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  الباب ألاول: أحكام عامة 

 

 املادة ألاولى: أحكام تمهيدية 

قصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي ي   ( أ 

 هـ.2/6/1424وتاريخ  33رقم م/

قصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد املعاني املوضحة لها في النظام وفي قائمة ي   ( ب 

 املستخدمة في قواعد السوق ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك.املصطلحات 

تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه اليحق ألي شخص خاضع لهذه القواعد  ( ج 

 ألحكام هذه القواعد.
ً
 الهيئة أو السوق وفقا

 

 املادة الثانية: النطاق والتطبيق

 تهدف هذه القواعد إلى تنظيم آلاتي:

 املالية. إدراج ألاوراق (1

 صدري ألاوراق املالية املدرجة.الالتزامات املستمرة على م   (2

 تعليق تداول ألاوراق املالية املدرجة. (3

 إلغاء إدراج ألاوراق املالية املدرجة. (4

 

 املادة الثالثة: متطلبات إلادراج 

هذه القواعد وبعد استيفاء متطلبات الطرح  وفق أحكامال يجوز إدراج ألاوراق املالية إال  ( أ 

 في لوائح الهيئة وقواعدها.املنصوص عليها ذات الصلة 

  أنالية املوراق ألا  إلدراج شترطي   ( ب 
 
  الجمهور  على طرحت

ً
، طرحا

ً
 الحاالت ذلك من ستثنىوي   عاما

 :آلاتية

 .الهيئة بها تعترف دولية هيئة عن أو اململكة، حكومةصادرة عن الدين الدوات أ (1
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  تقدمأسهم  (2
 
 املوازيةصدر بطلب إدراجها في السوق امل

 
من خالل طرح ح طر  ، على أن ت

  .املوازيةالسوق 

 

 الرابعة: املقابل املالي املادة

  على (أ 
 
صدر الذي يقدم طلب إدراج أوراقه املالية دفع املقابل املالي للسوق وفق ما تحدده امل

 السوق وتوافق عليه الهيئة. 

  على (ب 
 
الذي لديه أوراق مالية مدرجة دفع املقابل املالي املستحق للسوق بشكل دوري  صدر امل

 وفق ما تحدده السوق وتوافق عليه الهيئة.

 

 



 

6 

 

 الباب الثاني: شروط إلادراج

 

  والتطبيق النطاق: الخامسة املادة

 الية في السوق الرئيسية. املوراق ألا إدراج شروط يهدف هذا الباب إلى تحديد 

 

 : الشروط العامة إلدراج ألاوراق املاليةالسادسة املادة

 :شترط لقبول إدراج أوراق مالية أن تكون ي   (أ 

 مستوفية للشروط النظامية في اململكة.  (1

2)  
ً
صدر أو أي مستندات تأسيس للم   يملتطلبات املنصوص عليها في النظام ألاساس اصادرة وفقا

 أخرى، بحسب الحال.

 تسويتها ومقاصتها من خالله. وتجري  ،لدى مركز إلايداع مودعة (3

ستثنى من ذلك القيود املشار إليها في الفقرة )ب( من هذه وي   .قابلة لنقل امللكية والتداول  (4

 املادة.

  أي قيود على نقل ملكية ألاوراق املالية أن تكون يجب  (ب 
 
 عليها من الهيئة عند إلادراجمواف

ً
، قا

ويجب تزويد املستثمرين باملعلومات الالزمة إلتاحة التعامل في تلك ألاوراق املالية بشفافية 

 وعدالة. 

 

 : الشروط املتعلقة بإدراج ألاسهمالسابعة املادة

  (أ 
 
  .صدر شركة مساهمةيجب أن يكون امل

 شترط في ألاسهم موضوع طلب إلادراج أن يكون لها سيولة كافية، حسب آلاتي: ي   (ب 

 مساهم عند إلادراج.  233ال يقل عدد املساهمين من الجمهور عن ن أ (1

 % عند إلادراج. 33ال تقل ملكية الجمهور من فئة ألاسهم موضوع الطلب عن ن أ (2

أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من  -الهيئة حصول على موافقةالبعد -يجوز للسوق 

ألاسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على  عدد إلى بالنظر إذا رأت مناسبة ذلك املساهمين 

 الجمهور.
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 للفقرة )ب( من هذه دون إلاخالل بأي نسبة مئوية أدنى أو عدد مساهمين أقل ي   (ج 
ً
سمح به وفقا

 
 
 على امل

ً
 مستمرا

ً
 صدر.املادة، تشكل املتطلبات املنصوص عليها في تلك الفقرة التزاما

  (د 
 
 من أن  -بعد إدراج أسهمه -صدر في أي وقت إذا علم امل

ً
متطلبات الفقرة )ب( من هذه املادة أيا

 بذلك ويتخذ إلاجراءات التصحيحية الالزمة شعِ غير مستوفاة، فعليه أن ي  
ً
ر السوق فورا

 
 
ر السوق بشكل مستمر عن شعِ صدر أن ي  لضمان استيفاء املتطلبات ذات الصلة. ويجب على امل

 إلاجراءات التصحيحية.في شأن  أي تطور 

 أو املقترح إصدارها إذا لم يجب أن يشمل ط (ه 
ً
لب إلادراج جميع ألاسهم من الفئة املصدرة سابقا

جب أن يشمل فييسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها. وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، 

 الطلب جميع ألاسهم إلاضافية املقترح إصدارها من تلك الفئة.

ال تقل القيمة السوقية إلاجمالية ن جب أما لم يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، ي (و 

مليون ريال سعودي.  133املتوقعة عند تاريخ إلادراج لجميع ألاسهم املطلوب إدراجها عن 

السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية  -الهيئةحصول على موافقة بعد ال -ويجوز للسوق 

 سيولة كافية لتلك ألاسهم. اتسوق ذال إذا رأت أن إجمالية أقل

 

 : الشروط املتعلقة بإدراج أدوات الدينالثامنة املادة

  (أ 
 
ال تقل القيمة إلاجمالية املتوقعة لجميع ن جب أفيصدر أوراق مالية مدرجة، إذا كان لدى امل

مليون  53أدوات الدين املطلوب إدراجها )أو لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين( عن 

 ريال سعودي.

ال تقل القيمة إلاجمالية املتوقعة لجميع ن جب أفيصدر أوراق مالية مدرجة، إذا لم يكن للم   (ب 

مليون  133أدوات الدين املطلوب إدراجها )أو لكل شريحة من برنامج إصدار أدوات الدين( عن 

 ريال سعودي.

السماح بإدراج أدوات دين ذات قيمة أقل  -الهيئةلحصول على موافقة بعد ا -يجوز للسوق  (ج 

 اتسوق ذال إذا رأت أنإلاجمالية املحددة في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه املادة من القيمة 

 سيولة كافية ألدوات الدين ذات العالقة.

 للفقرة )ج(بأي قيمة إجمالية أقل ي  مع عدم إلاخالل  (د 
ً
تشكل  ،من هذه املادة سمح بها وفقا

   -بحسب الحال -من هذه املادة  )ب( و أ( )أ ةاملتطلبات املنصوص عليها في الفقر 
ً
 مستمرا

ً
التزاما

 
 
 صدر.على امل
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  (ه 
 
 من متطلبات  -أدوات دينهبعد إدراج  -صدر في أي وقت إذا علم امل

ً
من الفقرة )أ( أو )ب( أن أيا

 بذلك ويتخذ إلاجراءات  -بحسب الحال -هذه املادة 
ً
شِعر السوق فورا غير مستوفاة، فعليه أن ي 

 التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء 
 
شِعر املتطلبات ذات الصلة. ويجب على امل صدر أن ي 

 السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن إلاجراءات التصحيحية.

