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 متهيد: أ( 

وبناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي ، أهداف اهليئة االسرتاتيجية يف تنظيم السوق املالية وتطويرهاانطالقًا من 

مشروع تعديل قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات نشر  قراره املتضمنهـ، أصدر جملس اهليئة 2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/

 .يومًا تقومييًا مخسة وأربعنيالستطالع مرئيات العموم ملدة  )"املشروع"(املستمرة 

 أهداف املشروع: ب(

وتطوير األحكام املنظمة  إىل تنظيم تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف السوق،املشروع يهدف 

 . إلصدار أدوات الدين القابلة للتحويل، وتنظيم إصدار أدوات الدين القابلة للتبديل

تنظيم تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا لغرض لالتعديالت املقرتحة على قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  (ج

 باملقارنة مع النصوص احلالية: ،اإلدراج املباشر يف السوق

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

 الثالثالباب 

 الطرح اخلاص

... 

 الثالثالباب 

 الطرح اخلاص

.... 

الفصل الثاني: تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج  املطروحة طرحًا خاصًا

 املباشر يف السوق

 

املادة اخلامسة عشرة: تسجيل أدوات الدين 

اإلدراج املباشر املطروحة طرحًا خاصًا لغرض 

 يف السوق

يهدف هذا الفصل إىل تنظيم تسجيل أدوات 

لغرض اإلدراج  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

 يف اململكة.وق املباشر يف الس

 

 املادة السادسة عشرة: االلتزام بقواعد اإلدراج

ال جيوز للُمصدر تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج املباشر املطروحة طرحًا خاصًا 

قبل اختاذ الرتتيبات الالزمة إلدراج يف السوق 

تلك األوراق املالية يف السوق وفقًا لقواعد 

 اإلدراج.

 

 املادة السابعة عشرة: املوافقات املطلوبة

ال جيوز للُمصدر تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج املباشر  املطروحة طرحًا خاصًا

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

استحداث فصل جديد بعنوان "تسجيل أدوات 

الدين املطروحة طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج 

املباشر يف السوق"، وذلك ضمن الباب الثالث 

)الطرح اخلاص( من قواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة. ويتضمن الفّصل 

تهدف إىل تنظيم حة املشار إليه أحكامًا مقرت

املطروحة طرحًا خاصًا تسجيل أدوات الدين 

، مبا يف ذلك لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

 ما يأتي: 

بيان املوافقات اليت جيب أن حيصل عليها  . 1

املصدر لتسجيل أدوات الدين املطروحة 

طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف 

 السوق.

قة بتعيني املصدر بيان املتطلبات ذات العال .2

للمستشارين، مبا يف ذلك املتطلبات 

الواجب توافرها يف املستشار املالي 

والتزاماته، واملتطلبات الواجب توافرها 

 يف املستشار القانوني والتزاماته.

بيان شروط تسجيل أدوات الدين  .3

املطروحة طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج 

 املباشر يف السوق.

بيان متطلبات التقّدم إىل اهليئة لطلب  .4

تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

، خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف السوق
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

إال بعد احلصول على مجيع  يف السوق

املوافقات املطلوبة مبوجب النظام األساسي 

للمصدر ونظام الشركات ولوائحه 

عدم وجود أي قيود التنفيذية، والتأكد من 

. متنع من تسجيلها وإدراجها إدراجًا مباشرًا

ويف حال تسجيل أدوات الدين املطروحة 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوق طرحاً خاصًا

بل منشأة ذات أغراض خاصة، فال جيوز من ق

تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

إال مبوافقة جملس إدارة املنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة وجملس إدارة الراعي. 

 

 املادة الثامنة عشرة: تعيني ممثلي امُلصدر 

إثنني له  جيب على امُلصدر تعيني ُممِثَلني (أ

تعلقة أمام اهليئة جلميع األغراض امل

بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما 

التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة 

وهذه القواعد، على أن يكون أحدهما 

عضو جملس إدارة واآلخر من كبار 

التنفيذيني. ويف حال كان تسجيل 

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

من قبل  لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

خاصة، جيب على منشأة ذات أغراض 

تلك املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

والراعي تعيني ُممِثَلني لكل منهما أمام 

اهليئة جلميع األغراض املتعلقة بهذه 

القواعد، على أن يكون ممثلي املنشأة 

ذات األغراض اخلاصة من أعضاء 

جملس اإلدارة، بينما يكون أحد 

ممثلي الراعي عضو جملس إدارة 

 تنفيذيني. واآلخر من كبار ال

امُلصدر تقديم تفاصيل جيب على  (ب

كتابية عن كيفية االتصال مبمثَليه، 

مبا يف ذلك أرقام هاتف املكتب، 

واجلوال، وعنوان الربيد اإللكرتوني، 

باإلضافة إىل تفاصيل كتابية عن 

مبا يف ذلك املستندات املؤيدة اليت جيب 

 إرفاقها بطلب التسجيل.

بيان املعلومات الواجب توافرها يف مستند  .5

تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

دراج املباشر يف السوق، خاصًا لغرض اإل

ومستند التسجيل التكميلي، واملتطلبات 

 ذات العالقة بنشرهما.

. بيان صالحيات اهليئة جتاه طلب تسجيل 6

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوق.

. بيان املتطلبات ذات العالقة بااللتزامات 7

لب املستمرة على املصدر الذي تقدم بط

تسجيل أدوات دين مطروحة طرحًا خاصًا 

لغرض اإلدراج املباشر يف السوق من تاريخ 

إدراج أدوات الدين حمل الطلب إدراجًا 

 مباشرًا.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

كيفية االتصال مبمثلي الراعي يف حال 

كان الطرح من قبل منشأة ذات 

 . أغراض خاصة

وممثليه املشار إليهم  املصدرجيب على  (ج

يف الفقرة )أ( من هذه املادة تزويد اهليئة 

من دون تأخري جبميع املعلومات 

واإليضاحات والدفاتر والسجالت 

اهليئة لغرض  منهم والنماذج اليت تطلبها

تطبيق النظام ونظام الشركات 

ولوائحهما التنفيذية واألنظمة األخرى 

يت جيب ذات العالقة وهذه القواعد وال

أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة 

 . وغري مضللة

 

 املادة التاسعة عشرة: تعيني املستشارين

إذا قدم امُلصدر طلباً لتسجيل أدوات دين  (أ

مطروحة طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج 

املباشر يف السوق فيجب عليه تعيني 

 مستشار مالي ومستشار قانوني.

أدوات دين مطروحة على ُمصدر جيب  (ب

طرحًا خاصًا مت إدراجها إدراجًا مباشرًا 

تعيني مستشار مالي يف السوق 

ومستشار قانوني عند التقدم بطلب 

اختياريًا وفقًا ألحكام ها إللغاء إدراج

 قواعد اإلدراج.

يف مجيع األوقات أن تطلب من للهيئة  (ج

أو امُلصدر تعيني مستشار قانوني 

من  ماغريه كليهما أوأو مستشار مالي 

املستشارين لتقديم املشورة إىل امُلصدر 

حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه 

التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام 

 . الشركات أو لوائحه التنفيذية

جيب على املستشار القانوني واملستشار  (د

املالي مراعاة ما تقتضيه أصول املهنة 

ومبادئها عند تقدميهما للمشورة إىل 

در بشأن طلب تسجيل أدوات الدين امُلص

املطروحة طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املباشر يف السوق أو تطبيق هذه 

القواعد، أو النظام، أو لوائحه 

 التنفيذية أو قواعد السوق.

 

املادة العشرون: املتطلبات الواجب توافرها يف 

 املستشار املالي والتزاماته 

للُمصدر جيب أن يكون املستشار املالي  (أ

مرخصًا له من اهليئة يف ممارسة أعمال 

الرتتيب وكذلك يف ممارسة أي أعمال 

أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة 

باخلدمات اليت اتفق مع امُلصدر على 

 تقدميها.

عند تقديم امُلصدر طلبًا إىل اهليئة  (ب

لتسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف 

جيب على املستشار املالي السوق، 

 االلتزام باآلتي:

أن يكون جهة االتصال الرئيسة  (1

 مع اهليئة يف شأن الطلب.

بعد بذل العناية -التأكد بنفسه  (2

املهنية الالزمة، واالستفسار من 

من أن  -امُلصدر ومستشاريه

امُلصدر استوفى مجيع الشروط 

املطلوبة لتسجيل أدوات الدين 

غرض املطروحة طرحًا خاصًا ل

اإلدراج املباشر يف السوق، ومجيع 

 املتطلبات األخرى ذات العالقة.

تقديم أّي معلومات أو إيضاحات  (3

إىل اهليئة بالصيغة املطلوبة وخالل 

املهلة الزمنية اليت حتددها؛ لغرض 

التحقق من التزام املستشار املالي 

ولوائحه وامُلصدر بالنظام 

 .التنفيذية وقواعد السوق

تقديم خطاب إىل اهليئة بالصيغة  (4

( من هذه 16الواردة يف امللحق )

 .القواعد

إذا علم املستشار املالي بأّي معلومات  (ج

يرى أن تأخذها اهليئة باالعتبار خالل 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

الفرتة الواقعة بني تقديم اخلطاب املشار 

( من الفقرة 4إليه يف الفقرة الفرعية )

( من الفقرة 4)ب( أو الفقرة الفرعية )

( من هذه املادة )حيثما ينطبق( )د

دوات استكمال اإلدراج املباشر ألو

الدين املطروحة طرحًا خاصًا، فيجب 

على املستشار املالي إبالغ اهليئة بها من 

 دون تأخري. 

أدوات الدين  يف حال كان طلب تسجيل (د

لغرض اإلدراج  املطروحة طرحًا خاصًا

املباشر يف السوق من قبل منشأة ذات 

صة، جيب على املستشار أغراض خا

عند تقديم طلب إىل اهليئة  -املالي

لتسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

 التزام اآلتي: -

أن يكون جهة االتصال الرئيسة  (1

 مع اهليئة يف ما يتعلق بالطلب.

التأكد بنفسه بعد بذل العناية  (2

من املهنية الالزمة، واالستفسار 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

والراعي ومستشاريهما، أن 

الراعي واملنشأة ذات األغراض 

اخلاصة قد استوفيا مجيع 

الشروط املطلوبة لتسجيل أدوات 

 الدين املطروحة طرحًا خاصًا

للمنشأة، واملتطلبات األخرى ذات 

 العالقة.

تقديم أي معلومات أو إيضاحات  (3

وخالل  إىل اهليئة بالصيغة املطلوبة

املهلة الزمنية اليت حتددها لغرض 

التحقق من التزام املستشار املالي 

والراعي واملنشأة ذات األغراض 

 اخلاصة بالنظام ولوائحه التنفيذية

 . وقواعد السوق

تقديم خطاب إىل اهليئة بالصيغة   (4
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

( )أ( من 16الواردة يف امللحق )

 هذه القواعد.

ت الواجب املادة احلادية والعشرون: املتطلبا

 توافرها يف املستشار القانوني والتزاماته

جيب أن يكون املستشار القانوني  (أ

حاصاًل على ترخيص يف ممارسة املهنة 

 يف اململكة.

جيب على املستشار القانوني للُمصدر  (ب

تقديم خطاب إىل اهليئة بالصيغة الواردة 

( )أ( 17( أو امللحق )17يف امللحق )

)حيثما ينطبق( من هذه القواعد عند 

تقديم امُلصدر طلب تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج املطروحة طرحًا خاصًا 

 .املباشر يف السوق

تسجيل أدوات  املادة الثانية والعشرون: شروط

لغرض اإلدراج الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 املباشر يف السوق

يشرتط لتسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

 اآلتي:  لغرض اإلدراج املباشر يف السوقخاصاً 

 أن يكون امُلصدر شركة مساهمة.  (1

أدوات الدين أن يكون طلب تسجيل  (2

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

مصحوبًا  يف السوقاإلدراج املباشر 

مبستند تسجيل أدوات الدين 

لغرض املطروحة طرحًا خاصًا 

   . اإلدراج املباشر يف السوق

أدوات عند تقديم طلب لتسجيل  (3

لغرض الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

، جيب أن اإلدراج املباشر يف السوق

يكون امُلصدر قد مارس نشاطًا 

رئيسًا بنفسه أو من خالل واحدة أو 

ن شركاته التابعة خالل أكثر م

الثالث سنوات املالية السابقة على 

 األقل. 

أدوات عند تقديم طلب لتسجيل  (4

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا



 
 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةمشروع تعديل 
  

 
 

 104من  7الصفحة 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جيب أن  ،اإلدراج املباشر يف السوق

يكون امُلصدر قد أعّد قوائمه املالية 

املراجعة عن السنوات املالية الثالث 

 السابقة على األقل، على أن يكون

إعدادها وفقًا ملعايري احملاسبة 

املعتمدة من اهليئة السعودية 

 للمراجعني واحملاسبني.

يف حال كون الفرتة املشمولة يف  (5

أحدث القوائم املالية املراجعة قد 

( أشهر 6انتهت قبل فرتة تزيد على )

طلب من التاريخ املتوقع للموافقة على 

أدوات الدين املطروحة طرحًا تسجيل 

ض اإلدراج املباشر يف لغرخاصًا 

قوائم مالية أولية  ، جيب تقديمالسوق

مفحوصة ألي فرتة من تاريخ انتهاء 

الفرتة املشمولة يف أحدث القوائم 

املالية املراجعة إىل التاريخ املتوقع 

أدوات تسجيل طلب للموافقة على 

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

أو تقديم  اإلدراج املباشر يف السوق

م مالية سنوية مراجعة )حسبما قوائ

ينطبق(. ويف مجيع األحوال، جيب أن 

ال تكون الفرتة املشمولة يف أحدث 

القوائم املالية األولية املفحوصة 

املقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد 

( أشهر من تاريخ املوافقة على 6على )

أدوات الدين املطروحة  تسجيل طلب

باشر لغرض اإلدراج امل طرحًا خاصًا

  . يف السوق

ا أجرى امُلصدر أّي تغيريات إذ (6

هيكلية جوهرية فال جيوز له تقديم 

أدوات الدين املطروحة تسجيل طلب 

لغرض اإلدراج املباشر  طرحًا خاصًا

إال بعد مضي سنة مالية  يف السوق

على األقل من تاريخ انتهاء تنفيذ 

التغيري ذي العالقة. وألغراض هذه 

الفقرة، يقصد بالتغيريات اهليكلية 

 اجلوهرية أي من اآلتي:
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

التصرف يف أي من أصول  .أ

املصدر يكون قد ساهم يف 

أو أكثر من  %30حتقيق 

 ايرادات أو صايف دخل املصدر

الية بناًء على أحدث قوائم م

 .سنوية

االستحواذ على أصول تزيد  .ب

أو أكثر من  %30قيمتها عن 

بناًء على  صايف أصول املصدر

 .أحدث قوائم مالية سنوية

االستحواذ على شركة متثل  .ج

أو  %30حقوق املالك فيها 

 أكثر من حقوق املالك للمصدر

بناًء على أحدث قوائم مالية 

 .سنوية

جيب أن تكون اإلدارة العليا للُمصدر  (7

مؤهلة من حيث الدراية الالزمة 

 واخلربة املناسبة إلدارة أعماله.

يف حال صدور قوائم مالية أولية  (8

مراجعة خالل فرتة الطلب، جيب 

على امُلصدر تقدميها إىل اهليئة يف 

 أقرب وقت ممكن.

تسجيل أدوات الدين يف حال كان  (9

املطروحة طرحًا خاصًا لغرض 

من قبل  اإلدراج املباشر يف السوق

نشأة ذات أغراض خاصة، جيب أن م

يكون املصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة مرخص هلا وفقًا للقواعد 

املنظمة للمنشآت ذات األغراض 

 اخلاصة

 أدوات تسجيل طلب كان حال يف (10

لغرض  خاصًا طرحًا املطروحة الدين

 دين ألدوات اإلدراج املباشر يف السوق

 برنامج ضمن طرحهاأو سيتم  مت

 امُلصدر فعلى الدين، أدوات إلصدار

 ُيغطي واحد تسجيل مستند ُيِعّد أن

مت أو  اليت الدين ألدوات األعلى احلد

 ضمن خاصًا طرحًا طرحهًا سيتم
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 . الربنامج

ال جيوز تسجيل أدوات الدين  (11

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

إال إذا كان  اإلدراج املباشر يف السوق

موعد االستحقاق ألدوات الدين حمل 

سجيل بعد سنة تقوميية على طلب الت

األقل من تاريخ موافقة اهليئة على 

 .الطلب

أدوات قبول طلب لتسجيل  للهيئة (12

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

غري  اإلدراج املباشر يف السوق

مستوٍف ملتطلبات هذه املادة إذا رأت 

حيقق مصلحة  التسجيلأن 

املستثمرين، وأن امُلصدر قدم مجيع 

املعلومات الالزمة للمستثمرين اليت 

متكنهم من الوصول إىل قرار مبين 

على إدراك ودراية فيما يتعلق 

موضوع  أدوات الدينبامُلصدر و

 .الطلب

( 4( و)3ال تنطبق أحكام الفقرات ) (13

( من هذه املادة إذا 8( و)6( و)5و)

مالية مدرجة يف كان للُمصدر أوراق 

 السوق.

( 4( و)3) أحكام الفقراتتنطبق  (14

املادة على هذه ( من 7( و)6( و)5و)

بتسجيل الراعي فقط فيما يتعلق 

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

من  لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

 قبل منشأة ذات أغراض خاصة.

 هذه ( من8أحكام الفقرة )تنطبق  (15

املادة على املنشأة ذات األغراض 

تسجيل اخلاصة والراعي فيما يتعلق ب

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

من  لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

 . قبل منشأة ذات أغراض خاصة
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املادة الثالثة والعشرون: تقديم طلب التسجيل 

 إىل اهليئة

جيب على امُلصدر الذي يرغب يف تسجيل 

لغرض دين املطروحة طرحًا خاصًا أدوات ال

أن يقدم طلبًا إىل  اإلدراج املباشر يف السوق

اهليئة يتضمن املعلومات املطلوبة مبوجب هذه 

طلبًا  -بالتزامن مع ذلك -وأن يقدم القواعد،

إىل السوق إلدراج تلك األوراق املالية وفقا 

 ألحكام قواعد اإلدراج.

 

 املادة الرابعة والعشرون: املستندات املؤيدة 

جيب على امُلصدر، أو الراعي )إذا كان  (أ

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة(، أن 

يرفق بطلب تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج املطروحة طرحًا خاصًا 

املقدم إىل اهليئة نسخ  املباشر يف السوق

إلكرتونية من املستندات اآلتية )وجيب 

االحتفاظ بالنسخة األصلية من عليه 

هذه املستندات وتقدميها للهيئة عند 

 طلبها(:

 خطاب تعيني املستشار املالي. (1

 خطاب تعيني املستشار القانوني. (2

خطابات التفويض أو الوكاالت  (3

الصادرة ملمثلي امُلصدر اليت 

مستند ختوهلم التوقيع على 

تسجيل أدوات الدين املطروحة 

اإلدراج لغرض طرحًا خاصًا 

 .املباشر يف السوق

قائمة توضح بيانات االتصال  (4

باألشخاص العاملني لدى املصدر 

واملستشار املالي واملستشار 

 القانوني الذين هلم عالقة بالطلب.

قائمة بأمساء أعضاء جملس  (5

اإلدارة وكبار التنفيذيني 

وأقربائهم واملساهمني وأرقام 

سجالتهم املدنية )أو ما يعادل ذلك 

 السعوديني(.لغري 

خطاب طلب للموافقة على تسجيل  (6
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

أدوات الدين املطروحة طرحًا 

لغرض اإلدراج املباشر يف  خاصًا

موقع من ممثٍل مفوٍَّض إليه  السوق

التوقيع نيابًة عن امُلصدر يتضمن 

( 6املعلومات املطلوبة يف امللحق )

 من هذه القواعد. 

إقرار من امُلصدر بالصيغة الواردة  (7

( من هذه القواعد. 7يف امللحق )

ويف حال كان املصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة، إقرار من الراعي 

( )أ( 7بالصيغة الواردة يف امللحق )

 من هذه القواعد.

إقرار وتعهد موقع من أعضاء  (8

جملس إدارة امُلصدر وكل عضو 

جملس إدارة مقرتح من امُلصدر 

( من 8بالصيغة الواردة يف امللحق )

حال كان  هذه القواعد. ويف

املصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة، إقرار وتعهد موقع من 

أعضاء جملس إدارة الراعي وكل 

عضو جملس إدارة مقرتح من 

الراعي بالصيغة الواردة يف امللحق 

 ( )أ( من هذه القواعد.8)

املوافقات املطلوبة من اجلهات  (9

احلكومية ذات العالقة )حيثما 

 ينطبق(.

 ما يثبت حصول امُلصدر على (10

املوافقات املطلوبة مبوجب املادة 

 السابعة عشرة من هذه القواعد.

مستند تسجيل أدوات مسودة  (11

 الدين املطروحة طرحًا خاصًا

لغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

 باللغة العربية.

شهادة السجل التجاري للُمصدر،  (12

 أو ما يعادل ذلك. 

النظام األساسي وعقد التأسيس  (13

ت اليت للُمصدر ومجيع التعديال

ُأدِخلت عليها. ويف حال كان 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة، النظام األساسي للمنشأة 

ذات األغراض اخلاصة وللراعي 

 وأي تعديالت أدخلت عليها.

القوائم املالية السنوية املراجعة  (14

للُمصدر لكل سنة من السنوات 

املالية الثالث اليت تسبق تقديم 

 الطلب مباشرة.

لية أولية مفحوصة أحدث قوائم ما (15

منذ تاريخ املركز املالي آلخر 

 قوائم مالية سنوية مراجعة.

عرض يبني بالتفصيل هيكلة  (16

امُلصدر والشركات التابعة له 

ووصف تفصيلي ألحدث تغيريات 

 هيكلية للُمصدر )إن وجدت(.

خطابات موافقة من مجيع  (17

مستشاري امُلصدر على استخدام 

 أمسائهم وشعاراتهم وإفاداتهم يف

 .مستند التسجيل

خطاب من املستشار املالي  (18

واملصدر حيدَّد فيه املتطلبات غري 

القابلة للتطبيق، يف حالة عدم 

انطباق أيٍّ من متطلبات اإلفصاح 

 املنصوص عليها يف هذه القواعد.

خطاب من املستشار املالي  (19

للُمصدر بالصيغة الواردة يف امللحق 

( من هذه القواعد. ويف حال 16)

صدر منشأة ذات أغراض كان امل

خاصة، خطاب من املستشار 

املالي للمنشأة بالصيغة الواردة يف 

 ( )أ( من هذه القواعد.16امللحق )

خطاب من املستشار القانوني  (20

للُمصدر بالصيغة الواردة يف امللحق 

( من هذه القواعد. ويف حال 17)

كان املصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة، خطاب من املستشار 

ي للمنشأة بالصيغة الواردة القانون

( )أ( من هذه 17يف امللحق )
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 القواعد.

صورة من اتفاقية أداة الدين أو أي  (21

مستند آخر يشكل أداة دين أو 

 يقدم ضمانًا هلا.

يف حال كان املصدر منشأة ذات  (22

أغراض خاصة، االتفاقية اليت 

 حتكم التمويل مع الراعي.

يف حال كان املصدر منشأة ذات  (23

االتفاقية مع أمني  أغراض خاصة،

 احلفظ )حيثما ينطبق(.

يف حال كان املصدر منشأة ذات  (24

أغراض خاصة، أي اتفاقية 

حتكم استثمار أصول املنشأة 

 ذات األغراض اخلاصة أو إدارتها.

 أّي مستندات أخرى تطلبها اهليئة. (25

جيب على امُلصدر، أو الراعي )إذا كان  (ب

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة(، أن 

 اهليئة بعد املوافقة على طلب يقدم إىل

أدوات الدين املطروحة طرحًا تسجيل 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوق خاصًا

نسخ إلكرتونية  املباشر وقبل اإلدراج

من املستندات اآلتية )وجيب عليه 

االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه 

 املستندات وتقدميها للهيئة عند طلبها(:

ين مستند تسجيل أدوات الد (1

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

باللغة  اإلدراج املباشر يف السوق

العربية موقعًا على كل صفحة 

منها من ممثلي امُلصدر املفوض 

 إليهم التوقيع.

أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة  (2

 )متى ما كان ذلك منطبقًا(.

