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أوالً :متهيد
أ)

تهدف هذه التعليمات إىل وضع املتطلبات والشروط الالزمة إلصدار شهادات اإليداع
خارج اململكة مقابل أسهم مصدرة يف اململكة.

ب)

ال ختلّ هذه التعليمات باألحكام الواردة يف النظام ،ولوائحه التنفيذية ،واألنظمة
األخرى ذات العالقة.

ثانياً :التعريفات
أ)

يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.

ب)

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املوضحة هلا يف النظام
ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يقضِ
سياق النص بغري ذلك.

ج)

لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات ،يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه
املعاني املوضحة أمام كل منها ما مل يقضِ سياق النص بغري ذلك:
 سوق أجنبية :سوق منظّمة لتداول األوراق املالية خارج اململكة. بنك اإليداع :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية مرخص هلا يف إصدار شهاداتاإليداع خارج اململكة.
 شهادات اإليداع :أدوات مالية مدرجة ومتداولة يف سوق أجنبية يصدرها بنكاإليداع مقابل أسهم مصدرة يف اململكة.
 معامل حتويل األسهم لشهادات إيداع :عدد شهادات اإليداع مقابل كل سهم مناألسهم املصدرة يف اململكة.
 حجم اإلصدار املبدئي لشهادات اإليداع :حجم أول طرح من األسهم املصدرة يفاململكة عن طريق شهادات إيداع يف سوق أجنبية.

ثالثًا :اإلعفاء
للهيئة أن تعفي أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه الالئحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب
تتلقاه منه ،أو مببادرة منها.
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رابعًا :األحكام العامة
أ) جيب أن ال خيل إصدار شهادات اإليداع خارج اململكة مقابل أسهم مصدرة يف اململكة
بأي من االلتزامات املستمرة على مصدري األوراق املالية يف اململكة وفقاً ألحكام النظام
ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ،مبا يف ذلك األحكام املنصوص عليها يف قواعد طرح
األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،وقواعد اإلدراج.
ب) جيب أن يكون بنك اإليداع الذي يعينه املصدر مؤسسةً ماليةً مرخصاً هلا من قبل هيئة
تنظيمية (أو خاضعًا إلشرافها ورقابتها) ،وأن يكون مؤسسًا يف دولة تطبق معايري تنظيمية
ورقابية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها .وللهيئة وفقاً لتقديرها احملض
حتديد ما إذا كانت تلك املعايري التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو
مقبولة لديها.
ج) ألغراض إصدار شهادات إيداع خارج اململكة مقابل أسهم مصدرة يف اململكة وفقاً
ألحكام هذه التعليمات ،يستثنى بنك اإليداع الذي يعينه املصدر من متطلب الرتخيص
ملمارسة نشاط التعامل بصفته أصيالً أو وكيالً عند تعامله مع ذلك املصدر.
د) ألغراض التزامات املصدر املستمرة املتعلقة مبتطلبات السيولة الكافية وفقًا ألحكام
قواعد اإلدراج ،تعد األسهم اليت حيتفظ بها بنك اإليداع لصاحل مالكي شهادات اإليداع
أسهمًا مملوكة للجمهور.
هـ) ختضع األسهم اليت حيتفظ بها بنك اإليداع لصاحل مالكي شهادات اإليداع لقيود
االستثمار املنصوص عليها يف القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة
لألوراق املالية املدرجة.

خامسًا :موافقة اهليئة على إصدار شهادات اإليداع خارج اململكة
أ) جيب على املصدر احلصول على موافقة اهليئة قبل إصدار شهادات اإليداع خارج اململكة
مقابل أسهمه املصدرة يف اململكة.
ب) جيب على املصدر الذي يرغب يف إصدار شهادات إيداع خارج اململكة مقابل أسهمه
املصدرة يف اململكة أن يقدم طلباً إىل اهليئة يتضمن املعلومات واملستندات املطلوبة يف
امللحق ( )1من هذه التعليمات.
ج) جيوز للهيئة عند دراسة الطلب اختاذ أي من اآلتي:
 .1إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
 .2طلب حضور املصدر أو ممثله أمام اهليئة لإلجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى
أن هلا عالقة بالطلب.
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 .3طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها اهليئة ضرورية على أن تقدم خالل ثالثني يومًا
من تاريخ طلبها.
 .4التأكد من صحة أي معلومات يقدمها املصدر.
د) جيوز للهيئة رفض دراسة الطلب يف حال عدم توفري املصدر للمعلومات املطلوبة منه ،أو يف
حال عدم توفريها خالل الفرتة الزمنية احملددة.
هـ) تقوم اهليئة بعد استالمها جلميع املعلومات واملستندات املطلوبة بإشعار املصدر كتابيًا
بذلك ،وتتخذ أيّاً من القرارات اآلتية خالل مدة ال تتجاوز مخسة وأربعني يومًا من تاريخ
اإلشعار:
 .1املوافقة على الطلب.
 .2املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.
 .3رفض الطلب مع بيان األسباب.
و) إذا قررت اهليئة املوافقة على الطلب ،تُبلغ املصدر بقرارها كتابيًا مع بيان القيود اليت
تراها مناسبة.
ز) إذا قررت اهليئة رفض الطلب ،تُبلغ املصدر بذلك كتابيًا.
ح) إذا طرأ تغري جوهري على مستندات الطلب بعد تقدميه إىل اهليئة وفقاً ملتطلبات هذه
التعليمات ،فيجب على املصدر إشعار اهليئة فور علمه بذلك التغري .وجيوز للهيئة يف هذه
احلالة وفقاً لتقديرها أن تطلب من املصدر إعادة تقديم مستندات الطلب.
ط) للهيئة – إذا قررت املوافقة على الطلب -نشر هوية بنك اإليداع الذي عيّنه املصدر.

