
 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  1الصفحة 

 متهيد: (أ

الصادر باملرسوم امللكي رقم انطالًقا من أهداف اهليئة االسرتاتيجية لتطوير السوق املالية، وبناًء على نظام السوق املالية 

تمويل امللكية اجلماعية اإلطار التنظيمي لنشر مشروع  أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن ،هـ2/6/1424( وتاريخ 30)م/

 .يومًا تقومييًا مخسة وأربعنيدة ملالستطالع مرئيات العموم )"املشروع"( 

 :وعناصره الرئيسية أهداف املشروع (ب

امللكية لتمويل تنظيمي الطار اإل وضع السوق املالية من خاللالتقنية املالية يف  اتدعم ابتكاراملشروع إىل يهدف 

وذلك مبا يشمل حتديد الرتخيص الالزم ملمارسته من قبل مؤسسات السوق املالية، ومبا مّيكن الشركات احلاصلة ، اجلماعية

مبا يتماشى مع أفضل ، على تصريح جتربة التقنية املالية من احلصول على الرتخيص املناسب ملمارسته كمؤسسة سوق مالية

 . املمارسات الدولية يف هذا الشأن

  وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع يف اآلتي: 

سياق ممارسة  يفتنظيم طرح األسهم بواسطة مؤسسات السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة أعمال الرتتيب  .1

 التمويل اجلماعي باألوراق املالية. 

ألموال العمالء اليت تتسلمها تنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة أعمال الرتتيب  .2

 يف سياق ممارسة التمويل اجلماعي باألوراق املالية، وفتحها للحسابات االستثمارية وتشغيلها.

 باملقارنة مع النصوص احلالية: الئحة مؤسسات السوق املاليةعلى التعديالت املقرتحة  (ج

 

 الئحة مؤسسات السوق املالية

 يضاحاإل املقرتحالنص بعد التعديل  النص احلالي م

1  

 : املالءمة 43املادة 

... 

ال تنطبق هذه املادة يف احلاالت  ي(

 اآلتية:

... 

عندما تطرح مؤسسة السوق   (2

املالية أسهمًا أو أدوات دين 

مطروحة طرحًا عامًا، أو 

تطرح وحدات صندوق 

استثمار عام مفتوح منخفض 

 املخاطر أو توزعها.

... 

 : املالءمة 43املادة 

... 

ال تنطبق هذه املادة يف احلاالت  ي(

 اآلتية:

... 

عندما تطرح مؤسسة السوق  (2

املالية أسهمًا أو أدوات دين 

مطروحة طرحًا عامًا، أو 

تطرح وحدات صندوق استثمار 

عام مفتوح منخفض املخاطر أو 

أوراقًا مالية طرح أو ت، توزعها

من خالل منصات التمويل 

 .اجلماعي باألوراق املالية

... 

بيان تهدف التعديالت املقرتحة إىل 

عدم انطباق أحكام املالءمة الواردة 

يف املادة الثالثة واألربعون من الئحة 

مؤسسات على  مؤسسات السوق املالية

عندما تطرح أوراقاً مالية السوق املالية 

من خالل منصات التمويل اجلماعي 

 باألوراق املالية.
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 الئحة مؤسسات السوق املالية

 يضاحاإل املقرتحالنص بعد التعديل  النص احلالي م

2  

 والنطاق  : الغرض69املادة 

... 

ال جيوز حفظ أموال العمالء أو   (ج

أصوهلم وفقًا ألحكام هذا الباب 

مؤسسة سوق مالية إال من خالل 

ممارسة أعمال مرخص هلا يف 

 احلفظ.

 والنطاق  : الغرض69املادة 

... 

ال جيوز حفظ أموال العمالء أو   (ج

 البابأصوهلم وفقًا ألحكام هذا 

مؤسسة سوق مالية إال من خالل 

ممارسة أعمال مرخص هلا يف 

 احلفظ.

