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 الباب األول

 1أحكام عامة 

 

 املادة األوىل: أحكام متهيدية 

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

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30باملرسوم امللكي رقم م/

قرار أو إجراء تظلم إىل اللجنة يف شأن أي الحيق ألي شخص خاضع هلذه القواعد  ( ب 

 تتخذه اهليئة وفقًا ألحكام هذه القواعد.

 املادة الثانية: النطاق والتطبيق

وقبول إدراجها يف السوق  هاتسجيلطرح األسهم وتهدف هذه القواعد إىل تنظيم  ( أ 

 .اململكةيف  ةالثاني

إال بعد استيفاء املتطلبات  ةال جيوز طرح أسهم بغرض إدراجها يف السوق الثاني ( ب 

 والشروط املنصوص عليها يف هذه القواعد.

 ال تسري هذه القواعد على طرح وحدات صناديق االستثمار. ( ج 

 2 هذه القواعد مبا ورد يف الئحة طرح األوراق املالية من أحكام. خّلال ُت ( د 

 املادة الثالثة: التعريفات

قواعد املعاني املوضحة هلا يف النظام ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ال  (أ

ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل 

 يقِض سياق النص بغري ذلك.

                                                      
1
 المدرجة في السوق الثانية.تعد أحكام الئحة حوكمة الشركات استرشاديه للشركات   

2
سيتم تعديل الئحة طرح األوراق المالية لتشمل طرح األسهم على المستثمرين المؤهلين بغرض تسجيلها وإدراجها في السوق   

 الثانية.
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قصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، ُي (ب

 ذلك: مل يقض سياق النص بغري املعاني املوضحة أمام كل منها ما

  .مبوجب هذه القواعددراجها إاملستند املطلوب لتسجيل األسهم وقبول  :الطرح مستند

مبوجب  تسجيلها وقبول إدراجهااألسهم اليت مت  افيه ُتتداولاليت السوق  :ةالسوق الثاني

 هذه القواعد.

فيها األوراق املالية اليت مت تسجيلها وقبول  ُتتداولالسوق اليت  السوق الرئيسية:

 إدراجها مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج.

لتعديل رأس  احملددة يف هذه القواعد االتاحلاملستند املطلوب يف  تعميم املساهمني:

همني من التصويت يف اجلمعية العامة ذات العالقة اصدر بغرض متكني املسمال امُل

 .دراية وإدراك على بناًء

 من األشخاص اآلتي بيانهم: : أيٌّمستثمر مؤهل

 أشخاص ُمرخص هلم يتصرفون حلسابهم اخلاص. (1

أن  ةطيشرأعمال اإلدارة يف ممارسة شخص مرخص له عمالء  (2

بشروط متكنه من  تعيينهجرى قد  الشخص املرخص لهيكون 

الطرح واالستثمار يف  املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بقبول

نيابة عن العميل دون احلاجة إىل احلصول على  ةالسوق الثاني

 منه. مسبقةموافقة 

أو أي هيئة دولية تعرتف  ،حكومية ةجهأو أي حكومة اململكة،  (3

أو  ،وأي سوق مالية أخرى تعرتف بها اهليئة ،بها اهليئة، أو السوق

 مركز اإليداع.

الشركات اململوكة من احلكومة، مباشرة أو عن طريق مدير  (4

 حمفظة خاصة.
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مبا يف ذلك  تتصرف حلسابها اخلاص استثمارية شركات (5

دول جملس التعاون لدول املؤسسة يف صناديق الو  شركاتال

 .اخلليج  العربية

 3ن.ون متخصصومستثمر (6

  .صناديق االستثمار (7

 .مؤهلونن أجانب ومستثمر (8

 .أي أشخاص آخرين حتددهم اهليئة (9

 الطرح الفئات اليت حيق هلا املشاركة يف املادة الرابعة: 

 .يقتصر الطرح على فئات املستثمرين املؤهلني

 صدر : تعيني ممثلي امُلاخلامسةاملادة 

 وهذهله أمام اهليئة جلميع األغراض املتعلقة بالنظام  صدر تعيني ُممِثَلنيجيب على امُل ( أ 

 ، على أن يكون أحدهما عضو جملس إدارة واآلخر من كبار التنفيذيني.القواعد

تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية االتصال مبمثليه، مبا يف ذلك صدر جيب على امُل ( ب 

 وعنوان الربيد اإللكرتوني. ،واجلوال، والفاكس ،أرقام هاتف املكتب

  

                                                      
3
في  باإلضافة إلى المتطلبات الواردة في تعريف مصطلح "المستثمرين المتخصصين" الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة  

 :الذي يرغب باالستثمار في السوق الثانية لمستثمر المتخصصلستيفاء اآلتي بالنسبة الوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، يجب 

 المستثمر المتخصص بالمخاطر المرتبطة باالستثمار في السوق الثانية. من معرفةد الشخص المرخص له تأك -1
على علم واطالع بالمخاطر المرتبطة  هيفيد بأن من المستثمر المتخصص كتاب خطيلى ع لشخص المرخص لها صولح -2

 بالمشاركة في السوق الثانية.
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 الباب الثاني 

 صدرمستشارو امُل

 

 : تعيني املستشارينالسادسةاملادة 

صدر تعيني مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتسجيل أسهمه وقبول جيب على امُل (أ

أو تعميم مساهمني  جيب تقديم مستند طرح معهو ،ةإدراجها يف السوق الثاني

 .(ينطبق حسبما)

تعيني مستشار مالي عند اإللغاء  يف السوق الثانية صدر املدرجة أسهمهجيب على امُل (ب

 .االختياري لإلدراج

تعيني مستشار مالي عندما  يف السوق الثانية صدر املدرجة أسهمهجيب على امُل (ج

 يتقدم بطلب لتخفيض رأس املال.

مستشار مالي أو مستشار قانوني أو تعيني صدر تعيني للهيئة أن تطلب من امُل (د

لتقديم املشورة إىل   -يف حال كان تعيني أي منهما غري إلزامي  – كليهما

 .التنفيذيةلوائحه أو النظام أو  القواعدتطبيق أحكام هذه  حولصدر امُل

 : املتطلبات الواجب توافرها يف املستشار املالي والتزاماتهالسابعةاملادة 

 .صدر مرخصًا له من اهليئةجيب أن يكون املستشار املالي للُم (أ

وقبول إدراجها يف السوق  األسهمىل اهليئة لتسجيل إصدر طلبًا عند تقديم امُل (ب

 باآلتي:، جيب على املستشار املالي االلتزام ةالثاني

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

صدر بعد بذل العناية املهنية الالزمة، واالستفسار من امُل -التأكد بنفسه  (2

استوفى مجيع الشروط املطلوبة لتسجيل قد صدر أن امُل -ومستشاريه

 املتطلبات األخرى ذات العالقة.مجيع ، ووقبول إدراجها أسهمه

تقديم أي معلومات أو إيضاحات إىل اهليئة بالصيغة املطلوبة وخالل املهلة  (3

صدر لغرض التحقق من التزام املستشار املالي وامُل ؛الزمنية اليت حتددها

 .ولوائحه التنفيذيةنظام بال

 .القواعدهذه  من( 2إىل اهليئة بالصيغة الواردة يف امللحق ) خطابتقديم  (4
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االعتبار خالل الفرتة بأن تأخذها اهليئة  يرىإذا علم املستشار املالي بأي معلومات  (ج

( من ب( من الفقرة )4املشار إليه يف الفقرة الفرعية ) اخلطابالواقعة بني تقديم 

جب على املستشار املالي إبالغ اهليئة بها من في، صدرأسهم امُلوإدراج هذه املادة 

 دون تأخري. 
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  الثالثالباب 

 ةاألسهم يف السوق الثاني التسجيل وقبول إدراجشروط 

 

 صدر : الشروط املتعلقة بامُلالثامنةاملادة 

 صدر شركة مساهمة سعودية.جيب أن يكون امُل  (أ

، جيب أن يكون لدى ةعند تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق الثاني  (ب

 نشاطاته التشغيلية وأدائه املالي.صدر سنة واحدة على األقل تظهر امُل

صدر ، جيب أن يكون امُلةعند تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق الثاني   (ج

قد أعد قوائمه املالية املراجعة عن السنة املالية السابقة على األقل، وأن يكون 

 إعدادها مت وفقًا ملعايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني

 القانونيني.