فيما يتعلق بربنامج إصدار أدوات  (ج

الدين، جيب على امُلصدر بعد املوافقة 

أدوات الدين لى طلب تسجيل ع

لغرض اإلدراج  املطروحة طرحًا خاصًا

، وبعد اكتمال طرح املباشر يف السوق

كل شرحية من برنامج إصدار أداة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

الدين وقبل إدراجها، أن يستويف 

 املتطلبات اآلتية:

أن يقدم إىل اهليئة املستندات  (1

 اآلتية:

التسعري االسرتشادي ملحق  .أ

لكل شرحية من برنامج 

ر أدوات الدين موقعًا من إصدا

ممثل للُمصدر مفوض إليه 

التوقيع، وذلك فور تقدميها 

إىل السوق مبوجب قواعد 

 اإلدراج. 

خطاب تأكيد أن أدوات  .ب

الدين حمل الطلب جرى 

وفقًا ألحكام هذا  طرحها

 .الباب

 جيب أن يتضمن ملحق التسعري (2

اخلاص بكل إصدار  االسرتشادي

ألدوات دين أي تفاصيل تواريخ 

إصدار واستحقاق واسرتداد )إن 

وجدت( أدوات الدين املطروحة 

 وتفاصيل أسعارها.

 جيب أن يوضح ملحق التسعري (3

مجيع أحكام  االسرتشادي

اإلصدار وشروطه، إضافة إىل 

مستندات الطرح تلك الواردة يف 

يف شأن برنامج إصدار  اخلاص

 أدوات دين.

جيب على امُلصدر، أو الراعي )إذا كان  (د

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة(، أن 

حيتفظ بنسخ أصلية )أو مصدقة متى ما 

كان ذلك مالئمًا( من مجيع املستندات 

املشار إليها يف هذه املادة مدة ال تقل عن 

اإلدراج عشرة سنوات من تاريخ اكتمال 

املباشر ألدوات الدين املطروحة طرحًا 

ومع عدم اإلخالل بهذه املدة،  .خاصًا

جيب عليه يف حال وجود دعوى قضائية 



 
 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةمشروع تعديل 
  

 
 

 104من  15الصفحة 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

أو مطالبة )مبا يف ذلك أّي دعوى قائمة 

أو مهدد بإقامتها( أو أّي اجراءات 

حتقيق قائمة تتعلق بتلك املستندات، 

االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك الدعوى 

القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

 التحقيق القائمة. 

للُمصدر أوراق مالية مدرجة يف كان إذا  (ه

، ال تنطبق أحكام الفقرات السوق

( 14( و)13( و)12( و)5الفرعية )

من الفقرة )أ( والفقرة  (16( و)15و)

( من الفقرة )ب( من هذه 2الفرعية )

أدوات طلب تسجيل املادة عند تقديم 

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

 . اإلدراج املباشر يف السوق

تسجيل أدوات الدين حال كان يف  (و

لغرض اإلدراج املطروحة طرحًا خاصًا 

من قبل منشأة ذات  يف السوق املباشر

 أغراض خاصة:

تنطبق أحكام الفقرات الفرعية  (1

( 14( و)10( و)5( و)4( و)3)

( من الفقرة 20و) (18و) (15و)

( 2( و)1)أ( والفقرات الفرعية )

من الفقرة )ب( والفقرة )د( من 

باإلضافة إىل املنشأة  -ةهذه املاد

على  -ذات األغراض اخلاصة

 الراعي.

 الفرعية ةتنطبق أحكام الفقر (2

من الفقرة )أ( من هذه املادة  (17)

 على الراعي فقط.

 

مستند تسجيل والعشرون:  اخلامسةاملادة 

لغرض أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 اإلدراج املباشر يف السوق

تسجيل أدوات مستند تضمن يجيب أن  (أ

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

مجيع  اإلدراج املباشر يف السوق
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املعلومات الضرورية لتمكني املستثمر 

من تقويم نشاط املصدر وأصوله 

وخصومه ووضعه املالي وإدارته وفرصه 

املتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن 

وسعرها  أدوات الدينمعلوماٍت عن عدد 

وحقوق وصالحيات وأّي التزامات 

ومزايا مرتبطة بها. ويف حال كان 

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، 

مستند تسجيل أدوات تضمن يجيب أن 

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

مجيع  اإلدراج املباشر يف السوق

املعلومات الضرورية لتمكني املستثمر 

من تقويم نشاط املنشأة ذات األغراض 

مها، والراعي اخلاصة وأصوهلا وخصو

وأصوله وخصومه ووضعه املالي وإدارته 

وفرصه املتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن 

أدوات الدين تتضمن معلومات عن عدد 

اليت يرغب يف  املطروحة طرحًا خاصًا

وسعرها وأي التزامات وحقوق إدراجها 

 . وصالحيات ومزايا مرتبطة بها

( من هذه القواعد احلد *حيدد امللحق ) (ب

تضمنها يللمعلومات اليت جيب أن  األدنى

مستند تسجيل أدوات الدين املطروحة 

لغرض اإلدراج املباشر يف  طرحًا خاصًا

إذا مل يكن للُمصدر أوراق مالية  السوق

 مدرجة يف السوق.

( من هذه القواعد احلد *حيدد امللحق ) (ج

تضمنها ياألدنى للمعلومات اليت جيب أن 

املطروحة مستند تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج املباشر يف  طرحًا خاصًا

إذا كان للُمصدر أوراق مالية  السوق

مدرجة يف السوق، على أن تظل مدرجة 

  واإلدراج.  التسجيلطوال عملييت 

 

 تسجيلالمستند املادة السادسة والعشرون: 

 التكميلي

 تكميلي مستند تسجيلجيب تقديم  (أ

إىل اهليئة إذا علم امُلصدر، والراعي 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

فيما يتعلق بإصدار أدوات الدين من قبل 

منشأة ذات أغراض خاصة، يف أي وقت 

تسجيل أدوات بعد تاريخ نشر مستند 

لغرض خاصًا  الدين املطروحة طرحًا

وقبل اكتمال  اإلدراج املباشر يف السوق

 اإلدراج املباشر بأيٍّ من اآلتي:

أمور جوهرية وجود تغيري مهم يف  (1

مستند تسجيل أدوات واردة يف 

الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 .لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

ظهور أي مسائل مهمة كان جيب  (2

مستند تسجيل أدوات تضمينها يف 

الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 . لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

التسجيل مستند جيب أن يتضمن  (ب

 :اآلتي )حسبما ينطبق( التكميلي

تفاصيل ما طـرأ من تغيري أو  (1

مسائل إضافية حبسب الفقرة )أ( 

 من هذه املادة.

إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة  (2

( من امللحق )*( 1( من القسم )7)

( من 9من هذه القواعد أو الفقرة )

( من امللحق )*( من هذه 1القسم )

 القواعد )حسبما ينطبق(. 

إقرار من أعضاء جملس إدارة  (3

امُلصدر، وأعضاء جملس إدارة 

الراعي يف حال كان املصدر 

منشأة ذات أغراض خاصة، بعدم 

وجود تغيري مهم يف أمور جوهرية 

أو مسائل إضافية مهمة غري اليت 

 التسجيلُأفِصح عنها يف مستند 

 التكميلي. 

إقرار من أعضاء جملس إدارة  (4

ة امُلصدر، وأعضاء جملس إدار

الراعي يف حال كان املصدر 

، بأن منشأة ذات أغراض خاصة

ُقّدم  التسجيل التكميليمستند 

 إىل اهليئة.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 التسجيل التكميليمستند عند تقديم  (ج

إىل اهليئة مبوجب هذه املادة، جيب أن 

تكون كل صفحة منها موقعة من قبل 

 ممثلي املصدر املفوَّض إليهم التوقيع.

 لتكميليالتسجيل امستند عند تقديم  (د

إىل اهليئة مبوجب هذه املادة، جيب أن 

املعلومات الواردة فيه كاملة تكون 

ومستوفية للمتطلبات املنصوص عليها 

ولوائحه التنفيذية وقواعد يف النظام 

وإذا رأت اهليئة بناًء على  .السوق

مستند التسجيل املعلومات الواردة يف 

أن اإلدراج املباشر ألدوات  التكميلي

الدين املطروحة طرحًا خاصًا قد ال 

يكون يف مصلحة املستثمرين، أو 

ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو 

، لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق

فيجوز هلا أن ُتلغي موافقتها على طلب 

تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

 .سوقلغرض اإلدراج املباشر يف الخاصًا 

مستند التسجيل ال جيوز نشر  (ه

وإطالع اجلمهور على ذلك  التكميلي

املستند دون احلصول على موافقة 

 .اهليئة

 

املادة السابعة والعشرون: صالحيات اهليئة 

طلب تسجيل أدوات الدين املطروحة جتاه 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوقطرحاً خاصاً 

ُيشرتط ملوافقة اهليئة على طلب تسجيل  (أ

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 اآلتي: لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

تلقي اهليئة إشعارًا من السوق  (1

يؤكد صدور موافقة السوق 

املشروطة على طلب اإلدراج املقدم 

 مبوجب قواعد اإلدراج.

عدم سحب السوق موافقتها  (2

يف الفقرة املشروطة املشار إليها 

 ( من هذه الفقرة.1الفرعية )

اقتناع اهليئة بأن املعلومات الواردة  (3
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

يف مستند تسجيل أدوات الدين 

لغرض املطروحة طرحًا خاصًا 

كاملة  اإلدراج املباشر يف السوق

ومستوفية للشروط املنصوص 

 عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية.

( يومًا 20خالل )تراجع اهليئة الطلب  (ب

من تاريخ تسلم مجيع املعلومات 

املطلوبة مبوجب هذه  واملستندات

وال ُيشرتط لبدء املدة تسلم القواعد. 

اهليئة لإلشعار املشار إليه يف الفقرة 

( من الفقرة )أ( من هذه 1الفرعية )

( أيام 10املادة، على أن تتسلمه قبل )

على األقل من تاريخ انتهاء مدة مراجعة 

طلب، وإال جاز للهيئة متديد مدة ال

( أيام من 10املراجعة لفرتة ال تزيد عن )

 تاريخ تسلمها لذلك اإلشعار.  

إذا رأت اهليئة بعد مراجعة الطلب أن  (ج

تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوقخاصًا 

املقرتح قد ال يكون يف مصلحة 

تج عنه املستثمرين، أو ميكن أن ين

إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو 

قواعد السوق، فيجوز هلا اختاذ أيٍّ من 

 :اآلتي

أن جتري أّي استقصاءات تراها  (1

 .مناسبة

أن تطلب من امُلصدر أو من ميثله  (2

احلضور أمام اهليئة لإلجابة عن 

أسئلة اهليئة وشرح املسائل اليت 

 .ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطلب

كان املصدر منشأة ذات ويف حال 

أغراض خاصة، أن تطلب من 

املنشأة أو من ميثلها أو الراعي أو 

من ميثله احلضور أمام اهليئة 

لإلجابة عن أسئلة اهليئة وشرح 

املسائل اليت ترى اهليئة أن هلا 

 عالقة بالطلب.

أن تطلب من مقدم الطلب أو أّي  (3



 
 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةمشروع تعديل 
  

 
 

 104من  20الصفحة 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

طرف آخر تقديم معلومات 

ومات إضافية أو تأكيد صحة املعل

املقدمة بالطريقة اليت حتددها 

 .اهليئة

أن تؤجل اختاذ أي قرار حسبما  (4

تراه ضروريًا وبشكل معقول 

إلجراء مزيد من الدراسة أو 

 .التحقق

إذا قررت اهليئة بعد اختاذ اإلجراءات  (د

املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من هذه 

املادة أن املوافقة على طلب تسجيل 

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

لغرض اإلدراج املباشر ما زال يف غري 

مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن ينتج 

عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية 

وق، فللهيئة أن تصدر أو قواعد الس

 "تبليغًا" للُمصدر بعدم اعتماد طلبه.

ُتَعّد موافقة اهليئة على طلب تسجيل  (ه

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

لغرض اإلدراج املباشر يف السوق مبنزلة 

املوافقة على مستند تسجيل أدوات 

الدين املطروحة طرحًا خاصًا لغرض 

 اإلدراج املباشر يف السوق.

جيوز نشر مستند تسجيل أدوات ال  (و

الدين املطروحة طرحًا خاصًا لغرض 

وإطالع  اإلدراج املباشر يف السوق

اجلمهور على ذلك املستند دون موافقة 

اهليئة على طلب تسجيل أدوات الدين 

لغرض اإلدراج  املطروحة طرحًا خاصًا

 . املباشر يف السوق

 

مستند التسجيل والعشرون: نشر  الثامنةاملادة 

 واإلشعارات الرمسية

جيب على امُلصدر نشر مستند تسجيل  (أ

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

والتأكد من إتاحته للجمهور خالل فرتة 

( يومًا قبل إدراج تلك 14ال تقل عن )



 
 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةمشروع تعديل 
  

 
 

 104من  21الصفحة 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 األدوات إدراجًا مباشًرا. 

جيب أن يكون مستند تسجيل أدوات  (ب

لغرض الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

أو مستند  اإلدراج املباشر يف السوق

)حيثما ينطبق(  التسجيل التكميلي

متاح للجمهور يف املواقع اإللكرتونية 

للمصدر واهليئة والسوق واملستشار 

 املالي.

يف حال نشر امُلصدر إعالنًا يف جريدة  (ج

ند تسجيل أدوات حملية بعد نشر مست

لغرض  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

، جيب أن اإلدراج املباشر يف السوق

اآلتي  -حدًا أدنى -يتضمن اإلعالن

 )حيثما ينطبق(:

اسم امُلصدر ورقم سجله  (1

التجاري، ويف حال كان املصدر 

اسم منشأة ذات أغراض خاصة، 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

قم ورقم سجلها، واسم الراعي ور

 سجله التجاري.

أدوات الدين وقيمتها ونوعها  (2

طلب تسجيل وفئتها اليت يشملها 

أدوات الدين املطروحة طرحًا 

 .خاصًا

العناوين واألماكن اليت ميكن  (3

اجلمهور احلصول فيها على 

أدوات الدين مستند تسجيل 

لغرض  املطروحة طرحًا خاصا

 .اإلدراج املباشر يف السوق

ت الدين أدواتاريخ مستند تسجيل  (4

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

 .اإلدراج املباشر يف السوق

بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط  (5

أدوات وال يشكل دعوًة المتالك 

 . أو شرائها الدين

اسم املستشار املالي واملستشار  (6

 .القانوني واجلهات املستلمة
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: "ال  (7

تتحمل هيئة السوق املالية وشركة 

أي مسؤولية عن  السعودية تداول

حمتويات هذا اإلعالن، وال 

تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته 

أو اكتماله، وختليان نفسيهما 

صراحًة من أّي مسؤولية مهما 

كانت عن أّي خسارة تنتج عما 

 ورد يف هذا اإلعالن أو عن

 االعتماد على أّي جزء منه".

 

 : نشر املعلوماتالتاسعة والعشروناملادة 

أدوات  تسجيل يف يرغب الذي امُلصدر خيضع

لغرض اإلدراج الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

الدين  أدوات ُمصدر أو املباشر يف السوق

املطروحة طرحًا خاصًا اليت ُأدرجت إدراجًا 

الرابعة  املادة ألحكاميف السوق مباشرًا 

 .القواعد هذه من والثالثني
 

 املستمرةااللتزامات : الثالثون املادة

 الباب يف الواردة املستمرة االلتزامات تنطبق

 الذي امُلصدر على القواعد هذه من السابع

 مطروحة دين أدوات تسجيل بطلب تقدم

لغرض اإلدراج املباشر يف السوق  خاصًا طرحًا

 الطلب حمل الدين أدوات إدراج تاريخ من

  .مباشرًا إدراجًا
 

 والثالثون: الطلبات املعلقة احلاديةاملادة 

للهيئة بناًء على تقديرها احملض إلغاء طلب 

 أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًاتسجيل 

متى ما رأت لغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. ويرتتب على 

إلغاء الطلب يف هذه احلالة أن يقدم امُلصدر 

طلبًا جديدًا وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها 

أدوات يف هذه القواعد إذا رغب يف تسجيل 

حمل الطلب  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

 امُللغى.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 الياملادة الثانية والثالثون: املقابل امل

على امُلصدر الذي يقدم طلبًا إىل  جيب (أ

اهليئة لتسجيل أدوات الدين املطروحة 

طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف 

السوق دفع مقابل مالي للهيئة وفقًا ملا 

 حتدده.

على امُلصدر الذي ُسجلت أوراقه جيب  (ب

املالية وأدِرجت دفع مقابل مالي للهيئة 

 .وفقًا ملا حتدده

2  

 : إقرار امُلصدر7امللحق 

 )يقدَّم على أوراق امُلصدر(

 

 إىل هيئة السوق املالية

حنـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضـاء 

مـجـلـس إدارة 

 ..................................................................

)اذكر اسم "امُلصدر"( )املشار إليه فيما بعد 

بـ "امُلصدر"( نقر بالتضامن واالنفراد، بأنه 

إىل حــد علمنا واعتقادنا )آخذين يف ذلك 

 احلرص الواجب واملعقول(، بأن امُلصدر:

احملددة استوفى مجيع الشروط  . 1

للموافقة على طلب تسجيل وطرح 

ومجيع املتطلبات  األوراق املالية

األخرى ذات العالقة املنصوص 

عليها يف نظام السوق املالية 

ولوائحه التنفيذية وقواعد 

 السوق. 

ضّمن مجيع املعلومات املطلوب  . 2

تضمينها يف نشرة اإلصدار أو 

االستخدام [ تعميم املساهمني

قتضى نظام مب ]حيثما ينطبق

السوق املالية وقواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

  املستمرة.

قدم أو سيقدم مجيع املستندات  . 3

املطلوبة مبقتضى قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

  املستمرة ونظام السوق املالية.

 : إقرار امُلصدر7امللحق 

 )يقدَّم على أوراق امُلصدر(

 

 وق املاليةإىل هيئة الس

حنـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضـاء 

مـجـلـس إدارة 

 ..................................................................

)اذكر اسم "امُلصدر"( )املشار إليه فيما بعد 

بـ "امُلصدر"( نقر بالتضامن واالنفراد، بأنه 

لك إىل حــد علمنا واعتقادنا )آخذين يف ذ

 احلرص الواجب واملعقول(، بأن امُلصدر:

استوفى مجيع الشروط احملددة  . 1

للموافقة على طلب تسجيل وطرح 

أو طلب تسجيل  األوراق املالية

أدوات الدين املطروحة طرحًا 

لغرض اإلدراج املباشر يف  خاصًا

 ]االستخدام حيثما ينطبق[ السوق

ومجيع املتطلبات األخرى ذات 

العالقة املنصوص عليها يف نظام 

السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

 وقواعد السوق. 

ضّمن مجيع املعلومات املطلوب  . 2

تضمينها يف نشرة اإلصدار أو 

أو مستند  تعميم املساهمني

تسجيل أدوات الدين املطروحة 

لغرض اإلدراج  طرحًا خاصًا

االستخدام [ املباشر يف السوق

مبقتضى نظام  ]حيثما ينطبق

السوق املالية وقواعد طرح األوراق 

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

إىل اهليئة  متطّلب تقديم إقرار من املصدر

ضمن املستندات املؤيدة اليت جيب إرفاقها مع 

طلب تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

. خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

وتهدف التعديالت املقرتحة على هذا امللحق 

 إىل بيان الصيغة الالزمة لذلك.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن 

األوراق  أن تؤثر يف طلب التسجيل وطرح

املالية املقدم من امُلصدر وكان من الواجب 

يف رأينا اإلفصاح عنها للهيئة. ونؤكد أيضًا 

 أننا:

قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية  . 1

وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق 

املالية السعودية )"قواعد 

األوراق  وقواعد طرحاإلدراج"( 

  املالية وااللتزامات املستمرة.

فهمنا طبيعة مسؤولياتنا  . 2

والتزاماتنا النظامية بصفتنا 

أعضاء جملس إدارة شركة 

 .أوراقها املالية مدرجة

فهمنا بشكل خاص ما هو  . 3

مطلوب منا لتمكني محلة 

األوراق املالية املدرجة واجلمهور 

 .من تقويم امُلصدر

كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق 

ستيفائها املالية للُمصدر متوقف على ا

للمتطلبات املنصوص عليها يف قواعد 

األوراق املالية  وقواعد طرحاإلدراج 

املستمرة، والتزام امُلصدر بهذه  وااللتزامات

املتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن 

واالنفراد على االلتزام بنظام السوق املالية 

واللوائح والقواعد اليت تصدرها اهليئة 

ر، ونتعهد ونوافق والسوق من حني آلخ

بشكل خاص على الوفاء بااللتزامات 

املستمرة جتاه اهليئة املنصوص عليها يف 

اجلزء ذي العالقة يف نظام السوق املالية 

ونظام الشركات وقواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة. ونتعهد 

بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا 

امُلصـدر بنظام السوق  للتأكــد مــن التزام

املالية ونظام الشركات وقــواعد اإلدراج 

وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها 

اهليئة من حني آلخر، ونقر بصالحية اهليئة 

  املالية وااللتزامات املستمرة.

قدم أو سيقدم مجيع املستندات  . 3

املطلوبة مبقتضى قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

  املستمرة ونظام السوق املالية.

ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن 

أن تؤثر يف طلب التسجيل وطرح األوراق املالية 

أو طلب تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوق خاصًا

املقدم من امُلصدر  ]االستخدام حيثما ينطبق[

وكان من الواجب يف رأينا اإلفصاح عنها 

 أيضًا أننا: للهيئة. ونؤكد

قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية  . 1

وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق 

املالية السعودية )"قواعد اإلدراج"( 

األوراق املالية  وقواعد طرح

  وااللتزامات املستمرة.

فهمنا طبيعة مسؤولياتنا  . 2

والتزاماتنا النظامية بصفتنا 

أعضاء جملس إدارة شركة 

 .مدرجةأوراقها املالية 

فهمنا بشكل خاص ما هو  . 3

مطلوب منا لتمكني محلة األوراق 

املالية املدرجة واجلمهور من تقويم 

 .امُلصدر

كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق املالية 

للُمصدر متوقف على استيفائها للمتطلبات 

وقواعد املنصوص عليها يف قواعد اإلدراج 

املستمرة،  وااللتزاماتاألوراق املالية  طرح

والتزام امُلصدر بهذه املتطلبات. وبهذا نتعهد 

ونوافق بالتضامن واالنفراد على االلتزام 

بنظام السوق املالية واللوائح والقواعد اليت 

تصدرها اهليئة والسوق من حني آلخر، 

ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء 

بااللتزامات املستمرة جتاه اهليئة املنصوص 

جلزء ذي العالقة يف نظام السوق عليها يف ا

املالية ونظام الشركات وقواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة. ونتعهد 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

يف تعليق أو إلغاء إدراج األوراق املالية 

للُمصدر واختاذ أّي إجراءات أخرى وفقًا 

 .لقواعدها

ونؤكد بالتضامن واالنفراد أن األموال أو 

األصول املتحصل عليها عن طريق طرح أّي 

أوراق مالية سوف ُتستخدم وفقًا لألسباب 

املفصح عنها يف نشرة اإلصدار أو تعميم 

املساهمني )حسبما ينطبق( ذي العالقة، 

وذلك ما مل حنصل على موافقة اجلمعية 

ديل. ونؤكد العامة على أّي استخدام ب

إضافة إىل ذلك أن املعلومات املالية املتضمنة 

يف نشرة اإلصدار أو تعميم املساهمني 

)حسبما ينطبق( ذي العالقة قد اسُتخرجت 

دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية 

املراجعة وفقًا ملعايري )"الرجاء حتديد املعايري 

 .احملاسبية"(

معلومات  وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أّي

ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات 

املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية 

 .وأي جهات أخرى ذات عالقة

التوقيع نيابًة عن املصدر: أعضاء جملس 

 اإلدارة

 

 :االسم

...................................................

............................. 

 :التوقيع

...................................................

............................ 

 :التاريخ

...................................................

............................ 

 

 :االسم

...................................................

............................. 

  :التوقيع

...................................................

........................... 