 

 إدراج أدوات الدين القابلة للتحويلب: الشروط املتعلقة التاسعة املادة

 
 
إدراج وافقة على امل بمنزلةموافقة السوق على طلب إدراج أدوات الدين القابلة للتحويل  عد  ت

 .ل إليهاأدوات الدين موضوع الطلب وأي أسهم تحو  

 

  ين ألاجانبصدر للم   املزدوج باإلدراج: الشروط املتعلقة العاشرة املادة

صدر ألاجنبي املدرجة أوراقه املالية في سوق مالية منظمة أخرى أن يتقدم بطلب يجوز للم   (أ 

قبول طلب  -التنسيق والاتفاق مع الهيئةبعد  -املالية في السوق. وللسوق  ألاوراق تلك إلدراج

 
 
صدر ألاجنبي في الدولة املدرجة فيها إلادراج إذا كانت متطلبات الطرح وإلادراج املطبقة على امل

 
ً
على ألاقل ملتطلبات الهيئة والسوق. وألغراض هذه الفقرة، للهيئة  أوراقه املالية مماثلة

إذا كانت متطلبات الطرح وإلادراج مماثلة تحديد ما  -بناًء على تقديرهما املحض -والسوق 

 ملتطلبات الهيئة والسوق أو مقبولة لهما. 

  (ب 
 
 يخضع امل

 
درجت أوراقه املالية في صدر ألاجنبي املشار إليه في الفقرة )أ( من هذه املادة إذا أ

، بحسب ما تحدده الهيئة تنطبق عليه السوق لهذه القواعد وأي قواعد أو لوائح أخرى 

 قت آلخر. والسوق من و 

 -واللوائح التنفيذية السوق  قواعدبما يتوافق مع هذه القواعد وغيرها من  -للهيئة والسوق   (ج 

 
 
 صدر أجنبي في السوق.ممارسة صالحيتهما لقبول أو رفض طلب إدراج أوراق مالية مل

 

 إدراج وحدات صناديق الاستثمار ب: الشروط املتعلقة الحادية عشرة املادة

ستيفاء استثمار التالية شريطة دراج وحدات صناديق الا إبطلب  الصندوق التقدمملدير  يجوز  (أ 

 الشروط ذات العالقة املنصوص عليها في هذه املادة:

 .املتداولة ةصناديق الاستثمار العقاري (1

 صناديق املؤشرات املتداولة. (2
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 .أي صناديق أخرى توافق عليها الهيئة (3

بموجب على طرحها  موافقة الهيئة املتداولة العقارية الاستثمار صناديق وحدات إلدراجشترط ي   (ب 

وأن يكون ، وأن تكون خاضعة ألحكامهاالهيئة اللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن 

 :سيولة كافية، حسب آلاتي للوحداتيكون  وأنالصندوق من النوع املقفل، 

  .عند إلادراج مالك وحدة 53 عن من الجمهور  الوحدات مالكييقل عدد  ال ن أ (1

 ريال مليون  133الصندوق عن  لتأسيس الحد الادنى الذي ينبغي جمعه قلي الن أ (2

 .سعودي

 .ةسعودي ترياال  عشرة مدرجةسمية لكل وحدة أن تكون القيمة الا  (3

عند  من إجمالي وحدات الصندوق  %33تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن أن ال  (4

 .  إلادراج

  من هذه الفقرة( 4( و)1)الفرعية ا في الفقرات املنصوص عليهشكل املتطلبات ت (5
ً
التزاما

 على مدير الصندوق.
ً
 مستمرا

 من  -إدراج وحدات الصندوق بعد  -في أي وقت  إذا علم مدير الصندوق  (6
ً
متطلبات أن أيا

شِعر السوق  من هذه الفقرة غير مستوفاة، فعليه أن (4)و (1) الفقرات الفرعية   ي 
ً
فورا

ويجب يتخذ إلاجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء املتطلبات ذات الصلة. بذلك و 

شِعر السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن إلاجراءات مدير الصندوق على  أن ي 

 التصحيحية.

اللوائح بموجب  على طرحهاموافقة الهيئة  املتداولة املؤشرات صناديقوحدات  إلدراج شترطي   (ج 

 .وأن تكون خاضعة ألحكامهاذات العالقة الصادرة عن الهيئة 

دِرجتألغراض تطبيق هذه القواعد على صناديق الاستثمار موضوع طلب إلادراج أو التي  (د 
 
 أ

 
 
عد  إلاشارة إلى امل

 
 صدر في هذه القواعد إشارة إلى مدير الصندوق.وحداتها، ت
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 الباب الثالث: طلبات إلادراج

 

 الثانية عشرة: النطاق والتطبيقاملادة 

اج أوراق مالية في السوق الخاصة بتقديم طلب إدر  املتطلباتيهدف هذا الباب إلى تحديد 

 .الرئيسية

 

 : طلب إلادراجعشرة لثالثةااملادة 

 
 
 إلى السوق يتضمن يجب على امل

ً
صدر الذي يرغب في تقديم طلب إدراج أوراقه املالية أن يقدم طلبا

املستندات واملعلومات املطلوبة بموجب هذه القواعد، وأن يسدد املقابل املالي بموجب املادة 

 لهيئة.ا تحدده آخر الرابعة من هذه القواعد وأي مقابل مالي 

 

  لرابعةااملادة 
 
 صدرعشرة: موافقة امل

صدر تقديم طلب إدراج أوراقه املالية إال بعد الحصول على جميع املوافقات املطلوبة م  ال يجوز لل

 
 
ستثنى من ذلك موافقة ، وي  صدر ألاساس ي ونظام الشركات ولوائحه التنفيذيةبموجب نظام امل

 
 
قبل إدراج املوافقة هذه صدر على أن تصدر الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال امل

 .ألاوراق املالية ذات العالقة

 

  لخامسةااملادة 
 
 صدرعشرة: تعيين ممثلي امل

  (أ 
 
ينيجب على امل

 
مِثل القواعد،  هذهبله أمام السوق لجميع ألاغراض املتعلقة  اثنين صدر تعيين م 

 على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة وآلاخر من كبار التنفيذيين.

  (ب 
 
  كتابيةصدر تقديم تفاصيل يجب على امل

 
يه، بما في ذلك أرقام هاتف عن كيفية الاتصال بممثل

 املكتب والجوال والفاكس وعنوان البريد إلالكتروني والعنوان البريدي.

  يعينهمالي  مستشار مستشار قانوني أو  أي يكون  (ج 
 
قواعد طرح ألاوراق املالية  وفق صدر امل

 والالتزامات املستمرة 
ً
 عن  مسؤوال

ً
  التصرف نيابة

 
املسائل  في شأنصدر أمام السوق عن امل

 .اختصاصه ضمن الواقعةاملتصلة بهذه القواعد و 
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 عشرة: املستندات املؤيدة لسادسةااملادة 

 على  يجب
 
 :إلى السوق أن يقدم  أوراقه املاليةدراج إصدر الذي يرغب التقدم بطلب امل

   (أ 
 
 طلب إدراج موق

 
 واملستندات آلاتية:صدر يتضمن املعلومات ع من ممثل امل

دراج إل طلب الكان  إذاهذه القواعد من ( 1في امللحق رقم ) ةاملعلومات واملستندات الوارد (1

 الطلب مقدم كان وإذا دوات دين.أأسهم أو 
ً
من هذه  والعشرينالحادية ملادة ا أحكام وفق ا

 هذه القواعد.من ( 4) رقم جب أن يكون بالصيغة الواردة في امللحقفي ،القواعد

دراج إل طلب الكان  إذاهذه القواعد من ( 2في امللحق رقم ) ةاملعلومات واملستندات الوارد (2