مستوٍف  غرَي ةيف السوق الثاني للهيئة قبول طلب تسجيل أسهم وقبول إدراجها  (د

صدر قد ملتطلبات هذه املادة إذا رأت أن اإلدراج حيقق مصلحة املستثمرين، وأن امُل

قدم مجيع املعلومات الالزمة للمستثمرين اليت متكنهم من الوصول إىل قرار مبين 

 صدر واألسهم موضوع الطلب.يتعلق بامُل على إدراك ودراية فيما

وقبول إدراجها يف السوق  صدرامُل أسهمبتسجيل  املتعلقة العامةشروط ال: التاسعةاملادة 

  ةالثاني

 أن تكون: ةيف السوق الثانيوقبول إدراجها  األسهميشرتط لتسجيل  (أ

 ؛ ولشروط النظامية يف اململكةمستوفية ل (1

صدر للُم ياملنصوص عليها يف النظام األساسمصرحًا بها وفقًا للمتطلبات  (2

 أي مستندات تأسيس أخرى.و أ

عند التقدم  هصدر على طرح أسهماحلصول على موافقة جملس إدارة امُلجيب  (ب

 .ةيف السوق الثانيبطلب تسجيل األسهم وقبول إدراجها 

جيب أن تكون األسهم قابلة لنقل امللكية والتداول، وجيب احلصول على موافقة  (ج

اهليئة على أي قيود على نقل امللكية، وجيب كذلك تزويد املستثمرين باملعلومات 

 املطلوبة إلتاحة التعامل يف تلك األسهم بشفافية وعدالة.
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 ُيشرتط تسجيل األسهم وتسويتها من خالل مركز اإليداع. (د

 إال طرح وإصدار أسهم جديدة ةصدر املدرجة أسهمه يف السوق الثانيجيوز للُمال  (ه

 لقواعد.ذه اوفقًا هل

  ةبتسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق الثاني املتعلقةشروط ال: العاشرةاملادة 

ألسهم سيولة ل نكوتأن  يف السوق الثانية إدراجها وقبول األسهم لتسجيلشرتط ُي (أ

 سب اآلتي: حبكافية، 

 ؛ وًامساهم مخسنيعن اجلمهور ال يقل عدد املساهمني من ن أ (1

وقت % 20من فئة األسهم موضوع الطلب عن  اجلمهورال تقل ملكية ن أ (2

 اإلدراج. 

إذا رأت ذلك  املساهمنيوجيوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من 

املستثمرين مالئمًا بعد األخذ باالعتبار عدد األسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على 

 .املؤهلني

التزامًا مستمرًا على  املادة( من هذه أعليها يف الفقرة )تشكل املتطلبات املنصوص  (ب

أن  -ةالثاني السوق يف بعد إدراج أسهمه -صدر يف أي وقت إذا علم امُلوصدر. امُل

لضمان  ؛اإلجراءات التصحيحية الالزمة اختاذ، فعليه مستوفاة غريتطلبات امل تلك

 استيفاء املتطلبات ذات الصلة.

مجيع األسهم  ةيف السوق الثانيوقبول إدراجها  األسهمأن يشمل طلب تسجيل  جيب (ج

صدرة سابقًا أو املقرتح إصدارها إذا مل يسبق إدراج أسهم من الفئة من الفئة امُل

، ة. وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها يف السوق الثانيةنفسها يف السوق الثاني

 إصدارها من تلك الفئة.وجب أن يشمل الطلب مجيع األسهم اإلضافية املقرتح 

 ال تقّلن ، جيب أةما مل يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها يف السوق الثاني (د

عند تاريخ القيمة السوقية اإلمجالية املتوقعة جلميع األسهم املطلوب إدراجها 

املوافقة على إدراج أسهم ذات  وجيوز للهيئةماليني ريال سعودي.  10عن اإلدراج 

 .ا اقتنعت بوجود سوق ذات سيولة كافية لتلك األسهمقيمة أقل إذ
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 الرابعالباب 

 ةيف السوق الثاني اإلدراجوالتسجيل 

 

 واملستندات املؤيدة ةيف السوق الثانيوقبول اإلدراج التسجيل : طلب احلادية عشرةاملادة 

 ةالثانييف السوق  إدراجها وقبول أسهمه تسجيليف صدر الذي يرغب جيب على امُل (أ

مبوجب  املطلوبة املعلومات يتضمن ،لحصول على موافقتهالاهليئة  إىل طلبًا يقدمأن 

 ، وأن يسدد املقابل املالي للهيئة وفقًا ملا حتدده.القواعد هذه

صدر أن يرفق بطلبه املقدم إىل اهليئة النسخ األصلية )أو املصدقة متى جيب على امُل (ب

 :)حيثما ينطبق(ما كان ذلك مالئمًا( من املستندات اآلتية 

 خطاب تعيني املستشار املالي. (1

صدر اليت ختوهلم التوقيع خطابات التفويض أو الوكاالت الصادرة ملمثلي امُل (2

 (.ينطبق حسبماأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحعلى 

 ويعملون الذين هلم عالقة بالطلب قائمة توضح بيانات االتصال باألشخاص (3

 .ت، إن وجداملالي واملستشار القانونيصدر واملستشار لدى امُل

 ةالثانييف السوق  األسهم وقبول إدراجهاخطاب طلب للموافقة على تسجيل  (4

صدر يتضمن املعلومات عن امُل موقع من ممثل مفوض إليه التوقيع نيابًة

 هذه القواعد. من( 1املطلوبة يف امللحق )

 .من اجلهات احلكومية ذات العالقة الالزمةاملوافقات  (5

صدر املتضمن املوافقة على تقديم طلب التسجيل وقبول قرار جملس إدارة امُل (6

 .ةلسوق الثانييف ااإلدراج 

 ( باللغة العربية.ينطبق حسبماأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحمسودة  (7

 صدر. التجاري للُم شهادة السجّل (8

 .صدرالنظام األساسي وعقد التأسيس للُم (9

 .صدرللُم املراجعة السنوية املالية القوائم (10

 أحدث قوائم مالية أولية. (11
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صدر على استخدام أمسائهم خطابات موافقة من مجيع مستشاري امُل (12

 (.ينطبق حسبماأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحوشعاراتهم وإفاداتهم يف 

 من( 2صدر بالصيغة الواردة يف امللحق )خطاب من املستشار املالي للُم (13

 هذه القواعد. 

 .لكرتونية من مجيع املستندات املشار إليها أعالهإنسخة  (14

 أي مستندات أخرى تطلبها اهليئة. (15

 

أو تعميم  الطرح مستند املوافقة علىصدر أن يقدم إىل اهليئة بعد جيب على امُل (ج

نسخة أصلية )أو مصدقة متى ما كان  ،وقبل اإلدراج( ينطبق حسبمااملساهمني )

 ذلك مالئمًا( من املستندات اآلتية:

( باللغة العربية موقعًا على ينطبق حسبماأو تعميم املساهمني ) مستند الطرح (1

 إليهم التوقيع. املفوضصدر كل صفحة منها من ممثلي امُل

 منوذج ختصيص األسهم. (2

 من( 1يتضمن املعلومات الواردة يف امللحق ) ،ث وموقع عليهخطاب حمّد (3

 هذه القواعد.