استثناء من أحكام الفقرة )ج( من  د( 

هذه املادة، جيوز ملؤسسة السوق 

املرخص هلا يف ممارسة املالية 

أن حتفظ وفقًا أعمال الرتتيب 

ألحكام هذا الباب أموال العمالء 

اليت تتسلمها يف سياق ممارسة 

التمويل اجلماعي باألوراق املالية، 

ني لبشريطة استيفائها املتط

 :نياإلضافيني اآلتي

( أن ال تتجاوز أموال العمالء 1

احملتفظ بها أربعني مليون ريال 

 سعودي.

( أن ال تتجاوز أموال عميل 2

التجزئة احملتفظ بها مئة ألف 

 ريال سعودي.

بيان تهدف التعديالت املقرتحة إىل 

مؤسسات األحكام امُلنظمة حلفظ 

املرخص هلا يف ممارسة السوق املالية 

يف العمالء ألموال أعمال الرتتيب 

التمويل اجلماعي  تهاسياق ممارس

  .باألوراق املالية

 باملقارنة مع النصوص احلالية:تعليمات احلسابات االستثمارية على التعديالت املقرتحة  (د

 تعليمات احلسابات االستثمارية

 يضاحاإل  النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

 أحكام متهيديةاملادة األوىل: 

تهدف هذه التعليمات إىل تنظيم   (أ

فتح احلسابات االستثمارية 

األشخاص وتشغيلها من قبل 

املرخص هلم يف ممارسة أنشطة 

التعامل أو اإلدارة أو احلفظ، 

وإىل حتديد القواعد اإلشرافية 

 أحكام متهيديةاملادة األوىل: 

تهدف هذه التعليمات إىل تنظيم   (أ

فتح احلسابات االستثمارية 

مؤسسات السوق  وتشغيلها من قبل

عند تقدميها أي خدمات  املالية

 ،أو اإلدارة ،التعامل تتعلق بأعمال

االستثمار من خالل ، أو أو احلفظ

باألوراق  التمويل اجلماعيمنصات 

دف التعديالت املقرتحة إىل إلزام ته

مؤسسات السوق املالية بأحكام 

تعليمات احلسابات االستثمارية عند 

تقدميها أي خدمات تتعلق بأعمال 

االستثمار من خالل منصات التمويل 

 اجلماعي باألوراق املالية.
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 تعليمات احلسابات االستثمارية

 يضاحاإل  النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

والرقابية ذات الصلة 

 باحلسابات االستثمارية.

... 

حتديد القواعد وإىل  املالية؛

اإلشرافية والرقابية ذات الصلة 

 باحلسابات االستثمارية.

... 

2  

 املادة الثالثة: قبول العمالء

... 

 الشخص املرخص لهجيب على  ب( 

عند قبوله أّي عميل عدم تقديم 

أّي خدمات تتعلق بأعمال 

يف التعامل أو اإلدارة أو احلفظ 

إال بعد التوقيع  األوراق املالية

على اتفاقية فتح حساب 

استثماري مع ذلك العميل 

حتتوي مجيع البيانات الواردة 

ة الرابعة من هذه يف املاد

التعليمات وفتح حساب 

 استثماري له. 

... 

 املادة الثالثة: قبول العمالء

... 

 مؤسسة السوق املاليةجيب على ب( 

أّي عميل عدم تقديم أّي  اعند قبوهل

أو  ،خدمات تتعلق بأعمال التعامل

االستثمار أو  ،أو احلفظ ،اإلدارة

 التمويل اجلماعيمن خالل منصات 

إال بعد التوقيع على  ،املاليةألوراق با

اتفاقية فتح حساب استثماري مع 

ذلك العميل حتتوي مجيع البيانات 

الواردة يف املادة الرابعة من هذه 

التعليمات وفتح حساب استثماري 

 له.

... 

