية املستثمر

حل احلماية مص ترتيبات مالئمة املرفقة بكل صفقة متويل املستنداتأن تتضمن جيب 

 وكيلني يويشمل ذلك تع هذه القواعدملادة السابعة واخلمسني من حكام ااملستثمرين وفقًا أل

 .أو مفوض

 

  استخدام املتحصالتاملادة احلادية واخلمسون: 

، نطبق(يمتحصالت إصدار أدوات الدين، وحفظها، وإدارتها )حيثما  حتصيلجيب أن يكون 

مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو الئحة طرح املقدم فصاح إلامتوافقًا مع  ،واستثمارها

 الدين.  أدوات، ووفقًا لشروط وأحكام ينطبقحسبما األوراق املالية، 

 

 املادة الثانية واخلمسون: املدفوعات واحلسابات البنكية

 :هذه القواعددون اإلخالل بأحكام املادة احلادية واخلمسني من 

املنشأة ذات إىل  متحصالت اإلصدارسداد  الدين واتأدحكام شروط وأتضمنت إذا  (1

دفع من قبل املستثمرين أو من ينوب عنهم يفإن مجيع ما ، األغراض اخلاصة

ملادة حكام الدى البنك املعني وفقًا أليف حساب بنكي  يودعأن لالكتتاب فيها جيب 

 .الستني من هذه القواعد

ذه وفقًا هل ودفعهااخلاصة املنشأة ذات األغراض مدفوعات مجيع جيب حتصيل  (2

، وشروط نظامها األساسو، العالقة، والقواعد واألنظمة األخرى ذات القواعد

 .من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة الصادرةأدوات الدين أحكام و

بدفع  املنشأة ذات األغراض اخلاصة  قيامالدين  أدواتحكام شروط وأتضمنت إذا  (3

حساب بنكي لدى البنك من خالل  دفع تلك املبالغجيب ، للمستثمرينمالية  مبالغ

 .ملادة الستني من هذه القواعدحكام ااملعني وفقًا أل

 

 املادة الثالثة واخلمسون: االستثمار

استثمارات  مجيع ختضع، هذه القواعددون اإلخالل بأحكام املادة احلادية واخلمسني من 

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

، وشروط نظامها األساس، والعالقةاألخرى ذات  اللوائحوواألنظمة ، القواعد ذههلعوائدها 

 .من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة الصادرة وأحكام أدوات الدين
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 اإللزاميةاملادة الرابعة واخلمسون: 

فيما يتعلق بصفقة اض اخلاصة املنشأة ذات األغر تربمه متويل عقد كل يكونجيب أن 

 متويل:

مبصاحل املستثمرين،  إىل احلد الذي يتعلق ذًا وملزمًا جلميع أطرافهنافو نظاميًا (1

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

 .حسبما ينطبق

راج أو الئحة طرح و اإلد التسجيلمبوجب قواعد  املقدممتوافقًا مع اإلفصاح أن يكون  (2

 .حسبما ينطبقاألوراق املالية، 

 

 أو مرتبطة بأصول أدوت ديناملادة اخلامسة واخلمسون: صفقات التمويل املتضمنة إصدار 

 بأصول مدعومة أدوات دين

 مدعومة أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دينإصدار  تشملاليت  تمويلالصفقة ختضع 

 :اآلتية للمتطلبات بأصول

وفقًا  أو بنكًا حمليًا أو شركة متويل لهن يكون الراعي شخصًا مرخصًا جيب أ (1

 .هذه القواعد( من الفقرة )أ( من املادة األربعني من 2) لفقرة الفرعيةحكام األ

وفقًا  ذات األغراض اخلاصة لمنشأةلوراق املالية األحيفظ  أنعلى أمني احلفظ  جيب (2

 .قواعدهذه الملادة الثانية والستني من حكام األ

وفقًا املنشأة ذات األغراض اخلاصة على أصول  يشرفجيب على أمني احلفظ أن  (3

 .هذه القواعدملادة الثالثة والستني من حكام األ

 

 املتعددة ن: صفقات التمويلواملادة السادسة واخلمس

عدم  للتأكد منكافية  محاية قانونيةوجود أن يثبت للهيئة قادرًا على  الراعيجيب أن يكون 

املنشأة ذات األغراض ولية سمس خلسائر نتيجةا ملخاطر متويل صفقة تثمرين يفاملسعرض ت

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

يف نشرة اإلصدار أو مستند الطرح اخلاص،  بوضوح عنهامت اإلفصاح جزء من صفقة متويل و

 .حسبما ينطبق
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 الباب العاشر 

 محاية املستثمرين

 

 املادة السابعة و اخلمسون: محاية املستثمرين

أدوات ملة حلكافية ال مايةاحلكل صفقة متويل ب املرفقة ستنداتتتضمن املجيب أن  (أ )

هذه الوثائق تتضمن ، وجيب أن املنشأة ذات األغراض اخلاصةالدين اليت تصدرها 

 يف هذه املادة. املنصوص عليهات كحد أدنى الرتتيبا

نظامًا  نافذة وملزمةترتيبات كل صفقة متويل ب املرفقة تنداتساملجيب أن تتضمن  (ب )

القيام من  ذات األغراض اخلاصة لمنشأةمن شأنها منع كل مالك ل للنقض وغري قابلة

 :من اآلتي أيب

تعلقة الدين امل أدواتدون موافقة أغلبية محلة  كمالكمن حقوقه  ممارسة أي (1

 .التمويل صفقةب

يف منصوص عليه بشكل صريح  شكل اختلف عما هوب يف أسهمهالتصرف  (2

 مستند وأعنه يف نشرة اإلصدار  وما هو مفصحالدين  وأحكام أدواتشروط 

 .حسبما ينطبق ،الطرح اخلاص

نافذة وملزمة نظامًا ترتيبات كل صفقة متويل ب املرفقة ستنداتاملجيب أن تتضمن  (ج )

يتصرفون كأغلبية محلة أدوات  الذين الدين أدواتملة حلتتيح للنقض وغري قابلة 

لكل فئة من أدوات الدين الصادرة هلم أحقية التصويت و( األمسية)وفقًا للقيمة  الدين

 لقيام مبا يلي:با املنشأة ذات األغراض اخلاصةإلزام  املنشأة ذات األغراض اخلاصة عن

بصفقة التمويل اليت  ذات العالقةدين الأدوات التصرف وفقًا لتعليمات محلة  (1

 .األدواتترتبط بها تلك 

 املتعلقة منشأة ذات األغراض اخلاصةلل واملطالبات قوقاحل الوفاء جبميع (2

 بصفقة التمويل.

من حقوق  الراعي ممارسة أي أي شخص ميثل يه أوتابعأي من للراعي أو جيوز ال  (د )

 خالل اجتماع محلة ،ألي منهما اليت مت إصداره، الدين بأدواتالتصويت املرتبطة 

 . من فئة معينة الدين أدوات
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وكيل أو تعيني لحكمًا  لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل النظام األساس جيب تضمني)هـ( 

 الدين. محلة أدواتميثل  مفوض

 

 املادة الثامنة واخلمسون: حظر وتعليق اإلصدار

أو  أة ذات األغراض اخلاصةاملنشيقيد أو مينع  تصدر قرارًا أن للهيئة يف أي وقت (أ )

إذا  املنشأة ذات األغراض اخلاصةالصادرة عن الدين  أدواتبيع  وأتسويق من الراعي 

ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه  تسويق أو بيع أدوات الدين رأت أن

 .التنفيذية

لفقرة )أ( من ااملشار إليه يف اإلشعار أو الراعي  املنشأة ذات األغراض اخلاصة تلقتإذا  (ب )

 :اآلتياختاذ جيب عليها  ،هذه املادة

الدين اليت تتم بواسطة أي أدوات بيع  وأعمليات تسويق  مجيععن  فورًاالتوقف  (1

 منهما. ًاآخر ميثل أي منهما أو بواسطة أي شخص

الدين أدوات يعمل على تسويق أو بيع تعلم أنه آخر  فورًا أي شخصشعر ُتأن  (2

 بالتوقف عن ذلك. ديقيتو الاملنع أاليت صدر بشأنها 

من عمليات تسويق  شعر اهليئة عند طلبها بهوية كل شخص ذي عالقة بأيُتأن  (3

 .أدوات الدين أو بيع
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 الباب احلادي عشر 

 أمني احلفظ

 

 هولياتسومس املادة التاسعة واخلمسون: مهام أمني احلفظ

 منه هام املطلوبةاملظ ألداء تعيني أمني حف املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب على  (أ )

 .هذه القواعدمبوجب 

 :اآلتي واًل عنسمسذات األغراض اخلاصة يكون أمني احلفظ للمنشأة  (ب )

وفقًا  ذات األغراض اخلاصة النقدية للمنشأة األصول اإلشراف على حفظ (1

 .هذه القواعدملادة الستني من حكام األ

وفقًا  األغراض اخلاصة ذات استخدام السيولة النقدية للمنشأةاإلشراف على  (2

 .هذه القواعدملادة احلادية والستني من حكام األ

بأصول،  مدعومةأدوات دين مرتبطة بأصول أو  بإصدارات أدوات دينفيما يتعلق  (ج )

 :اآلتي واًل عنسيكون أمني احلفظ كذلك مس

 (ت)إن وجد املنشأة ذات األغراض اخلاصةحفظ األوراق املالية اليت متلكها  (1

فيما يتعلق بتلك األوراق املالية وفقًا  الالزمةاختاذ اإلجراءات اإلدارية و ومحايتها

 .هذه القواعدملادة الثانية والستني من حكام األ

ذات األغراض  غري النقدية للمنشأة األخرى األصولاإلشراف على حفظ  (2

 .هذه القواعدملادة الثالثة والستني من حكام اوفقًا أل اخلاصة

 .مارسة نشاط احلفظمل لهمرخصًا  شخصًا حلفظأن يكون أمني ا جيب (د )

( من ـهلفقرة )حكام اوفقًا ألمفوض كوكيل أو كجيوز ألمني احلفظ التصرف )هـ( 

 .هذه القواعداملادة السابعة واخلمسني من 

 :اآلتيةلشروط اتعيني أمني احلفظ جيب أن يستويف  (و )

 ال يكون أمني احلفظ تابعًا للراعي.أ (1

 :اآلتيمبوجبها أمني احلفظ  ُيعنييت االتفاقية ال تستويفأن  (2

 بتزويدذات األغراض اخلاصة للمنشأة  أن تتضمن حكمًا يسمح .أ 

 .هذه القواعداهليئة بأي معلومات مطلوبة مبوجب 

 الباب. اأن تكون متوافقة مع التزامات أمني احلفظ الواردة يف هذ .ب 
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املنشأة ذات األغراض على أصول أي أعباء تتضمن ما يرتب ال أ .ج 

النقد املودع يف أي حساب جتاه  مطالبة أو ،حقًا عليهاأو  ةاخلاص

عن  إال يف حال اإلفصاح، ذات األغراض اخلاصة بنكي للمنشأة

حسبما  ،الطرح اخلاص مستنديف نشرة اإلصدار أو  بوضوح ذلك

 .ينطبق

على  ،عادلةعلى أسس أمني احلفظ  اليت يتقاضاها املبالغ والعموالت والرسوم ددحت (ز )

حسبما  ،الطرح اخلاص مستندأو يف نشرة اإلصدار هلا احملددة  املبالغز تجاوتال أ

 .ينطبق

 

 املادة الستون: األصول النقدية

املنشأة ذات حساب بنكي باسم لفتح  حمليًا يعني بنكًا جيب على أمني احلفظ أن (أ )

 .األغراض اخلاصة

ألمني  جيوز أكثر من عملة واحدة،بتتعامل املنشأة ذات األغراض اخلاصة  كانت إذا  (ب )

لفقرة )أ( حكام األ وفقًا املعني احمللي البنك لدىأكثر من حساب بنكي فتح احلفظ 

 من هذه املادة.

 :الشروط اآلتية فتح احلساب البنكي جيب أن يستويف (ج )

تابعًا  املعني احمللي ال يكون البنكأفيما يتعلق بأدوات دين مدعومة بأصول،  (1

 للراعي.

 اآلتي: احمللي عني مبوجبها البنكُيأن تستويف االتفاقية اليت  (2

ذات األغراض  للمنشأةألمني احلفظ وأن تتضمن حكمًا يسمح  .أ 

 هذه القواعد.بأي معلومات مطلوبة مبوجب  هليئةا بإشعار اخلاصة

 املنشأة ذات األغراض اخلاصةأعباء على أصول  تتضمن ما يرتبأال  .ب 

اب بنكي جتاه النقد املودع يف أي حس مطالبةعليها، أو  حقًاأو 

إال يف حال اإلفصاح  أو ألمني احلفظ األغراض اخلاصة ذات للمنشأة

الطرح اخلاص،  مستندبوضوح يف نشرة اإلصدار أو  عن ذلك

 .حسبما ينطبق

يف ذات األغراض اخلاصة املبالغ النقدية للمنشأة  مجيعجيب على أمني احلفظ إيداع  (د )

مبالغ  يسحب منه ، وأندة)أ( من هذه املا املشار إليه يف الفقرةاحلساب البنكي 
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 حبسب ما  اخلاصة بعملياتها صروفاتملنشأة ذات األغراض اخلاصة  واملا ستثماراتال

، هاالصادرة عنالدين  أدوات، وشروط وأحكام نظامها األساسهو مسموح به يف 

 .هذه القواعدوأحكام 

 

 املادة احلادية والستون: االلتزام مبراقبة التدفقات النقدية

ذات األغراض  التدفقات النقدية للمنشأة أنني احلفظ التأكد من جيب على أم (أ )

 .مراقبة وحمتسبة بشكل مالئم اخلاصة

 :التأكد من اآلتي جيب على أمني احلفظ (ب )

الدين  أدواتيف  املدفوعة من قبل املستثمرين أو من ينوب عنهم، أن مجيع املبالغ (1

لدى ب البنكي يف احلسا مودعة املنشأة ذات األغراض اخلاصةالصادرة عن 

 .املعني احمللي البنك

 احمللي االكتتاب املودع يف احلساب البنكي لدى البنك متحصالتتوافق مبلغ  (2

 تاأدويف  كل اكتتاببعد املعني مع سجل أدوات الدين املكتتب بها، وذلك 

 .املنشأة ذات األغراض اخلاصةدين صادرة عن 

من قبل املنشأة ذات األغراض  ذواإليداعات اليت ُتنف املبالغ املدفوعة تكون أن (3

، واألنظمة واللوائح القواعد ذههل منفذة وفقًااحلسابات البنكية  على اخلاصة

، وشروط لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل والنظام األساسذات العالقة، 

 .الصادرة عنهاالدين  أدواتوأحكام 

 الدين أدواتلمستثمرين عند استحقاق املبالغ املستحقة لمجيع  أن ُتدفع (4

من احلساب  ،اسرتدادها عند أو الصادرة عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 .ذات األغراض اخلاصة البنكي للمنشأة

توافق املبلغ املودع يف احلساب البنكي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة مع  (5

أي مدفوعات يف ميعاد تنفيذ  بعدسجل أدوات الدين ذات العالقة، وذلك 

أو عند  الصادرة عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة ينالد أدواتاستحقاق 

 اسرتدادها.
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املدعومة واملرتبطة بأصول املتعلقة بالصفقات املادة الثانية والستون: حفظ األوراق املالية 

 بأصول 

بها يف األخرى اليت ميكن االحتفاظ  األصولتسري هذه املادة على األوراق املالية و (أ )

 .حساب حفظ

عن أصوله وأصول  املنشأة ذات األغراض اخلاصةاحلفظ فصل أصول جيب على أمني  (ب )

ذات األغراض  األوراق املالية واألصول األخرى للمنشأة وأن حيددعمالئه اآلخرين، 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة ذات  بشكل منفصل من خالل تسجيلها باسم اخلاصة

 التعاقدية.مسسولياته تنفيذه  املستندات والوثائق اليت تثبت جبميع، وأن حيتفظ العالقة

أمني حفٍظ من الباطن ك ،أو أكثر ،طرفًا ثالثًاأو  ًاتابع جيوز ألمني احلفظ أن يعني (ج )

. ويقوم أمني احلفظ بدفع ذات األغراض اخلاصة األوراق املالية للمنشأة حلفظ

عن يتم اإلفصاح  ماملاملستحقات املالية ألمني احلفظ من الباطن من موارده اخلاصة 

 .حسبما ينطبق ،الطرح اخلاص مستندخالف ذلك يف نشرة اإلصدار أو 

ل املنشأة ذات جيوز تكليف أمني حفظ من الباطن خارج اململكة حلفظ أصو (د )

على أن يكون مسسسًا ومرخصًا له وخاضعًا إلشراف  اخلارجية األغراض اخلاصة

 .ليت تطبقها اهليئةجهة رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك ا

وأن يكون شخصًا  مكتوبأمني احلفظ من الباطن مبوجب عقٍد  أي يعنيجيب أن )هـ( 

  ممارسة نشاط احلفظ.يف  له مرخصًا

 املطبقة تنظيميةالاملتطلبات و املعايري ما إذا كانت وفقًا لتقديرها احملض تقويم لهيئةل (و )

لتلك اليت  على األقل مماثلة الذي يعمل خارج اململكة أمني احلفظ من الباطن على

 اهليئة. تطبقها

أمني حفظ من الباطن أو أي طرف ثالث ك هألي من تابعي أمني احلفظ ال خيل تعيني (ز )

ذه وفقًا هل املنشأة ذات األغراض اخلاصةأمني احلفظ عن حفظ أصول مبسسولية 

 .القواعد

يف أصول  تاأو مطالب مصلحةمن تابعيه  وز أن يكون ألمني احلفظ وال أليال جي (ح )

 عدا ما يلي: املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 لذلك الشخص.الصادرة  املدفوعة قيمتها األوراق املالية (1

حسبما  ،الطرح اخلاص مستندعنها يف نشرة اإلصدار أو  املفصحاملطالبات  (2

 .ينطبق
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دعومة امل وأاملادة الثالثة والستون: واجبات الرقابة فيما يتعلق بالصفقات املرتبطة بأصول 

 بأصول

 املدعومةأدوات الدين  وأاملرتبطة بأصول  أدوات الدينتسري هذه املادة على إصدارات  (أ )

 بأصول.

يف احلساب ودع امل النقدأن من جيب على أمني احلفظ التأكد يف مجيع األوقات  (ب )

صول احملفوظة ، واألاملنشأة ذات األغراض اخلاصةاخلاص بلدى البنك املعني  البنكي

املنشأة ذات  وأصول ،هذه القواعدملادة الثانية والستني من حكام األلديه وفقًا 

 الدين. أدواتوشروط وأحكام  ذه القواعدوفقًا هل ُتعاَملاألخرى،  األغراض اخلاصة

الفقرة  املشار إليها يف صولاأليف تستثمر  املنشأة ذات األغراض اخلاصةإذا كانت  (ج )

 :تزام اآلتيال على أمني احلفظ جيباملادة،  )ب( من هذه

هلذه  املنشأة ذات األغراض اخلاصةللتحقق من ملكية  اختاذ خطوات معقولة (1

، على بعد ذلك تقومييةسنة مرًة واحدًة على األقل كل و، عند شرائهااألصول 

املنشأة ذات األغراض  قبل مقدمة منعلومات معلى  ًاأن يكون التحقق مبني

 مالئمًا.ذلك كان  ىمت خارجيإثبات ب ومدعومًا ،الراعيو اخلاصة

ذات األغراض  أنها أصول مملوكة للمنشأةاليت يعتقد ، صولاأل تسجيل (2

 ،( من هذه الفقرة1لفقرة الفرعية )ل الذي أجراه وفقًابناء على التحقق  اخلاصة

 .يف سجالته املنشأة ذات األغراض اخلاصة باسم 

أو  ويلها،حتمتنع التنازل عن هذه األصول، أو  التأكد من توافر إجراءات (3

آخر دون إبالغ أمني احلفظ بهذه شكل أو التصرف فيها بأي  استبداهلا،

 التصرفات.