 )حيثما ينطبق(.أعاله شار إليها لكرتونية من مجيع املستندات املإنسخة  (4

 

صدر أن حيتفظ بنسخ من مجيع املستندات املشار إليها يف هذه املادة جيب على امُل (د

مدة ال تقل عن مخس سنوات. وإذا كانت أٌي من هذه املستندات تتعلق بأي نزاع أو 

دعوى )مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو حتقيق جاٍر، فإنه جيب 

بنسخ من مجيع هذه املستندات حتى انتهاء النزاع أو الدعوى  االحتفاظصدر على امُل

 أو التحقيق. 

ال تنطبق أحكام الفقرات  ،ةالثاني مدرجة يف السوق أسهمصدر إذا كان للُم (ه

( من هذه املادة عند تقديم طلب ب( من الفقرة )11( و)10و) (9( و)8( و)6الفرعية )

أو إصدار أسهم جديدة  لالستحواذ على شركة أو شراء أصلزيادة رأس املال 

مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار حالَّة األداء أو إصدار أسهم حقوق 

 أولوية.
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 ال تنطبق أحكام هذه املادة على إصدار الرمسلة. (و

 : الطلبات املعلقةعشرة الثانيةاملادة 

يف السوق  وقبول إدراجها أسهمعلى تقديرها احملض إلغاء طلب تسجيل  للهيئة بناًء

متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. ويرتتب على إلغاء الطلب يف هذه  ةالثاني

وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه القواعد  ًاجديد ًاصدر طلباحلالة أن يقدم امُل

 .يالطلب امللغ حمّلتسجيل وإدراج األسهم رغب يف  إذا

 أو تعميم املساهمني  عشرة: مستند الطرح الثالثةاملادة 

( من هذه 3مللحق )اأن يتضمن مستند الطرح املعلومات املنصوص عليها يف  جيب (أ

على أن تكون تلك  ،يتضمن مستند الطرح معلومات إضافيةأن وجيوز القواعد. 

من قواعد التسجيل  (4) امللحقاملتطلبات املنصوص عليها يف  املعلومات يف إطار

 واإلدراج.

هذه  من (4مللحق )ااملعلومات املنصوص عليها يف  تعميم املساهمنيأن يتضمن  جيب (ب

حالة زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم جديدة مقابل ما على يف  -القواعد 

 (5) املنصوص عليها يف امللحق أو -الشركة من ديون معينة املقدار حالَّة األداء

يف حالة زيادة رأس املال لالستحواذ على شركة أو شراء  - القواعد هذه من

على أن تكون تلك  ،معلومات إضافية تعميم املساهمنييتضمن أن وجيوز . -أصل

( 4امللحق )أو والثالثني املادة الثانية املتطلبات املنصوص عليها يف املعلومات يف إطار 

 .)حسبما ينطبق( من قواعد التسجيل واإلدراج

اليت  (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحجيب أن تكون مسودة  (ج

 ة باللغة العربية.م إىل اهليئة معّدتقدَّ

 (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحب اإلشارة يف هام  مسودة جي (د

إىل الفقرات ذات العالقة املنصوص عليها يف هذه القواعد،  ،م إىل اهليئةاليت تقدَّ

مستند مع إيضاح أي تغيري عن مسودات سابقة، وجيب أن تتضمن كل مسودة 

 رقم املسودة وتاريخ التقديم. منها يف الصفحة األوىل طرح



 

14 

 

 أو تعميم املساهمني مستند الطرحاملوافقة على عشرة:  الرابعةاملادة 

 اجلمهوروإطالع  (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني )ال جيوز نشر مستند الطرح  (أ

بعد  -صدر وللُم .قبل موافقة اهليئة عليه (حسبما ينطبقتعميم )الأو على املستند 

إطالع أشخاص حتددهم اهليئة على املسودة  -احلصول على موافقة اهليئة اخلطية

 .(حسبما ينطبقاهمني )أو تعميم املس النهائية من مستند الطرح

 هااقتناععند  (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) توافق اهليئة على مستند الطرح (ب

يف املنصوص عليها من الشروط  األدنىللحد مستوفية  فيهبأن املعلومات الواردة 

 .القواعد النظام وهذه

( يومًا 30خالل ) (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحتراجع اهليئة  (ج

 من تاريخ تسلم مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة.

أن  (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحإذا رأت اهليئة بعد مراجعة  (د

املقرتح ميكن أن ينتج عنه  إدراجها وقبول ةالثاني السوق يف األسهم أو تسجيل طرح

 :جاز هلا اختاذ أي من اآلتي ،التنفيذية هلوائح إخالل بالنظام أو

 .أن جتري أي استقصاءات تراها مناسبة (1

صدر أو من ميثله احلضور أمام اهليئة لإلجابة عن أسئلة أن تطلب من امُل (2

 .اهليئة وشرح املسائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطلب

أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو  (3

 .املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها اهليئة تأكيد صحة

أن تؤجل اختاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول إلجراء مزيد  (4

 .من الدراسة أو التحقق

( من هذه املادة دإذا قررت اهليئة بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة ) (ه

 قد على تعميم املساهمني املال بناًء أو زيادة رأس على مستند الطرح الطرح بناًءأن 

صدر ، فعلى اهليئة أن تصدر "تبليغًا" للُمالتنفيذية هينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائح

، أو أن تنشر (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرحبعدم اعتماد 

اليت يشملها  األسهمأو بيع أو نقل ملكية  زيادة رأس املالإخطارًا" حيظر طرح أو ''

 . (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرح
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 عشرة: اإلصدارات اليت ال حتتاج إىل مستند طرح أو تعميم مساهمني  اخلامسةاملادة 

صدر إضافية من ُمأسهم أو تعميم مساهمني إلصدار  مستند طرحشرتط تقديم  ُيال (أ

 ، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات اآلتية: يف السوق الثانية لديه أسهم مدرجة

 األسهم الناجتة عن إصدار رمسلة. (1

 جتزئة أسهم سبق إصدارها. (2

إىل يف السوق الثانية  وقبول إدراجها هأسهمتقديم طلب تسجيل  صدرعلى امُل جيب (ب

اهليئة يف احلاالت املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة وفقًا ملتطلبات هذه 

مبوجب هذه املادة قبل اعتماد  األسهم إصداروملا حتدده اهليئة، وال جيوز  القواعد

 .لذلك الطلباهليئة 

صدر اإلفصاح عن أي إصدار يتم مبوجب هذه املادة حبسب ما حتدده جيب على امُل (ج

 اهليئة.

 تعميم املساهمني التكميلي وأعشرة: مستند الطرح التكميلي  السادسةاملادة 

( حسبما ينطبقتكميلي )مساهمني أو تعميم  طرح تكميليمستند جيب تقديم  (أ

أو تعميم  مستند الطرحصدر يف أي وقت بعد تاريخ نشر إىل اهليئة إذا علم امُل

)يف حالة مستند الطرح( أو قبل انعقاد اجلمعية  وقبل اكتمال الطرحاملساهمني 

 من اآلتي: بأٍيالعامة غري العادية )يف حال تعميم املساهمني( 

مستند الطرح أو تعميم وجود تغيري مهم يف أمور جوهرية واردة يف  (1

 .(حسبما ينطبقاملساهمني )

أو تعميم  الطرح مستندظهور أي مسائل مهمة كان جيب تضمينها يف  (2

 .(حسبما ينطبقاملساهمني )

 التكميلي اآلتي املساهمني التكميلي أو تعميم مستند الطرح يتضمنجيب أن  (ب

 :(حسبما ينطبق)

تفاصيل ما طـرأ من تغيري أو مسائل إضافية حبسب الفقرة )أ( من هذه  (1

 املادة.