 .متداول  ق استثمار عقاري وحدات صندو 

دراج إل طلب الكان  إذاهذه القواعد من ( 3في امللحق رقم ) ةالوارد املعلومات واملستندات (3

 .وحدات صندوق مؤشرات متداول 

 يجب على  (ب 
 
 إلدراج أسهم أو أدوات دين أن يقدم امل

ً
املعلومات إلى السوق صدر الذي قدم طلبا

 العالقة:ذي آلاتية فور حصوله على موافقة الهيئة على طلب التسجيل والطرح 

1)  
 
 .صدر ألاساسيةنشاطات امل

2)  
 
 .صدرشعار امل

 رأس مال  (3
 
 .املصرح به صدر امل

  .صدرعناوين الاتصال الرئيسية للم   (4

  .صدرم  للنهاية العام املالي تاريخ  (5

)إن وجد(  ومتعهد التغطيةالبنوك املستلمة، و ، الاكتتاباملعلومات الرئيسية عن مدير  (6

 .صدرللم  

 صدر أوراق مالية مدرجة في السوق.وال تنطبق أحكام هذه الفقرة إذا كان للم  

  

 عشرة: متطلبات حفظ السجالت لسابعةا املادة

 
 
بنسخ من جميع املستندات املشار  الاحتفاظأوراقه املالية  إدراجصدر املتقدم بطلب يجب على امل

سنوات من تاريخ تقديم طلب  عشر دة ال تقل عن ممن هذه القواعد  عشرة السادسةإليها في املادة 

 دراج. إلا 
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 املالية ألاوراق إدراجعشرة:  لثامنةا املادة

 توافق السوق على طلب إلادراج إذا توافرت الشروط آلاتية:  (أ 

 اكتمال طلب إلادراج. (1

2)  
 
شروط إلادراج ذات العالقة املنصوص عليها  جميعصدر املتقدم بطلب إلادراج استيفاء امل

 في هذه القواعد.

جميع املعلومات واملستندات املطلوبة  تسلمالسوق طلب إلادراج خالل عشرة أيام من  تراجع (ب 

 للفقرة )د( من هذه  في شأنبموجب هذه القواعد. وعلى السوق إصدار قرارها 
ً
الطلب وفقا

 املادة. 

 تللسوق أن  (ج 
 
راها تالتي  إلاضافيةباملعلومات أو املستندات  اصدر أو من يمثله تزويدهطلب من امل

في الفقرة )ب( من  إليه املشاردراج إلا طلب  مراجعةبعد - السوق  رأتطلب إذا الذات عالقة ب

أن  -طلب إلادراج بموجب الفقرة )د( من هذه املادة في شأن قرارها إصداروقبل  املادةهذه 

 في الفقرة )أ( من هذه املادة. إليها املشار الشروطالطلب قد ال يستوفي 

 من أي   اتخاذيجب على السوق خالل املدة املنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه املادة  (د 

 :القرارين آلاتيين

صول بح مشروطة املوافقة تلك تكون  أن على ،طلب إدراج ألاوراق املالية على املوافقة (1

 
 
  ذيصدر على موافقة الهيئة على طلب التسجيل والطرح امل

ً
 العالقة وفقا

 
والقواعد  وائحلل

 ذات الصلة.

 الشروط املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املادة. توافر  لعدم ؛الطلب رفض (2

  جبفيشروطة بموجب الفقرة )د( من هذه املادة، امل تهاالسوق موافق أصدرتإذا  (ه 
 
صدر على امل

صدور موافقة الهيئة على طلب  حينموافقة السوق املشروطة إلى  صدور خالل الفترة بين 

 للوائح والقواعد ذات الصلة
ً
 :باآلتيالسوق  إبالغ -التسجيل والطرح وفقا

طلب إلادراج )بما في  ضمناملعلومات املقدمة إلى السوق بأي حدث أو تغير جوهري يتعلق  (1

  .ذلك املستندات املؤيدة(

أن تصبح ألاوراق املالية لسوق أو قد تؤدي إلى ل مهمةأي وقائع جوهرية أخرى قد تكون  (2

 .وفقا لهذه القواعد لإلدراجصدر غير مؤهلة للم  
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سحب املوافقة املشروطة على إلادراج في أي وقت قبل صدور موافقة الهيئة على يجوز للسوق  (و 

  طلب التسجيل والطرح
ً
  إذا وذلك الصلة، ذات والقواعد للوائح وفقا

 
صدر لم يعد رأت أن امل

 
ً
 .القواعد ههذ في عليها املنصوص إلادراج ملتطلبات مستوفيا

 يجب على السوق  (ز 
 
 إشعار امل

ً
 حسبب ،بشأن طلب إلادراج قرارهاصدور  فور  صدر والهيئة كتابيا

 :(ينطبق)حيثما  آلاتي

  مشروطة املالية السوق على إدراج ألاوراقموافقة أن  (1
ً
الفقرة  من( 1للفقرة الفرعية ) وفقا

 .من هذه املادة)د( 

( من الفقرة )د( من هذه 2الفرعية )كان وفق الفقرة  املالية السوق إدراج ألاوراقرفض أن  (2

 .املادة

 للفقرة )و( من هذه املادة. اموافقته تأن السوق سحب (3
ً
 املشروطة وفقا

 املادة هذه من)د(  الفقرةمن  (1الفقرة الفرعية ) في إليها املشار املشروطة املوافقة تصبح (ح 

ألاوراق املالية ذات  موافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح صدور  بمجرد مشروطة وغير نهائية

  العالقة
ً
 وفقا

 
 .وتلقي السوق لهذه املوافقة الصلة ذات والقواعد وائحلل

 

 عشرة: الطلبات املعلقة لتاسعةااملادة 

.  إذاإلغاء طلب إدراج أوراق مالية  املحضللسوق بناًء على تقديرها  (أ 
ً
رأت أن الطلب ظل معلقا

 
 
 فور صدور قرارها.ويجب على السوق في هذه الحالة إشعار امل

ً
 صدر والهيئة كتابيا

 للفقرة )أ( من  في إذا رغب املصدر  (ب 
ً
إدراج أوراقه املالية التي كانت موضوع الطلب امللغى وفقا

 هذه القواعد.   املنصوص عليها في وفق إلاجراءاتجب عليه تقديم طلب جديد فيهذه املادة، 
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 الباب الرابع: تغييرات هيكل رأس املال

 

 : النطاق والتطبيقعشرونالاملادة 

 رأس مالالتغير في نتيجة أو إلغائها إدراج أسهم  ومتطلباتشروط يهدف هذا الباب إلى تحديد 

 في السوق الرئيسية. اليةامل هأوراق مدرجةصدر م  

 

  : تقديملحادية والعشرونااملادة 
 
صدر أوراق مالية مدرجة واملستندات طلب زيادة رأس املال مل

 املؤيدة

  (أ 
 
صدر الذي يرغب في إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق يجب على امل

أو  ،، أو الاستحواذ على شركةديون إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار رسملة، أو تحويل 

)حيثما  لباب الثالث من هذه القواعدا السوق وفق أحكامإلى دراج إلا تقديم طلب  ،شراء أصل

 . (ينطبق

  حظر ي   (ب 
 
 يدرج  أنصدر على امل

ً
 ألاشهر الستة التالية خاللنفسها من فئة ألاسهم املدرجة  أسهما

  .أحدث إدراج تاريخل

 

 : حقوق ألاولوية املتداولةوالعشرون لثانيةااملادة 

  يجب (أ 
 
أسهم جديدة من فئة أسهم سبق  إدراج تقديم طلب صدر الذي يرغب فيعلى امل

 إلدراج  إلى السوق  ن يقدمأأولوية  إدراجها عن طريق إصدار أسهم حقوق 
ً
 متزامنا

ً
طلبا

 في عليها املنصوص إلاضافية باملتطلبات يلتزم وأنولوية ألا حقوق املتعلقة بأسهم  الحقوق 