 احلالية:التعديالت املقرتحة على قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة باملقارنة مع النصوص  هـ( 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

 الطرح املستثنى: السادسةاملادة 

اإلخالل بالئحة أعمال دون   (أ

األوراق املالية والئحة مؤسسات 

السوق املالية، يكون الطرح 

هذه  مستثنًى من متطلبات

من احلاالت  أيّ  القواعد يف

 : اآلتية

... 

 الطرح املستثنى: السادسةاملادة 

اإلخالل بالئحة أعمال األوراق دون   (أ

املالية والئحة مؤسسات السوق 

املالية، يكون الطرح مستثنًى من 

من  هذه القواعد يف أيّ  متطلبات

 : احلاالت اآلتية

... 

إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة  ( 9

سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة 

أعمال الرتتيب يف سياق ممارستها 

 ،باألوراق املاليةالتمويل اجلماعي 

أحكامًا قرتحة التعديالت املتضّمنت 

تنظيم طرح األسهم إىل مقرتحة تهدف 

بواسطة مؤسسات السوق املالية 

املرخص هلا يف ممارسة أعمال الرتتيب 

سياق ممارسة التمويل اجلماعي  يف

  ، مبا يف ذلك ما يأتي: باألوراق املالية

. حتديد نوع الطرح من خالل منصات 1

التمويل اجلماعي باألوراق املالية 

حاالت الطرح املستثنى وفقًا كأحد 

لقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 .، وبيان متطلباته وشروطهاملستمرة
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 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 للمتطلبات والشروطوذلك وفقًا 

 :اآلتية

أن يكون الطرح ألسهم جديدة  .أ

أن ال يستخدم ، وللمصدر

املصدر متحصالت الطرح يف 

تقديم القروض أو االستثمار يف 

 كيانات أخرى. 

شركة صدر املأن ال يكون  .ب

يف السوق، أو مدرجة أسهمها 

لشركة مدرجة شركة تابعة 

يف السوق، أو أي  أسهمها

آخر أو فئة أخرى من مصدر 

 املصدرين حبسب ما حتدده

 . اهليئة

 أن ال يتجاوز إمجالي طرح .ج

من ألسهم من الفئة نفسها ا

خالل مجيع منصات التمويل 

أو  اجلماعي باألوراق املالية

-للمصدر ذاته الطرح احملدود 

التالية  اثين عشر شهرًاخالل 

أكثر  -النتهاء عملية الطرح

من عشرة ماليني ريال سعودي 

وأن ال يتزامن ، أو ما يعادله

الطرح من خالل منصة التمويل 

اجلماعي باألوراق املالية مع أي 

طرح آخر للمصدر ذاته من 

خالل منصة أخرى للتمويل 

األوراق املالية أو باجلماعي 

 .طرح خاص

أن يكون الطرح مقتصرًا على  .د

العمالء املسجلني يف منصة 

باألوراق  التمويل اجلماعي

بلغ وأن ال يتجاوز امل املالية،

اكتتاب كل املرتتب على 

ميكن  اليت. حتديد نوع األوراق املالية 2

طرحها من خالل منصات التمويل 

 اجلماعي باألوراق املالية.

املصدرين الذي ميكن هلم  . حتديد نوع3

تمويل طرح األسهم من خالل منصات ال

 اجلماعي باألوراق املالية.

العمالء املتاح هلم حتديد فئات  .4

املشاركة يف االكتتاب يف األسهم 

املطروحة من خالل منصات التمويل 

 اجلماعي باألوراق املالية.

بيان املعلومات الواجب توافرها يف  .5

مستند طرح األسهم من خالل منصات 

 التمويل اجلماعي باألوراق املالية.
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 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

مخسة  التجزئةعميل من عمالء 

ألف ريال سعودي أو  ينوعشر

 . ما يعادله لكل عملية طرح

أن ال يتاح لعمالء التجزئة  .ه

املشاركة يف االكتتاب يف 

أسهم مصدر غري مؤسس يف 

 اململكة. 