سادسًا :التزامات املصدر
أ) جيب على املصدر –بعد حصوله على موافقة اهليئة على إصدار شهادات اإليداع خارج
اململكة مقابل أسهمه املصدرة يف اململكة -إشعار اهليئة دون تأخري عند إدراج شهادات
اإليداع يف السوق األجنبية.
ب) جيب على املصدر باالتفاق مع بنك اإليداع الذي يعينه وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت
املرتبطة باألسهم على حاملي شهادات اإليداع ،مبا يتوافق مع إجراءات التصويت اليت
حيددها املركز.
ج) جيب على املصدر اإلفصاح للجمهور يف اململكة عن مجيع املعلومات اليت جيب اإلفصاح
عنها للجمهور مبوجب النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق  ،وذلك قبل اإلفصاح عنها
يف السوق األجنبية.
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د) جيب على املصدر اإلفصاح للجمهور يف اململكة عن مجيع املعلومات اليت يُفصح عنها يف
السوق األجنبية على حنو متزامن أو قبل إفصاحه عنها يف السوق األجنبية.
هـ) جيب على املصدر أن يتيح دون تأخري املعلومات املتوافرة يف نشرة اإلصدار يف السوق
األجنبية كمستند متاح ملعاينة اجلمهور يف اململكة.

سابعًا :التزامات بنك اإليداع
أ) جيب على بنك اإليداع الذي يعينه املصدر تعيني أمني حفظ مرخص له يف ممارسة نشاط
احلفظ ليتوىل حفظ األسهم اليت سيصدُر مقابلها شهادات إيداع خارج اململكة ،وذلك
وفقًا ملا تصدره اهليئة أو السوق أو املركز من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
ب) جيب على بنك اإليداع إشعار السوق عند حدوث أي تغري يف معامل شهادات اإليداع
املصدرة باملقارنة مع األسهم.
ج) جيب على بنك اإليداع متكني حامل شهادات اإليداع

-إذا كان من إحدى فئات

املستثمرين الذين يسمح هلم باالستثمار يف األسهم املدرجة يف اململكة  -من إلغاء تلك
الشهادات ليكون حامالً لألسهم املدرجة يف السوق ،وذلك عند استيفاء املتطلبات ذات
العالقة يف اللوائح التنفيذية وقواعد السوق.
د) جيب على بنك اإليداع متكني حامل أسهم املصدر

-إذا كان من إحدى فئات

املستثمرين الذين يسمح هلم باالستثمار يف شهادات االيداع يف السوق األجنبية  -من
حتويل تلك األسهم إىل شهادات إيداع ليكون حامالً لشهادات اإليداع يف السوق األجنبية.
هـ) جيب على بنك اإليداع إعداد وحفظ سجالت صحيحة لكل العمليات املتعلقة بشهادات
اإليداع واألسهم املرتبطة بها ،وجيب أن تكون مجيع السجالت يف مجيع األوقات حديثة
وكافية إلثبات االلتزام بهذه التعليمات.
و) جيب على بنك اإليداع االحتفاظ بالسجالت كما هو منصوص عليه يف هذه التعليمات مدة
عشر سنوات على األقل ،ما مل حتدد اهليئة خالف ذلك.
ز) جيب أن تكون مجيع السجالت اليت جيب على بنك اإليداع االحتفاظ بها مبوجب هذه
التعليمات متاحة ملعاينتها من قبل اهليئة عند طلبها.