 .املادة هذه

 عشرة السادسة املادة الفقرة )أ( من في عليها املنصوص العالقة ذات املتطلبات إلى باإلضافة (ب 

إليه في الفقرة )أ( من هذه  املشار الحقوق  إدراجطلب  يحتوي  أن يجب القواعد، هذه من

وتواريخها ابتداًء  املهمة املراحلبما في ذلك جميع  ،املادة على الجدول الزمني لعملية الطرح

 ألاسهم وإدراج الطرح فترة انتهاء إلى والطرح التسجيل طلب على الهيئة موافقة صدور  من

 .الجديدة
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 مع شأنه في قرار تخذوي  طلب إدراج الحقوق املشار إليه في الفقرة )أ( من هذه املادة  سدر  ي   (ج 

املقدمة من  املؤيدةعلى املستندات  ذي العالقة وبناءً  ألاولوية حقوق  أسهمإصدار  طلب

 
 
 طلب.ذلك ال ضمنصدر امل

  (د 
 
التي يفصح عنها املصدر في  التداول  فترة خالل ولويةألا حقوق الحقوق املتعلقة بأسهم  در جت

  هذههذا الشأن. وعند انتهاء 
 
 ودون الحاجة الفترة، يعل

ً
إلى ق التداول في تلك الحقوق تلقائيا

 اتخاذ أي إجراء من الهيئة أو السوق.

 عند إدراج ألاسهم الجديدة ذات  ولويةألا حقوق لغى إدراج الحقوق املتعلقة بأسهم ي    (ه 
ً
تلقائيا

 اتخاذ أي إجراء من الهيئة أو السوق.إلى العالقة دون الحاجة 

 

 والعشرون لثالثةااملادة 
 
 صدر: الشروط املتعلقة بتخفيض رأس مال امل

 
 
 إلى  حصلصدر الذي يجب على امل

ً
على موافقة الهيئة على تخفيض رأس ماله أن يقدم إشعارا

 بالصيغة 
ً
وذلك قبل الحصول على موافقة  هذه القواعدمن ( 5) رقم الواردة في امللحقالسوق فورا

  .مالهالجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس 
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 الباب الخامس: الالتزامات املستمرة

 

 النطاق والتطبيقاملادة الرابعة والعشرون: 

 يهدف هذا الباب إلى تحديد الالتزامات املستمرة 
 
صدر املدرجة أوراقه املالية في السوق على امل

 الرئيسية.

 

 للمتوالعشرون: الالتزام باإلفصاح  خامسةلااملادة 
 
 ذات الصلة طلباتوفقا

  يقدمهيجب أن يكون أي إفصاح 
 
، وغير مضلل، وأن امل

ً
، وصحيحا

ً
، وواضحا

ً
صدر للجمهور كامال

 
ً
ولوائحه التنفيذية وقواعد متطلبات إلافصاح املنصوص عليها في النظام  جميعليكون مستوفيا

  .السوق 

 

سعر  فيالعشرون: الالتزام باإلفصاح عن إجراءات الشركة التي قد تؤثر و سادسة الاملادة 

 الورقة املالية املدرجة

 إذا 
 
ماله أو اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تعديل سعر أوراقه املالية  صدر في تعديل رأسرغب امل

فِص فياملدرجة،    سعر أوراقه املالية املدرجة. فيح للجمهور عن تفاصيل إلاجراء وأثره جب عليه أن ي 

 

والعشرون: صالحية السوق لطلب تقديم معلومات أو بيانات إضافية أو  السابعةاملادة 

 إلافصاح عنها

 طلب تيجوز للسوق أن  (أ 
ً
  كتابيا

 
 معلومات أو بيانات محددة.ب اصدر تزويدهمن امل

  (ب 
 
بيانات املطلوبة بموجب الفقرة )أ( من هذه املادة خالل العلومات أو املصدر تقديم يجب على امل

 التي تطلبها.والوسيلة املدة التي تحددها السوق وبالصيغة 

 السوق  تطلبها التين )أ( و)ب( من هذه املادة فقط على املعلومات والبيانات اتنطبق الفقرت (ج 

 بموجب هذه القواعد. مهامهاأداء  لغرض

 تللسوق أن  (د 
 
  أو بيانات   صدر الذي قدم معلومات  طلب من امل

ً
فِص  وفقا ح ألحكام هذه املادة أن ي 

 .تهنفقعلى  للجمهور املعلومات أو البيانات  تلكعن 
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 والعشرون: وسائل إلافصاح ومتطلباته الشكلية الثامنةاملادة 

  يقوم للجمهور  إفصاح وأي للسوق  إشعار أيكون ييجب أن  (أ 
 
واللغة  صدر باللغة العربيةبه امل

 السوق لهذا الغرض.  تحددهالذي  آلالي خالل النظاممن  يكون ، وأن إلانجليزية

  يقدمه إفصاح أو إشعارلشرح وتفسير أي  املعتمدةاللغة العربية هي اللغة  تكون  (ب 
 
 .صدرامل

 .ةالعربي بالنسخة يؤخذ، ةوإلانجليزي ةالعربي النسختينوفي حال وجود أي اختالف بين 

  عن معلومات   للجمهور  إفصاح أي تضمني أن يجب (ج 
 
صدر وأي أشخاص لهم صلة هوية امل

اللوائح التنفيذية وقواعد بما يتوافق مع  ،باإلفصاح، وموضوع إلافصاح وتاريخه وتوقيته

 .السوق 

  (د 
 
 على تزويد السوق يجب أن يكون امل

ً
 بأي  من -منها طلب مكتوبعلى  بناءً  -صدر قادرا

 املتعلقة بأي إفصاح للجمهور: آلاتيةاملعلومات 

 .العالقة ذي باإلفصاح قام الذياسم الشخص الطبيعي  (1

  حصول  أو تسلم وتوقيتتاريخ  (2
 
 املعلومات الجوهرية موضوع إلافصاح. علىصدر امل

  حصول  أو تسلم خاللها منالوسيلة التي تم  (3
 
املعلومات الجوهرية موضوع  علىصدر امل

 إلافصاح.

  على قعت (ه 
 
  للجمهور. إفصاح أي مضمون  تحديد مسؤولية صدرامل

  إفصاح أي يتضمن أن يجب (و 
ً
  إقرارا

 
 املعلوماتعن دقة  كاملة صدر يتحمل املسؤوليةبأن امل

  إلافصاح،الواردة في 
ً
الالزمة للتحري، وبناًء على ما  إلاجراءاتبعد اتخاذه  -أن املصدر  وتأكيدا

 في إغفالها يتسبب قد حقائق أو معلومات أي بوجود يعلم ال -وحقائق معلوماتلديه من 

  إلافصاح جعل
ً
 أو غير دقيق.   مضلال

ً
 أو ناقصا

 كل   وتخليتتحمل الهيئة أو السوق أي مسؤولية عن محتوى إلافصاح أو دقته أو اكتماله،  ال  (ز 

  مسؤوليتهامنهما 
ً
 أي على الاعتماد عن أو إلافصاح عن تنتج أضرار أو خسائر أي عن صراحة

 .منه جزء
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 والعشرون: توقيت إلافصاح التاسعةاملادة 

 
 
بعد وقوع أي حدث يجب إلافصاح عنه  ممكنصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت على امل

  
اللوائح لتزامات املستمرة املنصوص عليها في من متطلبات الا بموجب هذه القواعد أو بموجب أي 

. و في جميع ألاحوال، يجب أن يتم إلافصاح قبل بدء فترة التداول التي التنفيذية وقواعد السوق 

 تلي وقوع الحدث ذي العالقة.