ذه هل وشامل حمدثسجل يف مجيع األوقات على تقديم أن يكون قادرًا  (4

 األصول.

 

 ، ومتطلبات حفظ املعلومات، وصالحيات اهليئةاتاملادة الرابعة والستون: اإلشعار

  تي:التأكد من اآل على أمني احلفظ (أ )

من هذه  2لحق ملالواردة يف ا اليت تنطبق عليهتطلبات اإلشعار مب التزامه (1

 .القواعد
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كاملة وواضحة وصحيحة وغري املعلومات اليت يقدمها إىل اهليئة مجيع أن  (2

 . مضللة

تطلب من أمني  فللهيئة أن)أ( من هذه املادة،  ةإشعارًا وفقًا للفقر اهليئة تسلمعند  (ب )

 .لتقييم احلالةمات تراها ضرورية احلفظ تقديم أي معلو

عن مهامه وفقًا هلذه القواعد  على أمني احلفظ تسجيل معلومات كافيةجيب  (ج )

 علوماتحفظ مجيع امل مبا يف ذلك، هذه القواعدإلثبات التزامه ب واالحتفاظ بها

أو تتعلق بها،  املنشأة ذات األغراض اخلاصةالصفقات املالية اليت تتم مع اخلاصة ب

 مدة عشر سنوات على األقل. املعلوماتهذه حتفاظ بوجيب اال

تزويد اهليئة جبميع املعلومات واملستندات اليت ميكن أن تطلبها  جيب على أمني احلفظ( د)

 .اهليئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية

 

 هواستبدال صالحيات اهليئة يف عزل أمني احلفظ املادة اخلامسة والستون:

تعيني أمني حفظ بديل أو اختاذ و املنشأة ذات األغراض اخلاصة ني حفظللهيئة عزل أم (أ )

 :اآلتيةاحلاالت من  يف أي مناسبةإجراءات أخرى تراها  أي

 توقف أمني احلفظ عن أداء أعماله. (1

 .أو تعليقهإلغاء ترخيص أمني احلفظ  (2

 .ترخيصهطلب أمني احلفظ إلغاء  (3

لنظام ايف التزام  ًاجوهري تراه اهليئة أن أمني احلفظ أخفق بشكل رأتإذا  (4

 ولوائحه التنفيذية.

 .ضرورية أخرى تراها اهليئةحالة أي  يف (5

، لفقرة )أ( من هذه املادةاملنصوص عليها يف امن صالحياتها  ًاأياهليئة  مارستإذا  (ب )

مع اهليئة  بشكل كامل التعاون املنشأة ذات األغراض اخلاصةلى الراعي وعوجب 

 بديل. لتعيني أمني حفظ
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 الباب الثاني عشر 

 النظم واإلجراءات الرقابية

 

 ، ومتطلبات حفظ املعلومات، وصالحيات اهليئةاتاملادة السادسة والستون: اإلشعار

 التأكد من اآلتي: املنشأة ذات األغراض اخلاصةعلى جيب  (أ )

، حسبما من هذه القواعد 2مللحق الواردة يف ا تطلبات اإلشعارمبلتزام اال (1

 ينطبق.

كاملة وواضحة وصحيحة وغري تقدم إىل اهليئة مجيع املعلومات اليت  أن تكون (2

 . مضللة

املنشأة أن تطلب من  فللهيئةاهليئة إشعارًا وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة،  تسلمعند  (ب )

 .لتقييم احلالةتقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية  ذات األغراض اخلاصة

عن مهامها وفقًا  تسجيل معلوماٍت كافية صةاملنشأة ذات األغراض اخلاعلى جيب  (ج )

االحتفاظ  ويشمل ذلك ،إلثبات التزامها بهذه القواعد هلذه القواعد واالحتفاظ بها

املعلومات ملدة عشر . وجيب أن ُتحفظ تلك ميع املعلومات اخلاصة بصفقاتها املاليةجب

ملدة ال تقل عن تكن املعلومات تتعلق بصفقة متويل، فُتحفظ  سنوات على األقل، مامل

 .، أيهما أطولمن تاريخ استحقاق الصفقة أو إنهائها ثالث سنوات

تزويد اهليئة جبميع املعلومات واملستندات اليت املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب على ( د)

 .ميكن أن تطلبها اهليئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية
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 الباب الثالث عشر 

 الثالثالطرف  استناد

 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصةتصرفات  إىلاملادة السابعة والستون: استناد الطرف الثالث 

 قيودالو توياتاحمل على مطلعًا املنشأة ذات األغراض اخلاصةُيعد كل شخٍص يتعامل مع 

ملزمًا  ليسإال أنه والنظام األساس للمنشأة ذات األغراض اخلاصة  هذه القواعد الواردة يف

 . لديهاصحة اإلجراءات الداخلية كيد بتأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 الباب الرابع عشر 

 النظم واإلجراءات احملاسبية

 

 املادة الثامنة والستون: تعيني حماسب قانوني

 أحكامًا تتعلق باآلتي:لمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل النظام األساس يتضمنجيب أن  (أ )

  .يف اململكة راجعة احلساباتملمارسة م تعيني حماسب قانوني مرخص (1

 .تعيينهمدة احملاسب القانوني و مكافآت  (2

  .احملاسب القانوني إجراءات عزل (3

الفقرة )ب( من  املشار إليه يفإعداد التقرير  مسسواًل عن احملاسب القانوني يكون (ب )

وجيب أن يتاح له يف سبيل ذلك الوصول إىل  ،هذه القواعداملادة التاسعة والستني من 

تزويده و ،املنشأة ذات األغراض اخلاصةاملستندات والوثائق األخرى اخلاصة بتر والدفا

املنشأة ذات  وخصومأصول  للتحقق من ضرورية يراهابأي معلومات أو توضيحات 

 .األغراض اخلاص

 

 املسجلني  أعضاء جملس اإلدارةسعة والستون: التقارير املعدة من املادة التا

نهاية كل سنة مالية إعداد  ملسجلني خالل شهر من تاريخا أعضاء جملس اإلدارةعلى  (أ )

لفقرة )أ( من املادة املشار إليها يف اسنة املالية املنتهية يتضمن املعلومات تقرير عن ال

 . هذه القواعدالثالثة عشرة من 

 من نهاية كل سنة مالية املسجلني خالل أربعة أشهر أعضاء جملس اإلدارةعلى جيب  (ب )

املنشأة ذات األغراض مالي عن كز املالي وقائمة الدخل وتقرير رإعداد قائمة امل

القائمة والصادرة  أدوات الدينمجيع تفاصيل  -أمور أخرى بني–يتضمن  اخلاصة 

املسجلني احلصول على  أعضاء جملس اإلدارةوعلى  .املنشأة ذات األغراض اخلاصةعن 

 عن تلك املستندات. القانوني تقرير احملاسب 

خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من نهاية املسجلني  ضاء جملس اإلدارةأععلى جيب  (ج )

املستندات املشار إليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة إىل مالك كل سنة مالية تقديم 

مبوجب  على تلك املستنداتواحلصول على موافقتهم  ،املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 قرار يصدر عنهم.
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املسجلني خالل شهرين من تاريخ إعداد املستندات  ةأعضاء جملس اإلدارجيب على  (د )

دات إىل ناملشار إليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة إرسال نسخة من كل من تلك املست

 اهليئة.

املنشأة ذات األغراض من هذه املادة على  و)د( و)ج()ب(  الفقراتأحكام ال تسري )هـ( 

 ديون.مبنية على  عنهاالصادرة الدين  أدواتاليت تكون مجيع  اخلاصة 
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 الباب اخلامس عشر 

 حفظ املعلومات

 

 املادة السبعون: حفظ املعلومات

دقيقة  االحتفاظ بسجالت ومعلومات املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب على  (أ )

 أدنى على ما يلي: على أن تشتمل كحد وكاملة،

 .هذه القواعدعشرين من ملادة الرابعة والحكام اوفقًا أل املالكسجل  (1

من  والثالثني الرابعةملادة حكام ااملسجلني وفقًا أل أعضاء جملس اإلدارةسجل  (2

 .هذه القواعد

 .املالكحماضر اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة واجتماعات  (3

 .املالكوجملس اإلدارة الصادرة عن قرارات المجيع  (4

 ذات األغراض اخلاصة املنشأة اليت تربمها شروط وأحكام العقود و الصفقات  (5

صفقات التمويل املرتبطة الصادرة عنها والدين  تلك املتعلقة بأدواتمبا يف ذلك 

 بها.

 .ذات األغراض اخلاصة تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة (6

 .هاوخصوماملنشأة ذات األغراض اخلاصة تفاصيل أصول  (7

ادة التاسعة من املو)ج( )أ( و)ب(  اتلفقرحكام ااملستندات املطلوبة وفقًا أل (8

 .هذه القواعدوالستني من 

عند  فورًا لهيئةل إتاحة املعلومات والسجالت املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب على  (ب )

 طلبها.
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 الباب السادس عشر 

 التحول واالندماج

 

 االندماج وأاملادة احلادية والسبعون: حظر التحول 

 ذات أغراض خاصة أخرى مع منشأةاالندماج  ذات األغراض اخلاصة ال جيوز للمنشأة (أ )

  .من أي نوع آخر اعتباري أو شخص

شكل أي  شخص اعتباري من أن تتحول إىل للمنشأة ذات األغراض اخلاصةال جيوز  (ب )

 .آخر
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 الباب السابع عشر 

 إجراءات التسوية واإلفالس

 

 املادة الثانية والسبعون: إجراءات التسوية

وجب عليها  ،من دائنيها تسوية مع أي التقدم بطلب ة ذات األغراض اخلاصةاملنشأاقرتحت إذا 

 :التزام اآلتي

 .على األقل بأربعة عشر يومًا التسوية قبل تقدميهامبقرتح إشعار اهليئة  (1

 تزويد اهليئة بأي مستندات تطلبها. (2

املتعلقة املطالبات  مجيعاهليئة قبل البدء بأي إجراءات تسوية للتأكد من أن مع  التعاون (3

 أصوهلا سيتم تسويتها بشكل مناسب.أمواهلا وب

 

 املادة الثالثة والسبعون: إجراءات التصفية

 اآلتي:ب القيامعليها  جيب، التصفية مرحلةيف  املنشأة ذات األغراض اخلاصة بدأتإذا 

اجتماع بالدائنني أو أي أشخاص آخرين هلم  ألي قرتحاملتاريخ والالتصفية بإشعار اهليئة  (1

 قة بإجراءات التصفية.عال

 .بإجراءات التصفية تتعلق تزويد اهليئة بأي مستندات تطلبها (2

للتأكد من أن املطالبات املتعلقة  قبل البدء بإجراءات التصفية التعاون مع اهليئة (3

 صوهلا سيتم تسويتها بشكل مناسب.مواهلا وأبأ

 

خالل فرتة التسوية أو اصة على املنشأة ذات األغراض اخلاملادة الرابعة والسبعون: القيود 

 التصفية

 مشار إليها يف من تاريخ البدء بأي إجراءات ابتداًءال جيوز للمنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 ، تلك اإلجراءات وحتى انتهاء هذه القواعدملادة الثانية والسبعني أو الثالثة والسبعني من ا

  :اهليئةدون احلصول على موافقة مسبقة من  القيام بأي من اآلتي

  .إضافية أصولأي أموال أو  تسلم (1
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تقدم أو ترهن، أو  ،أن تتنازل ، مبا يف ذلكأي أموال أو أصول التصرف يف (2

 ملكيةإجراء أي نقل للجزء من أمواهلا أو أصوهلا، أو  بأي ، أو تتربعضمان

 . أي من أمواهلا أو أصوهلاب يتعلق

 

 الجراءاتجتاه ا املادة اخلامسة والسبعون: صالحيات اهليئة

املنشأة ذات  وإعسار إفالستتعلق بإجراءات أي يف احلضور وإبداء رأيها للهيئة  (أ )

 :ذلك اآلتي ويشمل، األغراض اخلاصة

 .دائنيهاأو  املنشأة ذات األغراض اخلاصة عضاءألاجتماعات  أي (1

مع دائين املنشأة ذات األغراض  تسوية واقية من اإلفالس وأصلح طلبات  أي (2

 .اخلاصة

 ءات تصفية.إجرا أي (3

الثانية والسبعني  تنيألغراض اإلجراءات املشار إليها يف املاد معنيًا طرفًا اهليئة ُتعّد (ب )

وبأي إجراءات أخرى تتعلق بإفالس املنشأة ذات  هذه القواعدالثالثة والسبعني من و

 .األغراض اخلاصة

 

 املادة السادسة والسبعون: اكتمال اإلجراءات واحلسابات اخلتامية

إشعار اهليئة كتابيًا بنتيجة إجراءات التسوية  املنشأة ذات األغراض اخلاصةى جيب عل (أ )

وتقديم حسابها اخلتامي وفقًا لذلك خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ اكتمال إجراءات 

 التسوية.

جيب على املصفي أن يقدم إىل اهليئة حسابًا ختاميًا بأعمال التصفية خالل أربعة عشر  (ب )

 تمال إجراءات التصفية.يومًا من تاريخ اك
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 الباب الثامن عشر 

 املقابل املالي

 

 املقابل املالياملادة السابعة والسبعون: 

 .تسديد املقابل املالي الذي حتدده اهليئة والراعي املنشأة ذات األغراض اخلاصة على جيب
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 الباب التاسع عشر 

 سجالت اهليئة

 

 ذات األغراض اخلاصةة والسبعون: سجل املنشآت املادة الثامن

 ذه القواعدتسسس وفقًا هل ذات أغراض خاصة كل منشأةلبسجل اهليئة حتتفظ  (أ )

 .الذي تراه مناسبًا بالشكل

نظامها األساس عند نسخة من  املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب أن يتضمن سجل  (ب )

 عليه. تطرأ الحقة وأي تعديالت تأسيسها

بأي تغيريات تطرأ على  فورًا إشعار اهليئة أة ذات األغراض اخلاصةاملنشجيب على  (ج )

 البيانات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة.

  

 املسجلني أعضاء جملس اإلدارةاملادة التاسعة والسبعون: سجل 

 ذات أغراض خاصة املسجلني لكل منشأة ألعضاء جملس اإلدارةبسجل اهليئة حتتفظ  (أ )

 .الذي تراه مناسبًا بالشكل ذه القواعدهلتسسس وفقًا 

 على املعلومات التالية: املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة جيب أن يشتمل السجل (ب )

 اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة وسجلها. (1

 .هوعنوان عضو جملس اإلدارة املسجل اسم (2

 أو رقم جواز ،إقامته، أو رقم لعضو جملس اإلدارة املسجل رقم اهلوية الوطنية (3

 .ينطبق ما، حسبسفره

 .عضو جملس اإلدارة املسجل جنسية (4

 .)إن وجدت( عضو جملس اإلدارة املسجل مهنة (5

 .عضو جملس اإلدارة املسجل تعينيتاريخ  (6

 .ينطبق حيثما ،هعزلأو  عضو جملس اإلدارة املسجل استقالةتاريخ  (7

 يطرأ على البيانات إشعار اهليئة بأي تغيري املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب على  (ج )

 املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة.
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 املادة الثمانون: الوصول إىل السجالت

 الثامنة والسبعني املادتنيالسجالت املنصوص عليها يف  كل سجل من من ملخص يتاح

 اهليئة. ملا حتددهوفقًا  الطالع اجلمهور هذه القواعدالتاسعة والسبعني من و

 

 نماذجالحلادية والثمانون: املادة ا

 املعلوماتاستخدامها لتقديم املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب على النماذج اليت  للهيئة نشر

يف املادتني الثامنة  املشار إليها املطلوب تقدميها من قبل املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 .والسبعني والتاسعة والسبعني من هذه القواعد

 

 املقابل املاليلثمانون: املادة الثانية وا

ملادتني حكام األ وفقًا املعلومات حفظ  تراه مناسبًا مقابلحسبما فرض مقابل مالي لهيئة ل

 وإتاحة الوصول إليها. -الثامنة والسبعني والتاسعة والسبعني من هذه القواعد
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 الباب العشرون 

 النشر والنفاذ

 

 ر والنفاذاملادة الثالثة والثمانون: النش

 من تاريخ نشرها. نافذة هذه القواعدتكون 
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  4امللحق 

 متطلبات املستندات واملعلومات

 جيب على الراعي تقديم املستندات واملعلومات التالية:
 

 . املعلومات املتعلقة بصفقة التمويل املقرتحة.1

الوثائق واملستندات املطلوبة وفقًا قيد بالتجيب جراء طرح عام، إلصفقة متويل فيما يتعلق ب

 .من هذه القواعد 3أخذًا يف االعتبار التعديالت الواردة يف امللحق  لقواعد التسجيل واإلدراج
 

أو  لطرح اخلاص وكل عقدا مستندتقديم جيب ، جراء طرح خاصإلصفقة متويل فيما يتعلق ب

لالئحة طرح األوراق الطرح اخلاص وفقًا  دمستنيف  اتعلق بصفقة التمويل تتم اإلشارة إليهت أداة

 .من هذه القواعد 4أخذًا يف االعتبار التعديالت الواردة يف امللحق  املالية
 

 اإلقرارات. 2

( 2الوارد يف امللحق رقم )إقرار املصدر تقديم جيب ، جراء طرح عامإلصفقة متويل فيما يتعلق ب

 قواعد التسجيل واإلدراج.من 
 

 بالصيغة التالية:تقديم إقرار جيب جراء طرح خاص، إلمتويل  صفقةفيما يتعلق ب
 

 "إىل هيئة السوق املالية

)اذكر اسم  ______________________لــــــ  أعضاء جملس اإلدارةحنن بصفتنا 

 احلرص وبعدبأنه إىل حد علمنا واعتقادنا ) جمتمعني ومنفردين، ،"( نقرالراعي"( )"الراعي"

 (:د من ذلكللتأك واملعقولالتام 
 

املنصوص  ذات العالقة ميع الشروط احملددة لصفقة التمويلمستوٍف جلأن الراعي  .1

 لمنشآت ذات األغراض اخلاصة.القواعد املنظمة لعليها يف الباب التاسع من 

الطرح اخلاص  ملستند اليت سيتم إجراءها وفقًاالدين  أدواتصفقة التمويل وإصدار أن  .2

القواعد الئحة طرح األوراق املالية، ووسوق املالية، مع أحكام نظام ال نيمتوافق

 .املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة

وفقًا مستند الطرح اخلاص يف  املطلوب تضمينهامجيع املعلومات ضّمن أن الراعي  .3

والقواعد املنظمة للمنشآت ذات نظام السوق املالية، والئحة طرح األوراق املالية، ل

 .األغراض اخلاصة
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نظام السوق املالية، والئحة مبوجب قدم أو سيقدم مجيع املستندات املطلوبة الراعي أن  .4

 .والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصةطرح األوراق املالية، 
 

 كذلك نقر بأننا:

والقواعد املنظمة للمنشآت قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية والئحة طرح األوراق املالية  .1

 .اخلاصةذات األغراض 

 لراعي.افهمنا طبيعة مسئولياتنا والتزاماتنا بصفتنا مديري  .2
 

ولوائحه  على التزام نظام السوق املاليةجمتمعني ومنفردين،  ،كذلك نتعهد ونوافق

والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الئحة طرح األوراق املالية، ال سيما ، التنفيذية

لى الوفاء بااللتزامات املستمرة جتاه اهليئة ، ونتعهد ونوافق بشكل خاٍص عاخلاصة

 األوراقنظام السوق املالية، والئحة طرح  منالعالقة  األحكام ذاتاملنصوص عليها يف 

جمتمعني  ،، ونتعهد أيضًاوالقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصةاملالية، 

غراض اخلاصة بنظام ببذل قصارى جهدنا للتأكد من التزام املنشأة ذات األ ومنفردين،

والقواعد املنظمة الئحة طرح األوراق املالية  ولوائحه التنفيذية، ال سيما السوق املالية

 .للمنشآت ذات األغراض اخلاصة
 

وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أي معلومات ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات 

 ات أخرى ذات عالقة.املسسولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأي جه
 

 التوقيع نيابة عن الراعي: املديرون 
 

 ____________________االسم:  ____________________االسم: 

 ____________________التوقيع:  ____________________التوقيع: 

 ____________________التاريخ:  ____________________التاريخ: 
 

 

  ____________________االسم: 

  ____________________التوقيع: 

  ____________________التاريخ: 



 سري
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  2امللحق 

 متطلبات اإلشعارات

الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املطلوبة أو املعلومات املستندات

 العالقة  من احلدث ذيسبعة أياٍم على األقل  قبلاليت جيب تقدميها اإلشعارات   . أ

تعديالت جوهرية مقرتحة أي   .1

على أٍي من االتفاقيات اليت 

املنشأة ذات األغراض تكون 

طرفًا فيها وتتعلق  اخلاصة 

 بصفقة متويل.