( 3( من امللحق )1( من القسم )10إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة ) (2

( أو 4( من القسم )أ( من امللحق )2أو الفقرة ) ،)يف حالة مستند الطرح(
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يف حالة ) ( من هذه القواعد5( من القسم )أ( من امللحق )2الفقرة )

 .()حسبما ينطبق تعميم املساهمني(،

تكميلي إىل اهليئة مبوجب مساهمني أو تعميم  مستند طرح تكميليعند تقديم  (ج

صدر ا موقعة من قبل ممثلي امُلمهذه املادة، جيب أن تكون كل صفحة منه

 املفوض إليهم التوقيع. 

للمستثمر إىل اهليئة مبوجب هذه املادة، حيق  مستند طرح تكميليعند تقديم  (د

ل أن يلغي أو يعّد مستند الطرح التكميليقبل نشر  أسهمالذي اكتتب يف املؤهل 

 قبل انتهاء فرتة الطرح. األسهماكتتابه يف تلك 

 واإلشعارات الرمسيةتعميم املساهمني  أوعشرة: نشر مستند الطرح  السابعةاملادة 

 للمستثمرين املؤهلنيوالتأكد من إتاحته  مستند الطرحصدر نشر جيب على امُل (أ

 قبل بداية الطرح. أيام( 7خالل فرتة ال تقل عن )

صدر نشر تعميم مساهمني وفقًا ألحكام هذه القواعد، إذا كان جيب على امُل  (ب

( يومًا قبل انعقاد 14خالل فرتة ال تقل عن ) للمستثمرين املؤهلنيعليه إتاحته ف

  .ات العالقةاجلمعية العامة ذ

مستند  وأي (حسبما ينطبقأو تعميم املساهمني ) مستند الطرح يكونجيب أن  (ج

للمستثمرين متاحًا  (حسبما ينطبقأو تعميم مساهمني تكميلي )طرح تكميلي 

لسوق واواهليئة للمصدر إلكرتونية يف املواقع اإللكرتونية الرمسية بصيغة  املؤهلني

 واملستشار املالي.

 عشرة: نشر املعلومات الثامنةاملادة 

صدر نشر معلومات إضافية أو فرض التزامات إضافية للهيئة أن تطلب من امُل (أ

صدر مبا تنوي اختاذه يف هذا مستمرة عليه إذا رأت ذلك مناسبًا. وتبلغ اهليئة امُل

 الشأن، وتتيح له تقديم وجهة نظره قبل فرض تلك املتطلبات أو االلتزامات.   

حكام الفقرة )ج( من هذه املادة، ال جيوز تزويد الغري مبعلومات مع مراعاة أ (ب

 مطلوب نشرها مبوجب هذه القواعد إال بعد تقدميها إىل اهليئة ونشرها.  

من األشخاص اآلتي بيانهم عن املعلومات املطلوب  صدر اإلفصاح ألٍيجيوز للُم (ج

 قبل تقدميها إىل اهليئة ونشرها:  القواعدنشرها مبوجب هذه 
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الذي ميكنهم من تقديم املشورة فيما يتعلق  صدر باحلّدمستشارو امُل (1

 بهذه القواعد.  

 صدر الذي ُيتعاقد معه للتصريح باملعلومات.  وكيل امُل (2

صدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على متويل، أشخاص يتفاوض امُل (3

 املقرضون.   مبا يف ذلك

كتابيًا بسرية املعلومات وأن صدر إبالغ األشخاص السابق ذكرهم جيب على امُل (د

صدر أو أي أوراق مالية أخرى ذات عالقة قبل توافر عليهم عدم التعامل يف أسهم امُل

 تلك املعلومات للمستثمرين املؤهلني.

صدر أن اإلفصاح عن مسألة جيب اإلفصاح عنها مبوجب هذه القواعد امُلذا رأى إ (ه

عدم  يمن غري املرجح أن يؤدميكن أن يؤدى إىل إحلاق ضرر غري مسوغ به وأنه 

ملستثمرين املؤهلني فيما يتعلق باحلقائق ااإلفصاح عن تلك املسألة إىل تضليل 

والظروف اليت يكون العلم بها ضروريًا لتقويم األوراق املالية ذات العالقة، فإنه 

صدر أن يتقدم بطلب إلعفائه من ذلك. وجيب يف هذه احلالة أن يقدم إىل جيوز للُم

املطلوبة واألسباب اليت تدعوه إىل عدم اإلفصاح  بيانًا باملعلوماتبسرية تامة  اهليئة

 موافقة حال ويف .وللهيئة املوافقة على طلب اإلعفاء أو رفضه يف ذلك الوقت. هاعن

إعالن أي معلومات تتعلق بصدر هلا يف أي وقت أن تلزم امُل جيوز ،طلبال علىاهليئة 

 باإلعفاء ذي العالقة.  

 التسجيل وقبول اإلدراجعشرة:  التاسعةاملادة 

صدر عند استيفاء للُم ةيف السوق الثاني جهااتقوم اهليئة بتسجيل األسهم وقبول إدر

 .مجيع املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها يف النظام وهذه القواعد
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  اخلامسالباب 

 ةيف السوق الثانيأسهمه صدر مدرجة زيادة رأس املال مُل

 

 ةيف السوق الثاني هأسهمصدر مدرجة : تقديم طلب زيادة رأس املال مُلالعشروناملادة 

 واملستندات املؤيدة

الذي يرغب يف تسجيل  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثانيصدر جيب على امُل (أ

دار أسهم وقبول إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق إص

إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة حقوق أولوية أو إصدار رمسلة أو 

 ،أو االستحواذ على شركة أو شراء أصل من ديون معينة املقدار حالَّة األداء

صدر. احلصول على موافقة اهليئة قبل دعوة اجلمعية العامة غري العادية للُم

صدر خالل ستة ري العادية للُموجيب احلصول على موافقة اجلمعية العامة غ

أشهر من تاريخ موافقة اهليئة، وإذا مل يتمكن من احلصول على موافقة 

صدر إعادة اجلمعية خالل تلك الفرتة، ُعّدت موافقة اهليئة ملغاة، وتعّين على امُل

 تقديم طلبه إذا رغب يف زيادة رأس ماله.

أن يصدر أسهمًا من نفس  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثانيصدر على امُلُيحظر  (ب

 ( أشهر تالية لتاريخ أحدث إدراج.6فئة األسهم املدرجة مدة )

 : الشروط املتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولويةاحلادية والعشروناملادة 

الذي يرغب يف تقديم طلب تسجيل  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثاني صدرجيب على امُل

  أسهم حقوق أولوية وقبول إدراجها، استيفاء الشروط اآلتية:

تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت أي إصدار أسهم حقوق أولوية  (1

مستند عنه يف  أفِصحمبا  سابق واستخدام تلك املتحصالت مقارنًة

  .الطرح السابق

ائم املالية السنوية تقديم تفاصيل عن أي حتفظات تضمنتها القو (2

  املراجعة للسنة املالية السابقة.
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 : الشروط املتعلقة بإصدار الرمسلةوالعشرون الثانيةاملادة 

الذي يرغب يف زيادة رأس ماله عن  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثاني صدرجيب على امُل

الواردة على املعلومات  -أدنى حبد -تقديم طلب للهيئة حيتوي  ،طريق إصدار رمسلة

 هذه القواعد.من ( 6يف امللحق )

بإصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة املتعلقة  : الشروطوالعشرون الثالثةاملادة 

 من ديون

الذي يرغب يف تسجيل  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثاني صدرامُل على جيب (أ

وقبول إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها بغرض زيادة رأس املال 

إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار طريق عن 

مساهميه يتضمن املعلومات الالزمة اليت  إىلتعميم  إصدار ،حالَّة األداء

ية العامة غري العادية بناًء على دراية متكنهم من التصويت يف اجتماع اجلمع

 .وإدراك

املنصوص عليها يف  املعلومات –حبد أدنى  –تعميم املساهمني يتضمن جيب أن (ب

 هذه القواعد. من( 4امللحق )

على شركة أو  لالستحواذ زيادة رأس املالب املتعلقة: الشروط والعشرون ملادة الرابعةا

 شراء أصل

الذي يرغب يف تسجيل  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثاني صدرامُل على جيب (أ