  :التاريخ

بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا 

للتأكــد مــن التزام امُلصـدر بنظام السوق 

املالية ونظام الشركات وقــواعد اإلدراج 

وااللتزامات وقواعد طرح األوراق املالية 

املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها 

اهليئة من حني آلخر، ونقر بصالحية اهليئة يف 

تعليق أو إلغاء إدراج األوراق املالية للُمصدر 

 .واختاذ أّي إجراءات أخرى وفقًا لقواعدها

ونؤكد بالتضامن واالنفراد أن األموال أو 

األصول املتحصل عليها عن طريق طرح أّي 

راق مالية سوف ُتستخدم وفقًا لألسباب أو

نشرة اإلصدار أو تعميم املفصح عنها يف 

املساهمني )حسبما ينطبق( ذي العالقة، 

وذلك ما مل حنصل على موافقة اجلمعية 

االستخدام [ العامة على أّي استخدام بديل

. ونؤكد إضافة إىل ذلك أن ]حيثما ينطبق

إلصدار أو املعلومات املالية املتضمنة يف نشرة ا

أو مستند تسجيل أدوات تعميم املساهمني 

لغرض اإلدراج  الدين املطروحة طرحًا خاصًا

)حسبما ينطبق( ذي العالقة  املباشر يف السوق

قد اسُتخرجت دون تعديالت جوهرية من 

القوائم املالية املراجعة وفقًا ملعايري )"الرجاء 

 ."(حتديد املعايري احملاسبية

اهليئة تبادل أّي معلومات وبهذا نفوض إىل 

ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات 

املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية 

 .وأي جهات أخرى ذات عالقة

التوقيع نيابًة عن املصدر: أعضاء جملس 

 اإلدارة

 

 :االسم

.....................................................

........................... 

 :التوقيع

.....................................................

.......................... 

 :التاريخ

.....................................................

.......................... 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

...................................................

........................... 

 

  :االسم

...................................................

............................. 

  :التوقيع

...................................................

............................ 

  :التاريخ

...................................................

............................ 
 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك 

مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر سنوات، وجيب 

على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

مهدد مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو 

بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء 

تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو 

إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها

 

 :االسم

.....................................................

........................... 

  :التوقيع

.....................................................

......................... 

  :التاريخ

.....................................................

......................... 

 

  :االسم

.....................................................

........................... 

  :التوقيع

.....................................................

.......................... 

  :التاريخ

.....................................................

.......................... 
 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية 

)أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة 

ال تقل عن عشر سنوات، وجيب على امُلصدر 

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا 

مهدد بإقامتها( أو يف ذلك أّي دعوى قائمة أو 

أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه 

املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك 

الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

التحقيق القائمة. كما جيب تقديم املستندات 

 ] للهيئة عند طلبها

3  

 )أ(: إقرار الراعي 7امللحق 

 إىل هيئة السوق املالية

حنـن املـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضاء 

جملس إدارة 

...................................................

)اذكـر اسـم "الراعي"( )"املشار  ..............

إليه فيما بعد بـ "الراعي"( نقر بالتضامن 

واالنفراد بأنه إىل حــد علمنا واعتقادنا 

 )أ(: إقرار الراعي 7امللحق 

 إىل هيئة السوق املالية

ـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضاء حنـن املـوقعـي

جملس إدارة 

.....................................................

)اذكـر اسـم "الراعي"( )"املشار  ............

إليه فيما بعد بـ "الراعي"( نقر بالتضامن 

واالنفراد بأنه إىل حــد علمنا واعتقادنا 

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

إىل اهليئة  متطّلب تقديم إقرار من الراعي

ضمن املستندات املؤيدة اليت جيب إرفاقها مع 

طلب تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

)يف  خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

حال كان املصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة(. وتهدف التعديالت املقرتحة على هذا 

 امللحق إىل بيان الصيغة الالزمة لذلك.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

واملعقول( )آخذين يف ذلك احلرص الواجب 

 أن الراعي: 

استوفى مجيع الشروط احملددة  .1

للموافقة على طلب تسجيل 

ومجيع  وطرح األوراق املالية

املتطلبات األخرى ذات العالقة 

املنصوص عليها يف نظام السوق 

 .   وقواعد السوقاملالية 

ضّمن مجيع املعلومات املطلوب  .2

تضمينها يف نشرة اإلصدار 

ية مبقتضى نظام السوق املال

وقواعد طرح األوراق املالية 

 وااللتزامات املستمرة.

قدم أو سيقدم مجيع املستندات  .3

املطلوبة مبقتضى نظام السوق 

املالية وقواعد طرح األوراق 

 املالية وااللتزامات املستمرة. 

ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن 

أن تؤثر يف طلب التسجيل وطرح األوراق 

املقدم من املنشأة ذات األغراض  املالية

اخلاصة وكان من الواجب يف رأينا 

اإلفصاح عنها للهيئة من قبل الراعي. 

 ونؤكد أيضًا أننا: 

قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية  .1

وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق 

املالية السعودية )"قواعد 

األوراق  وقواعد طرحاإلدراج"( 

 رة.املالية وااللتزامات املستم

فهمنا طبيعة مسؤولياتنا  .2

والتزاماتنا النظامية بصفتنا 

 أعضاء جملس إدارة يف الراعي. 

فهمنا بشكل خاص ما هو  .3

مطلوب منا لتمكني محلة 

األوراق املالية املدرجة واجلمهور 

من تقويم املنشأة ذات األغراض 

  اخلاصة والراعي. 

كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق 

ة ذات األغراض اخلاصة املالية للمنشأ

)آخذين يف ذلك احلرص الواجب واملعقول( أن 

 لراعي: ا

استوفى مجيع الشروط احملددة  .1

للموافقة على طلب تسجيل 

أو طلب  وطرح األوراق املالية

تسجيل أدوات الدين املطروحة 

لغرض اإلدراج طرحًا خاصًا 

)حسبما  املباشر يف السوق

ومجيع املتطلبات األخرى  ينطبق(

ذات العالقة املنصوص عليها يف 

وقواعد نظام السوق املالية 

 .   السوق

ضّمن مجيع املعلومات املطلوب  .2

أو تضمينها يف نشرة اإلصدار 

مستند تسجيل أدوات الدين 

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

 اإلدراج املباشر يف السوق

مبقتضى نظام )حسبما ينطبق( 

السوق املالية وقواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة.

قدم أو سيقدم مجيع املستندات  .3

مبقتضى نظام السوق  املطلوبة

املالية وقواعد طرح األوراق املالية 

 وااللتزامات املستمرة. 

ونؤكد أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن 

 أن تؤثر يف طلب التسجيل وطرح األوراق املالية

أو طلب تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوقخاصًا 

من املنشأة ذات املقدم  )حسبما ينطبق(

األغراض اخلاصة وكان من الواجب يف رأينا 

للهيئة من قبل الراعي. ونؤكد  اإلفصاح عنها

 أيضًا أننا: 

قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية  .1

وقواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق 

املالية السعودية )"قواعد 

األوراق  وقواعد طرحاإلدراج"( 

 املالية وااللتزامات املستمرة.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

متوقف على استيفائها للمتطلبات املنصوص 

عليها يف قواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق 

املستمرة، والتزام املنشأة  وااللتزاماتاملالية 

ذات األغراض اخلاصة والراعي هلذه 

املتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن 

ة واالنفراد على التزام نظام السوق املالي

وقــواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة والقـواعد األخرى اليت 

تصدرها اهليئة من حني آلخر، ونتعهد 

ونوافق بشكل خاص على الوفاء 

بااللتزامات املستمرة جتاه اهليئة املنصوص 

عليها يف اجلزء ذي العالقة يف نظام السوق 

ـواعد اإلدراج املالية ونظام الشركات وقـ

وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها 

اهليئة من حني آلخر، ونتعهد أيضًا 

بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا 

للتأكــد مــن التزام املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة والراعي لنظام السوق املالية ونظام 

ــواعد اإلدراج وقواعد طرح الشركات وق

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة 

والقـواعد األخرى اليت تصدرها اهليئة من 

حني آلخر، ونقر بصالحية اهليئة يف تعليق 

أو إلغاء إدراج األوراق املالية للمنشأة ذات 

األغراض اخلاصة واختاذ أي إجراءات 

 أخرى وفقًا لقواعدها. 

النفراد أن األموال ونؤكد بالتضامن وا

املتحصل عليها عن طريق طرح أي أوراق 

مالية سوف ُتستخدم وفقًا لألسباب املفصح 

عنها يف نشرة اإلصدار ذات العالقة، وذلك 

ما مل حنصل على موافقة اجلمعية العامة 

على أي استخدام بديل. ونؤكد إضافًة إىل 

ذلك أن املعلومات املالية املتضمنة يف نشرة 

ذات العالقة قد اسُتخرجت من دون  اإلصدار

تعديل جوهري من القوائم املالية املراجعة، 

وأن تلك القوائم املالية قد ُأعدت وروجعت 

 وفقًا لـ )"الرجاء حتديد املعايري احملاسبية"(. 

وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أي معلومات 

نا طبيعة مسؤولياتنا فهم .2

والتزاماتنا النظامية بصفتنا 

 أعضاء جملس إدارة يف الراعي. 

فهمنا بشكل خاص ما هو  .3

مطلوب منا لتمكني محلة 

األوراق املالية املدرجة واجلمهور 

من تقويم املنشأة ذات األغراض 

  اخلاصة والراعي. 

كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق املالية 

للمنشأة ذات األغراض اخلاصة متوقف على 

استيفائها للمتطلبات املنصوص عليها يف 

قواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية 

املستمرة، والتزام املنشأة ذات  وااللتزامات

األغراض اخلاصة والراعي هلذه املتطلبات. 

ق بالتضامن واالنفراد على وبهذا نتعهد ونواف

التزام نظام السوق املالية وقــواعد اإلدراج 

وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة والقـواعد األخرى اليت تصدرها 

اهليئة من حني آلخر، ونتعهد ونوافق بشكل 

خاص على الوفاء بااللتزامات املستمرة جتاه 

ي العالقة اهليئة املنصوص عليها يف اجلزء ذ

يف نظام السوق املالية ونظام الشركات 

وقــواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة والقـواعد األخرى اليت 

تصدرها اهليئة من حني آلخر، ونتعهد أيضًا 

بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا 

للتأكــد مــن التزام املنشأة ذات األغراض 

اصة والراعي لنظام السوق املالية ونظام اخل

الشركات وقــواعد اإلدراج وقواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والقـواعد 

األخرى اليت تصدرها اهليئة من حني آلخر، 

ونقر بصالحية اهليئة يف تعليق أو إلغاء إدراج 

األوراق املالية للمنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 ي إجراءات أخرى وفقًا لقواعدها. واختاذ أ

ونؤكد بالتضامن واالنفراد أن األموال 

املتحصل عليها عن طريق طرح أي أوراق مالية 

سوف ُتستخدم وفقًا لألسباب املفصح عنها 

يف نشرة اإلصدار ذات العالقة، وذلك ما مل 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات 

ف على اخلدمات املالية املسؤولة عن اإلشرا

 وأي جهات أخرى ذات عالقة. 

التوقيع نيابة عن الراعي: أعضاء جملس 

 اإلدارة

 

 :االسم

...................................................

............................. 

 :التوقيع

...................................................

............................ 

 :التاريخ

...................................................

............................ 

 

 :االسم

...................................................

............................. 

  :التوقيع

...................................................

........................... 

  :التاريخ

...................................................

........................... 

 

  :االسم

...................................................

............................. 

  :التوقيع

...................................................

............................ 

  :التاريخ

...................................................

............................ 

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك 

مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر سنوات، وجيب 

على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

حنصل على موافقة اجلمعية العامة على أي 

. ]ينطبقاالستخدام حيثما [ استخدام بديل

ونؤكد إضافًة إىل ذلك أن املعلومات املالية 

أو  املتضمنة يف نشرة اإلصدار ذات العالقة

 ذو العالقة )حسبما ينطبق( مستند التسجيل

قد اسُتخرجت من دون تعديل جوهري من 

املراجعة، وأن تلك القوائم  القوائم املالية

املالية قد ُأعدت وروجعت وفقًا لـ )"الرجاء 

 حتديد املعايري احملاسبية"(. 

وبهذا نفوض إىل اهليئة تبادل أي معلومات 

ذات عالقة مع اهليئات والوكاالت واجلهات 

املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية 

 وأي جهات أخرى ذات عالقة. 

عن الراعي: أعضاء جملس التوقيع نيابة 

 اإلدارة

 

 :االسم

.....................................................

........................... 

 :التوقيع

.....................................................

.......................... 

 :التاريخ

.....................................................

.......................... 

 

 :االسم

.....................................................

........................... 

  :التوقيع

.....................................................

......................... 

  :التاريخ

.....................................................

......................... 

 

  :االسم

.....................................................

........................... 

  :التوقيع

.....................................................

.......................... 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

مهدد مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو 

بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء 

تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو 

إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها

  :التاريخ

.....................................................

.......................... 

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية 

)أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة 

نوات، وجيب على امُلصدر ال تقل عن عشر س

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا 

يف ذلك أّي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو 

أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه 

املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك 

الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

دات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم املستن

 ] للهيئة عند طلبها

 

4  

 : تقرير احملاسب القانوني15امللحق 

 

حيدد هذا امللحق تفاصيل تقرير احملاسب 

( 9القانوني املطلوب بناًء على امللحق )

لحق )حمتويات نشرة إصدار األسهم( وامل

( )حمتويات نشرة إصدار حقوق 10)

( )حمتويات نشرة 11األولوية( وامللحق )

إصدار أدوات الدين مُلصدر ليس لديه أوراق 

( 12مالية مدرجة يف السوق( وامللحق )

)حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مُلصدر 

قواعد ل لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق(

. ت املستمرةطرح األوراق املالية وااللتزاما

وجيب الرجوع للهيئة يف احلاالت اليت يكون 

فيها امُلصدر غري متأكد من أن تقرير 

 احملاسب القانوني مطلوب.

 

جيب أن ُيِعّد تقرير احملاسب القانوني 

حماسٌب مستقٌل يكون من األعضاء 

احلاليني املعتمدين من اهليئة السعودية 

 للمراجعني واحملاسبني. 

 . حمتويات تقرير احملاسب القانوني 1

 ر احملاسب القانوني: تقري15امللحق 

 

حيدد هذا امللحق تفاصيل تقرير احملاسب 

( 9القانوني املطلوب بناًء على امللحق )

)حمتويات نشرة إصدار األسهم( وامللحق 

( )حمتويات نشرة إصدار حقوق األولوية( 10)

( )حمتويات نشرة إصدار أدوات 11وامللحق )

الدين مُلصدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة يف 

( )حمتويات نشرة 12وق( وامللحق )الس

إصدار أدوات الدين مُلصدر لديه أوراق مالية 

حمتويات وامللحق )*( ) مدرجة يف السوق(

مستند تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا 

خاصًا مُلصدر ال توجد لديه أوراق مالية 

قواعد طرح األوراق املالية ل (مدرجة يف السوق

الرجوع للهيئة يف  . وجيبوااللتزامات املستمرة

احلاالت اليت يكون فيها امُلصدر غري 

متأكد من أن تقرير احملاسب القانوني 

 مطلوب.

 

جيب أن ُيِعّد تقرير احملاسب القانوني 

حماسبٌ مستقلٌ يكون من األعضاء احلاليني 

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

بيان احلاالت اليت توجب إعداد تقرير صادر 

عن احملاسب القانوني، وذلك ضمن املعلومات 

اليت جيب أن حيتويها مستند تسجيل أدوات 

الدين املطروحة طرحًا خاصًا لغرض اإلدراج 

املباشر يف السوق ملصدر ال توجد لديه أوراق 

السوق. وتهدف التعديالت  مالية مدرجة يف

املقرتحة على هذا امللحق إىل بيان الصيغة 

 الالزمة لذلك.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جيب أن يشمل التقرير امُلصدر  .أ

 وشركاته التابعة )إن وجدت(.

جيب أن يكون التقرير  .ب

مستخرجًا من القوائم املالية 

املراَجعة ومعداًل حسبما يراه 

 احملاسب القانوني ضروريًا.

جيب إعداد التقرير وفقًا ملعايري  .ج

احملاسبة املعتمدة من اهليئة 

 عودية للمراجعني واحملاسبني.الس

جيب أن يتضمن التقرير  .د

املعلوماِت املالية التالية مقدمة يف 

شكل يتوافق مع املتبع يف 

القوائم املالية السنوية للُمصدر، 

وأن يشمل السنوات املالية الثالث 

السابقة مباشرة لطلب التسجيل 

وطرح األوراق املالية اخلاضعة 

 للنشرة ذات العالقة: 

 املركز املالي.  -1

 قائمة الدخل.   -2

 قائمة التدفقات النقدية.    -3

 السياسات احملاسبية.  -4

أّي مالحظات على القوائم   -5

املالية للثالث سنوات املالية 

 األخرية حدًا أدنى.  

جيب أن حيتوي التقرير على رأي   .ه

احملاسب القانوني حول كون 

التقرير يعطي صـورة حقيقية 

سائل املالية الواردة وعادلة للم

فيه لألغراض اليت ُأِعّد من 

 أجلها. 

إذا كان هناك حتفظ يف الرأي  .و

املشار إليه يف الفقرة )ه( أعاله، 

فيجب اإلشارة إىل مجيع املسائل 

اجلوهرية اليت أبدى احملاسب 

حتفظه عليها، وبيان أسباب 

حتفظه كافة، وجيب تقدير 

تأثريها إذا كان ذلك مالئمًا 

 من الناحية العملية. وممكنًا

املعتمدين من اهليئة السعودية للمراجعني 

 واحملاسبني. 

 ي . حمتويات تقرير احملاسب القانون1

جيب أن يشمل التقرير امُلصدر  .أ

 وشركاته التابعة )إن وجدت(.

جيب أن يكون التقرير مستخرجًا  .ب

من القوائم املالية املراَجعة ومعداًل 

حسبما يراه احملاسب القانوني 

 ضروريًا.

جيب إعداد التقرير وفقًا ملعايري  .ج

احملاسبة املعتمدة من اهليئة 

 السعودية للمراجعني واحملاسبني.

أن يتضمن التقرير املعلوماِت جيب  .د

املالية التالية مقدمة يف شكل 

يتوافق مع املتبع يف القوائم املالية 

السنوية للُمصدر، وأن يشمل 

السنوات املالية الثالث السابقة 

مباشرة لطلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة للنشرة 

أو طلب تسجيل  ذات العالقة

 املطروحة طرحًا أدوات الدين

خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف 

 ملستند التسجيلاخلاضعة  السوق

  :ذو العالقة )حسبما ينطبق(

 املركز املالي.  -1

 قائمة الدخل.   -2

 قائمة التدفقات النقدية.    -3

 السياسات احملاسبية.  -4

أّي مالحظات على القوائم   -5

املالية للثالث سنوات املالية 

 األخرية حدًا أدنى.  

جيب أن حيتوي التقرير على رأي   .ه

احملاسب القانوني حول كون 

التقرير يعطي صـورة حقيقية 

وعادلة للمسائل املالية الواردة فيه 

 لألغراض اليت ُأِعّد من أجلها. 

إذا كان هناك حتفظ يف الرأي  .و

املشار إليه يف الفقرة )ه( أعاله، 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

إذا كان امُلصدر يتقدم بطلب  .ز

 تسجيل وطرح األوراق املالية

 حيتويللمرة األوىل، فيجب أال 

التقرير على أّي حتفظ ما مل 

تقتنع اهليئة بأن التحفظ مقبول 

هلا، وأنه قد ُشرح بالشكل 

الكايف لتمكني املستثمرين من 

إجراء تقويم مدروس ومناسب 

ة موضوع ملدى أهمية املسأل

 التحفظ. 

 

 . بيان التعديالت 2

إذا رأى احملاسب القانوني عند إعداد تقريره 

احلاجة إىل إجراء تعديالت ألرقام سبق 

نشرها، فيجب أن تقتصر هذه التعديالت 

على ما يراه احملاسب ضروريًا. وجيب على 

احملاسب القانوني إعداد بيان كتابي 

ىل اهليئة بالتعديالت والتوقيع عليه وتقدميه إ

عن كل فرتة يشملها التقرير، وأن يبني 

بالصيغة والتفاصيل الشروح اليت تبني 

كيفية تسوية األرقام الواردة يف التقرير مع 

املعلومات املقابلة هلا الواردة يف القوائم املالية 

املعلنة، وجيب أن يكون بيان التعديالت 

 متاحًا للمعاينة. 

 

عمليات التملك والتصرف اجلوهرية  . 3

 اليت جرت خالل الفرتة موضوع املراجعة 

إذا متلك امُلصدر يف أّي وقت خالل  .أ

السنوات املالية الثالث اليت تسبق 

مباشرة طلب التسجيل وطرح 

اخلاضعة للتقرير ذي  األوراق املالية

العالقة أّي نشاط أو أصول ُتَعّد يف 

تقديم نظر اهليئة جوهرية، فيجب 

أو  معلومات مالية عن ذلك النشاط

تلك األصول تشمل السنوات 

الثالث األخرية. وُيَعّد أي متلك أو 

تصرف جوهريًا إذا كان العوض 

املستحق نظري ذلك التملك أو 

فيجب اإلشارة إىل مجيع املسائل 

احملاسب  اجلوهرية اليت أبدى

حتفظه عليها، وبيان أسباب 

حتفظه كافة، وجيب تقدير 

تأثريها إذا كان ذلك مالئمًا 

 وممكنًا من الناحية العملية.

كان امُلصدر يتقدم بطلب إذا  .ز

أو  تسجيل وطرح األوراق املالية

طلب تسجيل أدوات الدين 

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

)حسبما  اإلدراج املباشر يف السوق

، فيجب أال للمرة األوىل ينطبق(

التقرير على أّي حتفظ ما  حيتوي

مل تقتنع اهليئة بأن التحفظ مقبول 

هلا، وأنه قد ُشرح بالشكل 

الكايف لتمكني املستثمرين من 

إجراء تقويم مدروس ومناسب 

ملدى أهمية املسألة موضوع 

 التحفظ. 

 

 . بيان التعديالت 2

إذا رأى احملاسب القانوني عند إعداد تقريره 

احلاجة إىل إجراء تعديالت ألرقام سبق 

نشرها، فيجب أن تقتصر هذه التعديالت 

على ما يراه احملاسب ضروريًا. وجيب على 

احملاسب القانوني إعداد بيان كتابي 

بالتعديالت والتوقيع عليه وتقدميه إىل اهليئة 

وأن يبني عن كل فرتة يشملها التقرير، 

بالصيغة والتفاصيل الشروح اليت تبني كيفية 

تسوية األرقام الواردة يف التقرير مع املعلومات 

املقابلة هلا الواردة يف القوائم املالية املعلنة، 

وجيب أن يكون بيان التعديالت متاحًا 

 للمعاينة. 

 

عمليات التملك والتصرف اجلوهرية اليت  . 3

 جرت خالل الفرتة موضوع املراجعة 

متلك امُلصدر يف أّي وقت خالل إذا  .أ

السنوات املالية الثالث اليت تسبق 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

من صايف  %15التصرف يزيد على 

القيمة الدفرتية لصايف األصول 

احلالية للُمصدر وشركاته التابعة 

 )إن وجدت(. 

ن يتضمن تقرير احملاسب جيب أ .ب

القانوني املعلوماِت الالحقة للتملك 

عن امُلصدر وشركاته التابعة )إن 

وجدت( والنشاط ذي العالقة 

 املشار إليه يف الفقرة )أ( أعاله. 

امُلصدر بعد تاريخ نشر  متلكإذا  .ج

أحدث قوائمه املالية السنوية أّي 

نشاط أو أصول ُتَعّد يف نظر اهليئة 

صرف فيها، فيجب جوهرية، أو ت

تقديم قائمة تقديرية تبني تأثري 

التملك أو التصرف يف صايف 

 األصول. 

 

يف حالة تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

جديد من فئة مل يسبق إدراجها،  املالية

وكان هناك حتفظ يف تقرير احملاسب 

القانوني حول القوائم املالية املراجعة 

ة ألّي نشاط للسنوات املالية الثالث األخري

متلكه امُلصدر خالل الفرتة موضوع 

املراجعة، فسوف ُيّعّد امُلصدر غري مناسب 

ما مل تقتنع  للتسجيل وطرح األوراق املالية

اهليئة بأن التحفظ قد ُشرح بشكل مقبول 

لتمكني املستثمرين من إجراء تقويم 

مدروس ومناسب ملدى أهمية املسالة موضوع 

 التحفظ.

مباشرة طلب التسجيل وطرح 

أو طلب تسجيل أدوات األوراق املالية 

لغرض الدين املطروحة طرحاً خاصاً 

 )حسبما اإلدراج املباشر يف السوق

اخلاضعة للتقرير ذي ينطبق( 

العالقة أّي نشاط أو أصول ُتَعّد يف 

نظر اهليئة جوهرية، فيجب تقديم 

أو  معلومات مالية عن ذلك النشاط

تلك األصول تشمل السنوات الثالث 

األخرية. وُيَعّد أي متلك أو تصرف 

جوهريًا إذا كان العوض املستحق 

 نظري ذلك التملك أو التصرف يزيد

من صايف القيمة الدفرتية  %15على 

لصايف األصول احلالية للُمصدر 

 وشركاته التابعة )إن وجدت(. 