املنشأة ذات 

  األغراض اخلاصة 

 تفاصيل التعديالت املقرتحة.

أي تعديالٍت جوهريٍة مقرتحة   .2

 وأحكام أدواتعلى شروط 

املنشأة ن ع الصادرةالدين 

 .اخلاصة  ذات األغراض

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

تفاصيل التعديالت املقرتحة ونسخة من 

أي مستندات أو قرارات يقرتح أو يوافق 

الدين على  أدواتمبوجبها محلة 

 التعديالت املقرتحة.

 أي تعديالٍت على هوية  .3

املفوض الذي  الوكيل أو

ري تعيينه وفقًا للمادة جي

هذه من  الثالثة عشرة

 إن وجد. ،دالقواع

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

الوكيل تفاصيل أسباب التعديل وهوية 

 املفوض اجلديد.أو 

أي تعديالٍت على هوية   .4

 منشأةاحملاسب القانوني لل

 .ذات األغراض اخلاصة

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

تفاصيل أسباب التعديل وهوية 

 احملاسب القانوني اجلديد.

ة متويٍل فيما يتعلق بصفق  .5

 أدوت دين إصدارتتضمن 

مرتبطٍة بأصول أو مدعومٍة 

 بأصول:

  

أي تعديالٍت مقرتحٍة   

للشروط املتعلقة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

تفاصيل التعديالت املقرتحة ونسخة من 

أي مستندات أو قرارات يقرتح أو يوافق 
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املنشأة باستثمار أصول 

ذات األغراض 

 .اخلاصة 

الدين على  أدواتة مبوجبها محل

 التعديالت املقرتحة.

أي تعديالٍت مقرتحة   

على هوية أي شخٍص 

يكون طرفًا مسئواًل 

املنشأة ذات عن إدارة 

 .األغراض اخلاصة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

تفاصيل التعديالت املقرتحة ونسخة من 

أي مستندات أو قرارات يقرتح أو يوافق 

ن على الدي أدواتمبوجبها محلة 

 التعديالت املقرتحة.

أي تعديالٍت مقرتحة   

على هوية مقّيم أصول 

املنشأة ذات األغراض 

 .اخلاصة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

تفاصيل التعديالت املقرتحة ونسخة من 

أي مستندات أو قرارات يقرتح أو يوافق 

الدين على  أدواتمبوجبها محلة 

 التعديالت املقرتحة.

 

 

 

 

الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املستندات املطلوبة

  اإلشعارات الفورية  . ب

أو  عضو جملس إدارةتسجيل   .1

 عضو جملس إدارةإلغاء تسجيل 

 مسجل.

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

أسباب وتاريخ التسجيل أو 

 إنهاء اخلدمات.

هذه أي اخالفٍة ألحكام   .2

 .القواعد

املنشأة ذات 

 اصة األغراض اخل

 عضو جملس إدارةو

أمني و املسجل

 احلفظ.

تفاصيل املخالفة، وتقديٌر 

 أدواتلآلثار املرتتبة على محلة 

الدين، واخلطة املقرتحة 

 للتعامل معها ومعاجلتها.

أي اخالفٍة جوهريٍة ألي اتفاقيٍة   .3

املنشأة ذات أو وثيقٍة تتعلق ب

املنشأة ذات 

 ض اخلاصة األغرا

تفاصيل املخالفة، وتقديٌر 

 أدواتلآلثار املرتتبة على محلة 



 

60 

 

الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املستندات املطلوبة

أو صفقة  األغراض اخلاصة 

 متويل.

أمني و الراعيو

 احلفظ.

الدين، واخلطة املقرتحة 

 للتعامل معها ومعاجلتها.

لشروط اليت صدرت لاخالفة  أي  .4

بها أدوات الدين )مبا يف ذلك 

 (.التزامات السدادب اإلشعار

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 ظ.أمني احلفو

تفاصيل املخالفة، وتقديٌر 

 أدواتلآلثار املرتتبة على محلة 

الدين، واخلطة املقرتحة 

 للتعامل معها ومعاجلتها.

يعجل السداد مبوجب  أي حدث  .5

 الدين. أدواتشروط 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 أمني احلفظ.و

، وتقديٌر احلدثتفاصيل 

 أدواتلآلثار املرتتبة على محلة 

طة املقرتحة ين، واخلالد

 .للتعامل معه

 أو الوكيل املفوض استقالة  .6

لمادة ل وفقًاتعيينه  متالذي 

أو  هذه القواعدمن  اخلمسني

 .هإنهاء خدمات

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

أو  االستقالةأسباب وتاريخ 

 إنهاء اخلدمات.

يشتمل عليها تقرير  حتفظاتأي   .7

 احملاسب القانوني.

املنشأة ذات 

 .ض اخلاصة األغرا

ونسخة من  التحفظتفاصيل 

 التقرير.

احملاسب القانوني  استقالة  .8

 أو إنهاء خدماته. منشأةلل

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

أو  االستقالةأسباب وتاريخ 

 إنهاء اخلدمات.

أي إجراءات قضائية يتم   .9

اختاذها أو التهديد بها ضد 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 س إدارتهاوأعضاء جملأو 

 املسجلني.

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 عضو جملس إدارةو

 املسجل.

تفاصيل النزاع )أطرافه، 

موضوع النزاع، اإلجراءات ذات 

 .الصلة(

ي إجراءات أو عقوباٍت جنائية أ  .13

أو تأديبية يتم إيقاعها على 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

وعضو جملس 

تفاصيل اإلجراءات أو العقوبات 

ذات الصلة،  اجلهاتأو  اجلهة)

اإلجراءات املتخذة، األطراف، 
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الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املستندات املطلوبة

 أعضاء جملس إدارتهاأو 

 . تمل إيقاعهامن احملأو املسجلني 

 .األسباب( املسجل. اإلدارة

 اكتشاف أي خلل يف اإلجراءات  .11

احملاسبية أو السجالت األخرى 

 .منشأةلل

املنشأة ذات 

 ة األغراض اخلاص

أمني و والراعي

 احلفظ.

اخللل واخلطة تفاصيل 

 .املقرتحة ملعاجلته

فيما يتعلق بصفقة متويل تشتمل   .12

مرتبطة  أدوات دينإصدار على 

 بأصول أو مدعومٍة بأصول:

  

أي تعديل على الشروط   

اليت تنظم استثمار 

املنشأة ذات أصول 

 .األغراض اخلاصة 

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

 .التعديلل تفاصي

املنشأة ذات دخول   

يف  األغراض اخلاصة 

بشروط غري صفقاٍت 

 .جتارية حبتة

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 أمني احلفظ.و

تفاصيل الصفقة )أطرافها، 

موضوعها، السعر( واألسباب 

االتفاق على دعت إىل عدم اليت 

 .شروط جتارية حبتة

أي تغيري على هوية أي   

 شخٍص يكون طرفًا

مسئواًل عن إدارة أصول 

املنشأة ذات األغراض 

 .اخلاصة 

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

 تفاصيل التغيري.

أي تغيري على هوية مقّيم   

املنشأة ذات أصول 

 .األغراض اخلاصة 

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

 تفاصيل التغيري.

أي نزاٍع يتعلق بتقييم   

املنشأة ذات أصول 

 .اصة األغراض اخل

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

تفاصيل النزاع )أطرافه، 

 .موضوعه وأسبابه، األسعار(
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الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املستندات املطلوبة

 أمني احلفظ.و

أي تعثٍر يف سداد   

املستحقات إىل محلة 

الدين بسبب  أدوات

املنشأة ذات نقص أصول 

 .األغراض اخلاصة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 .وأمني احلفظ

 تفاصيل التعثر وأسبابه.

الشك حبصول أي   

عمليات احتيال أو 

اختالس تتعلق بأصول 

املنشأة ذات األغراض 

 .اخلاصة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 وأمني احلفظ 

 الراعي.و

تفاصيل االحتيال أو االختالس 

 حمل الشك.

املنشأة ذات  إفالس الراعي.  .13

 األغراض اخلاصة 

 تاريخ ووقت اإلفالس.

راض املنشأة ذات األغإفالس   .14

 .اخلاصة 

املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة 

 تاريخ ووقت اإلفالس.

 عضو جملس اإلدارةإفالس   .15

 املسجل.

عضو جملس 

 املسجل. اإلدارة

 تاريخ ووقت اإلفالس.

ألغراض هذا امللحق، يعد  

الشخص "مفلسًا" عند حدوث 

 أٍي مما يلي:

إذا عجز عن سداد  -

ديونه يف مواعيد 

 استحقاقها.

لسًا إذا اعترب مف -

مبقتضى أي أنظمة 

إفالس يكون خاضعًا 
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الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املستندات املطلوبة

 هلا.

عند رفع أي دعوى أو  -

اختاذ أي إجراءات 

أخرى تقرتح أو تهدف 

إىل تصفية الشخص، 

أو فرض احلراسة 

القضائية عليه، أو 

إعادة هيكلة ديونه، أو 

إجراء أي ترتيبات صلٍح 

أو تسوية معه، أو 

جتميد أو تأجيل سداد 

ديونه مبوجب أي أنظمة 

أو أنظمة  إفالس

رقابيٍة، أو تهدف إىل 

تعيني مصٍف أو تعيني 

أي شخٍص آخر تعهد 

إليه الوالية بأي شكل 

على الراعي أو أي جزٍء 

 من أصوله يف أي دولة.

فيما يتعلق بأي معلومات غري  .16

كاملة أو غري واضحة أو غري 

صحيحة أو مضللة سبق تقدميها 

للهيئة، أي تعديل على تلك 

 ربرات ذلك.املعلومات وم

املنشأة ذات 

األغراض اخلاصة 

وأمني احلفظ 

والراعي وعضو 

جملس اإلدارة 

 املسجل.

 

 تقدميهااإلشعارات اليت جيب   . ج

  خالل سبعة أيام
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الشخص املسئول  اإلشعار الرقم

 عن اإلشعار

 املستندات املطلوبة

أي تغيري يطرأ على املعلومات   .1

املقدمة يف طلب الرتخيص 

بالراعي وال تدخل  ةاملتعلقو

ضمن اإلشعارات املطلوبة يف 

 ه.األقسام أ أو ب أعال

 تفاصيل التغيري. الراعي

أي تغري يطرأ على املعلومات   .2

املقدمة يف طلب املوافقة على 

صفقة التمويل واملتعلقة بالراعي 

وال تدخل ضمن اإلشعارات 

 املطلوبة يف األقسام أ و ب أعاله.

 تفاصيل التغيري. الراعي

   أي تغيري يطرأ على:  .3

املنشأة ذات  أمني احلفظ. )أ( 

 .اصة األغراض اخل

 تفاصيل التغيري.

البنك املفتوح لديه  )ب( 

املنشأة ذات حساب 

 .األغراض اخلاصة

 تفاصيل التغيري. أمني احلفظ.

والقوائم نشر التقرير السنوي   .4

ذات األغراض  منشأةلل املالية

 .اخلاصة

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

نسخة من التقرير السنوي 

 .والقوائم املالية

من يطرأ على هوية أي  أي تغيرٍي  .5

املنشأة ذات األغراض  مالك

 .اخلاصة

املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة 

اجلديد وطبيعة  املالكهوية 

 املالكالعالقة )إن وجدت( بني 

 اجلديد والراعي.
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 0امللحق 

على املنشآت ذات األغراض  قواعد التسجيل واإلدراج نطاق تطبيق

 اخلاصة

جيل واإلدراج على املنشأة ذات من قواعد التس 8إىل  1يف األبواب تنطبق األحكام الواردة 

 :ةاآلتي توفقًا للتعديال ةض اخلاصاراألغ

 املادة الثالثة: موافقة جملس إدارة املصدر

 استبدال الفقرة )أ( باآلتي:

ال جيوز للطارح طرح أوراق مالية طرحًا عامًا إال مبوافقة جملس إدارة املصدر، حيثما أ(     

 طبق، وجملس إدارة الراعي.ين

 ( باآلتي:باستبدال الفقرة )

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة )أ( من هذه املادة، إذا رغب الطارح يف طرح أوراق ب(   

الراعي أن يقدم إىل اهليئة طلبًا  مالية طرحًا عامًا، وجب على املصدر، حيثما ينطبق، أو

 .لتسجيل األوراق املالية وقبول إدراجها

 ةاخلاص األغراضاملصدر والراعي للمنشأة ذات  ممثلي املادة الرابعة: تعيني

 استبدال الفقرة )أ( باآلتي:

 األغراض جلميع اهليئة أمام لكل منهما ُممِثَلني املصدر والراعي تعيني على جيب ( أ 

فيما يتعلق ، واآلخر إدارة جملس عضو أحدهما يكون أن على القواعد، بهذه املتعلقة

 .التنفيذيني كبار من ،الراعيب
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 استبدال الفقرة )ب( باآلتي:

 مبمثليه، االتصال كيفية عن كتابية تفاصيل تقديم املصدر والراعي على جيب ( ب 

 .اإللكرتوني الربيد وعنوان والفاكس واجلوال املكتب هاتف أرقام ذلك يف مبا

 باملصدر املتعلقة املادة احلادية عشرة: الشروط

 فقرة )أ( باآلتي:استبدال ال

مرخص هلا وفقًا للقواعد املنظمة  ةخاص أغراضأ( جيب أن يكون املصدر منشأة ذات 

 للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

 الفقرات )ب( و)ج( و)د( و)هـ( ال تنطبق.

 املسيدة واملستندات اإلدراج وقبول التسجيل املادة التاسعة عشرة: طلب

 قرة )ب( باآلتي:( من الف4استبدال الفقرة الفرعية )

 ، حيثما ينطبق،املصدر لدى العاملني باألشخاص االتصال بيانات توضح قائمة  ( 4

 .القانوني واملستشار املالي واملستشار بالطلب والراعي عالقة هلم الذين

 :باآلتي( ب) الفقرة من( 13) الفرعية الفقرة استبدال

 وشهادات للراعيجل التجاري شهادة السو ، حيثما ينطبق،للمصدر السجل شهادة ( 13

 يف ذلك يعادل ما أو ،(وجدت إن) للمصدر وللراعي التابعة للشركات التجاري السجل

 .األجنيب املصدر حالة

 :باآلتي( ب) الفقرة من( 14) الفرعية الفقرة استبدال

 وللشركات وللراعي ، حيثما ينطبق،للمصدر التأسيس وعقد األساسي النظام ( 14

 (.وجدت إن) عليها أدخلت اليت التعديالت يعومج له التابعة
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 :( من الفقرة )ب( باآلتي51استبدال الفقرة الفرعية )

 ، حيثما ينطبق،للمصدر املراجعة السنوية املالية والقوائم السنوي التقرير ( 15

 لكل ،وجدت إن ،له التابعة وللشركات وللراعيوالشركات التابعة له، إن وجدت، 

 .مباشرة الطلب تقديم تسبق اليت الثالث اليةامل السنوات من سنة

 :اآلتيب( ب) الفقرة من( 16) الفرعية الفقرة استبدال

 ،له التابعة وللشركات للراعيو ،حيثما ينطبقللمصدر،  أولية مالية قوائم أحدث ( 16

 .مراجعة مالية قوائم وآخر سنوي تقرير آخر تاريخ منذ حيثما ينطبق،

 :على النحو اآلتي( ب) الفقرة من( 17) الفرعية لفقرةا نهاية إىل مجلة إضافة

 شهرًا عشر لالثين للراعي العامل املال رأس عن قانوني حماسب من ...، وتقرير ( 17

 .اإلصدار نشرة نشر لتاريخ مباشرة التالية

 :على النحو اآلتي( ب) الفقرة من( 23) الفرعية الفقرة إضافة مجلة إىل نهاية

 تفصيلي ووصف له التابعة والشركات للراعي هيكلة بالتفصيل يبني ...، وعرض ( 23

 (.وجد إن) للراعي هيكلية تغيريات ألحدث

 :باآلتي( ب) الفقرة من( 24) الفرعية الفقرة استبدال

 القابلة غري املتطلبات فيه حيدد واملصدر والراعي املالي املستشار من خطاب ( 24

 .القواعد هذه يف عليها املنصوص اإلفصاح متطلبات من أي انطباق عدم حالة يف للتطبيق،

 :باآلتي( ب) الفقرة من( 27) الفرعية الفقرة استبدال

 يقدم أو دين أداة يشكل آخر مستند أي أو الدين أداة اتفاقية من صورة (أ )

 هلا. ضمانًا
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 االتفاقية اليت حتكم التمويل مع الراعي. (ب )

 االتفاقية مع أمني احلفظ. (ج )

 كام أخرى لتعيني املفوض أو الوكيل.االتفاقية أو أي أح (د )

 فيما له عالقة، أي اتفاقية أخرى حتكم استثمار أصول املصدر أو إدارتها. (ه )

 

 املادة احلادية والعشرون: نشرة اإلصدار

 استبدال املادة باآلتي:

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

ه وخصومه ووضعه املالي وإدارته وفرصه من تقويم نشاط املصدر وأصول

املتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلومات عن عدد األوراق املالية 

 وسعرها وأي التزامات وحقوق وصالحيات ومزايا مرتبطة بها.

( من هذه القواعد احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن 4حيدد امللحق رقم ) (ب )

 تتضمنها نشرة إصدار األسهم.

( من هذه القواعد احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن 5د امللحق رقم )حيد (ج )

 تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل.

( )أ( من هذه القواعد احلد األدنى للمعلومات اليت جيب أن 5حيدد امللحق رقم ) (د )

 .أدوات الدين املبنية على ديونتتضمنها نشرة إصدار 

( )ب( من هذه القواعد احلد األدنى للمعلومات اليت جيب 5لحق رقم )حيدد امل (ه )

 أن تتضمنها نشرة إصدار أدوات الدين املرتبطة بأصول.

 تكون نشرة اإلصدار باللغة العربية. (و )

جتب اإلشارة يف هامش مسودة نشرة اإلصدار إىل الفقرات ذات العالقة  (ز )

 عن مسودات سابقة، املنصوص عليها يف هذه القواعد، مع إيضاح أي تغيري
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وجيب أن تتضمن كل مسودة نشرة إصدار يف الصفحة األوىل رقم املسودة 

 وتاريخ التقديم.