وقبول إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها بغرض زيادة رأس املال 

مساهميه يتضمن  إىلتعميم  إصدار ،لالستحواذ على شركة أو شراء أصل

املعلومات الالزمة اليت متكنهم من التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة غري 

 .ية بناًء على دراية وإدراكالعاد

املنصوص عليها يف  املعلومات –حبد أدنى –تعميم املساهمني  يتضمن جيب أن (ب

 هذه القواعد. من( 5امللحق )
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 الباب السادس

 مدرجة أسهمه يف السوق الثانيةصدر ختفيض رأس املال مُل

 

 صدروالعشرون: الشروط املتعلقة بتخفيض رأس مال امُل اخلامسةاملادة 

الذي يرغب يف ختفيض رأس ماله تقديم  ةاملدرجة أسهمه يف السوق الثاني صدرعلى امُل

هذه من ( 7املعلومات الواردة يف امللحق ) -أدنى حبد -طلب إىل اهليئة يتضمن 

للحصول على موافقتها قبل احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية  ؛القواعد

 :رفق مع الطلب اآلتيعلى ختفيض رأس املال، على أن ي

 

عن أسباب ختفيض رأس املال وأثر ذلك  خارجيتقرير من حماسب قانوني  (1

 صدر.التخفيض يف التزامات امُل

 لتخفيض رأس املال والتأثريات املتوقعة لذلك التخفيض.  املقرتحةالطريقة  (2

 .اهليئةأي مستندات أخرى تطلبها  (3
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 الباب السابع

 وشروط االنتقال إىل السوق الرئيسية ةالثانيأهلية التداول يف السوق 

 

 ةأهلية التداول يف السوق الثاني :والعشرون السادسةاملادة 

 على املستثمرين املؤهلني. ةيقتصر تداول األسهم املدرجة يف السوق الثاني (أ

من غري  – صدراستثناًء من الفقرة )أ( من هذه املادة، جيوز ملساهمي امُل (ب

بيع  ةالذين متلكوا أسهمهم قبل إدراجها يف السوق الثاني –املستثمرين املؤهلني

 صدر. ذلك امُل الصادرة عن حقوق األولويةالتداول يف و تلك األسهم

 إىل السوق الرئيسية  شروط االنتقال: والعشرون السابعةاملادة 

إدراج تلك األسهم  يفويرغب  ةيف السوق الثانيأسهمه درجة املصدر جيب على امُل (أ

وفقًا ألحكام قواعد التسجيل  للهيئةأن يقدم طلبًا  ،يف السوق الرئيسية

 .الواردة فيها استيفاء مجيع املتطلبات ذات العالقةمع  واإلدراج

أن يقدم طلبًا إلدراج أسهمه  ةيف السوق الثانيأسهمه درجة املصدر ال جيوز للُم (ب

من تاريخ إدراج أسهمه يف  تقومييتني يف السوق الرئيسية إال بعد مضي سنتني

  .ةالسوق الثاني

 صدرامُل أن رأت إذاأسهمه طرحًا عامًا  طرح من صدرامُل تعفي أن للهيئة جيوز (ج

 قواعدالفقرة )أ( من املادة الثالثة عشرة من الواردة يف  للشروط مستوٍف

 التسجيل واإلدراج.
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 الباب الثامن

 للتسجيل واإلدراج يف السوق الثانية وااللتزامات املستمرةالتزام القواعد املنظمة 

 

 القواعد املنظمة للتسجيل واإلدراج يف السوق الثانيةالتزام : والعشرون الثامنةاملادة 

 وااللتزامات املستمرة

 السابع نيالباب أحكامبأن يلتزم  ةيف السوق الثاني أسهمهصدر املدرجة جيب على امُل

 :اآلتيمع مراعاة  ،واإلدراج التسجيلمن قواعد  الثامنو

 

تستبدل اإلشارات إىل مصطلح "قواعد التسجيل واإلدراج" الوراد يف الباب السابع  (1

من قواعد التسجيل واإلدراج بـ "القواعد املنظمة للتسجيل واإلدراج يف السوق 

 الثانية".

 األولية اليت جيبصدر أن يزود اهليئة ويعلن للمساهمني قوائمه املالية جيب على امُل (2

 وفحصها وفقًا ملعايري احملاسبة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني إعدادها

( يومًا من نهاية الفرتة 45فور اعتمادها وخالل فرتة ال تتجاوز ) ذلكالقانونيني، و

 اليت تشملها تلك القوائم. املالية

( من الفقرة )أ( من املادة 3متطلبات السيولة الواردة يف الفقرة الفرعية ) ستبدلُت (3

الفقرة )أ( من باملتطلبات الواردة يف من قواعد التسجيل واإلدراج  نيوالثالثاخلامسة 

 من هذه القواعد. العاشرةاملادة 

الباب الثامن من قواعد "نشرة اإلصدار" الوارد يف  مصطلحاإلشارات إىل تنطبق  (4

  يف هذه القواعد. الوارد "مستند الطرحمصطلح " على التسجيل واإلدراج
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 التاسعالباب 

 النشر والنفاذ 

 

 النشر والنفاذ  والعشرون: التاسعةاملادة 

 .وفقًا لقرار اعتمادهانافذة  القواعدتكون هذه 
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 1 امللحق

 ةيف السوق الثاني حمتويات طلب التسجيل وقبول اإلدراج

 املعلومات اآلتية: األسهمجيب أن يتضمن طلب تسجيل وطرح 

 األسهم  أواًل:

  عدد األسهم الصادرة 

  الفئة„ 

 )القيمة االمسية للسهم )بالريال السعودي 

 )القيمة املدفوعة لكل سهم )بالريال السعودي 

 إمجالي القيمة املدفوعة لألسهم الصادرة 

 

 ، إن وجدتثانيًا: أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل

  القابلة للتحويل الصادرةعدد أدوات الدين أو أدوات الدين 

  الفئة 

  القيمة االمسية 

  قيمة االسرتداد 

  إمجالي القيمة االمسية ألدوات الدين 

 

 ثالثًا: ملكية األسهم 

  عدد حاملي األسهم 

  صدرةاألسهم امُلعدد  

  امُلصدرأعضاء جملس إدارة 

  املساهمون الكبار 

  األسهم اليت ميلكها اجلمهور 

  األسهم اليت ميلكها املوظفون 

  األسهم اليت ميلكها أعضاء جملس اإلدارة 
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 رابعًا: نوع اإلصدار موضوع الطلب 

  موضوع الطلب  األسهمعدد أو قيمة 

  موضوع الطلب  األسهموصف 

  موضوع هذا الطلب متطابقة من مجيع النواحي؟ إذا كانت  األسهمهل

 ومتى تصبح متطابقة؟  ؟اإلجابة ال، فما أوجه اختالفها

  تفاصيل شهادات امللكية 

 

 ن يتضمن الطلب تفويضًا بالصيغة اآلتية:أجيب 

صدر إىل اهليئة تبادل أي معلومات ذات عالقة مع اهليئات بهذا يفوض امُل''

والوكاالت واجلهات املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأي جهات أخرى 

 ''.عالقةذات 

 

 ريخ(التوقيع والتا)
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 2امللحق 

 صيغة خطاب املستشار املالي

 

 األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار املالي( على يقدَّم)

 

 إىل :  هيئة السوق املالية 

 

 أسهمهصدر تسجيل صدر( فيما خيص طلب امُلبصفتنا مستشارًا ماليًا لـ .....)اسم امُل

القواعد ( من 7وفقًا للمادة ) ،(األسهمتفاصيل ) ةيف السوق الثاني وقبول إدراجها

")ضع اسم املستشار املالي(" .....، حنن ةيف السوق الثاني املنظمة للتسجيل واإلدراج

نؤكد، حبسب معرفتنا، وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء التحريات الالزمة 