جيب أن يتضمن تقرير احملاسب  .ب

القانوني املعلوماِت الالحقة للتملك 

عن امُلصدر وشركاته التابعة )إن 

العالقة املشار وجدت( والنشاط ذي 

 إليه يف الفقرة )أ( أعاله. 

امُلصدر بعد تاريخ نشر  متلكإذا  .ج

أحدث قوائمه املالية السنوية أّي 

نشاط أو أصول ُتَعّد يف نظر اهليئة 

جوهرية، أو تصرف فيها، فيجب 

تقديم قائمة تقديرية تبني تأثري 

التملك أو التصرف يف صايف 

 األصول. 

 

يف حالة تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق 

طروحة أو طلب تسجيل أدوات الدين املاملالية 

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوقطرحاً خاصاً 

جديد من فئة مل يسبق )حسبما ينطبق( 

إدراجها، وكان هناك حتفظ يف تقرير 

احملاسب القانوني حول القوائم املالية 

املراجعة للسنوات املالية الثالث األخرية ألّي 

نشاط متلكه امُلصدر خالل الفرتة موضوع 

امُلصدر غري مناسب  املراجعة، فسوف ُيّعّد

أو تسجيل  للتسجيل وطرح األوراق املالية
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

لغرض أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

ما )حسبما ينطبق(  اإلدراج املباشر يف السوق

مل تقتنع اهليئة بأن التحفظ قد ُشرح بشكل 

مقبول لتمكني املستثمرين من إجراء تقويم 

مدروس ومناسب ملدى أهمية املسالة موضوع 

 تحفظ.ال

5  

 : صيغة خطاب املستشار املالي16امللحق 

)يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة 

 باملستشار املالي(

 

 إىل : هيئة السوق املالية 

بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ 

............................... )اسم امُلصدر( )املشار 

إليه فيما بعد بـ "املصدر"( فيما خيص طلب 

امُلصدر تسجيل وطرح أوراقه املالية )الرجاء 

إدخال تفاصيل األوراق املالية(، وفقًا للمادة 

احلادية والعشرون من قواعد طرح األوراق 

لتزامات املستمرة، حنن ")ضع املالية واال

اسم املستشار املالي(" نؤكد، حبسب 

معرفتنا، وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( 

وإجراء التحريات الالزمة عن طريق امُلصدر 

ومستشاريه، أن امُلصدر قد استوفى مجيع 

الشروط املطلوبة لتسجيل األوراق املالية 

وقبول إدراجها واستوفى مجيع املسائل 

ى اليت تطلبها هيئة السوق املالية األخر

)اهليئة( حتى تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد 

.................................. )ضع اسم املستشار 

املالي( أنه، حبسب علمه ويف حدود 

صالحيته مستشارا ماليًا، قد قدم إىل اهليئة 

مجيع املعلومات والتوضيحات حبسب 

حملددة وفقًا الصيغة وخالل الفرتة الزمنية ا

ملا طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من أن 

................................. )اسم املستشار املالي( 

وامُلصدر قد التزما بنظام السوق املالية 

األوراق املالية  وقواعد طرحوقواعد اإلدراج 

 وااللتزامات املستمرة.

.... وبصفة خاصة يؤكد ..........................

 )اسم املستشار املالي( ما يلي:

 : صيغة خطاب املستشار املالي16امللحق 

اخلاصة  )يقدَّم على األوراق الرمسية

 باملستشار املالي(

 

 إىل : هيئة السوق املالية 

بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ ............................... 

بـ )اسم امُلصدر( )املشار إليه فيما بعد 

"املصدر"( فيما خيص طلب امُلصدر تسجيل 

أو تسجيل أدوات الدين  وطرح أوراقه املالية

دراج املباشر لغرض اإلاملطروحة طرحًا خاصًا 

)الرجاء إدخال  )حسبما ينطبق( يف السوق

تفاصيل األوراق املالية(، وفقًا للمادة احلادية 

والعشرون من قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة، حنن ")ضع اسم 

، حبسب معرفتنا، املستشار املالي(" نؤكد

وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء 

التحريات الالزمة عن طريق امُلصدر 

ومستشاريه، أن امُلصدر قد استوفى مجيع 

الشروط املطلوبة لتسجيل األوراق املالية 

وقبول إدراجها واستوفى مجيع املسائل 

األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية 

ذا اخلطاب. ويؤكد )اهليئة( حتى تاريخ ه

.................................. )ضع اسم املستشار 

املالي( أنه، حبسب علمه ويف حدود صالحيته 

مستشارا ماليًا، قد قدم إىل اهليئة مجيع 

املعلومات والتوضيحات حبسب الصيغة 

وخالل الفرتة الزمنية احملددة وفقًا ملا طلبته 

ن اهليئة لتمكينها من التحقق من أ

................................. )اسم املستشار املالي( 

وامُلصدر قد التزما بنظام السوق املالية 

األوراق املالية  وقواعد طرحوقواعد اإلدراج 

 وااللتزامات املستمرة.

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

املتطلبات الواجب توافرها يف املستشار املالي 

والتزاماته، واليت تشمل متطلب تقديم 

إىل اهليئة. وتهدف التعديالت املقرتحة  خطاب

على هذا امللحق إىل بيان الصيغة الالزمة 

 لذلك.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

أنه قد قدم مجيع اخلدمات ذات  .1

العالقة اليت تقتضيها قواعد 

طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة، بالعناية واخلربة 

 املطلوبة.

أنه قد اختذ خطوات معقولة  .2

للتحقق من أن أعضاء جملس 

إدارة امُلصدر يفهمون طبيعة 

لنظام  ومدى مسؤولياتهم وفقًا

السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

 .وقواعد السوق

أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول،  .3

يستند إىل حتـريات كافية 

 :وخربة مهنية بأن

امُلصدر قد استوفى مجيع  .أ

املتطلبات ذات العالقة 

بالتسجيل وطرح األوراق 

املالية )مبا يف ذلك 

األحكام املتعلقة بنشرة 

ذلك )مبا يف /اإلصدار( 

األحكام املتعلقة بتعميم 

االستخدام [ املساهمني(

 .]حيثما ينطبق

أن أعضاء جملس إدارة  .ب

امُلصدر قد وضعوا إجراءات 

وضوابط ونظمًا كافية 

متّكن امُلصدر من استيفاء 

متطلبات قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة وقواعد اإلدراج 

ونظام السوق املالية 

فيذية وقواعد ولوائحه التن

 السوق. 

أن مجيع املسائل املعلومة لـ  .ج

........................)ضع اسم 

املستشار املالي( اليت جيب 

على اهليئة أن تأخذها بعني 

االعتبار عند دراستها 

وبصفة خاصة يؤكد .............................. 

 )اسم املستشار املالي( ما يلي:

اخلدمات ذات أنه قد قدم مجيع  .1

العالقة اليت تقتضيها قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة، بالعناية واخلربة 

 املطلوبة.

أنه قد اختذ خطوات معقولة  .2

للتحقق من أن أعضاء جملس إدارة 

امُلصدر يفهمون طبيعة ومدى 

مسؤولياتهم وفقًا لنظام السوق 

املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد 

 .السوق

أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول،  .3

يستند إىل حتـريات كافية وخربة 

 :مهنية بأن

قد استوفى مجيع امُلصدر  .أ

املتطلبات ذات العالقة 

بالتسجيل وطرح األوراق 

أو تسجيل أدوات املالية 

الدين املطروحة طرحًا 

لغرض اإلدراج املباشر خاصاً 

 )حسبما ينطبق(، يف السوق

)مبا يف ذلك األحكام 

املتعلقة بنشرة اإلصدار( 

)مبا يف ذلك األحكام /

 املتعلقة بتعميم املساهمني(

)مبا يف ذلك األحكام /

تسجيل املتعلقة مبستند 

أدوات الدين املطروحة 

لغرض اإلدراج  طرحًا خاصًا

 (املباشر يف السوق

 .]االستخدام حيثما ينطبق[

أن أعضاء جملس إدارة  .ب

وضعوا إجراءات امُلصدر قد 

وضوابط ونظمًا كافية 

متّكن امُلصدر من استيفاء 

متطلبات قواعد طرح 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

لطلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية قد ُأفِصح 

 عنها للهيئة.

أن نطاق الفحص لتقرير  .د

املالي العناية املهنية الالزمة 

ُيَعّد مالئمًا لغرض طلب 

امُلصدر تسجيل وطرح 

االستخدام [ أوراقه املالية

 .]حيثما ينطبق

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك 

مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر سنوات، وجيب 

على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

مهدد مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو 

بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء 

تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو 

إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها

الية وااللتزامات األوراق امل

املستمرة وقواعد اإلدراج 

ونظام السوق املالية ولوائحه 

 التنفيذية وقواعد السوق. 

أن مجيع املسائل املعلومة لـ  .ج

........................)ضع اسم 

ي( اليت جيب املستشار املال

على اهليئة أن تأخذها بعني 

االعتبار عند دراستها لطلب 

التسجيل وطرح األوراق 

أو لطلب تسجيل املالية 

أدوات الدين املطروحة 

لغرض اإلدراج  طرحًا خاصًا

)حسبما  املباشر يف السوق

قد ُأفِصح عنها  ينطبق(

 للهيئة.

أن نطاق الفحص لتقرير  .د

لي العناية املهنية الالزمة املا

ُيَعّد مالئمًا لغرض طلب 

امُلصدر تسجيل وطرح أوراقه 

أو لغرض طلب امُلصدر  املالية

تسجيل أدوات الدين 

 املطروحة طرحًا خاصًا

لغرض اإلدراج املباشر يف 

 )حسبما ينطبق( السوق

 .]االستخدام حيثما ينطبق[

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

اهليئة هلذا الغرض النظام اآللي الذي حتدده 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية 

)أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة 

ال تقل عن عشر سنوات، وجيب على امُلصدر 

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا 

يف ذلك أّي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو 

أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه 

ستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك امل

الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

التحقيق القائمة. كما جيب تقديم املستندات 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 ] للهيئة عند طلبها

6  

)أ(: صيغة خطاب املستشار  16امللحق 

 املالي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

)يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة 

 باملستشار املالي(

 

 إىل: هيئة السوق املالية 

بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ 

املنشأة ذات اسم )............................... 

املشار إليها فيما بعد بـ "املنشأة  األغراض(

يف ما خيص طلب  ذات األغراض اخلاصة"

املنشأة ذات األغراض اخلاصة تسجيل 

أوراقها املالية وقبول إدراجها )الرجاء إدخال 

قاً للمادة احلادية تفاصيل األوراق املالية(، وف

والعشرون من قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة، حنن " )ضع اسم 

املستشار املالي(" نؤكد، حبسب معرفتنا، 

وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء 

التحريات الالزمة عن طريق املنشأة ذات 

األغراض اخلاصة والراعي ومستشاريهم 

ن الراعي واملنشأة ذات )حيثما ينطبق(، أ

األغراض اخلاصة قد استوفوا مجيع 

الشروط املطلوبة لتسجيل األوراق املالية 

وقبول إدراجها واستوفوا مجيع املسائل 

األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية 

)اهليئة( حتى تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد 

.................................. )ضع اسم املستشار 

ملالي( أنه، حبسب علمه ويف حدود ا

صالحيته مستشاراً ماليًا، قد قدم إىل اهليئة 

مجيع املعلومات والتوضيحات حبسب 

الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملددة وفقًا 

ملا طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من أن 

................................. )اسم املستشار املالي( 

نشأة ذات األغراض اخلاصة قد والراعي وامل

التزموا بنظام السوق املالية وقواعد اإلدراج 

وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة.

)أ(: صيغة خطاب املستشار املالي  16امللحق 

 اصةللمنشأة ذات األغراض اخل

)يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة 

 باملستشار املالي(

 

 إىل: هيئة السوق املالية 

............................... بصفتنا مستشارًا ماليًا لـ 

املشار إليها فيما  املنشأة ذات األغراض(اسم )

يف ما  بعد بـ "املنشأة ذات األغراض اخلاصة"

خيص طلب املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

تسجيل أوراقها املالية وقبول إدراجها )الرجاء 

إدخال تفاصيل األوراق املالية(، وفقًا للمادة 

احلادية والعشرون من قواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة، حنن " )ضع اسم 

املستشار املالي(" نؤكد، حبسب معرفتنا، 

لقيام بالدراسة الواجبة( وإجراء وبعد )ا

التحريات الالزمة عن طريق املنشأة ذات 

األغراض اخلاصة والراعي ومستشاريهم 

)حيثما ينطبق(، أن الراعي واملنشأة ذات 

األغراض اخلاصة قد استوفوا مجيع الشروط 

املطلوبة لتسجيل األوراق املالية وقبول إدراجها 

 تطلبها واستوفوا مجيع املسائل األخرى اليت

هيئة السوق املالية )اهليئة( حتى تاريخ هذا 

اخلطاب. ويؤكد .................................. )ضع 

اسم املستشار املالي( أنه، حبسب علمه ويف 

حدود صالحيته مستشارًا ماليًا، قد قدم إىل 

اهليئة مجيع املعلومات والتوضيحات حبسب 

دة وفقًا ملا الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملد

طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من أن 

................................. )اسم املستشار املالي( 

والراعي واملنشأة ذات األغراض اخلاصة قد 

التزموا بنظام السوق املالية وقواعد اإلدراج 

وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة.

 

وبصفة خاصة يؤكد .............................. 

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

املستشار املالي املتطلبات الواجب توافرها يف 

والتزاماته، واليت تشمل متطلب تقديم 

خطاب إىل اهليئة. وتهدف التعديالت املقرتحة 

على هذا امللحق إىل بيان الصيغة الالزمة 

لذلك يف حال كان طلب التسجيل من قبل 

 منشأة ذات أغراض خاصة.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 

وبصفة خاصة يؤكد .............................. 

 )اسم املستشار املالي( ما يلي: 

أنه قد قدم مجيع اخلدمات ذات  .1

العالقة واليت تقتضيها قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، 

 بالعناية واخلربة املطلوبة.   

أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق  .2

من أن أعضاء جملس إدارة الراعي 

واملنشأة ذات األغراض اخلاصة 

يفهمون طبيعة ومدى مسئولياتهم 

ام السوق املالية ولوائحه وفقًا لنظ

 التنفيذية وقواعد السوق. 

أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول،  .3

يستند إىل حتـريات كافية وخربة 

 مهنية بأن: 

الراعي واملنشأة ذات  .أ

األغراض اخلاصة قد 

استوفوا مجيع املتطلبات ذات 

العالقة بالتسجيل وطرح 

األوراق املالية مبا يف ذلك 

نشرة األحكام املتعلقة ب

 .اإلصدار

أن أعضاء جملس إدارة  .ب

الراعي واملنشأة ذات 

األغراض اخلاصة قد وضعوا 

إجراءات وضوابط ونظمًا 

كافية من شأنها أن متّكن 

الراعي واملنشأة ذات 

األغراض اخلاصة من 

استيفاء متطلبات قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة وقواعد اإلدراج 

لية ولوائحه ونظام السوق املا

 التنفيذية وقواعد السوق.

أن مجيع املسائل املعلومة لـ  .ج

........................ )ضع اسم 

املستشار املالي( اليت جيب 

 )اسم املستشار املالي( ما يلي: 

أنه قد قدم مجيع اخلدمات ذات  .1

العالقة واليت تقتضيها قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، 

 بالعناية واخلربة املطلوبة.   

أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق  .2

دارة الراعي من أن أعضاء جملس إ

واملنشأة ذات األغراض اخلاصة 

يفهمون طبيعة ومدى مسئولياتهم 

وفقًا لنظام السوق املالية ولوائحه 

 التنفيذية وقواعد السوق. 

أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول،  .3

يستند إىل حتـريات كافية وخربة 

 مهنية بأن: 

الراعي واملنشأة ذات األغراض  .أ

اخلاصة قد استوفوا مجيع 

تطلبات ذات العالقة امل

بالتسجيل وطرح األوراق املالية 

أو تسجيل أدوات الدين 

لغرض  املطروحة طرحًا خاصًا

 اإلدراج املباشر يف السوق

مبا يف ذلك )حسبما ينطبق( 

األحكام املتعلقة بنشرة 

تسجيل أو مستند  اإلصدار

أدوات الدين املطروحة طرحًا 

لغرض اإلدراج املباشر خاصًا 

 .)حسبما ينطبق( يف السوق

أن أعضاء جملس إدارة الراعي  .ب

واملنشأة ذات األغراض 

اخلاصة قد وضعوا إجراءات 

وضوابط ونظمًا كافية من 

شأنها أن متّكن الراعي 

واملنشأة ذات األغراض 

اخلاصة من استيفاء متطلبات 

قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة وقواعد 

الية اإلدراج ونظام السوق امل

ولوائحه التنفيذية وقواعد 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

على اهليئة أن تأخذها بعني 

االعتبار عند دراستها لطلب 

التسجيل وطرح األوراق املالية 

 قد ُأفِصح عنها للهيئة.

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك 

مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر سنوات، وجيب 

على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

مهدد مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو 

بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء 

تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو 

إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها

 السوق.

أن مجيع املسائل املعلومة لـ  .ج

........................ )ضع اسم 

املستشار املالي( اليت جيب 

على اهليئة أن تأخذها بعني 

االعتبار عند دراستها لطلب 

التسجيل وطرح األوراق املالية 

أو لطلب تسجيل أدوات الدين 

ض لغراملطروحة طرحًا خاصًا 

 اإلدراج املباشر يف السوق

قد ُأفِصح  )حسبما ينطبق(

 عنها للهيئة.

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية 

)أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة 

ال تقل عن عشر سنوات، وجيب على امُلصدر 

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا 

مهدد بإقامتها( أو يف ذلك أّي دعوى قائمة أو 

أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه 

املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك 

الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

التحقيق القائمة. كما جيب تقديم املستندات 

 ] للهيئة عند طلبها

7  

: صيغة خطاب املستشار 17امللحق 

 القانوني

الرمسية اخلاصة )يقدَّم على األوراق 

 باملستشار القانوني(

 

  إىل: هيئة السوق املالية

بصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. )اسم 

امُلصدر( )املشار إليه فيما بعد بـ "امُلصدر"( 

فيما خيص طلب امُلصدر تسجيل أوراقه 

 )تفاصيل األوراق املالية(،  املالية وطرحها

  

نشرة اإلصـدار / تعميم وإشارة إىل مسّودة 

املعدة ] االستخدام حيثما ينطبق[ املساهمني

 : صيغة خطاب املستشار القانوني17امللحق 

الرمسية اخلاصة )يقدَّم على األوراق 

 باملستشار القانوني(

 

  إىل: هيئة السوق املالية

بصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. )اسم 

امُلصدر"( امُلصدر( )املشار إليه فيما بعد بـ "

فيما خيص طلب امُلصدر تسجيل أوراقه املالية 

أو تسجيل أدوات الدين املطروحة  وطرحها

 دراج املباشر يف السوقلغرض اإل طرحاً خاصًا

 )تفاصيل األوراق املالية(،  )حسبما ينطبق(

  

وإشارة إىل مسّودة نشرة اإلصـدار / تعميم 

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

املستشار املتطلبات الواجب توافرها يف 

القانوني والتزاماته، واليت تشمل متطلب 

تقديم خطاب إىل اهليئة. وتهدف التعديالت 

املقرتحة على هذا امللحق إىل بيان الصيغة 

 الالزمة لذلك.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

خبصوص امُلصدر )تفاصيل الطرح(، 

وبصفة خاصة فيما يتعلق بطلب تسجيل 

املقدم إىل هيئة السوق  أوراقه املالية وطرحها

املالية )"اهليئة"(، وبعد التشاور مع املستشار 

املالي بالنسبة إىل الطلب، حول متطلبات 

م السوق املالية ولوائحه التنفيذية نظا

وقواعد السوق مبا فيها قواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة، فقد قدمنا 

املشورة بصفة خاصة إىل امُلصدر حول 

املتطلبات اليت جيب أن تشتمل عليها 

األقسام القانونية من نشرة اإلصدار/تعميم 

ويف  .]الستخدام حيثما ينطبقا[ املساهمني

هذا اخلصوص، قمنا بإجراء دراسة 

وحتريات إضافية نرى أنها مالئمة يف تلك 

الظروف )وأجرينا كذلك دراسة رمسية 

االستخدام  [للعناية املهنية القانونية الالزمة

 (.]حيثما ينطبق

  

وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال 

نعلم عن أّي مسألة جوهرية تشكل إخالال 

بالتزاماته ملتطلبات نظام  من قبل امُلصدر

السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد 

السوق مبا يف ذلك أحكام قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد 

اإلدراج، ومن ضمنها املتطلبات املتعلقة 

 تعميم املساهمني / مبحتوى نشرة اإلصدار

كما هي يف  ]االستخدام حيثما ينطبق[

 تاريخ هذا اخلطاب.

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [ 

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك 

مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر سنوات، وجيب 

على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

مهدد مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو 

بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء 

مستند تسجيل أدوات الدين  / املساهمني

لغرض اإلدراج املباشر  املطروحة طرحًا خاصًا

املعدة ] االستخدام حيثما ينطبق[يف السوق 

وبصفة خبصوص امُلصدر )تفاصيل الطرح(، 

خاصة فيما يتعلق بطلب تسجيل أوراقه املالية 

أو طلب تسجيل أدوات الدين  وطرحها

لغرض اإلدراج املباشر املطروحة طرحًا خاصًا 

املقدم إىل هيئة  )حسبما ينطبق( يف السوق

السوق املالية )"اهليئة"(، وبعد التشاور مع 

املستشار املالي بالنسبة إىل الطلب، حول 

لسوق املالية ولوائحه متطلبات نظام ا

التنفيذية وقواعد السوق مبا فيها قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، فقد 

قدمنا املشورة بصفة خاصة إىل امُلصدر حول 

املتطلبات اليت جيب أن تشتمل عليها األقسام 

القانونية من نشرة اإلصدار/تعميم املساهمني 

طروحة تسجيل أدوات الدين امل مستند/

 لغرض اإلدراج املباشر يف السوق طرحاً خاصًا

. ويف هذا ]االستخدام حيثما ينطبق[

اخلصوص، قمنا بإجراء دراسة وحتريات 

نرى أنها مالئمة يف تلك الظروف  إضافية

)وأجرينا كذلك دراسة رمسية للعناية املهنية 

 (.]االستخدام حيثما ينطبق [القانونية الالزمة

  

وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال نعلم 

عن أيّ مسألة جوهرية تشكل إخالال من قبل 

امُلصدر بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية 

وقواعد السوق مبا يف ذلك ولوائحه التنفيذية 

أحكام قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج، ومن 

ات املتعلقة مبحتوى نشرة ضمنها املتطلب

تسجيل  مستند / تعميم املساهمني / اإلصدار

لغرض  أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا

االستخدام حيثما [ اإلدراج املباشر يف السوق

 كما هي يف تاريخ هذا اخلطاب. ]ينطبق

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [ 

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو 

إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية 

 )أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة

ال تقل عن عشر سنوات، وجيب على امُلصدر 

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا 

مهدد بإقامتها( أو يف ذلك أّي دعوى قائمة أو 

أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه 

املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك 

الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

التحقيق القائمة. كما جيب تقديم املستندات 

 ] للهيئة عند طلبها

8  

)أ(: صيغة خطاب املستشار  17امللحق 

 القانوني للمنشأة ذات األغراض اخلاصة

)يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة 

 القانوني( باملستشار

 

  إىل: هيئة السوق املالية

بصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. )اسم 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة( )املشار إليها 

فيما بعد بـ "املنشأة ذات األغراض اخلاصة"( 

فيما خيص طلب املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة تسجيل أوراقها املالية وطرحها 

 املالية(.  )تفاصيل األوراق

  

وإشارة إىل مسّودة نشرة اإلصـدار املعدة 

خبصوص املنشأة )تفاصيل الطرح(، وبصفة 

خاصة فيما يتعلق بطلب تسجيل أوراقها 

املالية وطرحها املقدم إىل هيئة السوق املالية 

)"اهليئة"(، وبعد التشاور مع املستشار املالي 

بالنسبة إىل الطلب، حول متطلبات نظام 

ملالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ا

السوق مبا فيها قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة، فقد قدمنا املشورة 

بصفة خاصة إىل املنشأة حول املتطلبات اليت 

جيب أن تشتمل عليها األقسام القانونية من 

نشرة اإلصدار. ويف هذا اخلصوص، قمنا 

نرى أنها  بإجراء دراسة وحتريات إضافية

 مالئمة يف تلك الظروف.