 التكميلية اإلصدار املادة الرابعة والعشرون: نشرة

 ( من الفقرة )ب( باآلتي:3استبدال الفقرة الفرعية )

عضاء جملس إدارة املصدر )فيما يتعلق باملصدر( وأ إدارة جملس أعضاء من إقرار  ( 3

 إضافية مسائل أو جوهرية أمور يف مهم تغيري وجود بعدم الراعي )فيما يتعلق بالراعي(

 .التكميلية اإلصدار نشرة يف عنها ُأفصح اليت غري مهمة

 املعلومات املادة السادسة والعشرون: نشر

 باآلتي:( أ) الفقرة استبدال

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

مناسبًا، وقد يشمل ذلك طلب معلومات إضافية من الراعي أو  ذلك رأت إذا عليه مستمرة

 وجهه تقديم له وتتيح الشأن، هذا يف اختاذه تنوي مبا املصدر اهليئة وتبلغ. ذات عالقة به

 .   االلتزامات أو املتطلبات تلك فرض قبل نظره

 :على النحو اآلتي( هـ فقرة)ال إضافة فقرة جديدة

هـ( جيب على الراعي تزويد املصدر باملعلومات يف وقت مناسب لتمكينه من الوفاء 

 بالتزاماته املنصوص عليها يف هذه املادة.

 واإلدراج التسجيل قواعد املادة الرابعة والثالثون: التزام

 :باآلتي( أ) الفقرة استبدال
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 دون من اهليئة وتزويد واإلدراج، التسجيل قواعد مالتزا املصدر والراعي على جيب ( أ 

 اهليئة تطلبها اليت والنماذج والسجالت والدفاتر واإليضاحات املعلــومات جبميع تأخري

 .    مضللة وغري وصحيحة واضحة تكون أن جيب واليت

 :باآلتي( ب) الفقرة استبدال

، حيثما نفيذيني لديهمالت وكبار املصدر والراعي إدارة جملس أعضاء على جيب ( ب 

 االلتزام من التحقق يف للمساعدة اهليئة أمام احلضور طلبات تلبية ومستشاريهم ينطبق،

    .القواعد هلذه

 اجلوهرية التطورات عن اإلفصاح املادة احلادية واألربعون: التزام

 استبدال الفقرة )أ( باآلتي:

 تطورات بأي تأخري دون من واجلمهور اهليئة يبلغ أن والراعي املصدر على جيب ( أ 

 يف تسثرقد و الناس لعامة متاحة معرفتها تكون وال نشاطه إطار يف تندرج جوهرية

 الشركات أو مألعماهل العام املسار يف أو املالي موضعه يف أو موخصومه مأصوهل

 :        وميكن ،مهل التابعة

 ؛ أواملدرجة املالية األوراق سعر يف تغري إىل تسدى أن  ( 0

 املتعلقة بالتزاماته الوفاء على املصدر قدرة يف ملحوظًا تأثريًا ثرتس أن  ( 2

أو قدرة الراعي على الوفاء بالتزاماته املتعلقة باملنشأة ذات  الدين بأدوات

 .  األغراض اخلاصة

والراعي )حيثما  املصدر على جيب الفقرة، هذه نطاق ضمن يقع الذي التطور ولتحديد

 عند التطور ذلك االعتبار يف يأخذ أن مستثمر ألي تملاحمل من هل يقّدر أن ينطبق(

 .  االستثماري قراره اختاذ
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 املالية املعلومات عن املادة الثانية واألربعون: اإلفصاح

 استبدال الفقرة )أ( باآلتي:

للراعي  والسنوية األولية املــالية القوائــم ، ذو العالقة،اإلدارة جملس يعتمــد أن جيب ( أ 

والراعي )فيما يتعلق باألوراق املالية  للمصدرو ملالية املبنية على ديون()يف األوراق ا

 الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض عضو عليها يوقع وأن املرتبطة بأصول(

أو املالك، حسبما  املساهمني على وتوزيعها نشرها قبل وذلك املالي، واملدير التنفيذي

 .    وغريهم ينطبق،

 اآلتي:استبدال الفقرة )ج( ب

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

، ذو اإلدارة جملس من اعتمادها فور املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة والسنوية

 أو أو املالك، حسبما ينطبق، املساهمني على القوائم هذه نشر جيوز وال العالقة،

 .   السوق يف إعالنها قبل غريهم

 استبدال الفقرة )د( باآلتي:

 قوائمه أو املالك، حسبما ينطبق، للمساهمني ويعلن اهليئة يزود أن املصدر على جيب ( د 

 وفحصها إعـدادها جيب اليت ، املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة،األولية املالية

 فور وذلك القانونيني، للمحاسبني ديةالسعو اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقًا

 تلك تشملها اليت املالية الفرتة نهاية من يومًا( 15) تتجاوز ال فرتة وخالل اعتمادها

 . القوائم
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 استبدال الفقرة )هـ( باآلتي:

 عن أو املالك، حسبما ينطبق، للمساهمني ويعلن اهليئة يزود أن املصدر على جيبهـ( 

 إعدادها جيب اليت املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة، ،السنوية املالية قوائمه

 القانونيني، للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقًا ومراجعتها

 السنوية املالية الفرتة نهاية من يومًا( 75) تتجاوز ال فرتة وخالل اعتمادها فور وذلك

أو  للمساهمني ويعلن اهليئة يزود أن املصدر ىعل وجيب. القوائم تلك تشملها اليت

 يومًا( 15) عن تقل ال مدة خالل السنوية املالية القوائم هذه املالك، حسبما ينطبق،

 . للمصدر السنوية العامة اجلمعية انعقاد تاريخ قبل تقومييًا

 استبدال الفقرة )و( باآلتي:

 من التأكد قوائمه وفقًا هلذه املادة(أو الراعي )املطلوب منه إيداع  املصدر على جيبو(   

 ولوائح لقواعد له شريك وأي املالية، القوائم يراجع الذي القانوني احملاسب التزام

 مالية أوراق أو أسهم أي مبلكية يتعلق ما يف القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة

 وأي لقانونيا احملاسب استقاللية يضمن مبا ،متابعيه من أي أو أو الراعي للمصدر

 .مكتبه يف موظف أو شريك

 إضافة فقرة جديدة )فقرة ز(:

ز(  جيب على الراعي أن يزود املصدر بقوائمه املالية األولية والسنوية وتقرير جملس اإلدارة 

 للمصدر يف وقت مناسب لتمكني املصدر من الوفاء بالتزاماته الواردة يف هذه املادة.

 

 

 

 



 

74 

 

 اإلدارة جملس تقرير املادة الثالثة واألربعون:

 استبدال املادة باآلتي:

على الراعي )فيما يتعلق باألوراق املالية املبنية على ديون( واملصدر والراعي )فيما  جيب

 عند إعالنه عنها السنوية املالية بقوائمه يرفق أن يتعلق باألوراق املالية املرتبطة بأصول(

 السنة خالل لعملياتهم عرضًا يتضمن ،اإلدارة، ذو العالقة جملس عن صادرًا تقريرًا

 إليها حيتاج اليت املصدر أو الراعي، أعمال يف املسثرة العوامل ومجيع األخرية، املالية

 وجيب. املالي ووضعه وخصومه املصدر أو الراعي أصول تقويم من ليتمكن املستثمر

 :    اآلتي على اإلدارة جملس تقرير يشتمل أن

 وصف حالة ويف التابعة، وشركاتهم للمصدر أو الراعي لرئيسةا النشاط ألنواع وصف (1

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

 .  النتائج يف وإسهامه التجارية املصدر

 اهليكلية التغيريات ذلك يف مبا) املهمة املصدر أو الراعي وقرارات خلطط وصف  (2

 املستقبلية والتوقعات( عملياتهم وقف أو أعماهلم، توسعة أو للمصدر أو الراعي،

 . يواجهونها اخاطر وأي املصدر أو الراعي ألعمال

( املعلومات املتعلقة بأي اخاطر يواجهها املصدر )سواء أكانت اخاطر تشغيلية أم اخاطر 3

 متويلية، أم اخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها.

 ونتائج وخصومهم املصدر أو الراعي ألصول بياني رسم أو جدول شكل لىع خالصة  (4

 .  أقصر أيهما التأسيس منذ أو األخرية اخلمس املالية السنوات يف أعماهلم

 .   التابعة ولشركاتهم املصدر أو الراعي إيرادات إلمجالي جغرايف حتليل (5
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 أي أو السابقة السنة تائجن عن التشغيلية النتائج يف جوهرية فروقات ألي إيضاح (6

 .  املصدر أو الراعي أعلنها توقعات

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

 .   القانونيني

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

 .    تأسيسها حمل والدولة ياتها،لعمل الرئيس احملل والدولة الرئيس،

 . تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل  (9

 .   األرباح توزيع يف املصدر أو الراعي لسياسة وصف  (13

 عدا) ألشخاص تعود التصويت يف األحقية ذات األسهم فئة يف مصلحة ألي وصف (11

 املصدر أو الراعي أبلغوا( أقرباءهمو التنفيذيني وكبار املصدر إدارة جملس أعضاء

 خالل احلقوق تلك يف تغيري وأي القواعد، هذه من( 45) املادة مبوجب احلقوق بتلك

 . األخرية املالية السنة

 إدارة جملس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف (12

املصدر أو  دين أدوات أو سهمأ يف وأقربائهم التنفيذيني وكبار املصدر أو الراعي

 خالل احلقوق تلك أو املصلحة تلك يف تغيري وأي التابعة، شركاتهم من أي أو الراعي

 .  األخرية املالية السنة

 عند السداد واجبة أكانت سواء) املصدر أو الراعي على قروض بأي املتعلقة املعلومات (13

 والشركات للمصدر أو الراعي اإلمجالية باملديونية وكشف ،(ذلك غري أم الطلب

ومبلغ أصل  السنة خالل لقروض سدادًا املصدر أو الراعي دفعها مبالغ وأي لـه التابعة
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 على قروض وجود عدم حال ويف. ومدته واملبلغ املتبقي له القرض واسم اجلهة املاحنة

 .  بذلك إقرار تقديم على املصدر أو الراعي املصدر،

 أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين دواتأ أي وأعداد لفئات وصف (14

 أو الراعي خالل املصدر منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب حق مذكرات

 . ذلك مقابل املصدر أو الراعي عليه حصل عوض أي إيضاح مع املالية السنة

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

املصدر أو  منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات أو تعاقدية

 .الراعي

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

 اليت املدرجة املالية األوراق بني التمييز مع املتبقية، املالية األوراق وقيمة لالسرتداد،

 .   التابعة شركاتهم اشرتتها اليت وتلك املصدر أو الراعي اشرتاها

 حضور وسجل األخرية، املالية السنة خالل ُعقدت اليت اإلدارة جملس اجتماعات عدد (17

 . احلاضرين أمساء فيه موضحًا اجتماع كل

 . عالقة ذي طرف و املصدر أو الراعي بني صفقة ألي وصف (18

 أو وفيها فيها، طرفًا املصدر أو الراعي يكون عقود أو أعمال يبأ تتعلق معلومات (19

 التنفيذي للرئيس أو املصدر أو الراعي إدارة جملس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت

باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه  منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو املالي للمدير أو

 هذا من عقود أو أعمال توجد مل وإذا ،وشروطها ومدتها ومبلغها األعمال أو العقود

 .   بذلك إقرار تقديم املصدر أو الراعي فعلى القبيل
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 أو املصدر أو الراعي إدارة جملس أعضاء أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (23

 .  تعويض أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد

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

  . األرباح يف حقوق

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

 . أسبابها وبيان هلا موجز وصف مع أخرى، مستحقات

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

 : يلي مبا إقرارات (24

 .   الصحيح بالشكل ُأعّدت احلسابات سجالت أن .أ 

 .  بفاعلية وُنّفذ سليمة أسس على ُأعّد الداخلية الرقابة نظام أن .ب 

 .   نشاطه مواصلة على املصدر أو الراعي قدرة يف يذكر شك أي يوجد ال أنه .ج 

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

 . الشركات حوكمة الئحة مبوجب عنها اإلفصاح الواجب املعلومات (25

 وجب السنوية، املالية القوائم على حتفظات يتضمن القانوني احملاسب تقرير كان إذا (26

 . بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة جملس تقرير يوضح أن

 من املعني الفرتة انتهاء قبل القانوني احملاسب باستبدال اإلدارة جملس وصيةت حال يف (27

 .باالستبدال التوصية أسباب بيان مع ذلك، على التقرير حيتوى أن جيب أجلها،
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 التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء املادة الرابعة واألربعون: واجبات

 استبدال املادة باآلتي:

 وتنفيذ صالحياتهم ممارسة لديه التنفيذيني وكبار املصدر دارةإ جملس أعضاء على جيب

 .املصدر مصلحة حيقق مبا واجباتهم

 متفرقة املادة السابعة واألربعون: أحكام

 استبدال املادة باآلتي:

 : باآلتي تأخري دون من واجلمهور اهليئة إبالغ والراعي املصدر على جيب

 .الرئيس املقر أو األساسي النظام يف تغيري أي  (1

 . القانوني للمحاسب تغيري أي  (2

أو  للمصدر مصفًّ تعيني أو تصفية أمر صدور أو تصفية عريضة تقديم  (3

أخرى، تشمل على سبيل  إجراءات بأي البدء أو ،أي من تابعيهم أو الراعي

 . املثال ال احلصر، إجراءات ذات عالقة بالتسوية مع أي من دائنيهم

 أو الشركة حبل متابعيه من أي أو عيأو الرا املصدر من قرار صدور  (4

أو  املصدر وضع توجب زمنية فرتة انتهاء أو حدث وقوع أو تصفيتها،

 .  احلل أو التصفية حتت الراعي

 قضائية جهة أو حمكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم اختاذ  (5

 أن ميكن االستئنافية، أم االبتدائية املرحلة أيف سواء اختصاص صاحبة

 فيما نسبته مأصوهل من جزء ألي أو الراعي املصدر استغالل يف ًاسلب يسثر

وفقًا آلخر  ةاخلاص األغراضاملنشأة ذات  أصول صايف من أو أكثر 5%

 .قوائم مالية مفحوصة
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 .   أعماهلا وجدول العامة اجلمعية النعقاد الدعوة (6

 التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء تعامالت املادة اخلمسون: حظر

 باآلتي: الفقرة )أ( تبدالاس

للمصدر أو الراعي، أو املالك )يف حال  التنفيذيني كبار أو اإلدارة جملس ألعضاء جيوز ال

 مالية أوراق أي يف التعامل منهم بأي عالقة ذي شخص أي أو كانوا من غري الراعي(

 : اآلتية الفرتات خالل للمصدر

 تاريخ حتى املالية السنة بعر لنهاية السابقة تقومييًا يومًا( 15)الـ خالل (1

 .   للمصدر فحصها بعد األولية املالية القوائم ونشر إعالن

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

 املراجعة السنوية األولية بعد فحصها أو القوائم املالية املالية القوائم

 . للمصدر

 والوثائق باملستندات اهليئة سون: تزويداملادة احلادية واخلم

 استبدال املادة باآلتي:

املساهمني  إىل ُأرسلت اليت التعاميم من بنسخ اهليئة يزودوا أن املصدر والراعي على جيب

 واالندماجات باالستحواذات املتعلقة والوثائق املستندات ومجيع أو املالك، حيثما ينطبق،

 والوثائق املستندات من ذلك وغري واإلعالنات التقاريرو االجتماعات وإخطارات والعروض

 .إصدارها فور املماثلة،
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 :)أ( على النحو اآلتي 2إضافة ملحق 

 )أ( 2امللحق 

 إقرار الراعي

 املالية السوق هيئة  إىل

"( الراعي" اسـم اذكـر) ـــــــــــــــــــــــــــــ أعضاء جملس إدارة بصـفـتـنا أدنـاه، املـوقعـيـن حنـن

 احلرص ذلك يف آخذين) واعتقادنا علمنا حــد إىل بأنه واالنفراد بالتضامن نقر"( الراعي)"

 : الراعي أن( واملعقول الواجب

 املتطلبات ومجيع اإلدراج وقبول للتسجيل احملددة الشروط مجيع استوفى  (1

 وقواعد املالية السوق نظام يف عليها املنصوص العالقة ذات األخرى

 .   واإلدراج لالتسجي

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

 . واإلدراج التسجيل وقواعد املالية السوق

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

 . واإلدراج التسجيل وقواعد

 اإلدراج وقبول التسجيل طلب يف تسثر أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه ونسكد

. من قبل الراعي للهيئة عنها اإلفصاح رأينا يف الواجب من وكان املصدر من املقدم

 : أننا أيضًا ونسكد

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

 .  املالية األوراق
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 . مديرين يف الراعي صفتناب النظامية والتزاماتنا مسسولياتنا طبيعة فهمنا  (2

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

  . والراعي املصدر تقويم من واجلمهور املدرجة

 للمتطلبات استيفائها على متوقف للمصدر املالية األوراق إدراج استمرار بأن نقر كذلك

. املتطلبات هلذه والراعي املصدر موالتزا واإلدراج، التسجيل قواعد يف عليها املنصوص

 التسجيل وقواعد املالية السوق نظام التزام على واالنفراد بالتضامن ونوافق نتعهد وبهذا

 بشكل ونوافق ونتعهد آلخر، حني من اهليئة تصدرها اليت األخرى والقواعد واإلدراج

 العالقة ذي اجلزء يف عليها املنصوص اهليئة جتاه املستمرة بااللتزامات الوفاء على خاص

 ببذل واالنفراد بالتضامن أيضًا ونتعهد واإلدراج، التسجيل وقواعد املالية السوق نظام يف

 وقــواعد املالية السوق لنظام والراعي املصـدر التزام مــن للتأكــد جهــدنا قصــارى

 صالحيةب ونقر آلخر، حني من اهليئة تصدرها اليت األخرى والقـواعد واإلدراج التسجيل

 وفقًا أخرى إجراءات أي واختاذ للمصدر املالية األوراق إدراج إلغاء أو تعليق يف اهليئة

 . لقواعدها

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

 مل ما وذلك العالقة، ذات اإلصدار نشرة يف عنها املفصح لألغراض وفقًا ُتستخدم سوف

 استخدام أي على موافقتهم على وحنصل ذلك خبالف األوراق املالية ومحلة اهليئة خنطر

 العالقة ذات اإلصدار نشرة يف املتضمنة املالية املعلومات أن ذلك إىل إضافًة ونسكد. بديل

 املالية القوائم تلك وأن املراجعة، املالية القوائم من جوهري تعديل دون من اسُتخرجت قد

 للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرةاملراجعة  ملعايري وفقًا وروجعت ُأعدت قد

 . القانونيني
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 واجلهات والوكاالت اهليئات مع عالقة ذات معلومات أي تبادل اهليئة إىل نفوض وبهذا

 . عالقة ذات أخرى جهات وأي املالية اخلدمات على اإلشراف عن املسسولة

 ناملديري: الراعي عن نيابة التوقيع

         ـــــــــــــــــــ: االســـم   ـــــــــــــــــــ: االســـم

      ــــــــــــــــــــ: التوقيع   ــــــــــــــــــــ: التوقيع

     ـــــــــــــــــــ: التاريخ    ــــــــــــــــــــ: التاريخ
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 )أ( على النحو اآلتي: 3إضافة ملحق 

 )أ( 3حق املل

 إقرار عضو جملس إدارة الراعي يف هيكل يتضمن حق الرجوع

 إقرارًا ويقدم يوقع أن( مماثاًل منصبًا يشغل مسسول أو) لدى الراعي مدير كـل علـى جيب

 :  اآلتية املعلومات على حيتوى

 .  الرباعي االسم  (1

 . املدني السجل/  اجلواز رقم  (2

 . امليالد تاريخ  (3

 . اإلقامة حمل  (4

 . نسيةاجل  (5

 . وجدت إن والعلمية، املهنية املسهالت  (6

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

 (.  شغلها اليت واملناصب التعيني، وتاريخ عملها وطبيعة الشركة

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

 أو الشركة تلك اسم فاذكر بنعم، اإلجابة كانت إذا شراكة؟

 أصبحت الذي والتاريخ نشاطها، وطبيعة القانوني ووضعها الشراكة،

 . فيها شريكًا أو إدارتها جملس يف عضوًا فيه
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 إذا قضائية؟ والية أي حتت وقت أي يف إفالسك ُأشهر أن سبق هل  (9