عد املصدر مستند طرح أن ُي .و

وفق متطلبات امللحق )*( من 

كون هذه القواعد، وأن ي

مستند الطرح متاحًا للعمالء 

املسجلني يف منصة التمويل 

من  باألوراق املالية اجلماعي

خالل املوقع اإللكرتوني 

ملؤسسة السوق املالية خالل مدة 

ال تقل عن مخسة أيام قبل 

 التاريخ احملدد لبدء الطرح. 

( 45) فرتة الطرحأن ال تتجاوز  .ز

، وأن ال يقل إمجالي ًايوم

متحصالت الطرح خالل تلك 

من إمجالي  (%80)املدة عن 

امُلفصح عنها يف  لطرحاقيمة 

ويف حال عدم . مستند الطرح

على اكتمال الطرح، جيب 

مؤسسة السوق املالية أن تعيد 

- مبالغ االكتتاب للمكتتبني

خالل  -دون فرض أي رسوم

( أيام من 5مدة ال تزيد عن )

 الطرح.  انتهاء فرتة

أن تتيح مؤسسة السوق املالية  .ح

لعميلها املكتتب إلغاء اكتتابه 

اعة من وقت ( س48خالل )

أن تقدميه طلب االكتتاب، و

تشعر مؤسسة السوق املالية 
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 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

عميلها الذي اكتتب يف األسهم 

 -فورًا ودون تأخري-املطروحة 

باكتمال الطرح أو إلغائه وعند 

يف سجل املساهمني  قيد أسهمه

 ر.للمصد

على  جوهرٌي تغرٌيإذا طرأ  .ط

مستند الطرح قبل بدء عملية 

الطرح أو بعد بدء عملية الطرح 

فيجب على  ا،وقبل انتهائه

مؤسسة السوق إشعار  املصدر

 فور علمه بذلك التغري. املالية

يف  ملؤسسة السوق املاليةوجيوز 

هذه احلالة ووفقًا لتقديرها أن 

إعادة تقديم  املصدرتطلب من 

لطرح، كذلك جيوز مستند ا

هلا إعادة فرض فرتة األيام 

 املنصوص عليها يف اخلمسة

( من 9/والفرعية ) الفقرة

الفقرة )أ( من هذه املادة. وجيب 

على مؤسسة السوق املالية أن 

تشعر عميلها الذي اكتتب يف 

األسهم املطروحة فوراً ومن دون 

تأخري بذلك التغري، وحيق 

للعميل الذي اكتتب قبل 

يلغي أو اإلشعار بذلك التغري أن 

قبل انتهاء فرتة  يعّدل اكتتابه

  الطرح.

2  

 الطرح املستثنى: السادسةاملادة 

... 

على الطارح أو مؤسسة جيب   (ب

السوق املالية )يف حال توجيه 

الطرح بواسطة مؤسسة سوق 

مالية( عند قيامه بطرح  

مستثنى إشعار اهليئة بشكل 

 الطرح املستثنى: السادسةاملادة 

... 

على الطارح أو مؤسسة السوق جيب   (ب

املالية )يف حال توجيه الطرح 

بواسطة مؤسسة سوق مالية( عند 

قيامه بطرح  مستثنى إشعار اهليئة 

بشكل ربع سنوي بالعدد اإلمجالي 

 بيانتهدف التعديالت املقرتحة إىل 

الذي الربع سنوي متطلبات اإلشعار 

يف شأن الطروحات من هليئة إىل اُيقدم 

التمويل اجلماعي باألوراق خالل منصة 

 .املالية
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 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ربع سنوي بالعدد اإلمجالي 

للطروح املستثناة اليت قام بها 

وقيمها، باإلضافة إىل 

التالية بشأن كل املعلومات 

 : طرح قام به

... 

 

للطروح املستثناة اليت قام بها 

وقيمها، باإلضافة إىل املعلومات 

 : التالية بشأن كل طرح قام به

... 