 

  مراجعة إلافصاح: الثالثون املادة 

دون إلاخالل بما ورد في الفقرات )هـ( و)و( و)ز( من املادة الثامنة والعشرين من هذه  (أ 

  ينشره أو تقرير إفصاح أيالسوق  تراجعالقواعد، 
 
 :آلاتي من للتأكدصدر امل

املطلوب أو التقرير اتباعها عند إعداد إلافصاح  الالزم إلافصاحبنماذج  التزام املصدر  (1

 قواعد السوق. وألوائحه التنفيذية  وألنظام بموجب ا

وفق أحكام هذه القواعد واللوائح أو التقرير إلافصاح نشر بتوقيت التزام املصدر  (2

 التنفيذية ذات الصلة. 

املشار إليها في الفقرة )أ( من هذه املادة، ملتطلبات باعدم التزام املصدر إذا تبين للسوق  (ب 

 :بحسب الحال (أي منهما)أو ين آلاتيين اتخاذ إلاجراء فللسوق 

1)  
 
 صدر اتخاذ أي إجراءات تصحيحية.أن تطلب من امل

 بشأنها.  بحدوثهااملشتبه عن املخالفة الرفع للهيئة  (2
ً
 التخاذ ما تراه مناسبا
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 وفترات الحظر الباب السادس: ملكية حصص كبيرة

 

 : النطاق والتطبيقالحادية والثالثون املادة 

مراقبة باإلضافة إلى  امللكية في راتالتغي في شأن شعاراتإلا تلقي السوق تنظيم  إلى يهدف هذا الباب

 . لها الخاضعين بفترات الحظر  املساهمين التزام

 

 : إلاشعار املتعلق بملكية حصص كبيرة من ألاوراق املالية الثانية والثالثون  املادة

صدر الهيئةعليه إشعار  يجب الذيعلى الشخص  (أ 
 
 عن ملكيته  السوق و  وامل

ً
 منكبيرة  حصصا

آلالي  النظامخالل  من بذلك أن يشعر السوق  ،ذات العالقة اللوائحاملالية بموجب  ألاوراق

   .أي وسيلة أخرى تحددها السوق أو  لهذا الغرض املخصص

 يوم التداول الثالثلفقرة )أ( من هذه املادة قبل نهاية ا في إليه املشارإلاشعار  ميقد  يجب أن  (ب 

 الذي أدى إلى نشوء الالتزام باإلشعار. الحدثيلي تنفيذ الصفقة أو وقوع  الذي

 بموجبوبة يجب أن يتضمن إلاشعار املشار إليه في الفقرة )أ( من هذه املادة املعلومات املطل (ج 

 .الالتزامات املستمرةوقواعد طرح ألاوراق املالية 

 تقع أن دون  املالية، ألاوراق منبملكية حصص كبيرة  متعلقة لديهامعلومات  أيللسوق نشر  (د 

  معلوماتأي  عن مسؤولية أي عليها
 
 بشكل كامل  الشخص املعني يكون . و نشرت

ً
حال  فيمسؤوال

 منه بموجب الفقرة )أ( من هذه املادة.  تلقته الذي إلاشعارقيام السوق بنشر 

 

  فترات الحظر: الثالثة والثالثون  املادة

بموجب قواعد طرح املفروضة ألاشخاص الخاضعين لفترات الحظر  التزام السوق  تراقب (أ 

تلك عدم التصرف في ألاسهم املدرجة خالل وذلك ب ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة

 .فتراتال
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د انتهاء فترات الحظر املفروضة بموجب القيود على ألاسهم بشكل مباشر بعالسوق ترفع  (ب 

  .والالتزامات املستمرةقواعد طرح ألاوراق املالية 

 

  (ج 
 
أو أي لديه  صدر تزويد السوق ببيانات أعضاء مجلس إدارته وكبار التنفيذيينيجب على امل

تقيدهم بفترات  مراقبة لتتولى وفق الصيغة التي تحددها السوق  شخص ذي عالقة بأي منهم

  املستمرة.الحظر املفروضة عليهم بموجب قواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات 
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 إلغاء إلادراج وتعليق التداول الباب السابع: 

 

 : النطاق والتطبيقالرابعة والثالثون املادة 

  أو املاليةألاوراق  دراجإ بموجبهالغى ي   حديد الحاالت التيب إلى تالبا هذا يهدف
 
ق تداولها في يعل

 .السوق الرئيسية

 

 إلغاء إلادراج تعليق التداول أو : صالحيةوالثالثون  الخامسة املادة

حسبما تراه  وقت أي في إدراجها إلغاءيق تداول ألاوراق املالية املدرجة أو لتعيجوز للهيئة  (أ 

 
ً
   وذلك ،مناسبا

 من الحاالت آلاتية:    في أي 

 للمستثمرينإذا رأت ضرورة ذلك  (1
ً
 .   ةأو للمحافظة على سوق منتظم حماية

 في الالتزام بالنظام  (2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 وألوائحه التنفيذية  وأإذا أخفق املصدر إخفاقا

 .قواعد السوق 

أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة إذا لم يسدد املصدر  (3

 دها.يعاللهيئة في مو 

4)  
 
أوراقه ار إدراج لم تعد مناسبة الستمر صدر أو أصوله إذا رأت أن مستوى عمليات امل

 املالية في السوق.

5)  
 
 في السوق. أوراقه املالية دراجإ ستمرارال صدر أو أعماله لم تعد مناسبة إذا رأت أن امل

لغي إذا (6
 
 إلادراج حالة في أخرى، مالية سوق  في ألاجنبي صدرللم   املالية ألاوراق إدراج أ

 .املالية لألوراق املزدوج

أو أي صناديق  تداولةالعقارية امل الاستثمار وصناديق  املتداولة املؤشرات صندوق  في شأن (7

أمين الحفظ أو صانع مدير الصندوق أو إذا رأت الهيئة أن  ،أخرى وافقت عليها الهيئة

 في الالتزام بالنظام )حيثما ينطبق( السوق 
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
ولوائحه أخفق إخفاقا

 .التنفيذية وقواعد السوق 

وصناديق الاستثمار العقارية  املتداولة املؤشرات صندوق  بالنسبة إلىعند انتهاء الصندوق  (8

 .أو أي صناديق أخرى وافقت عليها الهيئة تداولةامل
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 :آلاتية لالعتبارات بموجب الفقرة )أ( من هذه املادة املفروضتعليق التداول  رفع يخضع (ب 

التعليق الستمرار ضرورة  وعدم وجود، ألاوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف   معالجة (1

 للمستثمرين
ً
 .حماية

 النشاط العادي للسوق. في من املرجح عدم تأثيرهرفع التعليق أن  (2

3)  
 
 أي شروط أخرى تراها الهيئة.بصدر التزام امل

ق  (ج 
 
 صدر في أي من الحاالت آلاتية:السوق تداول ألاوراق املالية للم  تعل

  التزام عدم عند (1
 
لإلفصاح عن معلوماته املالية الدورية وفق  املحددة باملواعيد صدرامل

 .إلى حين إلافصاح عنها متطلبات قواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة

صدر مراجع الحسابات على القوائم املالية  تضمن تقرير  عند (2 رأي معارض أو امتناع للم 

 .داء الرأيإزالة الرأي املعارض أو الامتناع عن إبإلى حين عن إبداء الرأي 

 إذا لم  (3
 
 ت

 
 من هذه القواعدوالثامن  الثاني ينالبابالسيولة املحددة في  اتمتطلب ستوف

صدر لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق للم  

 ويستمر تعليق التداول في هذه الحالة للمدة التي تحددها الهيئة. .خالف ذلك

لق إذا (4  إلادراج حالة في أخرى، مالية سوق  في ألاجنبي صدرللم   املالية ألاوراقتداول  ع 