 كان وإذا إفالسك، أشهرت اليت احملكمة فاذكر نعم، اإلجابة كانت

  . وشروطه الرفع على حصولك تاريخ فاذكر ،ُرفع قد اإلفالس

 أبرمت أو اإلفالس، من واق صلح ترتيب يف طرفًا وقت أي يف كنت هل (13

   دائنيك؟ مع اإلفالس من الواقي الصلح أشكال من آخر شكل أي

 نعم، اإلجابة كانت إذا حبقك؟ صادرة منفذة غري أحكام أي هناك هل (11

 .  الكاملة التفاصيل فاذكر

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

 كانت إذا إدارتها؟ جملس يف عضوًا فيها كنت الين الفرتة خالل عليها

 .  الكاملة التفاصيل فاذكر نعم، اإلجابة

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

 اإلجابة كانت اإذ فيها؟ شريكًا كنت اليت الفرتة خالل ممتلكاتها

 بدء وتاريخ النشاط، وطبيعة االسم، حالة كل يف فاذكر نعم،

 والقيمة، احملكمة، عينته الذي القضائي احلارس أو واملدير التصفية،

 . احلالي الوضع أو النتيجة إىل اإلشارة مع

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

 قضائي، اختصاص حمل أي يف املخالفة ابارتك وقت إدارة جملس عضو

 مبوجب اخالفة أو أمانة، خيانة أو احتيااًل تشمل اخالفة ارتكاب بسبب

 نعم، اإلجابة كانت إذا األموال؟ بغسل أو بالشركات متعلق تشريع

 اليت احملكمة اسم ذكر مع اإلدانات تلك كل عن اإلفصاح فعليك



 

85 

 

 والتفاصيل احلكم، وتاريخ الشركة، بإدانة أو بإدانتك حكمت

 .  إيقاعها مت اليت والعقوبة للمخالفة الكاملة

 احلكم قضائي اختصاص حمل أي يف حمكمة ألي سبق هل (15

 منشأة أو شراكة أو شركة أي إدارة أو تأسيس عن املدنية مبسسوليتك

 جتاه جانبك من سلوك إساءة  أو مسيء فعل  أو غش بسبب مسجلة غري

 كانت إذا أعضائها؟ من أي جتاه أو ملنشأةا أو الشراكة أو الشركة تلك

 . الكاملة التفاصيل فاذكر نعم، اإلجابة

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

 كانت إذا شركة؟ أي شسون تسيري أو إلدارة التصرف أو شركة إدارة

 . الكاملة التفاصيل فاذكر نعم، اإلجابة

 أو مسسسة أو مهنية جهة أي يف ويتكعض جتديد أو قبول رفض سبق هل (17

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

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

 كانت إذا بشروط؟ مقيدة مهنية ممارسة شهادة على حاصاًل كنت وهل

 .  الكاملة التفاصيل فاذكر نعم، اإلجابة

 : اآلتية بالصيغة رارإق (18

 اذكر) ــــــــــــ شركة إدارة جملس عضو) بصفيت ،(هنا امسك اكتب) ـــــــــــــــ أنا أقر" 

- أعاله الواردة األسئلة مجيع عن اإلجابات بأن" الراعي" بـ إليها املشار( الشركة اسم

 هي -ذلك من للتأكد واملعقول التام احلرص ذلك يف آخذًا واعتقادي علمي حد على

 مع عالقة ذات معلومات أي تبادل اهليئة إىل أفوض وبهذا. وكاملة صحيحة إجابات
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 أخرى جهات وأي املالية اخلدمات على اإلشراف عن املسسولة واجلهات والوكاالت اهليئات

 ".عالقة ذات
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 )أ( على النحو اآلتي: 5إضافة ملحق 

 )أ( 5امللحق 

 الدين املبنية على ديون واتأد إصدار نشرة حمتويات

   اإلصدار نشرة يف املعلومات تضمني

 مبنية على ديون دين أدوات إدراج وقبول لتسجيل املقدمة اإلصدار نشرة حتتوى أن جيب

 : أدنى حدًا اآلتية األقسام يف الواردة املعلومات على

     الغالف صفحة (1

 (:    طبقين حيثما) اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 .  التجاري ماوسجله والراعي املصدر تأسيس  (1

 . للمصدر والراعي األسهم وعدد املال رأس  (2

 . وحقوقها الدين أدوات تفاصيل يتضمن الطرح عن ملخص  (3

  . الراعيو املصدر لدى الكبار املساهمون  (4

 . املستهدفني املستثمرين فئات  (5

 . وشروطها الطرح فرتة  (6

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

 مت قد وأنه للهيئة اإلدراج وقبول التسجيل طلب قدم قد املصدر بأن بيان  (8

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

 قرار اختاذ قبل لحقامل هذا من( 9) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 . االستثمار

 : اآلتية بالصيغة إقرار (13

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

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

 على أمساؤهم تظهر الذين عياملصدر والرا اإلدارة جملس أعضاء ويتحمل "(.اهليئة"

 يف الواردة املعلومات دقة عن املسسولية كامل ومنفردين جمتمعني) (  الصفحة

 مجيع إجراء بعد واعتقادهم، علمهم حبسب ويسكدون هذه، اإلصدار نشرة

 أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه املعقول، احلد وإىل املمكنة الدراسات

 اهليئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إىل النشرة تضمينها عدم يسدى

 النشرة، هذه حمتويات عن مسسولية أي( تداول) السعودية املالية السوق وشركة

 من صراحة نفسيهما وختليان اكتماهلا، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطيان وال

 عن أو النشرة هذه يف ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسسولية أي

 ".منها جزء أي على االعتماد

 و

"األوراق املالية املطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة مرخص هلا من قبل 

اهليئة. وحتتفظ اهليئة بسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة وتنظمها. وال تصدر 

اهليئة موافقة على، وال تكون مسسولة عن، أحكام األوراق املالية اليت تصدرها 

ة ذات األغراض اخلاصة أو هياكل التمويل اليت تستخدمها، أو اخاطر املنشأ

االستثمار أو العوائد املرتبطة باألوراق املالية. وال تنظم اهليئة وال تراقب قيمة أصول 
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املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وال تقدم أي 

 ."اعتمادات أو توصيات عن األوراق املالية

  مهم إشعار (2

 املعلومات وطبيعة اإلصدار، نشرة من الغرض يوضح إشعارًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 .   النشرة يف املذكورة

 الشركة دليل (3

 : اآلتي القسم هذا يتضمن أن جيب

 عناوينهم، ذلك يف مبا ،موممثليه والراعي باملصدر االتصال معلومات  (1

 والراعي املصدر يوموقع ونياإللكرت وبريدهم والفاكس اهلاتف وأرقام

 .    نياإللكرتوني

 ُنسبت جهة أو خبري وبأي التالني املوضحني باألطراف االتصال معلومات  (2

 اهلاتف وأرقام العناوين ذلك يف مبا اإلصدار، نشرة يف تقرير أو إفادة إليها

 : اإللكرتوني والربيد اإللكرتونية واملواقع والفاكس

 .املالي املستشار (أ )

   . القانوني اراملستش (ب )

   . القانوني احملاسب (ج )

 . التغطية متعهد (د )

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

 . املصدر معها يتعامل اليت التجارية البنوك (و )
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 أمني احلفظ. (ز )

 الوكيل أو املفوض )إن وجدوا(. (ح )

 : الطرح ملخص (4

 نشرة قراءة أهمية بشأن املستهدفني للمستثمرين تنويهًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 حيثما) اآلتية املعلومات على حيتوي وأن. االستثماري قرارهم اختـاذ قبل كاملة اإلصدار

 (: تنطبق

 . متأسيسه عن ومعلومات مووصفه والراعي املصدر اسم (1

 . والراعي املصدر نشاطات (2

 .ملكيتهم ونسب أسهمهم وعدد لدى املصدر والراعي الكبار املساهمون (3

 . والراعي املصدر مال رأس (4

 . والراعي املصدر أسهم عدد إمجالي (5

 . املطروحة الدينألداة  االمسية القيمة (6

 .وعملية التمويل الطرح متحصالت استخدام (7

 التزام الراعي للتأكد من دفع املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات الدين. (8

 .املستهدفني املستثمرين فئات (9

 .ملستهدفنيا املستثمرين فئات من فئة لكل االكتتاب طريقة (13

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

 . املستهدفني املستثمرين فئات
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 لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األدنى احلد قيمة (12

 . املستهدفني املستثمرين فئات من فئة

 من فئة كلل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األعلى احلد (13

 . املستهدفني املستثمرين فئات

 لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األعلى احلد قيمة (14

 . املستهدفني املستثمرين فئات من فئة

 املستثمرين فئات من فئة لكل الفائض ورد التخصيص طريقة (15

 .املستهدفني

  . الطرح فرتة (16

 . الدين تأدوا حلاملي املمنوحة للحقوق كاملة معلومات (17

 .   الدين أدوات تفاصيل  (18

 النهائي االستحقاق تاريخ ذلك يف مبا بالتسديد، املتعلقة التواريخ تفاصيل (19

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

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

 .لدينا أدوات على املفروضة القيود (23

 .الدين أدوات ملكية نقل ترتيبات عن تفاصيل (21

 .  الدين أدوات ملكية ونقل والتسجيل، الدفع، وكالء وعناوين أمساء (22

 اسم وعنوان الوكيل أو املفوض. (23
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 .الدين ألدوات املبكر االسرتداد عن تفاصيل (24

 املشار" املخاطرة عوامل" و" املهم اإلشعار" إىل الرجوع أهمية إىل يشري بيان (25

 قرار اختاذ قبل امللحق هذا من( 9) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف هماإلي

 . االستثمار

بيان يسكد بأن مجيع الرتتيبات مت تنفيذها حلماية محلة أدوات الدين  (26

من القواعد املنظمة للمنشآت ذات  السابعة واخلمسنيوفقًا للمادة 

 األغراض اخلاصة.

  األساسية املعلومات ملخص (5

 نشرة عليها حتتوى اليت األساسية للمعلومات ملخصًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 :ذلك يف مبا اإلصدار،

 نشرة قراءة على بناًء االستثمار قرار اختاذ حول للمستثمرين تنويه  (1

 .فقط النشرة ملخص ليس و الكاملة اإلصدار

 .للمصدر وصف (2

 .العامة واسرتاتيجيته املصدر رسالة (3

 .للراعي يةالتنافس وامليزات القوة نواحي (4

 .الراعي الذي يعمل فيه السوق إىل العامة النظرة (5

ملخصًا لعملية التمويل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والتزام الراعي  (6

 الدين. ألدوات وفقًا املستحقة املبالغ دفع بالتأكد من
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  املالية املعلومات ملخص (6

 نشرة عليها حتتوى اليت ةاألساسي املالية عن املعلومات ملخصًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 واملسشرات النقدية والتدفقات املالي والوضع التشغيلي األداء ذلك يف مبا اإلصدار،

 . للراعي الرئيسة

  احملتويات جدول (7

 . اإلصدار نشرة حمتويات جدول القسم هذا يتضمن أن جيب

  واملصطلحات التعريفات (8

 .   اإلصدار نشرة يف املستخدمة حاتواملصطل بالتعريفات جدواًل القسم هذا يتضمن أن جيب

  املخاطرة عوامل (9

 : اآلتي خبصوص املخاطرة بعوامل متعلقة معلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 الراعي. (1

 . املصدر فيه يعمل الذي والقطاع السوق (2

 املصدر. (3

 . املطروحة املالية األوراق (4

  والقطاع السوق عن معلومات (11

 .الراعي فيه يعمل الذي والقطاع السوق نع معلومات القسم هذا يتضمن أن جيب
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  أعماله وطبيعة املصدر عن خلفية (11

 :     اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

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

 . السجل يف املبني العنوان عن اختلفًا كان إذا للمصدر الرئيس املقر

 . املصدر سيستأ تاريخ  (2

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

 . هالألسهم ووصف اإلمسية والقيمة املدفوعة،

 الغرض من املصدر. (4

 جملس إدارة املصدر. (5

 اإلدارة جملس تاريخ تعيني مجيع أعضاء جملس إدارة املصدر أو أعضاء (6

 املقرتحني للمصدر.

 والسابقة احلالية األخرى اإلدارة جمالس يةعضو مناصب عن تفاصيل (7

 أن على اإلدارة، جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء جلميع

 العضوية ونهاية بداية وتاريخ القانوني وكيانها الشركة اسم تتضمن

 الشركة. فيه تعمل الذي والقطاع

 أو املصدر إدارة جملس أعضاء من عضو أي إفالس حاالت عن تقرير (8

 املقرتحني للمصدر. اإلدارة جملس أعضاء
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 من أي كان لشركة السابقة اخلمس السنوات يف إعسار أي عن تفاصيل (9

 من معينًا املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء

 .فيها إشرايف أو إداري منصب يف املعسرة الشركة قبل

 جملس ضاءألع( وجدت إن) املقرتحة أو احلالية العمل عقود ملخص (13

  اإلدارة.

تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من أعضاء  (11

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني  املصدرجملس إدارة 

وأي من أقربائهم يف أسهم أو أدوات دين  املصدروأمني سر جملس إدارة 

أو تقديم إقرار ينفي ، إن وجدت ،أو الراعي أو شركاته التابعة املصدر

 ذلك.

  أعماله وطبيعة الراعي عن خلفية (12

 :اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

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

 . السجل يف املبني العنوان عن اختلفًا كان إذا للراعي الرئيس املقر

 . الراعي تأسيس تاريخ  (2

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

 . هالألسهم ووصف اإلمسية والقيمة املدفوعة،

 إن) اجملموعة داخل الراعي موقع يوضح للمجموعة تنظيمي وصف (4

 (.  وجدت
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 وتفاصيل( وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي ألعمال العامة الطبيعة (5

 أو منتجات أي وبيان املقدمة خلدماتا أو املبيعة الرئيسة املنتجات

 .  مهمة جديدة نشاطات

 خارج جتاري نشاط( وجدت إن) التابعة شركاته أو للراعي كان إذا (6

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

 جيب اململكة، خارج التابعة شركاته أو الراعي أصول من جوهري جزء

 يف املوجودة األصول وقيمة وقيمتها األصول تلك وجود مكان حتديد

 .  اململكة

 بشأن( وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي بسياسة تتعلق معلومات (7

 مدى على اإلنتاج يف املتبعة والطرق جديدة ملنتجات والتطوير األحباث

 .مهمة املعلومات تلك كانت إذا السابقة الثالث املالية السنوات

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

 خالل املالي الوضع يف ملحوظًا تأثريًا أثر قد يكون أو يسثر أن ميكن

 .   األخرية شهرًا( 12)الـ

 وأي( وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي لدى العاملني األشخاص عدد (9

 بيان مع السابقتني، املاليتني السنتني خالل العدد لذلك جوهرية تغيريات

 نسبة وحبسب الرئيسة النشاط فئات حبسب العاملني األشخاص تـوزيع

 .  السعودة

 وإن النشاط لطبيعة جوهري تغيري أي إلجراء نية وجود بعدم يفيد إقرار (13

 وتأثريه التغيري هذا عن مفصل وصف تقديم وجب لذلك، نية هناك كان

 .ورحبيته الراعي نشاط يف
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 للراعي التنظيمي اهليكل (13

 :اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

  اإلدارة (1

 الرقابية واللجان الراعي إدارة جملس يوضح تنظيمي هيكل (أ )

 . التنفيذيني كبار بها يقوم اليت والوظائف

 وجماالت والعلمية املهنية للمسهالت ووصف الكامل االسم (ب )

 أو ،الراعي إدارة جملس أعضاء جلميع التعيني وتاريخ اخلربة

 سر وأمني التنفيذيني وكبار املقرتحني اإلدارة لسجم أعضاء

 عدمها من العضو استقاللية توضيح مع. الراعي إدارة جملس

 .تنفيذي غري أم تنفيذي هو وهل

 احلالية األخرى اإلدارة جمالس عضوية مناصب عن تفاصيل (ج )

 جملس أعضاء أو الراعي إدارة جملس أعضاء جلميع والسابقة

 القانوني وكيانها الشركة سما تتضمن أن على اإلدارة،

 فيه تعمل الذي والقطاع العضوية ونهاية بداية وتاريخ

 .الشركة

 إدارة جملس أعضاء من عضو أي إفالس حاالت عن تقرير (د )

 كبار أحد أو املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر

 . الراعي إدارة جملس سر أمني أو التنفيذيني

 لشركة السابقة اخلمس السنوات يف إعسار أي عن تفاصيل     )هـ(

 جملس أعضاء أو الراعي إدارة جملس أعضاء من أي كان
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 جملس سر أمني أو التنفيذيني كبار أحد أو املقرتحني اإلدارة

 إداري منصب يف املعسرة الشركة قبل من معينًا الراعي إدارة

 . فيها إشرايف أو

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

 اإلدارة جملس أعضاء أو الراعي إدارة جملس أعضاء

 الراعي إدارة جملس سر وأمني التنفيذيني وكبار املقرتحني

 وأ أو الراعي املصدر دين أدوات أو أسهم يف أقربائهم من وأي

 . ذلك ينفي إقرار تقديم أو وجدت، إن ،التابعة شركاته

 أي أو الراعي منحها اليت عينيةال واملزايا املكافآت جمموع     )ز(

 عضاءأل لإلدراج السابقة املالية سنوات الثالث خالل له تابع

 أعلى تلقوا ممن التنفيذيني كبار من ومخسة اإلدارة جملس

 الرئيس إليهم يضاف ،الراعي من والتعويضات املكافآت

 .ضمنهم من يكونا مل إن للراعي املالي واملدير التنفيذي

 ألعضاء( وجدت إن) املقرتحة أو احلالية العمل ودعق ملخص    )ح(

 . للراعي املالي واملدير التنفيذي والرئيس اإلدارة جملس

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

 جملس أعضاء ألحد فيه اإلصدار نشرة تقديم عند إبرامه

 مصلحة ربائهمأق من أي أو التنفيذيني كبار من أي أو اإلدارة

 تقديم أو ،(وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي أعمال يف

 . ذلك ينفي إقرار

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

 كل مبوجبها تعمل اليت االختصاصات وملخص اللجان تلك

 . جلنة
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 .    الشركات حوكمة لالئحة الراعي التزام عن معلومات    )ك(

 

     املوظفون (2

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

 أسهم يف املوظفني ملكية إمجالي بيان مع اإلدراج وقبول

 .الراعي

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

 عن الراعي املالية املعلومات (14

 للسنوات( وجدت إن) لتابعةا وشركاته الراعي عن أدناه املطلوبة املعلومات تقديم جيب

 :اإلدراج قبولالتسجيل و طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث املالية

 الراعي إدارة وحتليل مناقشة إىل ضافًةإ املالية للمعلومات مقارنة جداول  (1

 :        املقارنة جداول تكون أن وجيب. املالية املعلومات لتلك

 . موحد أساس على معّدة (أ )

 املالية القوائم من جوهرية تعديالتدون  من مستخرجة (ب )

 .    املراجعة

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

 .للراعي السنوية املالية القوائم

 للمتطلبات وفقًا القانوني احملاسب عن صادر تقرير إعداد جيب  (2

 من أي يف واإلدراج التسجيل قواعد من( 6) رقم امللحق يف عليها املنصوص

 : اآلتية األحوال
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 على القانوني احملاسب تقرير يف حتفظ هناك كان إذا (أ )

 املالية السنوات من أي عن للراعي املوحدة املالية القوائم

 وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث

 .    اإلدراج

 يف تغيري أو الراعي يف هيكلية تغيريات أي إجراء حال يف (ب )

 املالية السنوات خالل خارجي متويل باستخدام الامل رأس

 وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث

 . اإلدراج

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

 .للراعي

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

 الفرعية الفقرة يف إليها املشار الفرتات خالل واملعلنة املراجعة

 . أعاله( أ)