  

)أ(: صيغة خطاب املستشار  17امللحق 

 خلاصةالقانوني للمنشأة ذات األغراض ا

)يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة 

 باملستشار القانوني(

 

  إىل: هيئة السوق املالية

بصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ ................. )اسم 

)املشار إليها املنشأة ذات األغراض اخلاصة( 

فيما بعد بـ "املنشأة ذات األغراض اخلاصة"( 

فيما خيص طلب املنشأة ذات األغراض 

أو خلاصة تسجيل أوراقها املالية وطرحها ا

 تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا

حسبما ، لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

 )تفاصيل األوراق املالية(.  ينطبق،

  

وإشارة إىل مسّودة نشرة اإلصـدار املعدة 

 مستند / خبصوص املنشأة )تفاصيل الطرح(

تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

االستخدام [لغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

، وبصفة خاصة فيما يتعلق  ]حيثما ينطبق

أو بطلب تسجيل أوراقها املالية وطرحها 

 تسجيل أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا

املقدم إىل  لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

هليئة"(، وبعد التشاور هيئة السوق املالية )"ا

مع املستشار املالي بالنسبة إىل الطلب، حول 

متطلبات نظام السوق املالية ولوائحه 

التنفيذية وقواعد السوق مبا فيها قواعد طرح 

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، فقد 

تضّمنت األحكام املقرتحة ضمن املشروع 

املستشار املتطلبات الواجب توافرها يف 

القانوني والتزاماته، واليت تشمل متطلب 

تقديم خطاب إىل اهليئة. وتهدف التعديالت 

املقرتحة على هذا امللحق إىل بيان الصيغة 

الالزمة لذلك يف حال كان طلب التسجيل 

 من قبل منشأة ذات أغراض خاصة.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال 

نعلم عن أّي مسألة جوهرية تشكل إخالال 

من قبل املنشأة بالتزاماته ملتطلبات نظام 

السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد 

السوق مبا يف ذلك أحكام قواعد طرح 

وقواعد  األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

اإلدراج، ومن ضمنها املتطلبات املتعلقة 

مبحتوى نشرة اإلصدار كما هي يف تاريخ 

 هذا اخلطاب.

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ 

األصلية )أو املصدقة متى ما كان ذلك 

مالئمًا( مدة ال تقل عن عشر سنوات، وجيب 

على امُلصدر يف حال وجود دعوى قضائية أو 

مهدد مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى قائمة أو 

بإقامتها( أو أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

بهذه املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء 

تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو 

إجراءات التحقيق القائمة. كما جيب تقديم 

 ] املستندات للهيئة عند طلبها

قدمنا املشورة بصفة خاصة إىل املنشأة حول 

األقسام  املتطلبات اليت جيب أن تشتمل عليها

تسجيل  مستند / القانونية من نشرة اإلصدار

لغرض  أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا

االستخدام حيثما [ اإلدراج املباشر يف السوق

. ويف هذا اخلصوص، قمنا بإجراء ]ينطبق

دراسة وحتريات إضافية نرى أنها مالئمة يف 

 تلك الظروف.

  

وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال نعلم 

قبل عن أيّ مسألة جوهرية تشكل إخالال من 

املنشأة بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية 

ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق مبا يف ذلك 

أحكام قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج، ومن 

ات املتعلقة مبحتوى نشرة ضمنها املتطلب

تسجيل أدوات الدين  مستند /اإلصدار

لغرض اإلدراج املباشر املطروحة طرحًا خاصًا 

كما  ]االستخدام حيثما ينطبق[يف السوق 

 هي يف تاريخ هذا اخلطاب.

 

هذا امللحق الكرتونيًا من خالل  ميقد [

النظام اآللي الذي حتدده اهليئة هلذا الغرض 

وجيب على امُلصدر االحتفاظ بالنسخ األصلية 

)أو املصدقة متى ما كان ذلك مالئمًا( مدة 

شر سنوات، وجيب على امُلصدر ال تقل عن ع

يف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا 

مهدد بإقامتها( أو يف ذلك أّي دعوى قائمة أو 

أّي اجراءات حتقيق قائمة تتعلق بهذه 

املستندات، االحتفاظ بها حلني انتهاء تلك 

الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات 

التحقيق القائمة. كما جيب تقديم املستندات 

 ] للهيئة عند طلبها
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

9  - 

 لحق اآلتي:املإضافة 

امللحق )*(: حمتويات مستند تسجيل 

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

مُلصدر لغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

 لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق

مستند التسجيل املقدم جيب أن حيتوي 

أدوات الدين املطروحة طرحًا لتسجيل 

خاصًا لغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

 مالية مدرجة يف السوقمُلصدر لديه أوراق 

على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية 

 حبد أدنى:

 

 صفحة الغالف .1

جيب أن يتضمن هذا القسم املعلوماِت 

 اآلتية )حيثما تنطبق(:

اسم امُلصدر وتاريخ تأسيسه  .1

. ويف حال ورقم سجله التجاري

كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة، ترخيصًا يف 

األغراض تأسيس املنشأة ذات 

اخلاصة ورقم السجل التجاري 

 .للراعي

، ورأس رأس املال وعدد األسهم .2

املال للراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

 . خاصة

ملخص يتضمن تفاصيل أدوات  .3

 الدين وحقوقها. 

األسهم وأدوات الدين اليت سبق  .4

 للُمصدر إدراجها )إن وجدت(.

ويف حال كان امُلصدر منشأة 

خاصة، األسهم  ذات أغراض

وأدوات الدين اليت سبق للمنشأة 

يهدف امللحق املقرتح إىل حتديد احلد األدنى 

من املعلومات اليت جيب أن يتضمنها مستند 

املطروحة طرحًا خاصًا تسجيل أدوات الدين 

مُلصدر لديه  لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

 أوراق مالية مدرجة يف السوق. 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ذات األغراض اخلاصة والراعي 

 إدراجها )إن وجدت(.

بيان بأن امُلصدر قد قدم طلب  .5

تسجيل األوراق املالية اخلاضعة 

إىل اهليئة وقدم املستند  اهلذ

، وأنه السوقطلب إدراجها إىل 

قد قدم مجيع املستندات 

املطلوبة إىل اجلهات ذات 

 قة. العال

بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .6

"اإلشعار املهم" و"عوامل 

املخاطرة" املشار إليهما يف 

( 5( والقسم رقم )2القسم رقم )

 من هذا امللحق.

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .7

"حيتوي مستند التسجيل هذا 

على معلومات ُقدمت ضمن طلب 

تسجيل األوراق املالية حبسب 

متطلبات قواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة 

الصادرة عن هيئة السوق املالية 

باململكة العربية السعودية 

)املشار إليها بـ "اهليئة"( وطلب 

إدراج األوراق املالية حبسب 

قواعد اإلدراج اخلاصة متطلبات 

بالسوق املالية السعودية. ويتحمل 

أعضاء جملس إدارة املصدر 

)وأعضاء جملس إدارة الراعي 

يف حال كان امُلصدر منشأة 

ذات أغراض خاصة( الذين 

على الصفحة تظهر أمساؤهم 

جمتمعني ومنفردين كامل  )*(

املسؤولية عن دقة املعلومات 

الواردة يف هذا املستند، 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ون حبسب علمهم ويؤكد

واعتقادهم، بعد إجراء مجيع 

الدراسات املمكنة وإىل احلد 

املعقول، أنه ال توجد أي وقائع 

أخرى ميكن أن يؤدى عدم 

تضمينها مستند التسجيل إىل 

جعل أّي إفادة واردة فيه مضللة. 

وال تتحمل اهليئة والسوق املالية 

السعودية أّي مسؤولية عن 

 حمتويات هذا املستند، وال

تعطيان أّي تأكيدات تتعلق 

بدقتها أو اكتماهلا، وختليان 

نفسيهما صراحة من أّي 

مسؤولية مهما كانت عن أّي 

خسارة تنتج عما ورد يف هذا 

املستند أو عن االعتماد على أّي 

جزء منه، ويف حال تعذر فهم أّي 

من حمتويات هذا املستند، جيب 

استشارة مستشار مالي مرخص 

 له".

 إشعار مهم .2

ب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح جي

الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة 

 املعلومات املذكورة يف املستند.

 دليل الشركة .3

جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي )حيثما 

 ينطبق(:

معلومات االتصال بامُلصدر  .1

وممثليه )ومعلومات االتصال 

بالراعي وممثليه يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة(، مبا يف ذلك عناوينهم، 

، والفاكس وأرقام اهلاتف

وبريدهم اإللكرتوني، وموقع 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

امُلصدر اإللكرتوني )واملوقع 

اإللكرتوني للراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(. 

معلومات االتصال باألطراف  .2

املوضحني التالني، وبأّي خبري أو 

جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير 

مستند التسجيل، مبا يف ذلك  يف

 العناوين وأرقام اهلاتف

واملواقع اإللكرتونية  والفاكس

والربيد اإللكرتوني، وبيان بأنه 

مت احلصول على عدم ممانعة أّي 

خبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو 

تقرير يف مستند التسجيل على 

 استخدام أمسائهم وشعاراتهم:

 املستشار املالي. .أ

 نوني.املستشار القا .ب

 احملاسب القانوني. .ج

أمني احلفظ )حيثما  .د

 ينطبق( 

جملس إدارة أعضاء  .ه

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة )حيثما 

 . ينطبق(

 امللخص  .4

هذا القسم تنويهًا جيب أن يتضمن 

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية 

قبل اختـاذ  كاماًل مستند التسجيلقراءة 

، وأن حيتوي هذا قرارهم االستثماري

القسم على املعلومات اآلتية )حيثما 

 تنطبق(:

اسم امُلصدر، ووصفه،  .1

 ومعلومات عن تأسيسه.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

يف حال كان امُلصدر منشأة  .2

ذات أغراض خاصة، اسم 

املنشأة والراعي، ووصفهم، 

ومعلومات عن تأسيسهم، 

وملخص حول عملية التمويل 

للمنشأة ذات األغراض 

 اخلاصة.

تفاصيل أدوات الدين اليت  .3

إدراجها، وحقوقها، سيتم 

 وأّي قيود مفروضة عليها.

حال كان املصدر منشأة يف  .4

ذات أغراض خاصة، التزام 

الراعي للتأكد من دفع املبالغ 

 املستحقة وفقًا ألدوات الدين

 )حسبما ينطبق(.

أّي معلومات إضافية تطلب  .5

اهليئة تضمينها يف مستند 

 .التسجيل وفقًا ملا تراه مالئمًا

همية الرجوع بيان يشري إىل أ .6

إىل "اإلشعار املهم" و"عوامل 

املخاطرة" املشار إليهما يف 

( والقسم رقم 2القسم رقم )

 .( من هذا امللحق5)

 عوامل املخاطرة .5

جيب أن يتضمن هذا القسم معلوماٍت 

 متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

)والراعي يف حال  امُلصدر  .1

كان املصدر منشأة ذات 

 .أغراض خاصة(

السوق والقطاع الذي يعمل   .2

)والسوق والقطاع  فيه امُلصدر

الذي يعمل فيه الراعي يف حال 

كان املصدر منشأة ذات 

 . أغراض خاصة(
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

األوراق املالية اخلاضعة   .3

 ملستند التسجيل.

 جدول احملتويات .6

جيب أن يتضمن هذا القسم جدول 

 حمتويات مستند التسجيل.

 التعريفات واملصطلحات .7

هذا القسم جدواًل  جيب أن يتضمن

باملصطلحات والتعريفات املستخدمة يف 

 مستند التسجيل.

 اإلقرارات .8

جيب على أعضاء جملس إدارة امُلصدر 

)وأعضاء جملس إدارة الراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات أغراض خاصة( 

 :  اإلقرار باآلتي

خبالف ما ورد يف صفحة )*(  .1

من هذا املستند، مل يكن 

هناك أّي انقطاع يف أعمال 

امُلصدر )أو الراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة( أو أيٍّ من 

شركاته التابعة )إن وجدت( 

ميكن أن يؤثر أو يكون قد 

أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع 

( شهرًا 12املالي خالل الـ )

 . األخرية

خبالف ما ورد يف صفحة )*(  .2

من هذا املستند، مل يكن 

هناك أّي تغري سليب جوهري 

يف الوضع املالي والتجاري 

للُمصدر )أو الراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة( أو أيٍّ من 

شركاته التابعة )إن وجدت( 

خالل السنة السابقة مباشرة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

لتاريخ تقديم طلب تسجيل 

الية اخلاضعة هلذا األوراق امل

 املستند.

مت تسعري أدوات الدين  .3

اخلاضعة ملستند التسجيل هذا 

مبنهجية عادلة ومبا حيفظ 

 حقوق محلة أدوات الدين.

تسجيل األوراق املالية ال خيل  .4

 اخلاضعة هلذا املستند

مبستندات الطرح ألدوات 

الدين واتفاقية أدوات الدين 

 .املتعلقة بها

 املعلومات املتعلقة بأدوات الدين  .9

جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات 

 اآلتية: 

مجيع تفاصيل أدوات الدين  .1

مبا يف ذلك شروطها 

 وأحكامها. 

هيكل التمويل املرتبط  .2

 بأدوات الدين. 

 منهجية تسعري أدوات الدين.  .3

السعر االسرتشادي املقرتح  .4

 إلدراج أدوات الدين. 

 استخدام متحصالت طرح .5

 أدوات الدين )حيثما ينطبق(. 

تفاصيل عن االسرتداد املبكر  .6

 )إن وجد(. ألدوات الدين

 القيمة االمسية ألدوات الدين. .7

تفاصيل التواريخ املتعلقة  .8

بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ 

االستحقاق النهائي وتواريخ 

السداد املبكر، مع حتديد 

هل هي قابلة للتنفيذ بناء على 

الراعي طلب املصدر أو 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

( أم بناًء على )حبسب األحوال

طلب حامل أداة الدين وتاريخ 

 بدء الدفعات.

تفاصيل عن ترتيبات نقل  .9

 ملكية أدوات الدين.

أمساء وعناوين وكالء الدفع،  .10

والتسجيل، ونقل ملكية 

 أدوات الدين.  

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب  .11

إىل اهليئة لتسجيل أدوات 

 . الدين وإىل السوق إلدراجها

10  - 

 لحق اآلتي:املإضافة 

امللحق )*(: حمتويات مستند تسجيل 

أدوات الدين املطروحة طرحًا خاصًا 

 مُلصدرلغرض اإلدراج املباشر يف السوق 

لديه أوراق مالية مدرجة يف  ال توجد

 السوق

مستند التسجيل املقدم جيب أن حيتوي 

أدوات الدين املطروحة طرحًا لتسجيل 

يف السوق  لغرض اإلدراج املباشر خاصًا

لديه أوراق مالية مدرجة  توجدال  مُلصدر

على املعلومات الواردة يف  يف السوق

 األقسام اآلتية حبد أدنى:

 صفحة الغالف .1

جيب أن يتضمن هذا القسم املعلوماِت 

 اآلتية )حيثما تنطبق(:

اسم امُلصدر وتاريخ تأسيسه  .1

. ويف حال ورقم سجله التجاري

كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة، ترخيصًا يف 

تأسيس منشأة ذات أغراض 

خاصة، ورقم السجل التجاري 

 .للراعي

يهدف امللحق املقرتح إىل حتديد احلد األدنى 

من املعلومات اليت جيب أن يتضمنها مستند 

املطروحة طرحًا خاصًا تسجيل أدوات الدين 

مُلصدر ال  لغرض اإلدراج املباشر يف السوق

 توجد لديه أوراق مالية مدرجة يف السوق. 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

، ورأس رأس املال وعدد األسهم .2

املال للراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

 . خاصة

ملخص يتضمن تفاصيل أدوات  .3

 الدين وحقوقها. 

اليت سبق األسهم وأدوات الدين  .4

 للُمصدر إدراجها )إن وجدت(.

ويف حال كان امُلصدر منشأة 

ذات أغراض خاصة، األسهم 

وأدوات الدين اليت سبق للمنشأة 

ذات األغراض اخلاصة والراعي 

 إدراجها )إن وجدت(.

بيان بأن امُلصدر قد قدم طلب  .5

تسجيل األوراق املالية اخلاضعة 

إىل اهليئة وقدم املستند  اهلذ

، وأنه السوقجها إىل طلب إدرا

قد قدم مجيع املستندات 

املطلوبة إىل اجلهات ذات 

 العالقة. 

بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .6

"اإلشعار املهم" و"عوامل 

املخاطرة" املشار إليهما يف 

( 9( والقسم رقم )2القسم رقم )

 من هذا امللحق.

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .7

"حيتوي مستند التسجيل هذا 

لومات ُقدمت ضمن طلب على مع

تسجيل األوراق املالية حبسب 

متطلبات قواعد طرح األوراق 

املالية وااللتزامات املستمرة 

الصادرة عن هيئة السوق املالية 

باململكة العربية السعودية 

)املشار إليها بـ "اهليئة"( وطلب 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

إدراج األوراق املالية حبسب 

متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة 

الية السعودية. ويتحمل بالسوق امل

أعضاء جملس إدارة املصدر 

)وأعضاء جملس إدارة الراعي 

يف حال كان امُلصدر منشأة 

ذات أغراض خاصة( الذين 

تظهر أمساؤهم على الصفحة 

)*( جمتمعني ومنفردين كامل 

املسؤولية عن دقة املعلومات 

الواردة يف هذا املستند، 

ويؤكدون حبسب علمهم 

راء مجيع واعتقادهم، بعد إج

الدراسات املمكنة وإىل احلد 

املعقول، أنه ال توجد أي وقائع 

أخرى ميكن أن يؤدى عدم 

تضمينها مستند التسجيل إىل 

جعل أّي إفادة واردة فيه مضللة. 

وال تتحمل اهليئة والسوق املالية 

السعودية أّي مسؤولية عن 

حمتويات هذا املستند، وال 

تعطيان أّي تأكيدات تتعلق 

ا أو اكتماهلا، وختليان بدقته

نفسيهما صراحة من أّي 

مسؤولية مهما كانت عن أّي 

خسارة تنتج عما ورد يف هذا 

املستند أو عن االعتماد على أّي 

جزء منه، ويف حال تعذر فهم أّي 

من حمتويات هذا املستند، جيب 

استشارة مستشار مالي مرخص 

 له".

 إشعار مهم .2

يوضح جيب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً 

الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 املعلومات املذكورة يف املستند.

 دليل الشركة .3

جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي )حيثما 

 ينطبق(:

معلومات االتصال بامُلصدر  .1

وممثليه )ومعلومات االتصال 

بالراعي وممثليه يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

خاصة(، مبا يف ذلك عناوينهم، 

، والفاكس قام اهلاتفوأر

وبريدهم اإللكرتوني، وموقع 

امُلصدر اإللكرتوني )واملوقع 

اإللكرتوني للراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(. 

معلومات االتصال باألطراف  .2

املوضحني التالني، وبأّي خبري أو 

جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير 

يف مستند التسجيل، مبا يف ذلك 

 اوين وأرقام اهلاتفالعن

واملواقع اإللكرتونية  والفاكس

 والربيد اإللكرتوني:

 املستشار املالي. .أ

 املستشار القانوني. .ب

 احملاسب القانوني. .ج

أمني احلفظ )حيثما  .د

 ينطبق( 

جملس إدارة أعضاء  .ه

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة )حيثما 

 . ينطبق(

بيان بأنه مت احلصول على عدم  .3

على  املشاركةممانعة األطراف 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

استخدام أمسائهم وشعاراتهم 

 وإفاداتهم يف مستند التسجيل.

 امللخص  .4

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا 

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية 

قبل اختـاذ  كاماًل مستند التسجيلقراءة 

قرارهم االستثماري. وأن حيتوي على 

 املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

ووصفه، اسم امُلصدر،  .1

)واسم  ومعلومات عن تأسيسه

الراعي، ووصفه، ومعلومات 

يف حال كان عن تأسيسه 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

 .(خاصة

نشاطات امُلصدر )والراعي يف  .2

حال كان امُلصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(. 

املساهمون الكبار وعدد  .3

ويف أسهمهم ونسب ملكيتهم. 

حال كان امُلصدر منشأة ذات 

صة، املساهمون أغراض خا

الكبار لدى الراعي وعدد 

 أسهمهم ونسب ملكيتهم. 

تفاصيل أدوات الدين اليت  .4

سيتم إدراجها، وحقوقها، 

 وأّي قيود مفروضة عليها. 

 القيمة االمسية ألدوات الدين. .5

يف حال كان املصدر منشأة  .6

ذات أغراض خاصة، التزام 

للتأكد من دفع املبالغ الراعي 

 . ألدوات الديناملستحقة وفقًا 

تفاصيل التواريخ املتعلقة  .7

بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ 

االستحقاق النهائي وتواريخ 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

السداد املبكر، مع حتديد 

هل هي قابلة للتنفيذ بناء على 

املصدر أو الراعي طلب 

أم بناًء على )حبسب األحوال( 

طلب حامل أداة الدين وتاريخ 

 .بدء الدفعات

 تفاصيل عن ترتيبات نقل .8

 ملكية أدوات الدين.

أمساء وعناوين وكالء الدفع،  .9

والتسجيل، ونقل ملكية 

 أدوات الدين.  

تفاصيل عن االسرتداد املبكر  .10

 ألدوات الدين.

أّي معلومات إضافية تطلب  .11

اهليئة تضمينها يف مستند 

 التسجيل وفقًا ملا تراه مالئمًا.

بيان يشري إىل أهمية الرجوع  .12

مل إىل "اإلشعار املهم" و"عوا

املخاطرة" املشار إليهما يف 

( والقسم رقم 2القسم رقم )

 ( من هذا امللحق.9)

 ملخص املعلومات األساسية .5

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا 

للمعلومات األساسية اليت حيتوي عليها 

 مستند التسجيل، مبا يف ذلك: 

تنويه للمستثمرين حول اختاذ  .1

قرار االستثمار بناًء على قراءة 

التسجيل الكامل مستند 

 وليس ملخص املستند فقط.

وصف للُمصدر )ووصف  .2

للراعي يف حال كان املصدر 

 منشأة ذات أغراض خاصة(.

رسالة امُلصدر واسرتاتيجيته  .3

العامة )ورسالة الراعي 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

واسرتاتيجيته العامة يف حال 

كان املصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(.

نواحي القوة وامليزات  .4

)ونواحي التنافسية للُمصدر 

القوة وامليزات التنافسية 

للراعي يف حال كان املصدر 

 منشأة ذات أغراض خاصة(.

النظرة العامة إىل السوق  .5

)والنظرة العامة إىل السوق 

الذي يعمل فيه الراعي يف حال 

كان املصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(.

يف حال كان امُلصدر منشأة  .6

ذات أغراض خاصة، ملخصًا 

للمنشأة ذات لعملية التمويل 

األغراض اخلاصة والتزام 

الراعي بالتأكد من دفع 

املبالغ املستحقة وفقًا ألدوات 

 . الدين )حسبما ينطبق(

 ملخص املعلومات املالية .6

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن 

حيتوي املعلومات املالية األساسية اليت 

، مبا يف ذلك األداء عليها مستند التسجيل

التشغيلي والوضع املالي والتدفقات 

النقدية واملؤشرات الرئيسة للمصدر 

)واألداء التشغيلي والوضع املالي 

والتدفقات النقدية واملؤشرات الرئيسة 

للراعي يف حال كان املصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(.

 جدول احملتويات .7

جيب أن يتضمن هذا القسم جدول 

 ند التسجيل.حمتويات مست

 التعريفات واملصطلحات .8
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جيب أن يتضمن هذا القسم جدواًل 

باملصطلحات والتعريفات املستخدمة يف 

 مستند التسجيل.

 عوامل املخاطرة .9

جيب أن يتضمن هذا القسم معلوماٍت 

 متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

امُلصدر )والراعي يف حال   .1

كان املصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(.

السوق والقطاع الذي يعمل   .2

فيه امُلصدر )والسوق والقطاع 

الذي يعمل فيه الراعي يف حال 

كان املصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(. 

األوراق املالية اخلاضعة   .3

 ملستند التسجيل.