ثامنًا :صالحيات اهليئة فيما يتعلق ببنك اإليداع
أ) إذا رأت اهليئة أن إحدى احلاالت املذكورة يف الفقرة (د) من هذا البند قد حتققت أو قد
تتحقق فيما يتعلق ببنك اإليداع الذي يعينه املصدر ،فللهيئة:
 .1أن تطلب من بنك اإليداع تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها
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ضرورية للتحقق من احلالة ذات العالقة.
 .2طلب حضور من ميثل بنك اإليداع أمام اهليئة لإلجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسائل
ترى اهليئة أنها ذات عالقة.
 .3إجراء أي استقصاء تراه مناسبًا.
 .4اختاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من بنك اإليداع ،مبا يف ذلك
التواصل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.
 .5منع بنك اإليداع من التعامل يف األسهم يف اململكة.
 .6ممارسة أي من صالحياتها األخرى وفقًا للنظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يكون منع بنك اإليداع من التعامل يف األسهم يف اململكة مبوجب الفقرة الفرعية ( )5من
الفقرة (أ) من هذا البند نافذاً فور إرسال اهليئة إشعاراً كتابياً بذلك إىل املصدر وبنك
اإليداع.
ج) للهيئة نشر هوية بنك اإليداع الذي منع من التعامل يف األسهم يف اململكة مبوجب هذا
البند.
د) تشمل احلاالت املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذا البند اآلتي:
 .1عدم استمرار بنك اإليداع يف استيفاء الشروط وااللتزامات واملتطلبات املنصوص عليها
يف هذه التعليمات.
 .2حدوث أي حالة إعسار لبنك اإليداع.
 .3خمالفة بنك اإليداع ألي من االلتزامات املنصوص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية أو
أي أنظمة أخرى يف اململكة.
 .4فرض عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية يف أي دولة على بنك اإليداع.
 .5أي حالة أخرى ترى اهليئة ضرورتها حلماية املستثمرين أو احلفاظ على سري عمل
السوق يف اململكة.
هـ) ال جيوز لبنك اإليداع التصرف يف أي أسهم مودعة يف حسابه لدى املركز بعد منعه من
التعامل يف األسهم يف اململكة مبوجب هذا البند إال بعد احلصول على موافقة مسبقة من
اهليئة.

تاسعًا :النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
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امللحق  :1املعلومات واملستندات املطلوبة لطلب احلصول على موافقة اهليئة
جيب على املصدر أن يرفق بطلبه إىل اهليئة نسخاً إلكرتونية من املستندات اآلتية (وجيب عليه
االحتفاظ بالنسخ األصلية من هذه املستندات وتقدميها إىل اهليئة عند طلبها):
 .1ملخص لدراسة فنية تتضمن اهلدف من اإلدراج يف السوق األجنبية ،واملزايا واملخاطر
احملتملة لذلك اإلدراج ،وبيان التدابري اليت ستتخذها الشركة للحد من تلك املخاطر.
 .2املوافقات املطلوبة مبوجب النظام األساسي للمُصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 .3اسم بنك اإليداع ،ومكان تأسيسه ،وتفاصيل شكله القانوني ،وإثبات للوضع
التنظيمي والرقابي الذي خيضع له.
 .4قائمة مُعدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن حتديد أي تعارضات بني املتطلبات
النظامية يف اململكة واملتطلبات النظامية يف السوق األجنبية واليت قد يكون هلا أثر
جوهري على األسهم املدرجة ذات العالقة ،مبا يف ذلك حتديد أي تعارضات نظامية
حمتملة بني متطلبات احلوكمة واإلفصاح واإلدراج ،مع بيان الطرق املقرتحة ملعاجلتها.
 .5حتديد حجم اإلصدار املبدئي لشهادات اإليداع.
 .6حتديد ملعامل إصدار شهادات اإليداع اليت ستصدر مقابل كل سهم قبل اإلصدار.
 .7حتديد لنسبة شهادات اإليداع اليت ستصدر باملقارنة مع إمجالي عدد األسهم املصدرة يف
اململكة.
 .8بيان آلية وتكلفة إلغاء شهادات اإليداع عند رغبة حاملها بأن يكون حامالً لألسهم اليت
تقابل تلك الشهادات ،على أن يشمل ذلك بيان املدة املطلوبة إللغائها ومتكني حاملها من
تداول األسهم اليت تقابلها يف السوق.
 .9بيان آلية وتكلفة إصدار شهادات اإليداع عند رغبة حامل أسهم املصدر بأن يكون
حامالً لشهادات اإليداع يف السوق األجنبية ،على أن يشمل ذلك بيان املدة املطلوبة
إلصدارها ومتكني حاملها من تداوهلا يف السوق األجنبية.
 .10أي شروط أو متطلبات أخرى تقررها اهليئة.
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