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

 التأكد يصعب أو للتقلبات عرضة قيمتها تكون اليت األصول من غريها

 . املالي املوقف تقييم يف كبري بشكل يسثر مما قيمتها من

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

 : العمليات

 .األداء مسشرات (أ )

 . رئيس نشاط لكل العمليات ونتائج والتشغيلي املالي األداء (ب )
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 قد بالنشاط متعلقة اقتصادية دورات أو مومسية عوامل أي (ج )

 . املالي والوضع األعمال يف تأثري هلا يكون

 املعلومات يف أخرى إىل سنة من جوهرية تغيريات أي شرح (د )

 . املالية

 أو مالية أو اقتصادية أو حكومية سياسات أي عن معلومات     )هـ(

 تسثر أن ميكن أو أثرت أخرى عوامل أي أو سياسية أو نقدية

 . العمليات يف( مباشر غري أو مباشر) جوهري بشكل

 . التمويل هيكل       )و(

 تعديالت أو ،الراعي مال رأس يف تعديالت أي تفاصيل     )ز(

 خالل ،(وجدت إن) التابعة شركاته مال رأس يف جوهرية

 التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث السنوات

 سعر على التفاصيل تلك تشتمل أن وجيب. اإلدراج وقبول

 . التابعة شركاته أو املصدر من إصدارات أي وشروط

( وجدت إن) عةالتاب شركاته أو الراعي مال رأس أي تفاصيل    )ح(

 أو مت الذي العوض ذلك يف مبا خيار، حبق مشمواًل يكون

 الشخص واسم ومدته وسعره احلق، ذلك منح مقابله سيتم

 . ذلك ينفي إقرار تقديم أو ،وعنوانه اخليار حق له املمنوح

 :واملعدات واملباني املمتلكات  (5

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

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

 .السياسات

 أو شراؤها مزمع مهمة ثابتة أصول أي عن تفاصيل (ج )

 .استئجارها

 أحدث يف موحد أساس على كشف إعداد جيب املديونيات، إىل بالنسبة  (6

 : اآلتي يتضمن العملية الناحية من ممكن تاريخ

 الصادرة الدين دواتأل اإلمجالي املبلغ تصنيف و حتليل (أ )

 ألجل، والقروض إصدارها، يتم ومل عليها واملوافق والقائمة،

 غري أو شخصي، بضمان املشمولة القروض بني التمييز مع

 أقدم سواء) برهن املضمونة أو شخصي، بضمان املضمونة

 تقديم أو برهن، املضمونة غري أو( هلا رهنًا غريه أم الراعي

 .ذلك ينفي إقرار

 أو األخرى القروض جلميع اإلمجالي املبلغ نيفوتص حتليل (ب )

 احلسابات من املكشوف على السحب ذلك يف مبا املديونيات

 أو القبول وائتمان القبول حتت وااللتزامات املصرفية،

 والديون القروض بني التمييز مع التأجريي، الشراء التزامات

 شخصي، بضمان املشمولة غري أو شخصي بضمان املشمولة

 إقرار تقديم أو برهن، املضمونة غري أو برهن ضمونةامل أو

 .ذلك ينفي
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 على واألعباء واحلقوق الرهونات مجيع وتصنيف حتليل  (ج )

 ينفي إقرار تقديم أو التابعة، شركاته و املصدر ممتلكات

 .ذلك

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

 .     ذلك

 الوضع يف جوهري سليب تغيري أي شأنيف  ارةاإلد جملس أعضاء من تقرير (7

 طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث السنوات خالل والتجاري املالي

 احملاسب تقرير يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، وقبول التسجيل

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

 غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي تفاصيل  (8

 خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة أي أو الراعي منحه نقدي

 قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث السنوات

 أي أمساء إىل إضافًة مالية، أوراق أي طرح أو بإصدار فيما يتعلق  اإلدراج

 كبار أو املقرتحني اإلدارة جملس اءأعض أو اإلدارة جملس أعضاء من

 الذين اخلرباء طرح األوراق املالية أو أو بعرض  القائمني أو التنفيذيني

 .  ذلك ينفي إقرار تقديم أو املنافع، أو الدفعات تلك من أي على حصلوا

  الطرح متحصالت استخدامهيكل التمويل و (15

 :اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 تتعلق باهليكل املالي تتضمن اآلتي:معلومات  (1

استخدام متحصالت الطرح من قبل املنشأة ذات األغراض  (أ )

 اخلاصة.
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احلقوق اليت ستحصل عليها املنشاة ذات األغراض اخلاصة  (ب )

ضمن هيكل التمويل )ويشمل ذلك الرتتيب يف حالة 

 اإلفالس(.

 طبيعة مطالبة املنشأة ذات األغراض اخلاصة للراعي. (ج )

 رة حلاملي أدوات الدين للرجوع على الراعي.أي حقوق مباش (د )

تفاصيل عن أي فائدة يف ورقة مالية ملصلحة املنشأة ذات  (ه )

األغراض اخلاصة، ويشمل ذلك وصفًا لألصول املضمونة وأي 

 حقوق الستبدال تلك األصول، أو تفاوت يف الورقة املالية.

عملية، وصف ألي التزامات للمنشأة ذات األغراض اخلاصة ذات عالقة بال (2

 وترتيب االولوية يف كل مبلغ.

تفاصيل عن أي صالحيات استثمار مرتبطة بأصول املنشأة ذات األغراض  (3

 اخلاصة.

وصف لكيفية استخدام التدفقات النقدية بشكل يتفق مع التزامات  (4

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 وصف لكيفية قيام الراعي بدفع املبالغ. (5

 اإلصدار من قبل الراعي.بيان بكيفية استخدام متحصالت  (6

 املصاريف التقديرية للطرح. (7

 اخلرباء إفادات (16

 وهل اخلبري مسهالت تضمني وجب خبري، أعدها إفادة تشمل اإلصدار نشرة كانت إذا

 أي أو الراعي يف نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أي أقاربه من ألي أو اخلبري لذلك

 نشرة ضمن إفادته نشر على الكتابية موافقته أعطى قد اخلبري وأن لـه، تابعة شركة

 .  املوافقة تلك يسحب مل وأنه اإلصدار نشرة يف ترد كما ونصها بصيغتها اإلصدار
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 اإلقرارات (17

 :  اآلتي إقرار والراعي املصدر إدارة جملس أعضاء على جيب

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

 من شركة أي أو أو الراعي ثما ينطبق،، حياملصدر أعمال يف انقطاع

 تأثريًا أثر قد يكون أو يسثر أن ميكن (وجدت إن) التابعة مشركاته

 .  األخرية عشر االثين الشهور خالل املالي الوضع يف ملحوظًا

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

 أي أو الراعي قبل من دينق غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات

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

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

 . مالية أوراق أي طرح

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

 من شركة أي أو للراعي والتجاري ملاليا الوضع يف جوهري سليب

 مباشرة السابقة الثالث السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته

 يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ

 . اإلصدار نشرة اعتماد حتى القانوني احملاسب تقرير

 جملس ألعضاء ليس النشرة، هذه من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (4

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

 (.وجدت إن) التابعة مشركاته من أي يف أو الراعي
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 القانونية املعلومات (18

 :اآلتية القانونية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 رى،أخ تأسيس مستندات وأي للراعي األساسي النظام نصوص خالصة  (1

 : اآلتي تشمل أن على

 . املصدر والراعي أغراض (أ )

 للمصدر واإلشرافية اإلدارية بالشسون املتعلقة األحكام (ب )

 . الرقابية موجلانه والراعي

 املالية باألوراق املتعلقة والقيود باحلقوق املتعلقة األحكام (ج )

 وعملية التمويل، ويشمل ذلك:

 ائننيلد امتيازات متنح جديدة قروض طلب بعدم وعد أي  .1

 .جدد

أي حقوق سيطرة منحت للمستثمرين من قبل للمساهمني أو  .2

 املالك.

أي حقوق للمساهمني أو املالك واليت ميكن ممارستها يف  .3

 مواجهة املستثمرين.

حقوق املساهمني أو املالك يف تنفيذ حقوق املنشأة ذات  .4

األغراض اخلاصة ضمن ترتيبات التمويل، وأي قيود على 

 تلك احلقوق.

 تيبات تفويض أو وكالة تتعلق بأدوات الدين.أي تر .5
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 فئاتها أو املالية األوراق حقوق تعديل تنظم اليت األحكام (د )

 . والراعي ، حيثما ينطبق،للمصدر

، حيثما للمصدر العمومية اجلمعيات عقد تنظم اليت األحكام   )هـ(

 . والراعي ينطبق،

 ا ينطبق،، حيثماملصدر وحل التصفية تنظم اليت األحكام      )و(

 . والراعي

، حيثما املصدر إدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية يأ    )ز(

 حق لدى أي منهما التنفيذي الرئيس أو أو الراعي ينطبق،

 .   مصلحة فيه لـه اقرتاح أو عقد على التصويت

، حيثما املصدر إدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي    )ح(

 حق لدى أي منهما التنفيذي الرئيس أو أو الراعي ينطبق،

 .هلم متنح مكافآت على التصويت

 ، حيثما ينطبق،املصدر إدارة جملس ألعضاء جتيز صالحية أي  )ط(

 االقرتاض حق لدى أي منهما التنفيذيني كبار أو أو الراعي

 . الراعي من

للمصدر والراعي، ويشمل ذلك أي عقود  اجلوهرية العقود مجيع ملخص  (2

 . التمويلجوهرية لرتتيبات 

 . باملصدر والراعي العالقة ذوي األطراف مع العقود مجيع ملخص  (3

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

 : اآلتية املعلومات
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 أو التجارية العالمات مثل امللموسة غري األصولعن  تفاصيل (أ )

 الفكرية امللكية حقوق أو النشر حقوق أو االخرتاع براءات

أو  املصدر رحبية أو بأعمال وتتعلق جوهرية ُتعد اليت ألخرىا

 وإفادة ،(وجدت إن) التابعة مشركاتهأي من  وأ الراعي

 شركاتهأي من  وأ أو الراعي املصدر اعتماد مدى توضح

 .  األصول تلك على( وجدت إن) التابعة

فيما يتعلق باملصدر والراعي والشركات التابعة للراعي،  (ب )

 دعوى أي ذلك يف مبا) مطالبة أو قضائية ىدعو أي تفاصيل

 يف جوهريًا تأثريًا تسثر أن ميكن( بإقامتها مهدد أو قائمة

 مركزه أو( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر أعمال

 .   ذلك بنفي إفادة تقديم أو. املالي

 التغطية متعهد (19

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

 .وعنوانه التغطية متعهد اسم  (1

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

 .   التغطية ومتعهد املصدر بني املالي

 املصاريف (21

 . الطرح مصاريف إمجالي عن تفاصيل القسم هذا يتضمن أن جيب
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 اإلعفاءات (21

 املصدر اهليئة أعفت اليت املتطلبات مجيع عن تفاصيل القسم هذا يتضمن أن جيب

 .  منها والراعي

  وشروطه الطرح وأحكام الدين بأدوات املتعلقة املعلومات (22

  : اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

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

 .للطرح اإلمسية القيمة (2

 . الدين أدوات حلاملي املمنوحة للحقوق كاملة معلومات (3

 . الدين أدوات تفاصيل  (4

 . االكتتاب طريقة  (5

 . للطرح املبكر االسرتداد عن تفاصيل  (6

 . الدين أدوات ملكية ونقل والتسجيل، وعناوينهم، الدفع وكالء أمساء  (7

 .     الدين أدوات ملكية نقل ترتيبات عن تفاصيل  (8

 النهائي االستحقاق تاريخ ذلك يف مبا بالتسديد، املتعلقة التواريخ تفاصيل  (9

 طلب على بناًء للتنفيذ قابلة هي هل حتديد مع املبكر، السداد وتواريخ

 . الدفعات بدء وتاريخ الدين أداة حامل طلب على بناًء أم الراعي
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 حال ويف ،هاالدين وتسليم أدوات لتخصيص الزمنية والفرتة اإلجراءات (13

الشهادة  هذه تسليم راءاتإج تفاصيل ُتقدَّم مسقتة، ملكية شهادة وجود

 . هاوتبديل

 وطرح إصدار سيتم أو مت اليت واملوافقات والتصاريح للقرارات وصف (11

 . عليها بناًء الدين أدوات

 .الطرح لضمان تقدميها املقرر وااللتزامات والرهونات الضمانات طبيعة (12

 واسم ،(وجد إن) الدين، أدوات حاملي ممثل مع اتفاقيات أي تفاصيل (13

 مبوجبها جيوز اليت والشروط الرئيس، ومكتبه ووظيفته ثلاملم ذلك

 على االطالع للجمهور فيه جيوز الذي املكان إىل واإلشارة استبداله،

 .واجباته تبني تفاصيل على حتتوي اليت الوثائق نسخ

 أدوات أو لديون األولوية يف الثانية الدرجة من اإلصدار كان إذا ما وصف (14

 .للمصدر أخرى دين

 .بالطرح العالقة ذات السارية نظمةلأل وصف (15

 .الدين أدوات ملكية نقل على قيود أي تفاصيل (16

 للراعي املمكن من كان إذا الدين بأدوات التداول لبدء املتوقع التاريخ (17

 .التاريخ ذلك توقع

 الوقت يف أكثر أو دولتني أسواق يف اخلاص أو العام الطرح حالة يف (18

 لبعض الدين أدوات من حيةشر حجز يتم سوف أو مت قد وكان نفسه،

 . الشرحية تلك عن تفاصيل تضمني جيب األسواق، هذه
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 باالكتتاب اخلاصة التعهدات (23

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

 .    املالية السوق وتفاصيل

 للمعاينة املتاحة املستندات (24

 معاينة فيه يتاح الذي اململكة يف املكان عن معلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 الفرتة تلك تقل أال على) خالهلا املعاينة إجراء ميكن اليت الزمنية والفرتة التالية املستندات

 (. الطرح فرتة نهاية قبل يومًا 23 عن

 .    األخرى التأسيس ومستندات والراعي للمصدر األساس النظام  (1

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

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

 اتفاق أي تفاصيل على حتتوي مذكرة أو امللحق، هذا من( 12) القسم

 . حمرر غري

 القيمة وتقديرات األخرى، واملستندات واخلطابات التقارير مجيع  (4

 يف إليه اإلشارة أو منها جزء أي ويضمَّن خبري أي يعدها اليت والبيانات

 .اإلصدار نشرة

 والقوائم( وجدت إن) التابعة وشركاته للراعي املراجعة املالية القوائم  (5

 مباشرة السابقة املالية الثالث السنوات من لكل للراعي املوحدة املالية

 . أولية مالية قوائم أحدث إىل إضافًة اإلصدار، نشرة لنشر
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 القانوني احملاسب تقرير (25

 اليت الثالث املالية السنوات من لكل للمصدراملوحدة  املراجعة املالية القوائم إرفاق جيب

 . أولية مالية قوائم أحدث إىل إضافًة اإلصدار، نشرة نشر مباشرة تسبق

 الضمانات (26

 : التالية املعلومات تضمني جيب مماثل، التزام أي أو رهن أو ضمان تقديم عند

 مماثل، التزام أي أو الرهن أو الضمان اقونط وشروط أحكام تفاصيل  (1

 .     املماثل االلتزام أو الرهن أو الضمان لتطبيق اشرتاطات أي ذلك يف مبا

 حول اإلدارة جملس أعضاء وتقرير القانوني احملاسب تقرير من نسخ  (2

 .الضامنة الشركة حسابات
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 )ب( على النحو اآلتي: 5إضافة ملحق 

 )ب( 5امللحق 

 مرتبطة بأصول أدوات دين إصدار نشرة اتحمتوي

   اإلصدار نشرة يف املعلومات تضمني

 مرتبطة بأصول أدوات دين إدراج وقبول لتسجيل املقدمة اإلصدار نشرة حتتوى أن جيب

 : أدنى حدًا اآلتية األقسام يف الواردة املعلومات على

     الغالف صفحة (1

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

 .  التجاري ماوسجله والراعي املصدر تأسيس  (1

 . للمصدر والراعي األسهم وعدد املال رأس  (2

 . وحقوقها الدين أدوات تفاصيل يتضمن الطرح عن ملخص  (3

  . الراعيو املصدر لدى الكبار املساهمون  (4

 . املستهدفني املستثمرين فئات  (5

 . وشروطها الطرح فرتة  (6

 سبق اليت وأي أوراق مالية أخرى مرتبطة بأصول الدين وأدوات األسهم  (7

 (. وجدت إن) إدراجها والراعي للمصدر

 مت قد وأنه للهيئة اإلدراج وقبول التسجيل طلب قدم قد املصدر بأن بيان  (8

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

 قرار اختاذ قبل امللحق هذا من( 9) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 . االستثمار

 : اآلتية بالصيغة إقرار (13

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

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

 على أمساؤهم تظهر الذين املصدر والراعي إدارة جملس أعضاء ويتحمل "(.اهليئة"

 يف الواردة املعلومات دقة عن املسسولية كامل ومنفردين جمتمعني) (  الصفحة

 مجيع إجراء بعد واعتقادهم، علمهم حبسب ويسكدون هذه، اإلصدار نشرة

 أن ميكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه املعقول، احلد وإىل املمكنة الدراسات

 اهليئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إىل النشرة تضمينها عدم يسدى

 النشرة، هذه حمتويات عن مسسولية أي( تداول) السعودية املالية السوق وشركة

 من صراحة نفسيهما وختليان اكتماهلا، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطيان وال

 عن أو النشرة هذه يف ورد عما تنتج خسارة أي نع كانت مهما مسسولية أي

 ".منها جزء أي على االعتماد

 و

"األوراق املالية املطروحة صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة مرخص هلا من قبل 

اهليئة. وحتتفظ اهليئة بسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة وتنظمها. وال تصدر 

أحكام األوراق املالية اليت تصدرها اهليئة موافقة على، وال تكون مسسولة عن، 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو هياكل التمويل اليت تستخدمها، أو اخاطر 

االستثمار أو العوائد املرتبطة باألوراق املالية. وال تنظم اهليئة وال تراقب قيمة أصول 
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أي املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وال تقدم 

 اعتمادات أو توصيات عن األوراق املالية."