 ، إلى حين رفع التعليق في السوق املالية ألاخرى.املالية لألوراق املزدوج

وذلك  هض رأس ماليخفبت صدرللم  الجمعية العامة غير العادية  عند صدور قرار عن (5

 .لصدور القرارالتاليين ليومي التداول 

أو إلغاء  أي أوراق مالية مدرجة تعليق تداول على الهيئة  تقترح أنيجوز للسوق في أي وقت  (د 

 .من هذه املادة من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( رأت من املرجح حدوث أي   إذا إدراجها

  (ه 
 
لق تداول أوراقه املالية صدر الذييجب على امل الاستمرار في الالتزام بالنظام ولوائحه  ع 

 .التنفيذية وقواعد السوق 

 6مدة ) تداول ألاوراق املالية تعليقإذا استمر  (و 
 
 صدر إجراءات  ( أشهر من دون أن يتخذ امل

 إدر  إلغاءللهيئة  فيجوز ، تصحيح ذلك التعليقمناسبة ل
 
  صدر.اج امل

ينتج ي تالصدر على زيادة رأس ماله عند إلافصاح عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للم   (ز 

  اعنه
 
إعادة إدراج أوراقه  في صدر. وإذا رغب املصدر استحواذ عكس ي، يلغى إدراج أسهم امل

 لهذه القواعد واستيفاء املتطلبات ذات  أسهمهاملالية، فعليه تقديم طلب جديد إلدراج 
ً
وفقا

 العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة. 
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الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح  إلادراجإلغاء بتعليق التداول أو هذه املادة  تخل  ال  (ح 

 التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. 

 

 : إلالغاء الاختياري لإلدراجالثالثون السادسة و املادة 

  (أ 
 
درجتصدر ال يجوز مل

 
الهيئة. دراج إال بموافقة مسبقة من إلا إلغاء  في السوق  أوراقه املالية أ

 
 
لهيئة مع تقديم إلى الغاء إلاصدر تقديم طلب وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على امل

 :آلاتيةيشمل الطلب املعلومات أن و ، بذلك إشعار متزامن للسوق 

  .طلب إلالغاءل املحددة سبابألا  (1

 .نسخة من إلافصاح املشار إليه في الفقرة )د( من هذه املادة (2

العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا كان  نسخة من املستندات ذات (3

 
 
  .صدرإلغاء إلادراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر يتخذه امل

 القانوني املعيني   املستشارأسماء ومعلومات الاتصال الخاصة باملستشار املالي و  (4
ً
 ن وفقا

 قواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة. ل

 . هأو رفض قبول طلب إلالغاء -على تقديرها بناءً  -يجوز للهيئة  (ب 

  يجب (ج 
 
على إلغاء إلادراج بعد  على موافقة الجمعية العامة غير العادية الحصول  صدرعلى امل

 .على موافقة الهيئة هحصول

  عند إلغاء إلادراج بناءً  (د 
 
 على طلب امل

 
في ذلك  عنصدر أن يفصح للجمهور صدر، يجب على امل

 الذيسبب إلالغاء وطبيعة الحدث  ألاقلأقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن إلافصاح على 

  في تأثيره ومدى إليه أدى
 
 صدر.نشاطات امل

 

  املؤقت تعليق التداول : والثالثون  السابعةاملادة 
 
 صدربطلب من امل

  تعليقمن السوق صدر أن يطلب يجوز للم   (أ 
ً
عند وقوع حدث خالل تداول أوراقه املالية مؤقتا

النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد فترة التداول يجب إلافصاح عنه من دون تأخير بموجب 

 السوق 
 
بتعليق تداول ، وتقوم السوق صدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول وال يستطيع امل

 ألاوراق املالية لذلك 
 
 .فور تلقيها للطلب صدر امل
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 تعليق التداول عند  (ب 
ً
  بناءً  مؤقتا

 
 على طلب امل

 
في -صدر أن يفصح للجمهور صدر، يجب على امل

الحدث الذي أدى إليه ومدى وطبيعة  لهعن سبب التعليق واملدة املتوقعة  -أقرب وقت ممكن

 
 
 . صدرتأثيره في نشاطات امل

  يجوز للهيئة أن (ج 
ً
 تعلق التداول مؤقتا

 
معلومات أو  يكون لديهاصدر عندما من دون طلب من امل

 قد ظروف تكون هناك 
 
نشاط تؤثر في  ربماصدر وترى أن تلك الظروف تؤثر في نشاطات امل

  تخل  بحمايةالسوق أو 
 
صدر الذي تخضع أوراقه املالية للتعليق املستثمرين. ويجب على امل

 .ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق  النظامبلتزام الاستمرار في الا للتداول  املؤقت

( من هذه املادة إذا تبين لها ج) وفق الفقرة اقترح على الهيئة ممارسة صالحياتهتللسوق أن  (د 

  فيتؤثر  قد معلومات أو ظروف
 
السوق أو في نشاط من املحتمل أن تؤثر في و صدر أنشطة امل

 حماية املستثمرين.

رفع التعليق املؤقت  (ه  ( بإليه في الفقرة )عند انتهاء املدة املحددة في إلافصاح املشار للتداول ي 

 خالف ذلك.أو السوق من هذه املادة، ما لم تر الهيئة 
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 املوازيةقواعد السوق : الثامن الباب

 

 النطاق والتطبيقوالثالثون:  الثامنةاملادة 

درجة املصدرين املبيان التزامات في السوق املوازية و  ألاسهميهدف هذا الباب إلى تنظيم إدراج  (أ 

 فيها. أسهمهم

 وباستثناء أحكام املادة السابعة من هذه القواعد،باإلضافة إلى ألاحكام الواردة في هذا الباب،  (ب 

 
 
 أسهمهصدر الذي يرغب في إدراج تسري أحكام البابين الثاني والثالث من هذه القواعد على امل

 في السوق املوازية.

والسادس  الرابع والخامس ألابوابتسري أحكام  باإلضافة إلى ألاحكام الواردة في هذا الباب، (ج 

  والسابع
 
 في السوق املوازية. مملدرجة أسهمها ينصدر من هذه القواعد على امل

 

 املوازيةوالثالثون: أهلية التداول في السوق  التاسعةاملادة 

ويعد  الشخص  على املستثمرين املؤهلين. املوازيةيقتصر تداول ألاسهم املدرجة في السوق  (أ 

املرخص له الذي يتم من خالله تداول ألاسهم في السوق املوازية وحقوق ألاولوية الخاصة 

 عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة
ً
 .بتلك ألاسهم مسؤوال

يجب في جميع ألاحوال على ألاشخاص املرخص لهم التأكد من معرفة عمالئهم من املستثمرين  (ب 

باالستثمار في السوق املوازية، والحصول على تأكيد كتابي منهم يفيد  املؤهلين باملخاطر املترتبة

 بأنهم على علم واطالع بهذه املخاطر، وذلك قبل بدئهم بالتداول في السوق املوازية.