صدر قد استوفى مجيع الشروط ، أن امُلوأعضاء جملس إدارتهصدر عن طريق امُل

واستوفى مجيع املسائل  ةيف السوق الثانيوقبول إدراجها  األسهماملطلوبة لتسجيل 

..... األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية )اهليئة( حتى تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد 

 -ماليًا حبسب علمه ويف حدود صالحيته مستشارًا - أنه)ضع اسم املستشار املالي( 

قد قدم إىل اهليئة مجيع املعلومات والتوضيحات حبسب الصيغة وخالل الفرتة الزمنية 

اسم املستشار ضع  ).....لتمكينها من التحقق من أن ؛احملددة وفقًا ملا طلبته اهليئة

 يف القواعد املنظمة للتسجيل واإلدراجونظام السوق املالية بصدر قد التزما املالي( وامُل

 .ةالثاني السوق

 

 اسم املستشار املالي( ما يلي:ضع ).....وبصفة خاصة يؤكد 

القواعد املنظمة للتسجيل م مجيع اخلدمات ذات العالقة اليت تقتضيها أنه قد قّد (1

 ، بالعناية واخلربة املطلوبة.ةالثاني السوق يف واإلدراج

صدر يفهمون أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس إدارة امُل (2

 .ولوائحه التنفيذيةولياتهم وفقًا لنظام السوق املالية ؤطبيعة ومدى مس
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 :بأن ،أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إىل حتـريات كافية وخربة مهنية (3

يف  وقبول اإلدراجصدر قد استوفى مجيع املتطلبات ذات العالقة بالتسجيل امُل (أ )

أو تعميم املساهمني  مبستند الطرح)مبا يف ذلك األحكام املتعلقة  ةالسوق الثاني

 ، و((حسبما ينطبق)

من صدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظمًا كافية أن أعضاء جملس إدارة امُل (ب )

القواعد املنظمة للتسجيل صدر من استيفاء متطلبات ن امُلمتّكشأنها أن 

 ولوائحه التنفيذية، وونظام السوق املالية  ةيف السوق الثاني واإلدراج

أن مجيع املسائل املعلومة لـ .....)ضع اسم املستشار املالي( اليت جيب على اهليئة  (ج )

يف السوق  اإلدراجوقبول أن تأخذها بعني االعتبار عند دراستها لطلب التسجيل 

 .ح عنها للهيئةقد ُأفِص ةالثاني

 

ريخ(التوقيع والتا)  
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 3 لحقامل

 طرحالمستند  حمتويات

 

 مستند الطرح يف املعلومات تضمني

 :أدنى حبد اآلتية األقسام يف الواردة املعلومات على حيتوي مستند الطرح أن جيب

 

 صفحة الغالف (1

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

 صدر.اسم امُل (1

 سجله التجاري.  رقم صدر وتأسيس امُل (2

 رأس املال وعدد األسهم.  (3

 ملخص عن الطرح يتضمن فئة األسهم وحقوقها.  (4

 املساهمون الكبار.  (5

 فئات املستثمرين املستهدفني.  (6

 فرتة الطرح وشروطه.  (7

 صدر إدراجها )إن وجدت(.األسهم اليت سبق للُم (8

 إىل ةيف السوق الثاني اإلدراج وقبول التسجيل طلب قدم قد صدرامُل بأن بيان (9

 .كافة باملتطلبات الوفاء مت قد وأنه اهليئة

 :إقرار بالصيغة اآلتية (10

حيتوي مستند الطرح هذا على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات القواعد "

الصادرة عن هيئة السوق املالية  ةاملنظمة للتسجيل واإلدراج يف السوق الثاني

يتحمل أعضاء جملس . وباململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "اهليئة"(

اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني ومنفردين كامل 

املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف مستند الطرح هذا، ويؤكدون حبسب 

علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، 

عدم تضمينها املستند إىل جعل أي أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى 

وال تتحمل اهليئة وشركة السوق املالية السعودية إفادة واردة فيه مضللة. 
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 اتأي تأكيد انوال تعطي )تداول( أي مسؤولية عن حمتويات هذا املستند،

 صراحة من أي مسؤولية أنفسهما انبدقة هذا املستند أو اكتماله، وختليتعلق ت

خسارة تنتج عما ورد يف هذا املستند أو االعتماد على أي أي مهما كانت عن 

جزء منه. وجيب على الراغبني يف شراء األسهم املطروحة مبوجب هذا املستند 

حتري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم حمل الطرح. ويف حال تعذر فهم 

 ."له جيب استشارة مستشار مالي مرخص ،حمتويات هذا املستند

 

 إشعار مهم  (2

، وطبيعة مستند الطرحجيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يوضح الغرض من  

 .   املستنداملعلومات املذكورة يف 

 

 دليل الشركة (3

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:  

 ،صدر وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، وأرقام اهلاتفمعلومات االتصال بامُل (1

 در اإللكرتوني.    صوموقع امُل ،وبريدهم اإللكرتوني ،والفاكس

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

وأرقام  ،، مبا يف ذلك العناوينمستند الطرحإليها إفادة أو تقرير يف 

  :والربيد اإللكرتوني ،واملواقع اإللكرتونية ،والفاكس ،اهلاتف

 املستشار املالي. (أ )

 احملاسب القانوني.  (ب )

 أو بيعها. األسهماألشخاص املرخص هلم يف عرض  (ج )

 

 ملخص الطرح:  (4

 جيب أن حيتوي هذا القسم على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

 ومعلومات عن تأسيسه.  ،ووصفه ،صدراسم امُل (1

 صدر. نشاطات امُل (2
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 ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.  ،وعدد أسهمهم ،املساهمون الكبار (3

 صدر. رأس مال امُل (4

 صدر. إمجالي عدد أسهم امُل (5

 مسية للسهم. الالقيمة ا (6

 إمجالي عدد األسهم املطروحة.  (7

 صدر. نسبة األسهم املطروحة من رأس مال امُل (8

 سعر الطرح.   (9

 إمجالي قيمة الطرح.  (10

 استخدام متحصالت الطرح. (11

 فئات املستثمرين املستهدفني. (12

 طريقة االكتتاب. (13

 احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.  (14

 قيمة احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.  (15

 احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.  (16

 قيمة احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب فيها.  (17

 الفائض. طريقة التخصيص ورّد (18

 فرتة الطرح.  (19

 األحقية يف األرباح.  (20

 حقوق التصويت.    (21

 القيود املفروضة على األسهم.   (22

 صدر إدراجها )إن وجدت(.األسهم اليت سبق للُم (23

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب (5

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي: 

 جدول زمين يوضح التواريخ املتوقعة للطرح. (1

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب. (2

 ملخص املعلومات األساسية  (6

 :جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي
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 صدر.وصف للُم (1

 العامة. واسرتاتيجيتهصدر رسالة امُل (2

 صدر.نواحي القوة وامليزات التنافسية للُم (3

 

 ملخص املعلومات املالية (7

 اآلتية: عن املعلومات املالية األساسية جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا

  .األداء التشغيلي (1

  .الوضع املالي (2

 .التدفقات النقدية (3

 صدر. املؤشرات الرئيسة للُم (4

 

 جدول احملتويات  (8

 . مستند الطرحجيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات 

 

 التعريفات واملصطلحات  (9

مستند لحات املستخدمة يف املصط بتعريفات جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل

 .  الطرح

 

 عوامل املخاطرة  (10

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

 .صدرامُل (1

  صدر.سوق والقطاع الذي يعمل فيه امُلال (2

 األسهم املطروحة. (3
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 صدر وطبيعة أعمالهخلفية عن امُل (11

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:     

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

كان خمتلفًا عن العنوان املبني يف  إنصدر وعنوان املقر الرئيس للُم

 السجل. 