معلومات عن السوق والقطاع  .10

 )حسبما ينطبق(

يف حال كان امُلصدر منشأة ذات أغراض 

القسم خاصة، جيب أن يتضمن هذا 

معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل 

 .فيه الراعي

خلفية عن امُلصدر والراعي )حسبما  .11

 ينطبق( وطبيعة العمل

خلفية جيب أن حيتوي هذا القسم على 

ه )وخلفية عن عن امُلصدر وطبيعة عمل

عمله يف حال كان  الراعي وطبيعة

امُلصدر منشأة ذات أغراض خاصة(، مبا 

 يف ذلك املعلومات اآلتية: 

االسم الرمسي، ورقم السجل  .1

التجاري، والعنوان املبني يف 

السجل، وعنوان املقر الرئيس 

)والراعي يف حال للُمصدر 

كان املصدر منشأة ذات 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

إذا كان أغراض خاصة( 

خمتلفًا عن العنوان املبني يف 

 السجل. 

 مُلصدرتاريخ تأسيس ا .2

)والراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

 . خاصة(

أسهم امُلصدر املصرح بها  .3

والصادرة، أو املتفق على 

إصدارها، والقيمة املدفوعة، 

والقيمة االمسية لألسهم 

 ووصفها.

يف حال كان امُلصدر منشأة  .4

أسهم  ،ذات أغراض خاصة

الراعي املصرح بها والصادرة، 

ارها، أو املتفق على إصد

والقيمة املدفوعة، والقيمة 

 .اإلمسية لألسهم ووصفها

تنظيمي للهيكل الوصف  .5

للمجموعة يوضح موقع 

)أو الراعي يف حال امُلصدر 

كان املصدر منشأة ذات 

داخل أغراض خاصة( 

 اجملموعة )إن وجدت(.

الطبيعة العامة ألعمال امُلصدر  .6

)أو الراعي يف حال كان 

املصدر منشأة ذات أغراض 

وشركاته التابعة )إن ة( خاص

وجدت( وتفاصيل املنتجات 

الرئيسة املبيعة أو اخلدمات 

املقدمة وبيان أّي منتجات أو 

 نشاطات جديدة مهمة. 

)أو الراعي  إذا كان للُمصدر .7

يف حال كان املصدر منشأة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

أو  ذات أغراض خاصة(

شركاته التابعة )إن وجدت( 

نشاط جتاري خارج اململكة، 

فيجب تقديم إفادة توضح 

موقع هذا النشاط. ويف حالة 

وجود جزء جوهري من أصول 

)أو الراعي يف حال  امُلصدر

كان املصدر منشأة ذات 

أو شركاته  أغراض خاصة(

التابعة )إن وجدت( خارج 

اململكة، جيب حتديد مكان 

وقيمتها  وجود تلك األصول

وقيمة األصول املوجودة يف 

 اململكة. 

معلومات تتعلق بسياسة  .8

)أو الراعي يف حال  امُلصدر

كان املصدر منشأة ذات 

وشركاته  أغراض خاصة(

التابعة )إن وجدت( بشأن 

األحباث والتطوير ملنتجات 

جديدة والطرق املتبعة يف 

اإلنتاج على مدى السنوات 

املالية الثالث السابقة إذا 

 انت تلك املعلومات مهمة. ك

تفاصيل عن أّي انقطاع يف  .9

)أو الراعي يف  أعمال امُلصدر

حال كان املصدر منشأة ذات 

أو شركاته  أغراض خاصة(

التابعة )إن وجدت( ميكن أن 

يؤثر أو يكون قد أثر تأثريًا 

ملحوظاً يف الوضع املالي خالل 

 ( شهرًا األخرية.12الـ )

عدد األشخاص العاملني  .10

امُلصدر وشركاته لدى 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

التابعة )إن وجدت( وأّي 

تغيريات جوهرية لذلك العدد 

خالل السنتني املاليتني 

السابقتني، مع بيان تـوزيع 

األشخاص العاملني حبسب 

 نسبة السعودة.

إقرار يفيد بعدم وجود نية  .11

إلجراء أي تغيري جوهري 

املصدر )أو  لطبيعة نشاط

الراعي يف حال كان املصدر 

، غراض خاصة(منشأة ذات أ

وإن كان هناك نية لذلك، 

فيجب تقديم وصف مفصل 

عن هذا التغيري وتأثريه يف 

)أو الراعي يف  نشاط امُلصدر

حال كان املصدر منشأة 

 ذات أغراض خاصة(

 .ورحبيته

اهليكل التنظيمي للُمصدر والراعي  .12

 )حسبما ينطبق(

اهليكل جيب أن يتضمن هذا القسم 

التنظيمي للُمصدر )واهليكل التنظيمي 

للراعي يف حال كان امُلصدر منشأة ذات 

املعلومات أغراض خاصة(، مبا يف ذلك 

 اآلتية:

يوضح جملس هيكل تنظيمي  .1

)والراعي يف حال  إدارة امُلصدر

كان امُلصدر منشأة ذات 

واللجان  أغراض خاصة(

الرقابية والوظائف اليت يقوم 

 بها كبار التنفيذيني.

االسم الكامل ووصف ألبرز  .2

املؤهالت املهنية والعلمية 

وجماالت اخلربة وتاريخ 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

التعيني جلميع أعضاء جملس 

)والراعي يف حال  إدارة امُلصدر

كان امُلصدر منشأة ذات 

، أو أعضاء أغراض خاصة(

جملس اإلدارة املقرتحني 

ر التنفيذيني وأمني سر وكبا

)والراعي  جملس إدارة امُلصدر

يف حال كان امُلصدر منشأة 

، مع ذات أغراض خاصة(

توضيح استقاللية العضو من 

عدمها، وهل هو تنفيذي أم 

 غري تنفيذي.

تفاصيل عن مناصب عضوية  .3

جمالس اإلدارة األخرى 

احلالية والسابقة جلميع 

أعضاء جملس إدارة امُلصدر 

يف حال كان )والراعي 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

أو أعضاء جملس خاصة( 

اإلدارة املقرتحني وكبار 

التنفيذيني وأمني سر جملس 

إدارة امُلصدر، على أن تتضمن 

اسم الشركة وكيانها 

القانوني وتاريخ بداية العضوية 

ونهايتها والقطاع الذي تعمل 

 فيه الشركة.

تقرير عن حاالت إفالس أّي  .4

ء جملس إدارة عضو من أعضا

)والراعي يف حال امُلصدر 

كان امُلصدر منشأة ذات 

أو أعضاء أغراض خاصة( 

جملس اإلدارة املقرتحني أو 

أحد كبار التنفيذيني أو أمني 

 سر جملس إدارة امُلصدر
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

)والراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

 . خاصة(

يف  إفالستفاصيل عن أّي  .5

السنوات اخلمس السابقة 

كة كان أيٌّ من أعضاء لشر

)والراعي  جملس إدارة املصدر

يف حال كان امُلصدر منشأة 

أو  ذات أغراض خاصة(

أعضاء جملس اإلدارة 

املقرتحني أو أحد كبار 

التنفيذيني أو أمني سر جملس 

)والراعي يف حال إدارة امُلصدر 

كان امُلصدر منشأة ذات 

معينًا من قبل أغراض خاصة( 

منصب  يف امُلفلسةالشركة 

 إداري أو إشرايف فيها. 

تقرير يوضح املصاحل املباشرة  .6

أو غري املباشرة لكل عضو 

من أعضاء جملس إدارة 

)والراعي يف حال امُلصدر 

كان امُلصدر منشأة ذات 

أو أعضاء أغراض خاصة( 

جملس اإلدارة املقرتحني 

وكبار التنفيذيني وأمني سر 

)والراعي  جملس إدارة امُلصدر

امُلصدر منشأة يف حال كان 

وأيٍّ من  ذات أغراض خاصة(

أقربائهم يف أسهم أو أدوات 

)والراعي يف حال دين امُلصدر 

كان امُلصدر منشأة ذات 

وشركاته أغراض خاصة( 

التابعة )إن وجدت(، أو تقديم 

 إقرار ينفي ذلك.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جمموع املكافآت واملزايا  .7

 العينية اليت منحها امُلصدر

)والراعي يف حال كان 

ر منشأة ذات أغراض امُلصد

أو أّي تابع له خالل  خاصة(

السنوات الثالث املالية السابقة 

لتاريخ تقديم طلب تسجيل 

األوراق املالية اخلاضعة هلذا 

ألعضاء جملس اإلدارة املستند 

ومخسة من كبار التنفيذيني 

ممن تلقوا أعلى املكافآت 

 والتعويضات من امُلصدر

)والراعي يف حال كان 

شأة ذات أغراض امُلصدر من

، يضاف إليهم الرئيس خاصة(

التنفيذي واملدير املالي 

)والراعي يف حال  للُمصدر

كان امُلصدر منشأة ذات 

إن مل يكونا  أغراض خاصة(

 من ضمنهم.

التفاصيل الكاملة ألّي عقد  .8

أو ترتيب ساري املفعول أو 

مزمع إبرامه عند تقديم 

فيه ألحد مستند التسجيل 

أعضاء جملس اإلدارة أو أيٍّ 

من كبار التنفيذيني أو أيٍّ من 

أقربائهم مصلحة يف أعمال 

)والراعي يف حال ر امُلصد

كان امُلصدر منشأة ذات 

وشركاته  أغراض خاصة(

التابعة )إن وجدت(، أو تقديم 

 إقرار ينفي ذلك. 

معلومات عن جلان جملس  .9

اإلدارة مبا يف ذلك أمساء 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

اللجان وملخص  أعضاء تلك

االختصاصات اليت تعمل 

 مبوجبها كل جلنة. 

ملخص عقود العمل احلالية أو  .10

املقرتحة )إن وجدت( ألعضاء 

جملس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي واملدير املالي 

للُمصدر )والراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(. 

)أو معلومات عن التزام امُلصدر  .11

ان امُلصدر الراعي يف حال ك

منشأة ذات أغراض خاصة( 

  .بالئحة حوكمة الشركات

أي برامج أسهم للموظفني  .12

قائمة قبل تقديم طلب تسجيل 

ملستند األوراق املالية اخلاضعة 

مع بيان  التسجيل هذا،

إمجالي ملكية املوظفني يف 

يف  الراعيامُلصدر )أو أسهم 

حال كان امُلصدر منشأة ذات 

بات أي ترتيأغراض خاصة(، و

أخرى تشرك املوظفني يف رأس 

يف  الراعيامُلصدر )أو مال 

حال كان امُلصدر منشأة ذات 

 . أغراض خاصة(

 املعلومات املالية .13

جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن 

)أو الراعي يف حال كان امُلصدر امُلصدر 

للسنوات منشأة ذات أغراض خاصة( 

 املالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ

تقديم طلب تسجيل األوراق املالية 

 :املستند ااخلاضعة هلذ
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جداول مقارنة للمعلومات  .1

املالية إضافة إىل مناقشة 

)أو  وحتليل إدارة امُلصدر

الراعي يف حال كان امُلصدر 

 منشأة ذات أغراض خاصة(

للمعلومات املالية اجلوهرية، 

وجيب أن تكون جداول 

 املقارنة: 

معدة على أساس  .أ

 موحد. 

مستخرجة من دون  .ب

تعديالت جوهرية من 

     .القوائم املالية املراجعة

حمتوية على معلومات  .ج

مالية مقدمة بشكل 

يتفق مع املتبع يف 

القوائم املالية السنوية 

 للُمصدر.

جيب إعداد تقرير صادر عن  .2

احملاسب القانوني وفقًا 

للمتطلبات املنصوص عليها يف 

( لقواعد طرح 15امللحق رقم )

 وااللتزاماتاق املالية األور

املستمرة يف أيٍّ من األحوال 

 اآلتية: 

إذا كان هناك حتفظ يف  .أ

تقرير احملاسب القانوني 

على القوائم املالية 

)أو الراعي يف  للُمصدر

حال كان امُلصدر منشأة 

عن  ذات أغراض خاصة(

أيٍّ من السنوات املالية 

الثالث السابقة مباشرة 

لتاريخ تقديم طلب 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

تسجيل األوراق املالية 

 .    املستند ااخلاضعة هلذ

يف حال إجراء أّي  .ب

تغيريات هيكلية يف 

)أو الراعي يف املصدر 

حال كان امُلصدر منشأة 

ذات أغراض خاصة( 

خالل السنوات املالية 

الثالث السابقة مباشرة 

يخ تقديم طلب لتار

تسجيل األوراق املالية 

 . املستند ااخلاضعة هلذ

يف حال إجراء أّي تغيري   .ج

جوهري يف السياسات 

 احملاسبية للُمصدر.

يف حال إجراء أو اإللزام  .د

بإجراء أّي تعديل جوهري 

للقوائم املالية املراجعة 

واملعلنة خالل الفرتات 

املشار إليها يف الفقرة 

 الفرعية )أ( أعاله. 

تقديم تفاصيل عن املمتلكات  .3

مبا يف ذلك األوراق املالية 

التعاقدية أو غريها من األصول 

اليت تكون قيمتها عرضة 

للتقلبات أو يصعب التأكد 

من قيمتها مما يؤثر بشكل 

 كبري يف تقييم املوقف املالي. 

جيب تقديم املعلومات املطلوبة  .4

أدناه عن األداء املالي 

 ونتائج العمليات:  والتشغيلي

 مؤشرات األداء. .أ

األداء املالي  .ب

والتشغيلي ونتائج 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

العمليات لكل نشاط 

 رئيس. 

أّي عوامل مومسية أو  .ج

دورات اقتصادية متعلقة 

بالنشاط قد يكون هلا 

تأثري يف األعمال والوضع 

 املالي. 

شرح أّي تغيريات جوهرية  .د

من سنة إىل أخرى يف 

 املعلومات املالية. 

ن أّي سياسات معلومات ع .ه

حكومية أو اقتصادية أو 

مالية أو نقدية أو سياسية 

أو أي عوامل أخرى أثرت 

أو ميكن أن تؤثر 

بشكل جوهري )مباشر 

أو غري مباشر( يف 

 العمليات.

 هيكل التمويل.   .و

تفاصيل أي تعديالت يف  .ز

)أو  رأس مال امُلصدر

الراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات 

، أو أغراض خاصة(

تعديالت جوهرية يف رأس 

مال شركاته التابعة )إن 

وجدت(، خالل السنوات 

الثالث السابقة مباشرة 

لتاريخ تقديم طلب 

تسجيل األوراق املالية 

. املستند ااخلاضعة هلذ

وجيب أن تشتمل تلك 

التفاصيل على سعر 

وشروط أّي إصدارات من 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

)أو الراعي يف ر امُلصد

حال كان امُلصدر منشأة 

أو  أغراض خاصة( ذات

شركاته التابعة )إن 

 وجدت(.

تفاصيل أّي رأس مال  .ح

)أو الراعي يف  للُمصدر

حال كان امُلصدر منشأة 

أو  ذات أغراض خاصة(

شركاته التابعة )إن 

وجدت( يكون مشمواًل 

حبق خيار، مبا يف ذلك 

العوض الذي مت أو سيتم 

مقابله منح ذلك احلق، 

وسعره ومدته واسم 

له حق  الشخص املمنوح

اخليار وعنوانه، أو تقديم 

 إقرار ينفي ذلك. 

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

تفاصيل عن أّي أصول  .أ

ثابتة حالية مهمة، مبا يف 

 ذلك األصول املستأجرة.

شرح لسياسات  .ب

االستهالك وأّي تعديالت 

 متوقعة لتلك السياسات.

تفاصيل عن أّي أصول  .ج

ثابتة مهمة مزمع شراؤها 

 أو استئجارها.

بالنسبة إىل املديونيات، جيب   .6

إعداد كشف على أساس 

موحد يف أحدث تاريخ ممكن 

من الناحية العملية يتضمن 

 اآلتي: 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

حتليل وتصنيف املبلغ  .أ

اإلمجالي ألدوات الدين 

الصادرة والقائمة، 

واملوافق عليها ومل يتم 

إصدارها، والقروض 

ألجل، مع التمييز بني 

القروض املشمولة بضمان 

و غري شخصي، أ

املضمونة بضمان 

شخصي، أو املضمونة 

برهن )سواء أقدم امُلصدر 

أم غريه رهنًا هلا( أو غري 

املضمونة برهن، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك. 

حتليل وتصنيف املبلغ  .ب

اإلمجالي جلميع القروض 

األخرى أو املديونيات مبا 

يف ذلك السحب على 

املكشوف من احلسابات 

املصرفية، وااللتزامات 

حتت القبول وائتمان 

القبول أو التزامات 

الشراء التأجريي، مع 

التمييز بني القروض 

والديون املشمولة بضمان 

شخصي أو غري املشمولة 

بضمان شخصي، أو 

املضمونة برهن أو غري 

املضمونة برهن، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك.

حتليل وتصنيف مجيع  .ج

الرهون واحلقوق واألعباء 

 درعلى ممتلكات امُلص

)والراعي يف حال كان 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

امُلصدر منشأة ذات 

 أغراض خاصة(

وشركاته التابعة )إن 

وجدت(، أو تقديم إقرار 

 ينفي ذلك.

حتليل ألي التزامات  .د

حمتملة أو ضمانات، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك.     

تقرير من أعضاء جملس  .7

اإلدارة يف شأن أّي تغيري سليب 

جوهري يف الوضع املالي 

ل السنوات والتجاري خال

الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

تقديم طلب تسجيل األوراق 

، املستند ااملالية اخلاضعة هلذ

إضافة إىل الفرتة اليت يشملها 

تقرير احملاسب القانوني حتى 

، أو مستند التسجيلاعتماد 

 تقديم إقرار ينفي ذلك. 

تفاصيل أّي عموالت أو  .8

خصومات أو أتعاب وساطة أو 

دي منحه أي عوض غري نق

)أو الراعي يف حال  امُلصدر

كان امُلصدر منشأة ذات 

أو أّي شركة  أغراض خاصة(

من شركاته التابعة )إن 

وجدت( خالل السنوات الثالث 

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

طلب تسجيل األوراق املالية 

فيما املستند  ااخلاضعة هلذ

أو  يتعلق بإصدار أو طرح

أّي أوراق مالية،  تسجيل

إضافة إىل أمساء أيٍّ من 

أعضاء جملس اإلدارة أو 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

أعضاء جملس اإلدارة 

املقرتحني أو كبار التنفيذيني 

أو أو القائمني بعرض أو طرح 

األوراق املالية أو تسجيل 

اخلرباء الذين حصلوا على أيٍّ 

من تلك الدفعات أو املنافع، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك.

 اخلرباءإفادات  .14

شمل إفادة مستند التسجيل يإذا كان 

أعدها خبري، فيجب تضمني مؤهالت 

اخلبري وهل لذلك اخلبري أو أليٍّ من أقاربه 

أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها يف 

)أو الراعي يف حال كان امُلصدر  امُلصدر

أو أي شركة  منشأة ذات أغراض خاصة(

 تابعة لـه، وأن اخلبري قد أعطى موافقته

مستند الكتابية على نشر إفادته ضمن 

بصيغتها ونصها كما ترد يف التسجيل 

، وأنه مل يسحب تلك مستند التسجيل

 املوافقة.  

 اإلقرارات .15

جيب على أعضاء جملس إدارة امُلصدر 

)وأعضاء جملس إدارة الراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات أغراض خاصة( 

 اإلقرار باآلتي:  

خبالف ما ورد يف صفحة )*(  .1

من هذا املستند، مل يكن 

هناك أّي انقطاع يف أعمال 

امُلصدر )أو الراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة( أو أيٍّ من 

شركاته التابعة )إن وجدت( 

ميكن أن يؤثر أو يكون قد 

أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

( شهرًا 12املالي خالل الـ )

 . األخرية

خبالف ما ورد يف صفحة )*(  .2

من هذا املستند مل ُتمنح أّي 

عموالت أو خصومات أو أتعاب 

وساطة أو أّي عوض غري نقدي 

من قبل امُلصدر )أو الراعي يف 

حال كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة( أو أيٍّ من 

شركاته التابعة )إن وجدت( 

خالل السنوات الثالث السابقة 

التسجيل  مباشرة لتاريخ طلب

فيما يتعلق بإصدار أو طرح أو 

 تسجيل أّي أوراق مالية. 

خبالف ما ورد يف صفحة )*(  .3

من هذا املستند، مل يكن 

هناك أّي تغري سليب جوهري 

يف الوضع املالي والتجاري 

للُمصدر )أو الراعي يف حال 

كان امُلصدر منشأة ذات 

أغراض خاصة( أو أيٍّ من 

شركاته التابعة )إن وجدت( 

الل السنوات الثالث السابقة خ

مباشرة لتاريخ تقديم طلب 

تسجيل األوراق املالية 

 اخلاضعة هلذا املستند.

خبالف ما ورد يف صفحة )*(  .4

من هذا املستند، ليس 

ألعضاء جملس اإلدارة أو أليٍّ 

من أقربائهم أّي أسهم أو 

مصلحة من أّي نوع يف امُلصدر 

)أو الراعي يف حال كان 

ذات أغراض  امُلصدر منشأة
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

خاصة( أو أيٍّ من شركاته 

 التابعة )إن وجدت(.

مت تسعري أدوات الدين  .5

اخلاضعة ملستند التسجيل هذا 

مبنهجية عادلة ومبا حيفظ 

 حقوق محلة أدوات الدين.

 املصاريف .16

تقديرًا عن جيب أن يتضمن هذا القسم 

تكاليف اإلدراج املباشر ألدوات الدين 

 . اخلاضعة ملستند التسجيل هذا

 املعلومات القانونية .17

جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات 

 القانونية اآلتية:

اإلقرارات اآلتية من أعضاء  .1

)والراعي جملس إدارة املصدر 

يف حال كان امُلصدر منشأة ذات 

 :أغراض خاصة(

أن تقديم طلب تسجيل  -أ

األوراق املالية اخلاضعة 

ال خيالف  هلذا املستند

األنظمة واللوائح ذات 

العالقة يف اململكة العربية 

 السعودية.

تسجيل ال خيّل  -ب

األوراق املالية اخلاضعة 

بأيٍّ من العقود  هلذا املستند

أو االتفاقيات اليت يكون 

)أو الراعي يف حال امُلصدر 

كان امُلصدر منشأة ذات 

 طرفًا فيها.أغراض خاصة( 

تسجيل األوراق ال خيل  -ج

املالية اخلاضعة هلذا 

مبستندات الطرح  املستند

ألدوات الدين اخلاضعة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ملستند التسجيل هذا 

أدوات الدين  اتفاقيةو

ل اخلاضعة ملستند التسجي

  .هذا

مت اإلفصاح عن مجيع  -د

املعلومات القانونية 

 اجلوهرية املتعلقة بامُلصدر

)والراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

ند يف مست خاصة(

 التسجيل.

خبالف ما ورد يف الصفحة  -ه

)*( من هذا املستند، 

)أو الراعي يف حال  امُلصدر

كان امُلصدر منشأة ذات 

وشركاته  أغراض خاصة(

التابعة ليسوا خاضعني ألّي 

دعاوى أو إجراءات قانونية 

قد تؤثر مبفردها أو 

مبجملها جوهريًا يف أعمال 

امُلصدر أو شركاته التابعة 

 املالي.أو يف وضعهم 

خبالف ما ورد يف الصفحة  -و

)*( من هذا املستند، 

 أعضاء جملس إدارة امُلصدر

)والراعي يف حال كان 

امُلصدر منشأة ذات أغراض 

ليسوا خاضعني ألّي  خاصة(

دعاوى أو إجراءات قانونية 

قد تؤثر مبفردها أو 

مبجملها جوهريًا يف أعمال 

امُلصدر أو شركاته التابعة 

 ي.أو يف وضعهم املال

 ملخص جلميع العقود اجلوهرية.  .2
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

)والراعي يف  بامُلصدرفيما يتعلق  .3

حال كان امُلصدر منشأة ذات 

وشركاته  أغراض خاصة(

التابعة )إن وجدت(، جيب 

 ة:تضمني املعلومات اآلتي

عن األصول غري تفاصيل  -أ

امللموسة مثل العالمات 

التجارية أو براءات االخرتاع 

أو حقوق النشر أو حقوق 

ة الفكرية األخرى امللكي

اليت ُتَعّد جوهرية وتتعلق 

بأعمال أو رحبية امُلصدر 

وشركاته التابعة )إن 

وجدت(، وإفادة توضح 

مدى اعتماد امُلصدر 

وشركاته التابعة )إن 

 . وجدت( على تلك األصول

تفاصيل أّي دعوى  -ب

قضائية أو مطالبة )مبا يف 

ذلك أّي دعوى قائمة أو 

مهدد بإقامتها( أو أّي 

حتقيق جاٍر ميكن أن يؤثر 

تأثريًا جوهريًا يف أعمال 

امُلصدر وشركاته التابعة 

)إن وجدت( أو مركزه 

املالي، أو تقديم إفادة بنفي 

 . ذلك

يف حال كان املصدر منشأة ذات  .4

 أغراض خاصة:

خالصة نصوص  .أ

النظام األساسي للمنشأة 

 ذات األغراض اخلاصة

والراعي وأي مستندات 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ن تأسيس أخرى، على أ

  تشمل اآلتي:

أغراض املنشأة ذات  (1

 األغراض اخلاصة

 والراعي. 