  استثناءً  (ج 
 
 -من غير املستثمرين املؤهلين - صدر من الفقرة )أ( من هذه املادة، يجوز ملساهمي امل

حقوق ألاولوية و ألاسهم هذه تداول  املوازيةالذين تملكوا أسهمهم قبل إدراجها في السوق 

الذي يتم من خالله تداول ألاسهم في  ويعد  الشخص املرخص له. الصادرة عن ذلك املصدر

 عن التأكد من الالتزام بهذه 
ً
السوق املوازية وحقوق ألاولوية الخاصة بتلك ألاسهم مسؤوال

 الفقرة.
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 املوازيةالشروط املتعلقة بإدراج ألاسهم في السوق : ألاربعون ادة امل

 يجب  (أ 
 
، أو شركة مساهمة مملوك غالبية رأس مالها صدر شركة مساهمة سعوديةأن يكون امل

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول املجلس. ن منملواطني

أن يكون لها سيولة كافية، حسب  في السوق املوازية شترط في ألاسهم موضوع طلب إلادراجي   (ب 

 : آلاتي

 مساهم 53عن عند إلادراج ال يقل عدد املساهمين من الجمهور ن أ (1
ً
إذا كانت القيمة  ا

تزيد على أربعين  تساوي أو  السوقية إلاجمالية املتوقعة لجميع ألاسهم املطلوب إدراجها

 إذا كانت القيمة السوقية إلاجمالية املتوقعة 
ً
مليون ريال، أو خمسة وثالثين مساهما

 . لجميع ألاسهم املطلوب إدراجها تقل عن أربعين مليون ريال

 إلادراج. عند % 23ال تقل ملكية الجمهور من فئة ألاسهم موضوع الطلب عن ن أ (2
 

أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى  -الهيئةحصول على موافقة البعد  -يجوز للسوق 

عدد ألاسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على إلى  بالنظر إذا رأت مناسبة ذلك من املساهمين 

 الجمهور.
 

 للفقرة )ب( من هذه دون إلاخالل بأي نسبة مئوية أدنى أو عدد مساهمين أقل ي   (ج 
ً
سمح به وفقا

 املادة، تشكل املتط
 
 على امل

ً
 مستمرا

ً
 . صدرلبات املنصوص عليها في تلك الفقرة التزاما

  (د 
 
 من أن  -بعد إدراج أسهمه -صدر في أي وقت إذا علم امل

ً
متطلبات الفقرة )ب( من هذه املادة أيا

 بذلك ويتخذ إلاجراءات التصحيحية الالزمة شعِ غير مستوفاة، فعليه أن ي  
ً
ر السوق فورا

  لضمان استيفاء املتطلبات
 
ر السوق بشكل مستمر عن شعِ صدر أن ي  ذات الصلة. ويجب على امل

 إلاجراءات التصحيحية.في شأن  أي تطور 

 ي (ه 
 
 أو املقترح إصدارها إذا لم جب أن يشمل طلب إلادراج جميع ألاسهم من الفئة امل

ً
صدرة سابقا

أن يشمل جب فييسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها. وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، 

 الطلب جميع ألاسهم إلاضافية املقترح إصدارها من تلك الفئة.
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 القيمةال تقل ن ، يجب أاملوازيةما لم يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق  (و 

ماليين ريال  13السوقية إلاجمالية املتوقعة بتاريخ إلادراج لجميع ألاسهم املطلوب إدراجها عن 

إدراج أسهم ذات قيمة ب السماح -الهيئةحصول على موافقة البعد  - ويجوز للسوق سعودي. 

 .رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك ألاسهم أقل إذا سوقية إجمالية

 

 الرئيسية  السوق : التحول إلى وألاربعون  الحاديةاملادة 

  (أ 
 
إدراج تلك ألاسهم في  في ويرغب املوازيةصدر الذي لديه أسهم مدرجة في السوق يجب على امل

 ألحكام الباب الثالث من هذه القواعد،  إلى السوق  لإلدراجتقديم طلب الرئيسية  سوق ال
ً
وفقا

 جميع املتطلبات ذات العالقة. وأن يستوفي

  املوازيةفي السوق  مدرجةأسهم الذي لديه  صدر لم  يجوز ل ال (ب 
ً
في  أسهمهدراج إل أن يقدم طلبا

 .املوازيةفي السوق  أسهمه إدراج تاريخمن تقويميتين بعد مض ي سنتين  إال الرئيسية  السوق 
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 : النشر والنفاذالتاسعالباب 

 

 : النشر والنفاذوألاربعون  الثانيةاملادة 

 تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها.
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شر: املالحقاالباب الع  

 

 أدوات دينإدراج أسهم أو محتويات طلب : 4امللحق 

 
 
  :أول

 محتوييجب أن يكون طلب إلادراج 
ً
  سم مقدم الطلب وموقًعا منهاعلى  ا

ً
وأن يتضمن  ،ومؤرخا

 املعلومات آلاتية:

 

 ألاسهم   (أ 

  ألاسهم الصادرة 

  العدد 

 الفئة 

 )القيمة الاسمية للسهم )بالريال السعودي 

 )القيمة املدفوعة لكل سهم )بالريال السعودي 

  بالريال السعودي( املدفوعة لألسهم الصادرةإجمالي القيمة( 

 

 أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل (ب 

  العدد 

  الفئة 

 بالريال السعودي( القيمة الاسمية(  

  بالريال السعودي(قيمة الاسترداد( 

  بالريال السعودي(إجمالي القيمة الاسمية ألدوات الدين( 

 

 ملكية ألاسهم  (ج 

  عدد حاملي ألاسهم 

  ألاسهم عدد  

  
 
 صدرأعضاء مجلس إدارة امل

  املساهمون الكبار 
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  ألاسهم التي يملكها الجمهور 

  ألاسهم التي يملكها املوظفون 

  ألاسهم التي يملكها أعضاء مجلس إلادارة 

 

 نوع إلاصدار موضوع الطلب  (د 

  عدد أو قيمة ألاوراق املالية موضوع الطلب 

 استحقاقها )إن وجد(، وتاريخ وصف ألاوراق املالية موضوع الطلب  

 ؟ إذا كانت إلاجابة ال، جميعها ألاوراق املالية موضوع هذا الطلب من النواحيتطابق هل ت

 ومتى تصبح متطابقة؟  ؟فما أوجه اختالفها

  تفاصيل شهادات امللكية 

 

:
 
  ثانيا

 بالصيغة آلاتية:
ً
 يجب أن يتضمن الطلب تفويضا

السوق تبادل أي معلومات ذات عالقة مع هيئة السوق املالية أو  إلى بهذا يفوض املصدر "

الهيئات والوكاالت والجهات ألاخرى املسؤولة عن إلاشراف على الخدمات املالية وأي جهات 

 .''أخرى ذات عالقة

 

 :
 
 ثالثا

 
 
 الصيغة آلاتية:بصدر يجب أن يرفق بالطلب إقرار من امل

 إلى: السوق املالية السعودية"

 ......................................................................نحـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضـاء مـجـلـس إدارة  

 ا)
 
إلى حــد علمنا واعتقادنا )آخذين في ذلك  ،نفصح بالتضامن والانفراد ،صدر"(ذكر اسم "امل

  ،الحرص الواجب واملعقول(
 
 صدر:أن امل

جميع الشروط املحددة لقبول إلادراج وجميع املتطلبات ألاخرى ذات العالقة  استوفى (1

املنصوص عليها في نظام السوق املالية وقواعد إلادراج وقواعد طرح ألاوراق املالية 

 .والالتزامات املستمرة

ولوائحه قدم أو سيقدم جميع املستندات املطلوبة بمقتض ى نظام السوق املالية  (2

  )بما في ذلك قواعد إلادراج(. د السوق التنفيذية وقواع



 

31 

 

 
 
صدر وكان من ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب إلادراج املقدم من امل

 أننا:
ً
 الواجب في رأينا إلافصاح عنها للسوق املالية السعودية. ونؤكد أيضا

لتزامات الاألاوراق املالية وقرأنا وفهمنا نظام السوق املالية وقواعد إلادراج وقواعد طرح  (1

 املستمرة.

فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء مجلس إدارة شركة أوراقها  (2

طلوب منا لتمكين حملة ألاوراق املالية املدرجة املفهمنا بشكل خاص و  املالية مدرجة.