معلومات العمالء املكتتبني يف  (11

يف حال كان الطرح األسهم 

( من 9لفقرة الفرعية )ل وفقًا

مع  ،الفقرة )أ( من هذه املادة

بيان أي جتاوز للمتطلبات 

ها والشروط املفروضة مبوجب

 .)إن وجد(

... 

3  

 الطرح املستثنى: السادسةاملادة 

... 

 

 الطرح املستثنى: السادسةاملادة 

... 

أسهماً وفقًا لشخص اشرتى ال جيوز  د( 

( من الفقرة )أ( 9للفقرة الفرعية )

)يشار إليه هنا بـ من هذه املادة 

، األسهم"الناقل"( أن يعرض تلك 

وال أن يبيعها لشخص )يشار إليه 

هنا بـ "املنقول إليه"(، ما مل يكن 

ذلك العرض أو البيع بواسطة 

مؤسسة سوق مالية، وشرط 

 : استيفاء أحد املتطلبات اآلتية

يكون السعر الواجب ن أ ( 1

يزيد  ال األسهمسداده لقاء تلك 

ن ألف ريال يمخسة وعشرعلى 

 سعودي أو ما يعادله.

أو بيعها على  عرض األسهم (2

مستثمر من فئة عميل مؤهل أو 

 . عميل مؤسسي

أو بيعها يف أي  عرض األسهم (3

حاالت أخرى وفقًا ملا حتدده 

 .  هلذه األغراض اهليئة

تنظيم تهدف التعديالت املقرتحة إىل 

ثانوية لألسهم املطروحة نشاط السوق ال

التمويل اجلماعي  من خالل منصات

 .باألوراق املالية



 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  8الصفحة 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

حتقيق ما ورد يف الفقرة تعذر إذا  هـ( 

( من هذه د( من الفقرة )1الفرعية )

 األسهمسعر  ارتفاعاملادة بسبب 

اليت يتم عرضها أو بيعها للمنقول 

إليه منذ تاريخ الطرح األصلي، 

فيجوز للناقل أن يعرض أو يبيع 

إذا كان سعر  أسهمًااملنقول إليه 

 الشرائها خالل فرتة الطرح األصلي 

ن ألف ريال يعشرمخسة ويزيد على 

 سعودي أو ما يعادله. 

تعذر حتقيق ما ورد يف الفقرة إذا  و( 

( من هذه املادة، فيجوز للناقل هـ)

أو أن يبيعها إذا  األسهمأن يعرض 

باع كل ما ميلك منها ملنقول إليه 

 .  واحد

( هـ( و)دأحكام الفقرات )تسري  ز( 

( من هذه املادة على مجيع وو)

األشخاص الالحقني املنقولة إليهم 

 األسهم. تلك 

القيود الواردة يف الفقرات تسقط  ح( 

من هذه املادة و)ز( ( و( و)هـ( و)د)

يف السوق من  أسهمعند قبول إدراج 

نفسها اخلاضعة هلذه  األسهمفئة 

 .القيود

4  - 

 الباب احلادي عشر: املالحق

امللحق )*(: حمتويات مستند طرح 

 التمويل اجلماعي من خاللاألسهم 

  باألوراق املالية

من جيب أن حيتوي مستند طرح األسهم 

 باألوراق املالية التمويل اجلماعي خالل

املتعلقة  على مجيع املعلومات اجلوهرية

واإلفصاح عنها بشكل عادل  باملصدر،

مبا ُيمكن املستثمر من  ،وغري مضلل

فهم طبيعة الطرح واختاذ قراره 

يهدف امللحق املقرتح إىل حتديد احلد 

األدنى من املعلومات اليت جيب أن 

من خالل طرح األسهم يتضمنها مستند 

التمويل اجلماعي باألوراق منصات 

 .املالية



 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  9الصفحة 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