  مهم إشعار (2

 املعلومات وطبيعة اإلصدار، نشرة من الغرض يوضح إشعارًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 .   النشرة يف املذكورة

 الشركة دليل (3

 : اآلتي القسم هذا يتضمن أن جيب

 هم،عناوين ذلك يف مبا ،موممثليه والراعي باملصدر االتصال معلومات  (1

 والراعي املصدر يوموقع اإللكرتوني وبريدهم والفاكس اهلاتف وأرقام

 .    نياإللكرتوني

 ُنسبت جهة أو خبري وبأي التالني املوضحني باألطراف االتصال معلومات  (2

 اهلاتف وأرقام العناوين ذلك يف مبا اإلصدار، نشرة يف تقرير أو إفادة إليها

 : اإللكرتوني يدوالرب اإللكرتونية واملواقع والفاكس

 .املالي املستشار (أ )

   . القانوني املستشار (ب )

   . القانوني احملاسب (ج )

 . التغطية متعهد (د )

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

 . املصدر معها يتعامل اليت التجارية البنوك (و )
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 أمني احلفظ. (ز )

 الوكيل أو املفوض. (ح )

 : الطرح ملخص (4

 نشرة قراءة أهمية بشأن املستهدفني للمستثمرين تنويهًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 حيثما) اآلتية املعلومات على حيتوي وأن. االستثماري قرارهم اختـاذ قبل كاملة اإلصدار

 (: تنطبق

 . متأسيسه عن ومعلومات مووصفه والراعي املصدر اسم (1

 . والراعي املصدر نشاطات (2

 .ملكيتهم ونسب أسهمهم وعدد لدى املصدر والراعي الكبار املساهمون (3

 . املصدر مال رأس (4

 . والراعي املصدر أسهم عدد إمجالي (5

 . املطروحة الدينألداة  االمسية القيمة (6

 .وعملية التمويل الطرح متحصالت استخدام (7

 التزام الراعي للتأكد من دفع املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات الدين. (8

 .املستهدفني املستثمرين فئات (9

 .املستهدفني املستثمرين فئات من فئة لكل االكتتاب طريقة (13

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

 . املستهدفني املستثمرين فئات
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 لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األدنى احلد قيمة (12

 . املستهدفني املستثمرين فئات من فئة

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

 . املستهدفني املستثمرين فئات

 لكل فيها االكتتاب ميكن اليت الدين أدوات لعدد األعلى احلد قيمة (14

 . املستهدفني املستثمرين فئات من فئة

 املستثمرين فئات من فئة لكل الفائض ورد التخصيص طريقة (15

 .املستهدفني

  . الطرح فرتة (16

 . الدين أدوات حلاملي املمنوحة للحقوق كاملة معلومات (17

 .   الدين أدوات تفاصيل  (18

 النهائي االستحقاق تاريخ ذلك يف مبا بالتسديد، املتعلقة التواريخ تفاصيل (19

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

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

 .الدين أدوات على املفروضة القيود (23

 .الدين أدوات ملكية نقل ترتيبات عن تفاصيل (21

 .  الدين أدوات ملكية ونقل والتسجيل، الدفع، وكالء وعناوين أمساء (22

 اسم وعنوان الوكيل أو املفوض. (23
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 .الدين ألدوات املبكر االسرتداد عن تفاصيل (24

 املشار" املخاطرة عوامل" و" املهم اإلشعار" إىل الرجوع أهمية إىل يشري بيان (25

 قرار اختاذ قبل امللحق هذا من( 9) رقم والقسم( 2) رقم القسم يف إليهما

 . االستثمار

بيان يسكد بأن مجيع الرتتيبات مت تنفيذها حلماية محلة أدوات الدين  (26

من القواعد املنظمة للمنشآت ذات  السابعة واخلمسنيوفقًا للمادة 

 األغراض اخلاصة.

  ساسيةاأل املعلومات ملخص (5

 نشرة عليها حتتوى اليت األساسية للمعلومات ملخصًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 :ذلك يف مبا اإلصدار،

 نشرة قراءة على بناًء االستثمار قرار اختاذ حول للمستثمرين تنويه  (1

 .فقط النشرة ملخص ليس و الكاملة اإلصدار

 .للمصدر وصف (2

 .العامة واسرتاتيجيته املصدر رسالة (3

 .للراعي التنافسية وامليزات لقوةا نواحي (4

 .السوق إىل العامة النظرة (5

ملخصًا لعملية التمويل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة والتزام الراعي  (6

 الدين. ألدوات وفقًا املستحقة املبالغ دفع بالتأكد من

  املالية املعلومات ملخص (6
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 نشرة عليها حتتوى اليت األساسية املالية عن املعلومات ملخصًا القسم هذا يتضمن أن جيب

 واملسشرات النقدية والتدفقات املالي والوضع التشغيلي األداء ذلك يف مبا اإلصدار،

 . للراعي الرئيسة

  احملتويات جدول (7

 . اإلصدار نشرة حمتويات جدول القسم هذا يتضمن أن جيب

  واملصطلحات التعريفات (8

 .   اإلصدار نشرة يف املستخدمة اتواملصطلح بالتعريفات جدواًل القسم هذا يتضمن أن جيب

  املخاطرة عوامل (9

 : اآلتي خبصوص املخاطرة بعوامل متعلقة معلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 الراعي. (1

 . املصدر فيه يعمل الذي والقطاع السوق (2

 املصدر. (3

 . املطروحة املالية األوراق (4

  والقطاع السوق عن معلومات (11

 .الراعي فيه يعمل الذي والقطاع السوق عن معلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

  أعماله وطبيعة املصدر عن خلفية (11

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

 . السجل يف املبني العنوان عن اختلفًا كان إذا للمصدر الرئيس املقر

 . املصدر ستأسي تاريخ  (2

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

 . هالألسهم ووصف اإلمسية والقيمة املدفوعة،

 الغرض من املصدر. (4

 جملس إدارة املصدر. (5

 اإلدارة جملس تاريخ تعيني مجيع أعضاء جملس إدارة املصدر أو أعضاء (6

 املقرتحني للمصدر.

 والسابقة احلالية األخرى اإلدارة جمالس عضوية مناصب عن تفاصيل (7

 أن على اإلدارة، جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء جلميع

 العضوية ونهاية بداية وتاريخ القانوني وكيانها الشركة اسم تتضمن

 الشركة. فيه تعمل الذي والقطاع

 أو املصدر إدارة جملس أعضاء من عضو أي إفالس حاالت عن تقرير (8

 املقرتحني للمصدر. اإلدارة لسجم أعضاء

 من أي كان لشركة السابقة اخلمس السنوات يف إعسار أي عن تفاصيل (9

 من معينًا املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر إدارة جملس أعضاء

 .فيها إشرايف أو إداري منصب يف املعسرة الشركة قبل

 جملس ءألعضا( وجدت إن) املقرتحة أو احلالية العمل عقود ملخص (13

 اإلدارة.
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تقرير يوضح املصاحل املباشرة أو غري املباشرة لكل عضو من أعضاء  (11

أو أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني  املصدرجملس إدارة 

وأي من أقربائهم يف أسهم أو أدوات دين  املصدروأمني سر جملس إدارة 

تقديم إقرار ينفي ، أو إن وجدت ،أو الراعي أو شركاته التابعة املصدر

 ذلك.

  أعماله وطبيعة الراعي عن خلفية (12

 :اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

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

 . السجل يف املبني العنوان عن اختلفًا كان إذا للراعي الرئيس املقر

 . الراعي تأسيس تاريخ  (2

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

 . هالألسهم ووصف اإلمسية والقيمة املدفوعة،

 إن) اجملموعة داخل الراعي موقع يوضح للمجموعة تنظيمي وصف (4

 (.  وجدت

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

 أو منتجات أي وبيان املقدمة ماتاخلد أو املبيعة الرئيسة املنتجات

 .  مهمة جديدة نشاطات

 خارج جتاري نشاط( وجدت إن) التابعة شركاته أو للراعي كان إذا (6

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

 جيب اململكة، خارج التابعة شركاته أو الراعي أصول من جوهري جزء
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 يف املوجودة األصول وقيمة وقيمتها صولاأل تلك وجود مكان حتديد

 .  اململكة

 بشأن( وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي بسياسة تتعلق معلومات (7

 مدى على اإلنتاج يف املتبعة والطرق جديدة ملنتجات والتطوير األحباث

 .مهمة املعلومات تلك كانت إذا السابقة الثالث املالية السنوات

( وجدت إن) التابعة شركاته أو الراعي عمالأ يف انقطاع أي عن تفاصيل (8

 خالل املالي الوضع يف ملحوظًا تأثريًا أثر قد يكون أو يسثر أن ميكن

 .   األخرية شهرًا( 12)الـ

 وأي( وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي لدى العاملني األشخاص عدد (9

 بيان مع السابقتني، املاليتني السنتني خالل العدد لذلك جوهرية تغيريات

 نسبة وحبسب الرئيسة النشاط فئات حبسب العاملني األشخاص تـوزيع

 .  السعودة

 وإن النشاط لطبيعة جوهري تغيري أي إلجراء نية وجود بعدم يفيد إقرار (13

 وتأثريه التغيري هذا عن مفصل وصف تقديم وجب لذلك، نية هناك كان

 .ورحبيته الراعي نشاط يف

 للراعي التنظيمي اهليكل (13

 :اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

  اإلدارة (1

 الرقابية واللجان الراعي إدارة جملس يوضح تنظيمي هيكل (أ )

 . التنفيذيني كبار بها يقوم اليت والوظائف
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 وجماالت والعلمية املهنية للمسهالت ووصف الكامل االسم (ب )

 أو ،الراعي إدارة جملس أعضاء جلميع التعيني وتاريخ اخلربة

 سر وأمني التنفيذيني وكبار املقرتحني إلدارةا جملس أعضاء

 عدمها من العضو استقاللية توضيح مع. الراعي إدارة جملس

 .تنفيذي غري أم تنفيذي هو وهل

 احلالية األخرى اإلدارة جمالس عضوية مناصب عن تفاصيل (ج )

 جملس أعضاء أو الراعي إدارة جملس أعضاء جلميع والسابقة

 القانوني وكيانها لشركةا اسم تتضمن أن على اإلدارة،

 فيه تعمل الذي والقطاع العضوية ونهاية بداية وتاريخ

 .الشركة

 إدارة جملس أعضاء من عضو أي إفالس حاالت عن تقرير (د )

 كبار أحد أو املقرتحني اإلدارة جملس أعضاء أو املصدر

 . الراعي إدارة جملس سر أمني أو التنفيذيني

 لشركة السابقة اخلمس نواتالس يف إعسار أي عن تفاصيل     )هـ(

 جملس أعضاء أو الراعي إدارة جملس أعضاء من أي كان

 جملس سر أمني أو التنفيذيني كبار أحد أو املقرتحني اإلدارة

 إداري منصب يف املعسرة الشركة قبل من معينًا الراعي إدارة

 . فيها إشرايف أو

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

 اإلدارة جملس أعضاء أو الراعي إدارة جملس أعضاء

 الراعي إدارة جملس سر وأمني التنفيذيني وكبار املقرتحني
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 وأ أو الراعي املصدر دين أدوات أو أسهم يف أقربائهم من وأي

 . ذلك ينفي إقرار تقديم أو ،(وجدت إن) التابعة شركاته

 أي أو الراعي منحها اليت نيةالعي واملزايا املكافآت جمموع      )ز(

 عضاءأل لإلدراج السابقة املالية سنوات الثالث خالل له تابع

 أعلى تلقوا ممن التنفيذيني كبار من ومخسة اإلدارة جملس

 الرئيس إليهم يضاف ،الراعي من والتعويضات املكافآت

 .ضمنهم من يكونا مل إن للراعي املالي واملدير التنفيذي

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

 . للراعي املالي واملدير التنفيذي والرئيس اإلدارة جملس

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

 جملس أعضاء ألحد فيه اإلصدار نشرة تقديم عند إبرامه

 مصلحة ائهمأقرب من أي أو التنفيذيني كبار من أي أو اإلدارة

 تقديم أو ،(وجدت إن) التابعة وشركاته الراعي أعمال يف

 . ذلك ينفي إقرار

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

 كل مبوجبها تعمل اليت االختصاصات وملخص اللجان تلك

 . جلنة

 .    الشركات حوكمة لالئحة الراعي التزام عن معلومات      )ك(

     املوظفون (2

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

 أسهم يف املوظفني ملكية إمجالي بيان مع اإلدراج وقبول

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

 عن الراعي املالية املعلومات (14

 للسنوات( وجدت إن) لتابعةا وشركاته الراعي عن أدناه املطلوبة املعلومات تقديم جيب

 :اإلدراج قبولالتسجيل و طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث املالية

 الراعي إدارة وحتليل مناقشة إىل ضافًةإ املالية للمعلومات مقارنة جداول  (1

 :        املقارنة جداول تكون أن وجيب. املالية املعلومات لتلك

 . موحد أساس على معّدة (أ )

 املالية القوائم من جوهرية تعديالتدون  من مستخرجة (ب )

 .    املراجعة

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

 .للراعي السنوية املالية القوائم

 للمتطلبات وفقًا القانوني احملاسب عن صادر تقرير إعداد جيب  (2

 من أي يف واإلدراج التسجيل قواعد من( 6) رقم امللحق يف عليها املنصوص

 : اآلتية األحوال

 على القانوني احملاسب تقرير يف حتفظ هناك كان إذا (أ )

 املالية السنوات من أي عن للراعي املوحدة املالية القوائم

 وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث

 .    اإلدراج

 يف تغيري أو الراعي يف هيكلية تغيريات أي إجراء حال يف (ب )

 املالية السنوات خالل خارجي متويل باستخدام الامل رأس
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 وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث

 . اإلدراج

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

 .للراعي

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

 الفرعية الفقرة يف إليها املشار الفرتات خالل واملعلنة املراجعة

 . أعاله( أ)

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

 التأكد يصعب أو للتقلبات عرضة قيمتها تكون اليت األصول من غريها

 . املالي املوقف تقييم يف كبري بشكل يسثر مما قيمتها من

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

 : العمليات

 .األداء مسشرات (أ )

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

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

 . املالي والوضع األعمال يف تأثري هلا يكون

 املعلومات يف أخرى إىل سنة من جوهرية تغيريات أي شرح (د )

 . املالية
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 أو مالية أو اقتصادية أو حكومية سياسات أي عن معلومات     )هـ(

 تسثر أن ميكن أو أثرت أخرى عوامل أي أو سياسية أو نقدية

 . العمليات يف( مباشر غري أو مباشر) جوهري بشكل

 . التمويل هيكل       )و(

 تعديالت أو ،الراعي مال رأس يف تعديالت أي تفاصيل     )ز(

 خالل ،(وجدت إن) التابعة شركاته مال رأس يف جوهرية

 التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث السنوات

 سعر على التفاصيل تلك تشتمل أن وجيب. اإلدراج وقبول

 . التابعة شركاته أو املصدر من إصدارات أي وشروط

( وجدت إن) عةالتاب شركاته أو الراعي مال رأس أي تفاصيل    )ح(

 أو مت الذي العوض ذلك يف مبا خيار، حبق مشمواًل يكون

 الشخص واسم ومدته وسعره احلق، ذلك منح مقابله سيتم

 . ذلك ينفي إقرار تقديم أو ،وعنوانه اخليار حق له املمنوح

 :واملعدات واملباني املمتلكات  (5

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

 .ستأجرةامل

 لتلك متوقعة تعديالت وأي االستهالك لسياسات شرح (ب )

 .السياسات

 أو شراؤها مزمع مهمة ثابتة أصول أي عن تفاصيل (ج )

 .استئجارها
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 أحدث يف موحد أساس على كشف إعداد جيب املديونيات، إىل بالنسبة  (6

 : اآلتي يتضمن العملية الناحية من ممكن تاريخ

 الصادرة الدين دواتأل اإلمجالي املبلغ تصنيف و حتليل (أ )

 ألجل، والقروض إصدارها، يتم ومل عليها واملوافق والقائمة،

 غري أو شخصي، بضمان املشمولة القروض بني التمييز مع

 أقدم سواء) برهن املضمونة أو شخصي، بضمان املضمونة

 تقديم أو برهن، املضمونة غري أو( هلا رهنًا غريه أم الراعي

 .ذلك ينفي إقرار

 أو األخرى القروض جلميع اإلمجالي املبلغ نيفوتص حتليل (ب )

 احلسابات من املكشوف على السحب ذلك يف مبا املديونيات

 أو القبول وائتمان القبول حتت وااللتزامات املصرفية،

 والديون القروض بني التمييز مع التأجريي، الشراء التزامات

 شخصي، بضمان املشمولة غري أو شخصي بضمان املشمولة

 إقرار تقديم أو برهن، املضمونة غري أو برهن ضمونةامل أو

 .ذلك ينفي

 على واألعباء واحلقوق الرهونات مجيع وتصنيف حتليل  (ج )

 ينفي إقرار تقديم أو التابعة، شركاته و املصدر ممتلكات

 .ذلك

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

 .     ذلك
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 الوضع يف جوهري سليب تغيري أي شأنيف  ارةاإلد جملس أعضاء من تقرير (7

 طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث السنوات خالل والتجاري املالي

 احملاسب تقرير يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، وقبول التسجيل

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

 غري عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي تفاصيل  (8

 خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة أي أو الراعي منحه نقدي

 قبولو التسجيل طلب تقديم لتاريخ مباشرة السابقة الثالث السنوات

 أي أمساء إىل إضافًة مالية، أوراق أي طرح أو بإصدار فيما يتعلق  اإلدراج

 كبار أو املقرتحني اإلدارة جملس اءأعض أو اإلدارة جملس أعضاء من

 الذين اخلرباء طرح األوراق املالية أو أو بعرض  القائمني أو التنفيذيني

 .  ذلك ينفي إقرار تقديم أو املنافع، أو الدفعات تلك من أي على حصلوا

  الطرح متحصالت استخدامهيكل التمويل و (15

 :اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 تتعلق باهليكل املالي تتضمن اآلتي:معلومات  (1

استخدام متحصالت الطرح من قبل املنشأة ذات األغراض  (أ )

 اخلاصة.

احلقوق اليت ستحصل عليها املنشاة ذات األغراض اخلاصة  (ب )

ضمن هيكل التمويل )ويشمل ذلك الرتتيب يف حالة 

 اإلفالس(.

 طبيعة مطالبة املنشأة ذات األغراض اخلاصة للراعي. (ج )

 رة حلاملي أدوات الدين للرجوع على الراعي.أي حقوق مباش (د )
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تفاصيل عن أي فائدة يف ورقة مالية ملصلحة املنشأة ذات  (ه )

األغراض اخلاصة، ويشمل ذلك وصفًا لألصول املضمونة وأي 

 حقوق الستبدال تلك األصول، أو تفاوت يف الورقة املالية.

عملية، وصف ألي التزامات للمنشأة ذات األغراض اخلاصة ذات عالقة بال (2

 وترتيب االولوية يف كل مبلغ.

معلومات تتعلق باألصول املرتبط باهليكل املرتبط بأصل ويشمل ذلك،  (3

 حيثما يكون ذو عالقة، معلومات عن:

 فيما يتعلق باألصول املرتبطة بها أداة الدين: (أ )

 الدولة اليت سيحتفظ باألصول فيها وتنظم فيها. .1

فني، وصف عام عن كل يف حال العدد الصغري من امللتزمني املعر .2

ملتزم. ويف مجيع األحوال األخرى، وصف عن التفاصيل العامة 

للملتزمني، والبيئة االقتصادية، باإلضافة إىل بيانات اإلحصاءات 

 الشاملة تتعلق باألصول اليت مت توريقها. 

 الطبيعة القانونية لألصول. .3

 تواريخ انتهاء أو استحقاق األصول. .4

 كمية األصول. .5

 نسبة القيمة أو مستوى الضمانات، حيثما ينطبق.أي قروض ل .6

طريقة احلصول على األصول أو إنشائها، وفيما يتعلق بالقروض أو  .7

ترتيبات الديون، املعايري الرئيسة لإلقراض واإلشارة إىل أي قروض ال 

 تستويف تلك املعايري وأي حقوق أو التزامات.

مصدر تتعلق اإلشارة إىل أي إقرارات مهمة أو ضمانات مقدمة لل .8

 باألصول.
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أي حقوق باستبدال األصول ووصف لإلجراءات ونوع األصول اليت  .9

ستستبدل، ويف حال وجود صالحية الستبدال األصول بأصول من فئة 

 أو جودة اختلفة، بيان بذلك التأثري مع وصف لتأثري االستبدال.

وصف ألي شهادات تأمني ذات عالقة مرتبطة باألصول، وأي تركيز  .13

 من واحد جيب أن يفصح عنه إذا كان ذلك جوهريًا للصفقة.على مس

يف حال وجود عالقة تعد جوهرية لإلصدار، وبني املصدر والراعي  .11

 وامللتزم، تفاصيل عن األحكام الرئيسة لتلك العالقة.

يف حال احتوت األصول على التزامات ليست متداول بشكل فعال يف  .12

 االلتزامات.سوق، وصف لألحكام والشروط الرئيسة لتلك 

 يف حال احتوت األصول على أسهم متداولة يف سوق يشار إىل اآلتي: .13

 وصف لألوراق املالية.   .أ 

وصف للسوق الذي يتم تداوهلا فيه ويشمل ذلك تاريخ تأسيسها،  .ب 

وكيفية نشر معلومات عن السعر، ومسشر قيمة التداوالت اليومية، 

تنظيمية ومعلومات عن وضع السوق يف الدولة، واسم اجلهة ال

 للسوق.