 
 
  صدر.والجمهور من تقويم امل

صدر متوقف على استيفائه للمتطلبات استمرار إدراج ألاوراق املالية للم   أنكذلك نقر 

 واللوائحاملنصوص عليها في قواعد إلادراج وقواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة 

املتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن  بهذهألاخرى والتزام املصدر  وقواعد السوق  التنفيذية

لى الالتزام بنظام السوق املالية وقواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة والانفراد ع

وقواعد إلادراج والقواعد ألاخرى التي تصدرها الهيئة بما في ذلك قواعد السوق التي توافق 

عليها الهيئة من حين آلخر، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بااللتزامات املستمرة تجاه 

املالية السعودية وهيئة السوق املالية املنصوص عليها في الجزء ذي العالقة في نظام السوق 

السوق املالية وقواعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة وقواعد إلادراج، ونتعهد 

نظام السوق املالية ببالتضامن والانفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام املصـدر 

اعد طرح ألاوراق املالية والالتزامات املستمرة وقــواعد إلادراج والقـواعد ألاخرى التي وقو 

تصدرها أو تعتمدها هيئة السوق املالية من حين آلخر، ونقر بصالحية هيئة السوق املالية 

 لقواعد إلادراج،تعليق أو إلغاء إدراج ألاوراق املالية للم  ل
ً
 صدر واتخاذ أي إجراءات أخرى وفقا

لتوصية لهيئة السوق املالية بتعليق أو إلغاء إدراج لونقر بصالحية السوق املالية السعودية 

 لقواعد إلادراج.
ً
 ألاوراق املالية للمصدر واتخاذ أي إجراءات أخرى وفقا

 

وبهذا نفوض إلى السوق املالية السعودية تبادل أي معلومات ذات عالقة مع هيئة السوق 

لوكاالت والجهات ألاخرى املسؤولة عن إلاشراف على الخدمات املالية وأي املالية أو الهيئات وا

  .جهات أخرى ذات عالقة
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 عن امل

ً
 صدر: أعضاء مجلس إلادارةالتوقيع نيابة

 

 .............................................................................................................   :الاسم

 ........................................................................................................... :التوقيع

 ............................................................................................................. :التاريخ

 

 ............................................................................................................. :الاسم

 .............................................................................................................:التوقيع

 ............................................................................................................. :التاريخ

 

 .............................................................................................................  :الاسم

 .............................................................................................................  :التوقيع

 ".............................................................................................................  :التاريخ

 

 
 
 :رابعا

 .امللحق هذا بموجب املقدمة املستندات جميع من إلكترونية نسخة بالطلب يرفق أن يجب
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 محتويات طلب إدراج وحدات صندوق استثمار عقاري متداول : 2امللحق 

 

 .بالصندوق  عالقة لها أخرى  أطراف وأي الصندوق، مديرعن  تفاصيل (1

 (.السعودي)بالريال  والقيمة الوحدات عدد حيث من للصندوق  املتوقع الحجم (2

 .للوحدات الاسمية القيمة (3

 .للصندوق  املقترحة املدة (4

 .الصندوق  وحدات لطرح مستخدم مستند أي (5

 .الصندوق  إنهاء لعملية وصف (6

 .امللحقنسخة إلكترونية من جميع املستندات املقدمة بموجب هذا  (7
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 : محتويات طلب إدراج وحدات صندوق مؤشرات متداولة0امللحق 

 

بما فيهم صانع  بالصندوق، عالقة لها أخرى  أطراف وأي الصندوق، مديرعن  تفاصيل (1

 السوق.

 (.السعودي)بالريال  والقيمة الوحدات عدد حيث من للصندوق  املتوقع الحجم (2

 .للوحدات الاسمية القيمة (3

 .ومكوناته املؤشر وصف (4

 امللحق.نسخة إلكترونية من جميع املستندات املقدمة بموجب هذا  (5
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 لزيادة رأس املالنموذج الخطاب املطلوب تقديمه : 1امللحق 

 

 
 
 للحصول على موافقة السوق على إلادراج، وأن ييجب على امل

ً
حتوي صدر أن يقدم للسوق خطابا

 وتوقيعه وأن يكون  على اسم مقدم الطلب
ً
أن يحتوي على املعلومات آلاتية يجب و  .مؤرخا

 حيثما ينطبق: بخصوص زيادة رأس املال املقترحة،

 صدر قبل زيادة رأس املال وبعدها.املدرج للم  القيمة الاسمية لرأس املال  (1

2)  
 
 صدرة قبل زيادة رأس املال وبعدها. عدد ألاسهم امل

 الطريقة املقترحة لزيادة رأس املال. (3

 الجدول الزمني الكتمال زيادة رأس املال. (4

 زيادة رأس املال. لالكتمااتخاذها  يجبإلاجراءات التي  (5

صدرة قبل زيادة رأس املال.نسبة ألاسهم املزمع إصدارها إلى عدد ألا  (6
 
 سهم امل

 قيمة الاحتياطيات املزمع استخدامها لزيادة رأس املال )إن وجدت(. (7

 .)إن وجدت( طبيعة الاحتياطيات املزمع استخدامها لزيادة رأس املال (8

 لدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل )إن وجدت(.ا ألدواتالقيمة الاسمية  (9

 كسور ألاسهم )إن وجدت(.تفاصيل طريقة التعامل مع  (13

 نسخة من تعميم املساهمين أو نشرة إلاصدار )حيثما تنطبق(. (11

ستخدم وصورة مصدقة  (12
 
خذت منها قيمة الاحتياطيات التي ست

 
تاريخ الحسابات النهائية التي أ

 من تلك الحسابات.

قات إفادة حول الحصول على موافقة الجهات املختصة املعنية مع إرفاق نسخة من تلك املواف (13

 )إن وجدت(.

 امللحق.نسخة إلكترونية من جميع املستندات املقدمة بموجب هذا  (14
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 : نموذج الخطاب املطلوب لتخفيض رأس املال5امللحق 

 

 
 
 بتخفيض رأس ماله، وأن يحتوي على يجب على امل

ً
 ومؤرخا

ً
 موقعا

ً
صدر أن يقدم للسوق خطابا

 املعلومات آلاتية، حيثما ينطبق:

 صدر قبل تخفيض رأس املال وبعده.لرأس املال املدرج للم  القيمة الاسمية  (1

2)  
 
 صدرة قبل تخفيض رأس املال وبعده. عدد ألاسهم امل

 قيمة تخفيض رأس املال. (3

 الطريقة املقترحة لتخفيض رأس املال. (4

 الجدول الزمني الكتمال تخفيض رأس املال. (5

 تخفيض رأس املال. لالكتمااتخاذها  يجبإلاجراءات التي  (6

صدرة قبل تخفيض رأس املال.نسبة  (7
 
 ألاسهم املزمع إلغاؤها إلى عدد ألاسهم امل

 قيمة الاحتياطيات املزمع استخدامها لتخفيض رأس املال )إن وجدت(. (8

 .)إن وجدت( طبيعة الاحتياطيات املزمع استخدامها لتخفيض رأس املال (9

 تفاصيل طريقة التعامل مع كسور ألاسهم )إن وجدت(. (13

ستخدم وصورة مصدقة تاريخ الحسابات ال (11
 
خذت منها قيمة الاحتياطيات التي ست

 
نهائية التي أ

 من تلك الحسابات.

إفادة حول الحصول على موافقة الجهات املختصة املعنية مع إرفاق نسخة من تلك املوافقات  (12

 )إن وجدت(.

 امللحق.نسخة إلكترونية من جميع املستندات املقدمة بموجب هذا  (13

 

 

 

 

 

 