االستثماري بناءً على إدراك ودراية، وأن 

 أدنى:  حبدحيتوي على املعلومات التالية 

 ملخص الطرح:  . 1

ًا جيب أن يتضمن هذا القسم تنويه

املستهدفني بشأن للمستثمرين 

 كاماًل مستند الطرحأهمية قراءة 

قبل اختـاذ قرارهم االستثماري، 

على  -حبد أدنى-وأن حيتوي 

 املعلومات التالية:

امُلصدر، ومكان اسم  .أ

تسجيله، وعنوان مقر عمله 

املراد  األسهمالرئيس، وعدد 

 وفئاتها. طرحها 

 رأس مال امُلصدر. .ب

 إمجالي عدد أسهم امُلصدر.  .ج

 القيمة االمسية للسهم.  .د

 فرتة الطرح وشروطه.  .ه

إمجالي عدد األسهم  .و

 .املطروحة

الطرح )بالريال  سعر .ز

 السعودي(.

)بالريال  إمجالي قيمة الطرح .ح

 السعودي(.

 استخدام متحصالت الطرح.  .ط

 عدد املطروح عليهم وفئاتهم.  .ي

وأنواع األوراق املالية عدد  .ك

إصدارها  للُمصدراليت سبق 

خالل االثين عشر شهرًا 

 .املاضية

األدنى الالزم سداده من املبلغ  .ل

 كل مطروح عليه، إن وجد.

 إجراءات عدم اكتمال الطرح. .2



 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  10الصفحة 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 القسم هذا حيتوي نجيب أ

 املصدر سيتخذها اليت االجراءات

 .الطرح اكتمال عدم حال يف

 املالية املراجعة للمصدر القوائم .3

 . -إن وجدت-آلخر سنة مالية 

ملخص واملصدر أعمال  خطة .4

 :املالية املعلومات

أن يتضمن هذا القسم ملخصًا  جيب

عن خطة أعمال املصدر واملعلومات 

املالية األساسية اليت حيتوي عليها 

مستند الطرح، مبا يف ذلك 

التنبؤات املالية واالفرتاضات املبنية 

قات عليها، والوضع املالي والتدف

ة لألداء يالنقدية واملؤشرات الرئيس

   .املالي والتشغيلي للُمصدر

  :آلية تسعري األسهم .5

أن حيتوي هذا القسم على اآللية جيب 

اليت مت بناًء عليها حتديد سعر األسهم 

 اخلاضعة ملستند الطرح هذا. 

 املصاريف: .6

جيب أن يتضمن هذا القسم 

تفاصيل عن إمجالي مصاريف 

 الطرح.  

امللكية يف املصدر قبل  هيكل .7

 وبعد الطرح. 

اليت تنطوي على وجود  األعمال .8

أطراف ذوي عالقة أو تعارض 

 مصاحل. 

االستثمار والدعاوى  خماطر .9

وأثرها  القائمة اجلوهريةالقضائية 

 على أعمال املصدر. 

 : املالية السوق مؤسسة خطاب. 10

جيب على املصدر أن حيصل على 

خطاب موافقة من مؤسسة السوق 



 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  11الصفحة 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املالية على استخدام امسها وشعارها 

وإفادتها يف مستند الطرح؛ وأن يرفق 

مبستند الطرح تأكيدًا من مؤسسة 

السوق املالية بالصيغة اآلتية )ُيقدم على 

األوراق الرمسية اخلاصة مبؤسسة 

   السوق املالية(:

سم مؤسسة السوق حنن .....")ضع ا"