 صدر. تاريخ تأسيس امُل (2

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

 ووصفها.  ،مسية لألسهمالاملدفوعة، والقيمة ا

وتفاصيل املنتجات الرئيسة املبيعة أو  ،صدرالطبيعة العامة ألعمال امُل (4

 وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة. ،اخلدمات املقدمة

جب تقديم إفادة فيصدر نشاط جتاري خارج اململكة، إذا كان للُم (5

توضح موقع هذا النشاط. ويف حالة وجود جزء جوهري من أصول 

صول وقيمتها صدر خارج اململكة، جيب حتديد مكان وجود تلك األامُل

 وقيمة األصول املوجودة يف اململكة.  

صدر بشأن األحباث والتطوير ملنتجات جديدة معلومات تتعلق بسياسة امُل (6

املالية السابقة، إذا كانت تلك  السنة خاللوالطرق املتبعة يف اإلنتاج 

 املعلومات مهمة.

صدر ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تفاصيل أي انقطاع يف أعمال امُل (7

 ( شهرًا األخرية. 12تأثريًا ملحوظًا يف الوضع املالي خالل الـ )

وأي تغيريات جوهرية لذلك  صدرعدد األشخاص العاملني لدى امُل (8

، مع بيان تـوزيع األشخاص العاملني حبسب فئات النشاط الرئيسة العدد

 وحبسب نسبة السعودة.  

 ،د نية إلجراء أي تغيري جوهري لطبيعة النشاطإقرار يفيد بعدم وجو (9

ذا التغيري هلجب تقديم وصف مفصل فيوإن كان هناك نية لذلك، 

 صدر ورحبيته. وتأثريه يف نشاط امُل
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 اهليكل التنظيمي (12

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

 ،واللجان الرقابية ،صدرهيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة امُل (1

 والوظائف اليت يقوم بها كبار التنفيذيني.  

 ،وجماالت اخلربة ،ووصف للمؤهالت املهنية والعلمية ،االسم الكامل (2

صدر أو أعضاء جملس وتاريخ التعيني جلميع أعضاء جملس إدارة امُل

صدر، مع اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وأمني سر جملس إدارة امُل

 .ل هو تنفيذي أم غري تنفيذيتوضيح استقاللية العضو وه

معلومات عن جلان جملس اإلدارة، مبا يف ذلك أمساء أعضاء تلك  (3

 اللجان وملخص االختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة. 

 صدر بالئحة حوكمة الشركات. معلومات عن التزام امُل (4

 

 سياسة توزيع األرباح  (13

وتفاصيل أي  ،صدرامُلجيب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح 

 . السنة السابقةتوزيعات متت خالل 

 

 استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية  (14

جيب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا ملتحصالت الطرح ومصاريفه،  (أ

 عن كيفية استخدام تلك املتحصالت. وبيانًا

جب فيإذا كانت املتحصالت سُتستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية،  (ب

 بيعة تلك املشاريع وتضمني املعلومات اآلتية:وصف ط

 اجلدول الزمين واملراحل الرئيسة لتنفيذ املشاريع املستقبلية. (1

جدول يوضح التكاليف التقديرية املتعلقة باملشاريع املستقبلية مع  (2

حتديد املراحل اليت سيتم فيها اإلنفاق، إضافة إىل تفاصيل عن 

 مصادر التمويل. 
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 اإلقرارات: (15

 اآلتي:  بقرار اإلصدر جيب على أعضاء جملس إدارة امُل 

، مل يكن هناك أي انقطاع ا املستندخبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذ (1

ملحوظًا يف الوضع  صدر ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًايف أعمال امُل

 ( شهرًا األخرية. 12املالي خالل الـ )

، مل ُتمنح أي عموالت أو املستندا هذخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  (2

صدر خالل خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي من قبل امُل

فيما يتعلق  اإلدراج وقبول التسجيل طلبالسابقة مباشرة لتاريخ  السنة

 . أسهمبإصدار أو طرح أي 

، مل يكن هناك أي تغري هذا املستندخبالف ما ورد يف صفحة )*( من  (3

السابقة  السنةصدر خالل الوضع املالي والتجاري للُمسليب جوهري يف 

 .اإلدراج وقبول التسجيل طلبمباشرة لتاريخ تقديم 

، ليس ألعضاء جملس ا املستندخبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذ (4

 .صدرمن أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع يف امُل اإلدارة أو ألٍي

 

 الطرح وشروطهاملعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام  (16

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 

يف  األسهم وقبول تسجيلإفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل اهليئة لتسجيل  (1

  .ةالسوق الثاني

 نوع وإمجالي قيمة الطرح وعدد األسهم املطروحة.  (2

 سعر الطرح والقيمة االمسية لكل سهم.  (3

 طريقة االكتتاب.  (4

 . فرتة الطرح وشروطها (5

 الفائض. طريقة التخصيص ورّد (6

 األوقات والظروف اليت جيوز فيها تعليق الطرح.  (7

 سُتطرح األسهم مبوجبها.وصف القـرارات واملـوافقات اليت  (8

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف يف أسهم معينة.  (9
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 التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال  (17

صدر، وجب أن يتضمن هذا القسم عن زيادة رأس مال امُل إذا كان الطرح ناجتًا

 ،ونسبة هذا التغري بعد الطرح ،معلومات عن التغري املتوقع يف سعر السهم

 وتأثري ذلك يف محلة األسهم.

  

 تقرير احملاسب القانوني (18

تسبق  اليت لسنة املاليةصدر لجيب إرفاق القوائم املالية املراجعة املوحدة للُم

 ، إضافة إىل أحدث قوائم مالية أولية.مستند الطرحمباشرة نشر 
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    4امللحق 

 

إصدار أسهم جديدة  يف حالة زيادة رأس املال من خالل تعميم املساهمني حمتويات

 معينة املقدار حالَّة األداء مقابل ما على الشركة من ديون

 

 تتضمن املعلومات اآلتية:أن على صفحة الغالف  (أ

 .الدائن عن وتفاصيل هاوأسبابملخص عن الصفقة  (1

 :إقرار بالصيغة اآلتية (2

حيتوي تعميم املساهمني هذا على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات "

الصادرة عن هيئة  ةالقواعد املنظمة للتسجيل واإلدراج يف السوق الثاني

السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "اهليئة"(. 

يتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( و

تعميم يف جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة 

، ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء اهذاملساهمني 

مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع 

دة واردة إىل جعل أي إفاالتعميم ؤدى عدم تضمينها أخرى ميكن أن ي

وال تتحمل اهليئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول(  مضللة. فيه

تعلق ت اتأي تأكيد انوال تعطي أي مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم،

صراحة من أي  أنفسهما انأو اكتماله، وختلي التعميمبدقة هذا 

أو  التعميمأي خسارة تنتج عما ورد يف هذا مهما كانت عن مسؤولية 

 ،التعميماالعتماد على أي جزء منه. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا 

 ."له جيب استشارة مستشار مالي مرخص

 

 وصف وهيكلة الصفقة. (ب

 عوامل املخاطرة املتعلقة بالصفقة. (ج

 اإلطار الزمين للصفقة. (د

 صدر.املراجعة للُمأبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية  (ه
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 بعد صدرامُل وضع تعكس اليت االفرتاضية املالية للقوائم احملاسبية البنود أبرز (و

 .املال رأس زيادة

منشأ الدين القائم )املراد حتويله إىل أسهم( وتقييمه بناًء على رأي اخلبري أو  (ز

 املقوم املعتمد.