 املواعيد اليت يتم فيها نشر أسعار األوراق املالية ذات العالقة. .ج 

وصف لطريقة وتاريخ البيع أو التحويل أو اإلحالة أو التنازل عن األصول  .14

أو أي حقوق أو التزامات على أصول املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو 

ستثمار متحصالت اإلجراءات واملدة الزمنية اليت سيقوم املصدر فيها با

 اإلصدار بشكل كامل.

 اسم وعنوان والنشاطات الرئيسية ملنشئ األصول املورقة. .15
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اسم وعنوان والنشاطات الرئيسية للمصفي أو وكيل احلساب أو من  .16

يعادهلما، مع ملخص ملسسوليات املصفي أو وكيل احلساب وعالقتهما 

 املصفي مبنشئ األصول، وملخص باألحكام ذات العالقة بإنهاء تعيني

 أو وكيل احلساب وتعيني بديل عنهما.

 اسم وعنوان ووصف اختصر لآلتي: .17

أي طرف نظري يف املبادلة أو أي مزود ألي نوع من تعزيزات القروض  .أ 

 أو السيولة.

 البنوك اليت لديها احلسابات الرئيسية للعملية. .ب 

اإلشارة يف نشرة اإلصدار إىل مدى الرغبة يف التزويد مبعلومات الحقة  .18

إلصدار ذات عالقة باألوراق املالية مقدمة لقبول تداوهلا، وأداء األصل ل

املستخدم كضمان. يف حال أشار املصدر إىل رغبته يف التزويد بهذه 

املعلومات، جيب التحديد يف نشرة اإلصدار رغبته بتزويد تلك 

املعلومات، واملعلومات اليت سيتم تزويدها، وأين ميكن احلصول 

 يد اليت سيتم فيها التزويد بتلك املعلومات. عليها، واملواع

فيما يتعلق مبجموعة األصول املدارة بشكل فعال واملرتبطة  (ب )

 باإلصدار:

( 3معلومات مساوية ملا هو مطلوب وفقًا للفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ) .1

( إلتاحة تقييم النوع واجلودة والكفاية والسيولة 15من املتطلب رقم )

 احملفظة اليت ستحمي اإلصدار.ألنواع األصول يف 

املعايري اليت بناًء عليها ميكن القيام باالستثمار، واسم ووصف املنشأة  .2

املسسولة عن إدارة االستثمار، ويشمل ذلك وصف لتخصص لتلك املنشأة 

وخربتها، وملخص لألحكام ذات العالقة بإنهاء تعيينها وتعيني منشأ 
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ملنشأة ذات العالقة باالستثمار أخرى إلدارة االستثمار، ووصف لعالقة ا

 باألشخاص اآلخرين ذوي العالقة باإلصدار.

تقييم األصول املرتبطة بأداة الدين، حسب ما هو معروف،  (ج )

 فيما يتعلق باآلتي:

إذا كانت الورقة املالية متداولة يف السوق أو سوق آخر موافق عليه من  .1

سعر السوق  قبل اهليئة، تقييم على أساس السوق املتوسط بناًء على

 املعتمد من قبل املستشار املالي.

( أعاله، تقييم من قبل مقيم 1فيما يتعلق باألصول اليت ال تندرج ضمن ) .2

آخر لألصول وأي تدفقات نقدية أو تدفقات دخل، ويف هذه احلالة 

 جيب أن يكون املقيم:

 شخص غري املصدر أو الراعي أو املستشار املالية أو تابع ألي منهم. .أ 

ن مسهاًل بشكل مناسب ولديه اخلربات ذات العالقة يف أن يكو .ب 

 تقييم فئة األصول ذات العالقة.

تفاصيل عن أي صالحيات استثمار مرتبطة بأصول املنشأة ذات األغراض  .3

 اخلاصة.

وصف لكيفية استخدام التدفقات النقدية بشكل يتفق مع التزامات  .4

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة، ويشمل ذلك اآلتي:

ستتمكن للتدفقات النقدية من الناجتة عن األصول كيف  (أ )

 باستيفاء التزامات املصدر حلاملي األوراق املالية.

معلومات عن أي تعزيزات للقروض، واإلشارة إىل من أين قد  (ب )

حيصل أي نقص مستقبلي جوهري يف السيولة وأي وجود 

لدعم للسيولة، واإلشارة إىل األحكام املعدة لتغطية اخاطر 

 الفائدة أو املبلغ األساسي. النقص يف
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مع عدم اإلخالل بالفقرة )ب( أعاله، تفاصيل عن أي قرض  (ج )

 متويلي ثانوي.

اإلشارة إىل أي معايري الستثمار فوائض السيولة املسقتة،  (د )

 ووصف لألشخاص ذوي العالقة بذلك االستثمار.

 كيفية حتصيل املبالغ فيما يتعلق باألصول. (ه )

املصدر حلاملي الفئة ذات ترتيب أولوية الدفعات من قبل  (و )

 العالقة من األوراق املالية.

تفاصيل عن أي ترتيبات تعتمد عليها دفعات الفائدة واملبلغ  (ز )

 األساسي للمستثمرين.

 وصف لكيفية قيام الراعي بدفع املبالغ. .5

 بيان بكيفية استخدام متحصالت اإلصدار من قبل الراعي. .6

 املصاريف التقديرية للطرح. .7

 اخلرباء إفادات (16

 وهل اخلبري مسهالت تضمني وجب خبري، أعدها إفادة تشمل اإلصدار نشرة كانت إذا

 أي أو الراعي يف نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أي أقاربه من ألي أو اخلبري لذلك

 نشرة ضمن إفادته نشر على الكتابية موافقته أعطى قد اخلبري وأن لـه، تابعة شركة

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

 اإلقرارات (17

 :  اآلتي إقرار والراعي املصدر إدارة جملس أعضاء على جيب

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

 التابعة شركاتهم من شركة أي أو الراعي أو املصدر أعمال يف انقطاع
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 الوضع يف ملحوظًا تأثريًا أثر قد كوني أو يسثر أن ميكن (وجدت إن)

 .  األخرية عشر االثين الشهور خالل املالي

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

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

 سابقةال الثالث السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته من شركة

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

 . مالية أوراق أي طرح

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

 من شركة أي أو للراعي والتجاري املالي الوضع يف جوهري سليب

 مباشرة السابقة ثالثال السنوات خالل( وجدت إن) التابعة شركاته

 يشملها اليت الفرتة إىل إضافًة اإلدراج، وقبول التسجيل طلب تقديم لتاريخ

 . اإلصدار نشرة اعتماد حتى القانوني احملاسب تقرير

 جملس ألعضاء ليس النشرة، هذه من( ●) صفحة يف ورد ما خبالف  (4

أو  راملصد يف نوع أي من مصلحة أو أسهم أي أقربائهم من ألي أو اإلدارة

 (.وجدت إن) التابعة مشركاته من أي يف أو الراعي

 القانونية املعلومات (18

 :اآلتية القانونية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 أخرى، تأسيس مستندات وأي للراعي األساسي النظام نصوص خالصة  (1

 : اآلتي تشمل أن على

 . املصدر والراعي أغراض (أ )
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 للمصدر واإلشرافية اإلدارية بالشسون املتعلقة األحكام (ب )

 . الرقابية موجلانه والراعي

 املالية باألوراق املتعلقة والقيود باحلقوق املتعلقة األحكام (ج )

 وعملية التمويل، ويشمل ذلك:

أي وعد بعدم طلب قروض جديدة متنح امتيازات لدائنني  .1

 جدد.

أي حقوق سيطرة منحت للمستثمرين من قبل للمساهمني  .2

 أو املالك.

اهمني أو املالك واليت ميكن ممارستها أي حقوق للمس .3

 يف مواجهة املستثمرين.

حقوق املساهمني أو املالك يف تنفيذ حقوق املنشأة ذات  .4

األغراض اخلاصة ضمن ترتيبات التمويل، وأي قيود على 

 تلك احلقوق.

 أي ترتيبات تفويض أو وكالة تتعلق بأدوات الدين. .5

 فئاتها أو اليةامل األوراق حقوق تعديل تنظم اليت األحكام (د )

 . والراعي ، حيثما ينطبق،للمصدر

، حيثما للمصدر العمومية اجلمعيات عقد تنظم اليت األحكام   )هـ(

 . والراعي ينطبق،

 ، حيثما ينطبق،املصدر وحل التصفية تنظم اليت األحكام      )و(

 . والراعي
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، حيثما املصدر إدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي      )ز(

 حق لدى أي منهما التنفيذي الرئيس أو أو الراعي بق،ينط

 .   مصلحة فيه لـه اقرتاح أو عقد على التصويت

، حيثما املصدر إدارة جملس أعضاء أحد تعطي صالحية أي      )ح(

 حق لدى أي منهما التنفيذي الرئيس أو أو الراعي ينطبق،

 .هلم متنح مكافآت على التصويت

 

 ، حيثما ينطبق،املصدر إدارة جملس ضاءألع جتيز صالحية أي)ط( 

 االقرتاض حق أي منهمالدى  التنفيذيني كبار أو أو الراعي

 . الراعي من

للمصدر والراعي، ويشمل ذلك أي عقود  اجلوهرية العقود مجيع ملخص  (2

 . جوهرية لرتتيبات التمويل

 . باملصدر والراعي العالقة ذوي األطراف مع العقود مجيع ملخص  (3

 تضمني جيب ،(وجدت إن) التابعة وشركاته باملصدر تعلقي ما يف  (4

 : اآلتية املعلومات

 أو التجارية العالمات مثل امللموسة غري األصولعن  تفاصيل

 الفكرية امللكية حقوق أو النشر حقوق أو االخرتاع براءات

أو  املصدر رحبية أو بأعمال وتتعلق جوهرية ُتعد اليت األخرى

 وإفادة ،(وجدت إن) التابعة مهشركاتأي من  وأ الراعي

 شركاتهأي من  وأ أو الراعي املصدر اعتماد مدى توضح

 .  األصول تلك على( وجدت إن) التابعة
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فيما يتعلق باملصدر والراعي والشركات التابعة للراعي،  (5

 دعوى أي ذلك يف مبا) مطالبة أو قضائية دعوى أي تفاصيل

 يف جوهريًا أثريًات تسثر أن ميكن( بإقامتها مهدد أو قائمة

 مركزه أو( وجدت إن) التابعة وشركاته املصدر أعمال

 .   ذلك بنفي إفادة تقديم أو. املالي

 التغطية متعهد (19

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

 .وعنوانه التغطية متعهد اسم  (1

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

 .   التغطية ومتعهد املصدر بني املالي

 املصاريف (21

 . الطرح مصاريف إمجالي عن تفاصيل القسم هذا يتضمن أن جيب

 اإلعفاءات (21

 املصدر اهليئة أعفت اليت املتطلبات مجيع عن تفاصيل القسم هذا يتضمن أن جيب

 .  منها والراعي

  وشروطه الطرح وأحكام دينال بأدوات املتعلقة املعلومات (22

  : اآلتية املعلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 . اهليئة إىل ُقدم اإلدراج وقبول التسجيل طلب أن توضح إفادة (1
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 .للطرح اإلمسية القيمة (2

 . الدين أدوات حلاملي املمنوحة للحقوق كاملة معلومات (3

 . الدين أدوات تفاصيل  (4

 . االكتتاب طريقة  (5

 . للطرح املبكر داداالسرت عن تفاصيل  (6

 . الدين أدوات ملكية ونقل والتسجيل، وعناوينهم، الدفع وكالء أمساء  (7

 .     الدين أدوات ملكية نقل ترتيبات عن تفاصيل  (8

 النهائي االستحقاق تاريخ ذلك يف مبا بالتسديد، املتعلقة التواريخ تفاصيل  (9

 طلب على اًءبن للتنفيذ قابلة هي هل حتديد مع املبكر، السداد وتواريخ

 . الدفعات بدء وتاريخ الدين أداة حامل طلب على بناًء أم الراعي

 حال ويف ،هاالدين وتسليم أدوات لتخصيص الزمنية والفرتة اإلجراءات (13

الشهادة  هذه تسليم إجراءات تفاصيل ُتقدَّم مسقتة، ملكية شهادة وجود

 . هاوتبديل

 وطرح إصدار سيتم أو مت اليت واملوافقات والتصاريح للقرارات وصف (11

 . عليها بناًء الدين أدوات

 .الطرح لضمان تقدميها املقرر وااللتزامات والرهونات الضمانات طبيعة (12

 واسم ،(وجد إن) الدين، أدوات حاملي ممثل مع اتفاقيات أي تفاصيل (13

 مبوجبها جيوز اليت والشروط الرئيس، ومكتبه ووظيفته املمثل ذلك
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 على االطالع للجمهور فيه جيوز الذي اناملك إىل واإلشارة استبداله،

 .واجباته تبني تفاصيل على حتتوي اليت الوثائق نسخ

 أدوات أو لديون األولوية يف الثانية الدرجة من اإلصدار كان إذا ما وصف (14

 .للمصدر أخرى دين

 .بالطرح العالقة ذات السارية لألنظمة وصف (15

 .الدين أدوات ملكية نقل على قيود أي تفاصيل (16

 للراعي املمكن من كان إذا الدين بأدوات التداول لبدء املتوقع ريخالتا (17

 .التاريخ ذلك توقع

 الوقت يف أكثر أو دولتني أسواق يف اخلاص أو العام الطرح حالة يف (18

 لبعض الدين أدوات من شرحية حجز يتم سوف أو مت قد وكان نفسه،

 . الشرحية تلك عن تفاصيل تضمني جيب األسواق، هذه

 باالكتتاب اخلاصة التعهدات (23

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

 .    املالية السوق وتفاصيل

 للمعاينة املتاحة املستندات (24

 معاينة فيه يتاح الذي اململكة يف املكان عن معلومات القسم هذا يتضمن أن جيب

 الفرتة تلك تقل أال على) خالهلا املعاينة إجراء كنمي اليت الزمنية والفرتة التالية املستندات

 (. الطرح فرتة نهاية قبل يومًا 23 عن

 .    األخرى التأسيس ومستندات والراعي للمصدر األساس النظام  (1
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 . اجلمهور على املالية األوراق طرح جييز أمر أو مستند أي  (2

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

 اتفاق أي تفاصيل على حتتوي مذكرة أو امللحق، هذا من( 12) القسم

 . حمرر غري

 القيمة وتقديرات األخرى، واملستندات واخلطابات التقارير مجيع  (4

 يف إليه اإلشارة أو منها جزء أي ويضمَّن خبري أي يعدها اليت والبيانات

 .اإلصدار نشرة

 والقوائم( وجدت إن) التابعة تهوشركا للراعي املراجعة املالية القوائم  (5

 مباشرة السابقة املالية الثالث السنوات من لكل للراعي املوحدة املالية

 . أولية مالية قوائم أحدث إىل إضافًة اإلصدار، نشرة لنشر

 القانوني احملاسب تقرير (25

 اليت الثالث املالية السنوات من لكل للمصدراملوحدة  املراجعة املالية القوائم إرفاق جيب

 . أولية مالية قوائم أحدث إىل إضافًة اإلصدار، نشرة نشر مباشرة تسبق

 الضمانات (26

 : التالية املعلومات تضمني جيب مماثل، التزام أي أو رهن أو ضمان تقديم عند

 مماثل، التزام أي أو الرهن أو الضمان ونطاق وشروط أحكام تفاصيل  (1

 .     املماثل االلتزام أو رهنال أو الضمان لتطبيق اشرتاطات أي ذلك يف مبا

 حول اإلدارة جملس أعضاء وتقرير القانوني احملاسب تقرير من نسخ  (2

 .الضامنة الشركة حسابات
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 1امللحق 

على املنشآت ذات  الئحة طرح األوراق املالية نطاق تطبيق أحكام

 األغراض اخلاصة

 ذات املنشأة على اق املاليةالئحة طرح األور من 5 إىل 1 األبواب يف الواردة األحكام تنطبق

 :اآلتي للتعديل وفقًا اخلاص الغرض

 املادة الرابعة: الطارح

 تعدل املادة الرابعة احلالية لتكون الفقرة )أ( مع إضافة اجلملة اآلتية إىل نهاية الفقرة:

 املنشأة عن الصادرة املالية األوراق طرح حاالت يف املالية لألوراق طارحًا الراعي ... ويعد

 .اخلاصة األغراض ذات

 إضافة فقرة جديدة )الفقرة ب( على النحو اآلتي:

 ذات للمنشآت املنظمة للقواعد وفقًا املرخصة اخلاصة األغراض ذات للمنشأة جيوز ال 

 .الراعي موافقة على احلصول دون خاصًا طرحًا مالية أوراق أي طرح اخلاصة األغراض

 اصاملادة الثانية عشرة: متطلبات الطرح اخل

 ( من الفقرة )أ( باآلتي:2استبدال الفقرة الفرعية )أ/

 الراعي من وإقرار الالئحة هذه من( 2) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة الطارح من إقرار

 .الالئحة هذه من( /أ2) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة
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 املادة الرابعة عشرة: املعلومات املقدمة للمستثمرين

 )فقرة ج( على النحو اآلتي: إضافة فقرة جديدة

 الطرح عن اإلعالن يف استخدامها يتم اليت اخلاص الطرح مستندات حتتوى أن جيب

 الغالف صفحة يف واضح بيان على خاصة أغراض ذات منشأة عن الصادر اخلاص

 .الالئحة هذه من( 6) رقم امللحق يف الواردة بالصيغة
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 )أ( على النحو اآلتي: 2إضافة ملحق 

 )أ( 2ق امللح

 الراعي إقرار

 (الراعي أوراق على يقدم)

 املالية السوق هيئة: إىل

 نقر،( الراعي اسم اذكر) _______________________  بصفتنا حنن،

 من للتأكد واملعقول التام احلرص وبعد) واعتقادنا علمنا حبد بأنه ومنفردين، جمتمعني

 سوف اليت الطرح ومستندات اخلاص الطرح إشعار يف املضمنة املعلومات بأن( ذلك

 أي فيها وليس مضللة وغري وواضحة صحيحة و للحقيقة مطابقة عنه اإلعالن يف تستخدم

 . املعلومات تلك فحوى يف التأثري شأنه من قصور

. اخلاص بالطرح للقيام الالزمة العالقة ذات الشروط مجيع استيفاء مت قد بأنه أيضًا ونقر

 تقدميها املطلوب واملستندات املعلومات مجيع تقديم، جيري سوف أو تقديم، جرى وأنه

 .املالية األوراق طرح الئحة مبوجب للهيئة

 والوكاالت واجلهات اهليئات مع عالقة ذات معلومات أي تبادل اهليئة نفوض وبهذا

 .عالقة ذات أخرى جهات وأي املالية اخلدمات على اإلشراف عن املسسولة

  ______________:  االســم

 ______________:  لتوقيعا

 ______________:  التاريخ
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 على النحو اآلتي: 6 إضافة ملحق

 6امللحق 

البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص ألوراق مالية صادرة عن منشأة ذات 

 أغراض خاصة

 

 

 جيب أن حتتوي مستندات الطرح اخلاص على البيان اآلتي:

 

مرخصة من هيئـة   "املنشأة"ادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة "األوراق املالية املطروحة ص

أعمال  تنظمو ذات األغراض اخلاصة للمنشآت بسجل اهليئة وحتتفظ "اهليئة".السوق املالية 

 وأحكــامشــروط  حمتويــات عــن مســسولية أي أو تتحمــل يئــةاهل توافــق الو هــذه املنشــآت. 

ل الـيت تسـتخدمها املنشـأة، أو اخـاطر     ، هيكلـة التمويـ  ن املنشـأة ع الصادرة املالية األوراق

االستثمار والعوائد املرتبطة باألوراق املالية. وال تنظم اهليئة أو تراقب قيمة أصول املنشـأة أو  

أو توصيات على هذه األوراق  تأكيدات أي تعطي وال.قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماتها، 

 املالية."
 

 

 