األحكام املتعلقة  (2

بالشؤون اإلدارية 

واإلشرافية للمنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة

والراعي وجلانهم 

 الرقابية. 

األحكام املتعلقة  (3

باحلقوق والقيود املتعلقة 

باألوراق املالية وعملية 

 التمويل، ويشمل ذلك:

أي وعد   (أ

بعدم طلب قروض 

جديدة متنح امتيازات 

 لدائنني جدد.

أي حقوق  (ب

سيطرة منحت 

ملستثمرين من قبل 

املنشأة ذات األغراض 

 اخلاصة.

األحكام اليت تنظم  (4

تعديل حقوق األوراق 

املالية أو فئاتها للمنشأة 

 ،ذات األغراض اخلاصة

 حيثما ينطبق، والراعي. 

األحكام اليت تنظم  (5

ملنشأة ذات التصفية وحل ا

 ،اخلاصةاألغراض 

 حيثما ينطبق، والراعي. 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

أي صالحية تعطي أحد  (6

أعضاء جملس إدارة 

املنشأة ذات األغراض 

حيثما ينطبق،  ،اخلاصة

أو الراعي أو الرئيس 

التنفيذي لدى أي منهما 

حق التصويت على عقد 

 أو اقرتاح لـه فيه مصلحة.   

أي صالحية تعطي أحد  (7

أعضاء جملس إدارة 

شأة ذات األغراض املن

حيثما ينطبق،  ،اخلاصة

أو الراعي أو الرئيس 

التنفيذي لدى أي منهما 

حق التصويت على 

 مكافآت متنح هلم.

أي صالحية جتيز  (8

ألعضاء جملس إدارة 

املنشأة ذات األغراض 

حيثما ينطبق،  ،اخلاصة

أو الراعي أو كبار 

التنفيذيني لدى أي منهما 

 حق االقرتاض من الراعي. 

مجيع العقود ملخص  .ب

اجلوهرية للمنشأة ذات 

األغراض اخلاصة والراعي، 

ويشمل ذلك أي عقود 

 جوهرية لرتتيبات التمويل. 

ملخص مجيع   .ج

العقود مع األطراف ذوي 

العالقة باملنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة والراعي. 

 اإلعفاءات .18



 
 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةمشروع تعديل 
  

 
 

 104من  78الصفحة 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن 

امُلصدر مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة 

 منها.

 املعلومات املتعلقة بأدوات الدين  .19

جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات 

 اآلتية: 

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب  .1

إىل اهليئة لتسجيل أدوات 

 الدين وإىل السوق إلدراجها. 

مجيع تفاصيل أدوات الدين  .2

مبا يف ذلك شروط وأحكام 

 أدوات الدين. 

هيكل التمويل املرتبط  .3

 ت الدين. بأدوا

 منهجية تسعري أدوات الدين.  .4

معلومات كاملة للحقوق  .5

 .املمنوحة حلاملي أدوات الدين

 .تفاصيل أدوات الدين .6

أمساء وكالء الدفع  .7

وعناوينهم، والتسجيل، ونقل 

 ملكية أدوات الدين.

السعر االسرتشادي املقرتح  .8

 إلدراج أدوات الدين. 

استخدام متحصالت طرح  .9

 أدوات الدين. 

عن االسرتداد املبكر  تفاصيل .10

 )إن وجد(. ألدوات الدين

تفاصيل التواريخ املتعلقة  .11

بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ 

االستحقاق النهائي وتواريخ 

السداد املبكر، مع حتديد 

هل هي قابلة للتنفيذ بناًء على 

املصدر أو الراعي طلب 

أم بناًء على )حبسب األحوال( 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

طلب حامل أداة الدين وتاريخ 

 الدفعات.بدء 

تفاصيل أي اتفاقيات مع ممثل  .12

حاملي أدوات الدين )إن 

وجد(، واسم ذلك املمثل 

ووظيفته ومكتبه الرئيس، 

والشروط اليت جيوز مبوجبها 

استبداله، واإلشارة إىل 

املكان الذي جيوز فيه 

للجمهور االطالع على نسخ 

الوثائق اليت حتتوي على 

 تفاصيل تبني واجباته.

أدوات  توصف ما إذا كان .13

من الدرجة الثانية يف  الدين

األولوية لديون أو أدوات دين 

يف الراعي للمصدر )وأخرى 

حال كان املصدر منشأة ذات 

 .أغراض خاصة(

وصف لألنظمة السارية ذات  .14

 .بتسجيل أدوات الدينالعالقة 

تفاصيل أي قيود على نقل  .15

 ملكية أدوات الدين.

تفاصيل عن ترتيبات نقل  .16

 ن.ملكية أدوات الدي

التاريخ املتوقع لبدء التداول  .17

بأدوات الدين إذا كان من 

الراعي للمصدر )أو املمكن 

يف حال كان املصدر منشأة 

توقع ذات أغراض خاصة( 

 ذلك التاريخ.

 املستندات املتاحة للمعاينة .20

جيب أن يتضمن هذا القسم معلوماٍت عن 

املكان يف اململكة الذي تتاح فيه معاينة 

ة والفرتة الزمنية اليت املستندات التالي
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أن ال 

يومًا قبل التاريخ  14تقل تلك الفرتة عن 

املتوقع إلدراج أدوات الدين، وأن تبقى 

هذه املستندات متاحة للمعاينة إىل 

 (:اكتمال إدراج أدوات الدين

النظام األساسي للُمصدر  .1

يف حال كان الراعي )و

أغراض  املصدر منشأة ذات

، ومستندات التأسيس خاصة(

 األخرى.

أيّ مستند أو أمر جييز تسجيل  .2

األوراق املالية اخلاضعة هلذا 

 املستند.

مجيع التقارير واخلطابات  .3

واملستندات األخرى، 

وتقديرات القيمة والبيانات 

اليت ُيِعّدها أّي خبري وُيضمَّن 

أّي جزء منها أو اإلشارة إليها 

 يف مستند التسجيل.

عقد ُأفصح عنه مبوجب  كل .4

( 12( من القسم )7الفقرة )

من هذا امللحق، أو مذكرة 

حتتوي على تفاصيل أي اتفاق 

 غري حمرر. 

القوائم املالية السنوية املراجعة  .5

للُمصدر لكل من السنوات 

الثالث املالية السابقة مباشرة 

، مستند التسجيللنشر 

إضافة إىل أحدث قوائم مالية 

. ويف حال كان املصدر أولية

منشأة ذات أغراض خاصة، 

القوائم املالية السنوية املراجعة 

للراعي لكل من السنوات 

الثالث املالية السابقة مباشرة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

، مستند التسجيللنشر 

إضافًة إىل أحدث قوائم مالية 

 .أولية

 أي مستند آخر تطلبه اهليئة. .6

 تقرير احملاسب القانوني .21

جيب إرفاق القوائم املالية املراجعة 

للُمصدر لكل من السنوات املالية الثالث 

، مستند التسجيلاليت تسبق مباشرة نشر 

 إىل أحدث قوائم مالية أولية. إضافًة

 الضمانات .22

عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام 

 مماثل، جيب تضمني املعلومات التالية: 

تفاصيل أحكام وشروط  .1

أو الرهن أو  ونطاق الضمان

أّي التزام مماثل، مبا يف ذلك 

أيّ اشرتاطات لتطبيق الضمان 

 أو الرهن أو االلتزام املماثل.     

نسخ من تقرير احملاسب  .2

القانوني وتقرير أعضاء 

جملس اإلدارة حول حسابات 

 الشركة الضامنة.
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تطوير األحكام املنظمة إلصدار أدوات الدين القابلة ل وااللتزامات املستمرة على قواعد طرح األوراق املاليةالتعديالت املقرتحة  (د

 باملقارنة مع النصوص احلالية: ل،للتحويل وتنظيم إصدار أدوات الدين القابلة للتبدي

 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

 املادة العاشرة: متطلبات الطرح اخلاص

... 

 العاشرة: متطلبات الطرح اخلاصاملادة 

... 

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف هذه املادة،  ط( 

خيضع املصدر املدرجة أسهمه يف السوق 

عند طرح أدوات الدين القابلة للتحويل 

 :طرحًا خاصًا للشروط اآلتية

يتجاوز عدد األسهم اليت  أن ال ( 1

أدوات  جيوز إصدارها مقابل

نسبته ما الدين القابلة للتحويل 

من إمجالي عدد أسهم  (10%)

 امُلصدر.

أن ال يتم طرح أدوات الدين القابلة  ( 2

للتحويل طرحًا خاصًا أكثر من 

مرة واحدة خالل االثين عشر 

 عملية الطرح. النتهاءشهرًا التالية 

أن يتقدم املصدر إىل اهليئة بطلب  ( 3

تسجيل األسهم الناجتة عن حتويل 

تحويل وفقًا أدوات الدين القابلة لل

ملتطلبات هذه القواعد وملا حتدده 

 اهليئة.

تهدف األحكام املقرتحة إىل بيان الشروط 

املصدر املدرجة أسهمه يف  هلا خيضعاليت 

السوق عند طرح أدوات الدين القابلة للتحويل 

 .طرحًا خاصًا

2  

املادة اخلامسة والعشرون: شروط إضافية 

 للطرح العام ألدوات الدين القابلة للتحويل 

إصدار أدوات الدين القابلة خيضع  أ( 

 للتحويل للشروط اآلتية:

الواردة يف املادة الرابعة الشروط  ( 1

والعشرين من هذه القواعد، 

 حيثما تنطبق.

ال جيوز تسجيل أدوات الدين  ( 2

للتحويل وطرحها إال إذا القابلة 

كانت فئة األسهم اليت يكون 

 التحويل إليها مدرجة.

تتضمن نشرة اإلصدار جيب أن  ( 3

املتعلقة بأدوات الدين القابلة 

للتحويل إىل أسهم من فئة سبق 

عالوة على  -إدراجها يف السوق

املادة اخلامسة والعشرون: شروط إضافية 

للطرح العام ألدوات الدين القابلة للتحويل 

 وأدوات الدين القابلة للتبديل

الدين القابلة  إصدار أدواتخيضع  أ( 

 للشروط اآلتية: للتحويل

الواردة يف املادة الرابعة الشروط  ( 1

والعشرين من هذه القواعد، 

 حيثما تنطبق.

ال جيوز تسجيل أدوات الدين  ( 2

القابلة للتحويل وطرحها إال إذا 

كانت فئة األسهم اليت يكون 

 التحويل إليها مدرجة.

تتضمن نشرة اإلصدار جيب أن  ( 3

املتعلقة بأدوات الدين القابلة 

للتحويل إىل أسهم من فئة سبق 

شروط تهدف األحكام املقرتحة إىل بيان 

إصدار أدوات الدين القابلة للتبديل وطرحها 

 طرحًا عامًا.



 
 

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةمشروع تعديل 
  

 
 

 104من  83الصفحة 

 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املعلومات املنصوص عليها يف 

 -( من هذه القواعد12امللحق )

يف لصلة احملددة ذات ااملعلومات 

 .( من هذه القواعد10امللحق )

ُتَعدّ موافقة اهليئة على طلب تسجيل (   4

وطرح أدوات الدين القابلة للتحويل 

موافقًة على إصدار األسهم ذات 

 العالقة عند التحويل.

ملصدر الذي يرغب يف إصدار على ا ب( جيب

أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم من 

فئة سبق إدراجها أن يسجل تلك األدوات 

 مبوجب أحكام هذا الباب.ويطرحها 

 

املعلومات  إدراجها يف السوق

( من هذه *يف امللحق ) الواردة

 .القواعد

ُتَعدّ موافقة اهليئة على طلب تسجيل (   4

وطرح أدوات الدين القابلة للتحويل 

موافقًة على إصدار األسهم ذات 

 التحويل.العالقة عند 

إصدار أدوات الدين القابلة خيضع  ب( 

 للشروط اآلتية:للتبديل 

الرابعة الواردة يف املادة الشروط  ( 1

من هذه القواعد،  والعشرين

 .حيثما تنطبق

تسجيل أدوات الدين ال جيوز  ( 2

القابلة للتبديل وطرحها إال إذا 

كانت فئة األسهم اليت يكون 

، وال جيوز إليها مدرجة التبديل

 يساويللمصدر التصرف فيما 

األسهم اليت ُيمكن التبديل إليها 

قبل انقضاء تاريخ استحقاق تلك 

 .األدوات

أن تتضمن نشرة اإلصدار جيب  ( 3

املتعلقة بأدوات الدين القابلة 

املعلومات الواردة يف امللحق  للتبديل

 .( من هذه القواعد*)

 

3  

 املادة السادسة والعشرون: التعهد بالتغطية

جيب التعهد بتغطية الطرح بشكل  أ( 

 أو أكثركامل من مؤسسة سوق مالية 

يف ممارسة أعمال التعهد  مرخص هلا

السوق املالية  وعلى مؤسسةبالتغطية، 

 .تلك التقيد بقواعد الكفاية املالية

ال تنطبق أحكام الفقرة )أ( من هذه  ب( 

 املادة على اآلتي:

... 

 املادة السادسة والعشرون: التعهد بالتغطية

جيب التعهد بتغطية الطرح بشكل  أ( 

 أو أكثركامل من مؤسسة سوق مالية 

يف ممارسة أعمال التعهد  مرخص هلا

السوق املالية  وعلى مؤسسةبالتغطية، 

 .تلك التقيد بقواعد الكفاية املالية

ال تنطبق أحكام الفقرة )أ( من هذه  ب( 

 املادة على اآلتي:

.... 

إصدار أدوات الدين القابلة  ( 7

 .للتبديل

 

املقرتح إىل بيان عدم انطباق  يهدف احلكم

عند الطرح العام على متطلب التعهد بالتغطية 

 أدوات الدين القابلة للتبديل.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

4  

 املادة الثامنة والعشرون: املستندات املؤيدة 

جيب على امُلصدر، أو الراعي )إذا كان  أ( 

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة(، أن 

يرفق بطلب تسجيل أوراقه املالية 

وطرحها املقدم إىل اهليئة نسخ 

اآلتية )وجيب إلكرتونية من املستندات 

عليه االحتفاظ بالنسخة األصلية من 

هذه املستندات وتقدميها للهيئة عند 

 طلبها(:

... 

حالة أدوات الدين أو أدوات  ( يف24

الدين القابلة للتحويل، جيب إرفاق 

صورة من اتفاقية أداة الدين أو أي 

مستند آخر يشكل أداة دين أو 

 .يقدم ضمانًا هلا

.... 

 

( 17( و)16الفقرات الفرعية )تنطبق  ال ه( 

( من الفقرة )أ( من هذه 26( و)25و)

املادة على طلب تسجيل أدوات الدين أو 

وطرحها  أدوات الدين القابلة للتحويل

املقدم من ُمصدر ال توجد لديه أوراق 

 .مالية مدرجة يف السوق

 

أوراق مالية مدرجة يف إذا كان للُمصدر  و( 

 :السوق

.... 

حكام الفقرات تنطبق أال  ( 5

( 13( و)12( و)5الفرعية )

( 17( و)16( و)15( و)14و)

من الفقرة )أ(  (26( و)25و)

( من الفقرة 4والفقرة الفرعية )

)ب( من هذه املادة عند تقديم 

طلب تسجيل أدوات الدين أو 

 أدوات الدين القابلة للتحويل

 .وطرحها

... 

 املادة الثامنة والعشرون: املستندات املؤيدة 

جيب على امُلصدر، أو الراعي )إذا كان  أ( 

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة(، أن 

يرفق بطلب تسجيل أوراقه املالية 

وطرحها املقدم إىل اهليئة نسخ 

إلكرتونية من املستندات اآلتية )وجيب 

عليه االحتفاظ بالنسخة األصلية من 

هذه املستندات وتقدميها للهيئة عند 

 طلبها(:

... 

حالة أدوات الدين أو أدوات  ( يف24

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

، جيب إرفاق الدين القابلة للتبديل

صورة من اتفاقية أداة الدين أو أي 

مستند آخر يشكل أداة دين أو 

 .يقدم ضمانًا هلا

.... 

( 17( و)16تنطبق الفقرات الفرعية ) ال ه( 

( من الفقرة )أ( من هذه 26( و)25و)

طلب تسجيل أدوات الدين أو املادة على 

أو أدوات  أدوات الدين القابلة للتحويل

وطرحها املقدم من  الدين القابلة للتبديل

ُمصدر ال توجد لديه أوراق مالية مدرجة 

 .يف السوق

أوراق مالية مدرجة يف إذا كان للُمصدر  و( 

 :السوق

.... 

تنطبق أحكام الفقرات  ال ( 5

( 13( و)12( و)5الفرعية )

( 17( و)16( و)15( و)14و)

من الفقرة )أ(  (26( و)25و)

( من الفقرة 4والفقرة الفرعية )

)ب( من هذه املادة عند تقديم 

طلب تسجيل أدوات الدين أو 

أو  أدوات الدين القابلة للتحويل

 أدوات الدين القابلة للتبديل

 .وطرحها

... 

املقرتحة إىل بيان املتطلبات  تهدف األحكام

باملستندات املؤيدة للطلب الذي ُيقدم املتعلقة 

إىل اهليئة لتسجيل وطرح أدوات دين قابلة 

 للتبديل.
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 املادة التاسعة والعشرون: نشرة اإلصدار

... 

نشرة إصدار أدوات  جيب أن حتتوي و( 

على احلد األدنى  الدين القابلة للتحويل

( من 12للمعلومات احملددة يف امللحق )

واملعلومات ذات الصلة هذه القواعد 

( من هذه 10احملددة يف امللحق )

 .القواعد

... 

 املادة التاسعة والعشرون: نشرة اإلصدار

... 

*( من هذه القواعد احلد ) حيدد امللحق و( 

 األدنى للمعلومات اليت جيب أن تتضمنها

نشرة إصدار أدوات الدين القابلة 

 .وأدوات الدين القابلة للتبديل للتحويل

... 

تهدف التعديالت املقرتحة إىل حتديد 

متطلبات نشرة اإلصدار عند الطرح العام 

ألدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين 

 القابلة للتبديل.

6  

املادة احلادية والثالثون: نشرة اإلصدار 

 التكميلية وتعميم املساهمني التكميلي

... 

جيب أن تتضمن نشرة اإلصدار  ب( 

تعميم املساهمني  التكميلية أو

 التكميلي اآلتي )حسبما ينطبق(:

... 

إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة  ( 2

( من امللحق 1( من القسم )10)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 9)

( من امللحق 1( من القسم )7)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 10)

( من امللحق 1( من القسم )13)

القواعد، أو ( )أ( من هذه 10رقم )

( من 1( من القسم )9الفقرة )

أو  ( من هذه القواعد،11امللحق )

( من 1( من القسم )10الفقرة )

( 10( )أ( أو الفقرة )11امللحق )

( 11( من امللحق )1من القسم )

)ب( من هذه القواعد، أو الفقرة 

( من امللحق 1( من القسم )9)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 12)

( من امللحق 1القسم )( من 11)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 13)

( من امللحق 1( من القسم )11)

)حسبما  ( من هذه القواعد14)

 .ينطبق(

... 

املادة احلادية والثالثون: نشرة اإلصدار 

 التكميلية وتعميم املساهمني التكميلي

... 

جيب أن تتضمن نشرة اإلصدار  ب( 

التكميلية أو تعميم املساهمني 

 التكميلي اآلتي )حسبما ينطبق(:

... 

إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة  ( 2

( من امللحق 1( من القسم )10)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 9)

( من امللحق 1( من القسم )7)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 10)

( من امللحق 1( من القسم )13)

( )أ( من هذه القواعد، 10رقم )

( من 1من القسم ) (9أو الفقرة )

أو  ( من هذه القواعد،11امللحق )

( من 1( من القسم )10الفقرة )

( 10( )أ( أو الفقرة )11امللحق )

( 11( من امللحق )1من القسم )

)ب( من هذه القواعد، أو الفقرة 

( من امللحق 1( من القسم )9)

( من هذه القواعد، أو الفقرة 12)

( من امللحق 1( من القسم )11)

من هذه القواعد، أو الفقرة ( 13)

( من امللحق 1( من القسم )11)

أو الفقرة  ( من هذه القواعد14)

)*( من القسم )*( من امللحق )*( 

 )حسبما ينطبق(. من هذه القواعد

... 

تهدف التعديالت املقرتحة إىل حتديد 

متطلبات نشرة اإلصدار التكميلية عند 

يل أو الطرح العام ألدوات الدين القابلة للتحو

 أدوات الدين القابلة للتبديل.
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ملادة الثانية والستون: اإلفصاح عن أحداث ا

 معينة

جيب على امُلصدر أن يفصح للهيئة واجلمهور 

من التطورات  فورًا ومن دون تأخري عن أيٍّ

اآلتية )سواًء أكانت جوهرية وفقًا للمادة 

احلادية والستني من هذه القواعد أم مل 

 تكن(:  

... 

 

أّي تغيري مقرتح يف رأس مال ( 29

 امُلصدر.

... 

ملادة الثانية والستون: اإلفصاح عن أحداث ا

 معينة

جيب على امُلصدر أن يفصح للهيئة واجلمهور 

من التطورات  فورًا ومن دون تأخري عن أيٍّ

اآلتية )سواًء أكانت جوهرية وفقًا للمادة 

احلادية والستني من هذه القواعد أم مل 

 تكن(:  

... 

أّي تغيري مقرتح يف رأس مال ( 29

، مع بيان أثر ذلك على امُلصدر

حاملي أدوات الدين القابلة 

 .للتحويل )حسبما ينطبق(

... 

إلزام ُمصدري يهدف التعديل املقرتح إىل 

يف حال وجود –أدوات الدين القابلة للتحويل 

بتضمني  –أي تغري مقرتح يف رأس مال امُلصدر

اإلفصاح عن ذلك التغيري بيانًا بأثر التغيري يف 

رأس املال على حاملي أدوات الدين القابلة 

 .للتحويل

8  - 

 إضافة امللحق اآلتي:

امللحق )*(: حمتويات نشرة إصدار أدوات 

الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة 

 للتبديل

نشرة اإلصدار املقدمة جيب أن حتتوي 

أو لتسجيل وطرح أدوات دين قابلة للتحويل 

على املعلومات  أدوات دين قابلة للتبديل

 الواردة يف األقسام اآلتية حبد أدنى:

 صفحة الغالف .1

جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية 

 )حيثما تنطبق(:

اسم امُلصدر وتاريخ تأسيسه ورقم   .1

 سجله التجاري.

)حيثما  وعدد األسهم رأس املال .2

 . ينطبق(

ملخص عن الطرح يتضمن  .3

القابلة تفاصيل أدوات الدين 

للتحويل أو أدوات الدين القابلة 

 وحقوقها. للتبديل 

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .4

 فرتة الطرح وشروطه.  .5

أدوات أو  األسهم وأدوات الدين .6

القابلة للتحويل أو أدوات الدين 

اليت سبق  الدين القابلة للتبديل

 للُمصدر إدراجها )إن وجدت(.

يهدف امللحق املقرتح إىل حتديد احلد األدنى 

نشرة من املعلومات اليت جيب أن تتضمنها 

إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات 

 . الدين القابلة للتبديل
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بيان بأن امُلصدر قد قدم طلب  .7

تسجيل وطرح األوراق املالية 

اخلاضعة هلذه النشرة إىل اهليئة 

، السوقوقدم طلب إدراجها إىل 

وأنه قد قدم مجيع املستندات 

 املطلوبة إىل اجلهات ذات العالقة. 

بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .8

 "عوامل املخاطرة"و "ماإلشعار امله"

( 2املشار إليهما يف القسم رقم )

( من هذا امللحق 10والقسم رقم )

 قبل اختاذ قرار االستثمار. 