املالية(" نؤكد، حبسب معرفتنا، وبعد 

القيام بالدراسة الواجبة وإجراء 

التحريات الالزمة عن طريق امُلصدر 

وأعضاء جملس إدارته، أن امُلصدر قد 

استوفى مجيع الشروط املطلوبة لطرح 

األسهم من خالل التمويل اجلماعي 

باألوراق املالية وفقًا ملتطلبات قواعد 

وراق املالية وااللتزامات طرح األ

املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية 

حبسب -)اهليئة(، ونؤكد أن امُلصدر 

قد قدم  -علمنا ويف حدود صالحياتنا

مجيع املعلومات والتوضيحات الالزمة 

ضمن هذا املستند وفقاً ملتطلبات قواعد 

طرح األوراق املالية وااللتزامات 

ؤكد أننا قد املستمرة. وبصفة خاصة ن

اختذنا خطوات معقولة للتحقق من أن 

أعضاء جملس إدارة امُلصدر يفهمون 

طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقًا لنظام 

السوق املالية ولوائحه التنفيذية، وأننا 

قد توصلنا إىل رأي معقـول، يستند إىل 

حتـريات كافية وخربة مهنية، بأن 

امُلصدر قد استوفى مجيع املتطلبات 

عالقة، وأن امُلصدر أفصح عن ذات ال

مجيع املعلومات املطلوبة مبوجب قواعد 

طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 ."املستمرة



 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  12الصفحة 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 يضاحاإل النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

توي مستند الطرح على حيجيب أن 

 البيان اآلتي:

"ال جيوز توزيع هذا املستند يف اململكة 

 منصة يف املسجلني العمالءإال على 

 لدى باألوراق املالية اجلماعي التمويل

ويتحمل أعضاء  .املالية السوق مؤسسة

أمساؤهم  الواردة امُلصدر دارة إجملس 

جمتمعني  هذا الطرح مستند ضمن

ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة 

املعلومات الواردة يف مستند الطرح 

هذا، ويؤكدون حبسب علمهم 

واعتقادهم، بعد إجراء مجيع 

الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، 

توجد أي وقائع أخرى ميكن أن أنه ال 

يؤدى عدم تضمينها املستند إىل جعل أي 

هيئة  ُتعطيوال . إفادة واردة فيه مضللة

السوق املالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا 

املستند أو اكتماله، وختلي نفسها 

صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة 

تنتج عما ورد يف هذا املستند أو 

منه. وجيب على االعتماد على أّي جزء 

 األسهم املطروحةالراغبني يف شراء 

مبوجب هذا املستند حتري مدى صحة 

حمل الطرح.  باألسهماملتعلقة  املعلومات

ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا 

املستند، جيب استشارة مستشار مالي 

إن االستثمار يف األسهم مرخص له. 

ينطوي على خماطر عالية حمل الطرح 

ستثمار فيها مالئمًا إال وقد ال يكون اال

للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا 

وخماطر هذا االستثمار وحتمل أّي 

، واليت قد متتد خسارة قد تنجم عنه

 خسارة كامل مبلغ االستثمار." إىل

 



 
 

 

 مشروع اإلطار التنظيمي لتمويل امللكيـة اجلماعية
 

 13من  13الصفحة 

 باملقارنة مع النصوص احلالية:قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها التعديالت املقرتحة على  و(

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 يضاحاإل  التعديل املقرتحالنص بعد  النص احلالي م

1  - 

: طرح التمويل اجلماعي باألوراق املالية

من خالل منصة متويل  أوراق مالية

مجاعي باألوراق املالية على مشرتكي 

بواسطة مؤسسة  تلك املنصة، وذلك

مرخص هلا يف ممارسة  سوق مالية

 .أعمال الرتتيب

هدف التعديل املقرتح إىل إضافة تعريف ي

التمويل اجلماعي باألوراق ملصطلح "

قائمة املصطلحات " ضمن املالية

املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية 

 وقواعدها. 

2  - 

منصة التمويل اجلماعي باألوراق املالية: 

منصة إلكرتونية ملمارسة التمويل 

لدى مؤسسة  اجلماعي باألوراق املالية

مرخص هلا يف ممارسة  سوق مالية

  . أعمال الرتتيب

هدف التعديل املقرتح إىل إضافة تعريف ي

التمويل اجلماعي ملصطلح "منصة 

قائمة " ضمن باألوراق املالية

املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة 

 السوق املالية وقواعدها.
 