 ؛باالعتبارصدر امُل ومساهمأبرز املعلومات القانونية اليت جيب أن يأخذها  (ح

الختاذ قرار تصوييت مبين على دراية وإدراك حيال زيادة رأس املال للغرض 

 .ح عنه يف التعميماملفَص

 العالقة بالصفقة.ذوو األطراف  (ط

تنفيذي يف  منصبأي أعضاء مقرتحني لشغل منصب عضو يف جملس اإلدارة أو  (ي

 صدر نتيجة للصفقة.امُل

 صفقةيفيد بأن جملس اإلدارة يرى أن صدر بيان من أعضاء جملس إدارة امُل (ك

املقرتح  زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم مقابل ما على الشركة من ديون

 صدر واملساهمني.يف مصلحة امُل صّبت

املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة املستندات  صدر إىليشري امُلجيب أن  (ل

 هذهال تقل ن التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 اجلمعية العامة غري العادي(: اجتماعيومًا قبل  14الفرتة عن 

 . إصدار األسهم مقابل ما على الشركة من ديون واتفاقياتمستندات  (1

 صدر.املالية االفرتاضية للُمالقوائم  (2

 تقرير التقييم. (3

صدر ومراجع حساباته ع من قبل جملس إدارة امُلواملوّق البيان املعّد (4

 يكونون مسؤولني عن صحته( عن منشأ هذه الديون ومقدارها. ن)الذي

 أي مستند آخر تطلبه اهليئة. (5

 

 (ريخاوالتلتوقيع ا)
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    5امللحق 

 

الستحواذ على شركة أو لزيادة رأس املال يف حالة  تعميم املساهمني حمتويات

 شراء أصل

  

 تتضمن املعلومات اآلتية:أن على  ،صفحة الغالف (أ

وية الشركة ملخص عن عملية االستحواذ والشراء، والغاية منها، وُه (1

 ألصل املراد شراؤه.لاملراد االستحواذ عليها أو وصف 

 :إقرار بالصيغة اآلتية (2

هذا على معلومات ُقدمت حبسب متطلبات  حيتوي تعميم املساهمني"

الصادرة عن هيئة  ةالقواعد املنظمة للتسجيل واإلدراج يف السوق الثاني

السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "اهليئة"(. 

يتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على الصفحة )*( و

تعميم يف ؤولية عن دقة املعلومات الواردة جمتمعني ومنفردين كامل املس

، ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء اهذاملساهمني 

مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع 

دة واردة إىل جعل أي إفااملستند أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها 

وال تتحمل اهليئة وشركة السوق املالية السعودية )تداول( مضللة.  فيه

تعلق ت اتأي تأكيد انوال تعطيأي مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم 

صراحة من أي  أنفسهما انأو اكتماله، وختلي التعميمبدقة هذا 

أو  التعميمأي خسارة تنتج عما ورد يف هذا  مهما كانت عنمسؤولية 

 ،التعميماالعتماد على أي جزء منه. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا 

 ."له جيب استشارة مستشار مالي مرخص

 

 .الصفقة وهيكلة وصف (ب

 عوامل املخاطرة املتعلقة بالصفقة. (ج

 اإلطار الزمين للصفقة. (د
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االستحواذ عليها وأعماهلا  املراداملراد شراؤه أو الشركة  ألصللوصف  (ه

 أعماهلا.قطاع والتشغيلية 

  صدر. للقوائم املالية املراجعة للُم أبرز البنود احملاسبية (و

للشركة املراد أبرز البنود احملاسبية للقوائم املالية املراجعة )إن وجدت(  (ز

 (.حسبما ينطبقاالستحواذ عليها أو األصل املراد شراؤه )

 بعد صدرامُل وضع تعكس اليت االفرتاضية املالية للقوائم احملاسبية البنود أبرز (ح

 .املال رأس زيادة

 .عليه االستحواذ املراد األصل أو الشركة تقييم (ط

الختاذ عتبار الباصدر امُل ومساهمأبرز املعلومات القانونية اليت جيب أن يأخذها  (ي

قرار تصوييت مبين على دراية وإدراك حيال زيادة رأس املال للغرض املفصح عنه 

 .يف التعميم

  العالقة بالصفقة. واألطراف ذو (ك

تنفيذي يف  منصبأي أعضاء مقرتحني لشغل منصب عضو يف جملس اإلدارة أو  (ل

 صدر نتيجة للصفقة.امُل

زيادة رأس صدر بفيد بأن جملس اإلدارة يرى أن بيان من أعضاء جملس إدارة امُل (م

 صدر واملساهمني.يف مصلحة امُل صّبت ةاملقرتح املال

املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة املستندات  صدر إىليشري امُلجيب أن  (ن

ال تقل تلك ن التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 اجلمعية العامة غري العادي(:جتماع ايومًا قبل  14الفرتة عن 

 . االستحواذ واتفاقياتمستندات  (1

املالية املراجعة للشركة  والقوائم صدرالقوائم املالية االفرتاضية للُم (2

 .املراد االستحواذ عليها أو األصل املراد شراؤه )إن وجدت(

 تقرير التقييم. (3

 أي مستند آخر تطلبه اهليئة. (4

 

 ريخ(التوقيع والتا)
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    6امللحق 

 صيغة اخلطاب املطلوب إلصدار الرمسلة

 

على موافقتها صدر أن يقدم إىل اهليئة خطابًا موقعا ومؤرخًا للحصول جيب على امُل

يف  وتسجيل األسهم الناجتة عن اإلصدار وقبول إدراجها على أي إصـدار رمسلة

   يتضمن املعلومات اآلتية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة: ،السوق الثانية

 

 وبعده.   الرمسلة إصدارصدر قبل القيمة االمسية لرأس املال املدرج للُم (1

 وبعده. الرمسلة إصدارعدد أسهم اإلصدار قبل  (2

إىل  الرمسلة إلصدارصدر يف إدراجها نتيجة نسبة األسهم اليت يرغب امُل (3

 .الرمسلة إصدارعدد األسهم قبل 

 . الرمسلة إصدارستخدم يف قيمة االحتياطيات اليت سُت (4

 خدم يف اإلصدار. ستات اليت سُتيطبيعة االحتياط (5

تغيري ل املستخدم ألي تغيري يف رأس املال كاٍف االحتياطيإفادة بأن  (6

 كهذا، وأن التغيري يف رأس املال يتفق مع اللوائح والقواعد النافذة. 

 تفاصيل طريقة التعامل مع كسور األسهم )إن وجدت(. (7

اليت ُأخذت منها قيمة االحتياطيات اليت  احلسابات النهائيةتاريخ  (8

 . ستخدم وصورة مصدقة من تلك احلساباتسُت

 ،وجدت(ن إ) تضمني إفادة تشري إىل موافقة اجلهات ذات العالقة (9

 وكذلك نسخة من تلك املوافقة.

 
 

 

 ريخ(التوقيع والتا)
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 7امللحق 

 صيغة اخلطاب املطلوب لتخفيض رأس املال

 

صدر أن يقدم إىل اهليئة خطابًا موقعًا ومؤرخًا للحصول على موافقتها جيب على امُل 

 :اآلتيةعلى أي ختفيض لرأس املال. وجيب أن يتضمن اخلطاب املعلومات 
 

 القيمة االمسية لرأس املال املدرج قبل ختفيض رأس املال وبعده. (1

 ض رأس املال وبعده.يفختعدد أسهم اإلصدار قبل  (2

املتبقية بعد ختفيض رأس املال إىل عدد أسهم نسبة عدد أسهم اإلصدار  (3

 اإلصدار قبل ختفيض رأس املال.

 مقدار القيمة املطلوب ختفيضها من رأس املال. (4

 طريقة ختفيض رأس املال. (5

 تفاصيل التعامل مع كسور األسهم )إن وجدت(. (6

ذت منها مقادير الِقَيم املطلوب حتديدها ِختاريخ احلسابات النهائية اليت ُأ (7

 ختفيض رأس املال وصورة مصدقة من تلك احلسابات. ألغراض

وكذلك  وجدت(،إن ) تضمني إفادة تشري إىل موافقة اجلهات ذات العالقة (8

 نسخة من تلك املوافقة.

 
 

 ريخ(التوقيع والتا )

 

 

 