 إقرار بالصيغة اآلتية:  .9

نشرة اإلصدار هذه على  "حتتوي

معلومات ُقدمت ضمن طلب 

تسجيل وطرح األوراق املالية 

حبسب متطلبات قواعد طرح 

مات األوراق املالية وااللتزا

املستمرة الصادرة عن هيئة السوق 

املالية باململكة العربية السعودية 

( وطلب "اهليئة")املشار إليها بـ 

إدراج األوراق املالية حبسب 

متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة 

بالسوق املالية السعودية. ويتحمل 

أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر 

أمساؤهم على الصفحة )*( 

ين كامل جمتمعني ومنفرد

املسؤولية عن دقة املعلومات 

الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، 

ويؤكدون حبسب علمهم 

واعتقادهم، بعد إجراء مجيع 

الدراسات املمكنة وإىل احلد 

املعقول، أنه ال توجد أّي وقائع 

أخرى ميكن أن يؤدى عدم 

تضمينها النشرة إىل جعل أي إفادة 

واردة فيها مضللة. وال تتحمل اهليئة 

أّي  السعوديةوشركة تداول 

مسؤولية عن حمتويات هذه 

النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات 
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تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، 

وختليان نفسيهما صراحة من أّي 

مسؤولية مهما كانت عن أّي 

خسارة تنتج عما ورد يف هذه 

النشرة أو عن االعتماد على أّي 

 ".جزء منها

 إشعار مهم .2

القسم إشعارًا يوضح جيب أن يتضمن هذا 

الغرض من نشرة اإلصدار، وطبيعة املعلومات 

 املذكورة يف النشرة.

 دليل الشركة .3

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:

معلومات االتصال بامُلصدر  .1

وممثليه، مبا يف ذلك عناوينهم، 

، والفاكس وأرقام اهلاتف

وبريدهم اإللكرتوني، وموقع 

 امُلصدر اإللكرتوني.

االتصال باألطراف معلومات  .2

املوضحني التالني، وبأّي خبري أو 

جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير يف 

نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك 

 والفاكس العناوين وأرقام اهلاتف

واملواقع اإللكرتونية والربيد 

 اإللكرتوني:

 املستشار املالي. .أ

 املستشار القانوني. .ب

 احملاسب القانوني. .ج

متعهد التغطية )إن  .د

 . وجد(

مؤسسات السوق املالية  .ه

املرخص هلا يف عرض 

 األوراق املالية أو بيعها.

 ملخص الطرح .4

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهًا 

للمستثمرين املستهدفني بشأن أهمية قراءة 

نشرة اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم 

االستثماري، وأن حيتوي على املعلومات اآلتية 

 )حيثما تنطبق(:
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ووصفه،  اسم امُلصدر، .1

 ومعلومات عن تأسيسه. 

 نشاطات امُلصدر.  .2

املساهمون الكبار وعدد  .3

 أسهمهم ونسب ملكيتهم. 

 رأس مال امُلصدر. .4

إمجالي عدد أسهم امُلصدر  .5

 )حيثما ينطبق(. 

القابلة القيمة االمسية ألداة الدين  .6

أو أداة الدين القابلة للتحويل 

 املطروحة. للتبديل

القابلة الدين إمجالي عدد أدوات  .7

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

 . املطروحة للتبديل

القابلة للتحويل الدين نسبة أدوات  .8

 من رأس مال امُلصدر. املطروحة 

 استخدام متحصالت الطرح. .9

 فئات املستثمرين املستهدفني. .10

طريقة االكتتاب لكل فئة من  .11

 فئات املستثمرين املستهدفني.

 احلد األدنى لعدد أدوات الدين .12

أو أدوات الدين لقابلة للتحويل ا

اليت ميكن  القابلة للتبديل

االكتتاب فيها لكل فئة من 

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األدنى لعدد أدوات  .13

أو أدوات القابلة للتحويل  الدين

اليت ميكن  الدين القابلة للتبديل

االكتتاب فيها لكل فئة من 

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

 حلد األعلى لعدد أدوات الدينا .14

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

اليت ميكن  القابلة للتبديل

االكتتاب فيها لكل فئة من 

 فئات املستثمرين املستهدفني. 

قيمة احلد األعلى لعدد أدوات  .15

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

الدين اليت ميكن  القابلة للتبديل
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االكتتاب فيها لكل فئة من 

 ئات املستثمرين املستهدفني. ف

طريقة التخصيص ورد الفائض  .16

لكل فئة من فئات املستثمرين 

 املستهدفني.

 فرتة الطرح.  .17

معلومات كاملة للحقوق  .18

 املمنوحة حلاملي أدوات الدين

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

 . القابلة للتبديل

القابلة  تفاصيل أدوات الدين .19

ابلة أو أدوات الدين القللتحويل 

 والذي يشمل: للتبديل

 سعر التحويل أو التبديل.  .أ

 معدل التحويل أو التبديل. .ب

تفاصيل التواريخ املتعلقة  .20

بالتسديد، مبا يف ذلك تاريخ 

االستحقاق النهائي وتواريخ 

السداد املبكر، مع حتديد هل 

هي قابلة للتنفيذ بناًء على طلب 

امُلصدر أم بناًء على طلب حامل 

القابلة للتحويل أو أداة  أداة الدين

وتاريخ بدء  الدين القابلة للتبديل

 الدفعات.

القيود املفروضة على أدوات  .21

القابلة للتحويل أو أدوات  الدين

 .الدين القابلة للتبديل

تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية  .22

القابلة للتحويل أو  أدوات الدين

 .أدوات الدين القابلة للتبديل

لدفع، أمساء وعناوين وكالء ا .23

والتسجيل، ونقل ملكية أدوات 

القابلة للتحويل أو أدوات  الدين

 .  الدين القابلة للتبديل

تفاصيل عن االسرتداد املبكر  .24

القابلة للتحويل أو  ألدوات الدين

 .أدوات الدين القابلة للتبديل
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل  .25

عوامل "و "اإلشعار املهم"

يف القسم املشار إليهما " املخاطرة

( من 10( والقسم رقم )2رقم )

هذا امللحق قبل اختاذ قرار 

  االستثمار.

أّي معلومات مطلوبة مبقتضى  .26

( لقواعد طرح األوراق 9امللحق )

املالية وااللتزامات املستمرة إذا 

كانت قد تغريت بشكل 

جوهري منذ املوافقة على آخر 

  نشرة إصدار.

أّي معلومات إضافية تطلب اهليئة  .27

تضمينها يف نشرة اإلصدار وفقًا 

  ملا تراه مالئمًا.

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب .5

 جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي:

جدول زمين يوضح التواريخ  .1

 املتوقعة للطرح.

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب. .2

 ملخص املعلومات األساسية  .6

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا 

عليها نشرة  حتتويللمعلومات األساسية اليت 

 اإلصدار، مبا يف ذلك:

 واسرتاتيجيتهرسالة امُلصدر  .1

 العامة.

نواحي القوة وامليزات التنافسية   .2

 للُمصدر.

 لى السوق.عالنظرة العامة   .3

 ملخص املعلومات املالية .7

جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن 

عليها  ياملعلومات املالية األساسية اليت حتتو

نشرة اإلصدار، مبا يف ذلك األداء التشغيلي 

والوضع املالي والتدفقات النقدية واملؤشرات 

 الرئيسة للُمصدر. 

 جدول احملتويات .8

جيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات 

 نشرة اإلصدار.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 التعريفات واملصطلحات .9

جدواًل جيب أن يتضمن هذا القسم 

بالتعريفات واملصطلحات املستخدمة يف نشرة 

   اإلصدار.

 عوامل املخاطرة .10

جيب أن يتضمن هذا القسم معلوماٍت متعلقة 

 بعوامل املخاطرة خبصوص اآلتي: 

 امُلصدر.      .1

السوق والقطاع الذي يعمل فيه   .2

 امُلصدر. 

 األوراق املالية املطروحة.  .3

    )حيثما ينطبق( املوظفون .11

ج أسهم للموظفني قائمة أّي برام .1

قبل تقديم طلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة 

مع بيان إمجالي ملكية املوظفني 

 يف أسهم امُلصدر.

أّي ترتيبات أخرى ُتشِرك املوظفني  .2

 يف رأس مال امُلصدر. 

 املعلومات املالية .12

جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه عن 

امُلصدر للسنوات املالية الثالث السابقة 

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة والفرتة 

املشمولة يف القوائم املالية األولية وفقًا للفقرة 

والعشرون من قواعد  الرابعة( من املادة 4)

 اق املالية وااللتزامات املستمرة:طرح األور

جداول مقارنة للمعلومات املالية  .1

إضافة إىل مناقشة وحتليل إدارة 

امُلصدر للمعلومات املالية 

اجلوهرية، وجيب أن تكون 

 جداول املقارنة: 

 معدة على أساس موحد.  .أ

مستخرجة من دون تعديالت  .ب

جوهرية من القوائم املالية 

 املراجعة.    

حمتوية على معلومات مالية  .ج

مقدمة بشكل يتفق مع املتبع 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

يف القوائم املالية السنوية 

 للُمصدر.

جيب إعداد تقرير صادر عن  .2

احملاسب القانوني وفقًا للمتطلبات 

املنصوص عليها يف امللحق رقم 

( لقواعد طرح األوراق املالية 15)

املستمرة يف أيٍّ من  وااللتزامات

 األحوال اآلتية: 

كان هناك حتفظ يف  إذا .أ

تقرير احملاسب القانوني على 

املراجعة القوائم املالية 

للُمصدر عن أي من السنوات 

املالية الثالث السابقة مباشرة 

لتاريخ تقديم طلب التسجيل 

وطرح األوراق املالية 

 اخلاضعة هلذه النشرة.    

يف حال إجراء أّي تغيريات  .ب

هيكلية يف املصدر خالل 

ية الثالث السنوات املال

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم 

طلب التسجيل وطرح األوراق 

 املالية اخلاضعة هلذه النشرة. 

يف حال إجراء أّي تغيري   .ج

جوهري يف السياسات 

 احملاسبية للُمصدر.

يف حال إجراء أو اإللزام  .د

بإجراء أّي تعديل جوهري 

للقوائم املالية املراجعة 

واملعلنة خالل الفرتات املشار 

ليها يف الفقرة الفرعية )أ( إ

 أعاله. 

تقديم تفاصيل عن املمتلكات مبا  .3

يف ذلك األوراق املالية التعاقدية أو 

غريها من األصول اليت تكون 

قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب 

التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل 

 كبري يف تقييم املوقف املالي. 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

جيب تقديم املعلومات املطلوبة أدناه  .4

عن األداء املالي والتشغيلي ونتائج 

 العمليات: 

 مؤشرات األداء. .أ

األداء املالي والتشغيلي  .ب

ونتائج العمليات لكل 

 نشاط رئيس. 

أّي عوامل مومسية أو دورات  .ج

اقتصادية متعلقة بالنشاط 

قد يكون هلا تأثري يف 

 األعمال والوضع املالي. 

يريات جوهرية شرح أّي تغ .د

من سنة إىل أخرى يف 

 املعلومات املالية. 

معلومات عن أّي سياسات  .ه

حكومية أو اقتصادية أو 

مالية أو نقدية أو سياسية أو 

أي عوامل أخرى أثرت أو 

ميكن أن تؤثر بشكل 

جوهري )مباشر أو غري 

 مباشر( يف العمليات.

 هيكل التمويل.  .و

تفاصيل أّي رأس مال  .ز

التابعة للُمصدر أو شركاته 

)إن وجدت( يكون مشمواًل 

حبق خيار، مبا يف ذلك 

العوض الذي مت أو سيتم 

مقابله منح ذلك احلق، 

وسعره ومدته واسم 

الشخص املمنوح له حق 

اخليار وعنوانه، أو تقديم 

 إقرار ينفي ذلك. 

تفاصيل أي تعديالت يف  .ح

رأس مال امُلصدر، أو 

تعديالت جوهرية يف رأس 

)إن مال شركاته التابعة 

وجدت(، خالل السنوات 

الثالث السابقة مباشرة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

لتاريخ تقديم طلب التسجيل 

وطرح األوراق املالية 

اخلاضعة هلذه النشرة. 

وجيب أن تشتمل تلك 

التفاصيل على سعر 

وشروط أّي إصدارات من 

امُلصدر أو شركاته التابعة 

 )إن وجدت(.

ولغرض قياس جوهرية 

الشركة التابعة، جيب على 

ومستشاريه املاليني امُلصدر 

مراعاة أثرها على قرار 

االستثمار يف الورقة املالية 

على  –وسعرها، ومن ذلك 

تعترب  –سبيل املثال ال احلصر 

الشركة التابعة جوهرية إذا 

أو أكثر من  %5كانت تشكل 

إمجالي أصول امُلصدر أو 

خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو 

االلتزامات احملتملة على 

 املصدر. 

 املمتلكات واملباني واملعدات: .5

تفاصيل عن أّي أصول ثابتة  .أ

حالية مهمة، مبا يف ذلك 

 األصول املستأجرة.

شرح لسياسات االستهالك  .ب

وأّي تعديالت متوقعة لتلك 

 السياسات.

تفاصيل عن أّي أصول ثابتة  .ج

مهمة مزمع شراؤها أو 

 استئجارها.

بالنسبة إىل املديونيات، جيب   .6

إعداد كشف على أساس موحد 

يف أحدث تاريخ ممكن من الناحية 

 العملية يتضمن اآلتي: 

حتليل وتصنيف املبلغ  .أ

اإلمجالي ألدوات الدين 

وأدوات الدين القابلة للتحويل 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 وأدوات الدين القابلة للتبديل

الصادرة والقائمة، واملوافق 

عليها ومل يتم إصدارها، 

القروض ألجل، مع التمييز و

بني القروض املشمولة بضمان 

شخصي، أو غري املضمونة 

بضمان شخصي، أو 

املضمونة برهن )سواء أقدم 

امُلصدر أم غريه رهنًا هلا( أو 

غري املضمونة برهن، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك. 

حتليل وتصنيف املبلغ  .ب

اإلمجالي جلميع القروض 

 األخرى أو املديونيات مبا يف

ذلك السحب على املكشوف 

من احلسابات املصرفية، 

وااللتزامات حتت القبول 

وائتمان القبول أو التزامات 

الشراء التأجريي، مع التمييز 

بني القروض والديون 

املشمولة بضمان شخصي أو 

غري املشمولة بضمان 

شخصي، أو املضمونة برهن 

أو غري املضمونة برهن، أو 

 تقديم إقرار ينفي ذلك.

ليل وتصنيف مجيع حت .ج

الرهون واحلقوق واألعباء 

على ممتلكات امُلصدر 

وشركاته التابعة )إن 

وجدت(، أو تقديم إقرار 

 ينفي ذلك.

حتليل ألي التزامات حمتملة  .د

أو ضمانات، أو تقديم إقرار 

 ينفي ذلك.     

تقرير من أعضاء جملس اإلدارة يف  .7

شأن أّي تغيري سليب جوهري يف 

اري خالل الوضع املالي والتج

السنوات الثالث السابقة مباشرة 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

هذه النشرة،  حملاألوراق املالية 

إضافة إىل الفرتة اليت يشملها تقرير 

احملاسب القانوني حتى اعتماد نشرة 

 اإلصدار، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

تفاصيل أّي عموالت أو خصومات أو  .8

أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي 

منحه امُلصدر أو أّي شركة من 

شركاته التابعة )إن وجدت( خالل 

السنوات الثالث السابقة مباشرة 

لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح 

األوراق املالية اخلاضعة هلذه النشرة 

فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق 

إضافة إىل أمساء أيٍّ من  مالية،

أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء 

جملس اإلدارة املقرتحني أو كبار 

التنفيذيني أو القائمني بعرض أو 

طرح األوراق املالية أو اخلرباء الذين 

حصلوا على أي من تلك الدفعات أو 

 املنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 

 إفادات اخلرباء .13

تشمل إفادة أعدها إذا كانت نشرة اإلصدار 

خبري، فيجب تضمني مؤهالت اخلبري وهل 

لذلك اخلبري أو أليٍّ من أقاربه أي أسهم أو 

مصلحة مهما كان نوعها يف امُلصدر أو أي 

، وأن اخلبري قد )إن وجدت( شركة تابعة لـه

أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته 

ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما 

اإلصدار، وأنه مل يسحب تلك ترد يف نشرة 

 املوافقة.  

 اإلقرارات .14

جيب على أعضاء جملس إدارة املصدر إقرار 

 اآلتي:

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .1

هذه النشرة، مل يكن هناك أي 

انقطاع يف أعمال امُلصدر أو أّي 

شركة من شركاته التابعة )إن 

وجدت( ميكن أن يؤثر أو يكون 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

يف الوضع قد أثر تأثريًا ملحوظًا 

 األخرية. ( شهرًا 12الـ)املالي خالل 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .2

هذه النشرة، مل ُتمنح أّي عموالت 

أو خصومات أو أتعاب وساطة أو 

أّي عوض غري نقدي من قبل 

امُلصدر أو أيٍّ شركة من شركاته 

التابعة )إن وجدت( خالل السنوات 

الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

ب التسجيل وطرح األوراق تقديم طل

املالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح 

 أي أوراق مالية. 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .3

هذه النشرة، مل يكن هناك أّي 

تغيري سليب جوهري يف الوضع 

املالي والتجاري للُمصدر أو أّي 

شركة من شركاته التابعة )إن 

وجدت( خالل السنوات الثالث 

اريخ تقديم طلب السابقة مباشرة لت

التسجيل وطرح األوراق املالية، 

إضافة إىل الفرتة اليت يشملها 

تقرير احملاسب القانوني حتى 

 اعتماد نشرة اإلصدار.

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من  .4

هذه النشرة، ليس ألعضاء جملس 

اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي 

نوع يف  أسهم أو مصلحة من أّي

من شركاته امُلصدر أو يف أيٍّ 

 التابعة )إن وجدت(.

 املعلومات القانونية .15

جيب أن يتضمن هذا القسم اإلقرارات التالية 

 من أعضاء جملس اإلدارة:

اإلصدار ال خيالف األنظمة  .1

واللوائح ذات العالقة يف اململكة 

 العربية السعودية.

ال خيّل اإلصدار بأيٍّ من العقود أو  .2

االتفاقيات اليت يكون امُلصدر 

 طرفًا فيها.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

مت اإلفصاح عن مجيع املعلومات  .3

القانونية اجلوهرية املتعلقة 

  بامُلصدر يف نشرة اإلصدار. 

تقرير عن حاالت إفالس أّي عضو  .4

من أعضاء جملس إدارة امُلصدر أو 

أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو 

أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر 

 جملس إدارة امُلصدر. 

عسار يف السنوات تفاصيل عن أّي إ .5

اخلمس السابقة لشركة كان أيٌّ 

من أعضاء جملس إدارة امُلصدر أو 

أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني أو 

أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر 

جملس إدارة امُلصدر معينًا من قبل 

الشركة املعسرة يف منصب إداري 

 أو إشرايف فيها. 

خبالف ما ورد يف الصفحة )*( من  .6

رة، امُلصدر وشركاته هذه النش

التابعة ليسوا خاضعني ألّي دعاوى 

أو إجراءات قانونية قد تؤثر 

مبفردها أو مبجملها جوهريًا يف 

أعمال امُلصدر أو شركاته التابعة 

  ي.أو يف وضعهم املال

خبالف ما ورد يف الصفحة )*( من  .7

هذه النشرة، أعضاء جملس إدارة 

امُلصدر ليسوا خاضعني ألّي دعاوى 

إجراءات قانونية قد تؤثر أو 

مبفردها أو مبجملها جوهريًا يف 

أعمال امُلصدر أو شركاته التابعة 

 أو يف وضعهم املالي. 

فيما  تضمني املعلومات اآلتيةجيب  .8

يتعلق بامُلصدر وشركاته التابعة 

 )إن وجدت(: 

تفاصيل عن األصول غري  .أ

امللموسة مثل العالمات 

التجارية أو براءات االخرتاع 

أو حقوق النشر أو حقوق 

امللكية الفكرية األخرى 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

اليت ُتَعّد جوهرية وتتعلق 

بأعمال أو رحبية امُلصدر 

وشركاته التابعة )إن 

وجدت(، وإفادة توضح مدى 

اعتماد امُلصدر وشركاته 

ك التابعة )إن وجدت( على تل

  .األصول

تفاصيل أّي دعوى قضائية أو  .ب

مطالبة )مبا يف ذلك أيّ دعوى 

قائمة أو مهدد بإقامتها( أو 

قائمة حتقيق إجراءات أّي 

ؤثر تأثريًا تميكن أن 

جوهريًا يف أعمال امُلصدر 

وشركاته التابعة )إن 

وجدت( أو مركزه املالي، أو 

 .تقديم إفادة بنفي ذلك

 متعهد التغطية .16

هذا القسم معلومات عن  جيب أن يتضمن

متعهد تغطية الطرح )إن وجد(، تشتمل على 

 اآلتي:  

 اسم متعهد التغطية وعنوانه.  .1

الشروط الرئيسة التفاقية التعهد   .2

ترتيبات  بالتغطية، مبا يف ذلك

 املصدرالتعويض املالي بني 

 ومتعهد التغطية.

 املصاريف .17

جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن 

 إمجالي مصاريف الطرح. 

 اإلعفاءات .18

جيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن 

مجيع املتطلبات اليت أعفت اهليئة امُلصدر 

 منها.  

القابلة املعلومات املتعلقة بأدوات الدين  .19

للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل 

 وأحكام الطرح وشروطه 

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية: 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إىل  .1

اهليئة لتسجيل وطرح األوراق املالية 

 وإىل السوق إلدراج األوراق املالية.

معلومات كاملة للحقوق املمنوحة  .2

القابلة  حلاملي أدوات الدين

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

 . للتبديل

يبات نقل ملكية تفاصيل عن ترت  .3

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

 .     أدوات الدين القابلة للتبديل

اإلجراءات والفرتة الزمنية  .4

لتخصيص أدوات الدين القابلة 

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

وتسليمها، ويف حال وجود  للتبديل

شهادة ملكية مؤقتة، ُتقدَّم 

تفاصيل إجراءات تسليم هذه 

 تبديلها. الشهادة و

وصف للقرارات والتصاريح  .5

واملوافقات اليت مت أو سيتم إصدار 

وطرح أدوات الدين القابلة للتحويل 

بناًء  أو أدوات الدين القابلة للتبديل

 ها. علي

طبيعة الضمانات والرهونات  .6

وااللتزامات املقرر تقدميها لضمان 

 الطرح. 

تفاصيل أّي اتفاقيات مع ممثل  .7

القابلة للتحويل حاملي أدوات الدين 

)إن  أو أدوات الدين القابلة للتبديل

وجد(، واسم ذلك املمثل ووظيفته 

ومكتبه الرئيس، والشروط اليت 

جيوز مبوجبها استبداله، واإلشارة 

إىل املكان الذي جيوز فيه 

للجمهور االطالع على نسخ الوثائق 

اليت حتتوي على تفاصيل تبني 

 واجباته.

من  وصف ما إذا كان اإلصدار .8

الدرجة الثانية يف األولوية لديون أو 

 أدوات دين أخرى للُمصدر.
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

وصف لألنظمة السارية ذات  .9

 العالقة بالطرح.

التاريخ املتوقع لبدء التداول بأدوات  .10

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

إذا كان من  الدين القابلة للتبديل

 .املمكن للُمصدر توقع ذلك التاريخ

األوقات والظروف اليت جيوز فيها  .11

 تعليق الطرح. 

وصف القرارات واملوافقات اليت  .12

سُتطَرح أدوات الدين القابلة 

أو أدوات الدين القابلة للتحويل 

 مبوجبها.  للتبديل

إفادة عن أّي ترتيبات قائمة ملنع  .13

 التصرف يف أسهم معينة. 

عدد األسهم اجلديدة املتوقع  .14

إصدارها عند حتويل كامل 

 اإلصدار. 

 التغري يف سعر السهم  .20

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن 

التغري املتوقع يف سعر السهم ونسبة هذا التغري 

 محلة األسهم. علىوتأثري ذلك  التحويلبعد 

 التعهدات اخلاصة باالكتتاب .21

عن  جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات

طلب وتعهدات االكتتاب وعملية التخصيص 

 وتفاصيل السوق املالية.    

 املستندات املتاحة للمعاينة .22

جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن  

املكان يف اململكة الذي يتاح فيه معاينة 

املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن 

إجراء املعاينة خالهلا )على أن ال تقل تلك 

 :أيام قبل بدء الطرح( 3رتة عن الف

أو عقد النظام األساسي  .1

للُمصدر ومستندات التأسيس 

 التأسيس األخرى.    

أّي مستند أو أمر جييز طرح  .2

 األوراق املالية على اجلمهور. 

كل عقد أو ترتيب، مزمع  .3

إبرامه أو سار املفعوٍل، يكون 
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 إيضاح )إن ُوجد( النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

فيه ألحد أعضاء جملس اإلدارة 

أو أيٍّ  أو أي من كبار التنفيذيني

من أقربائهم مصلحة ومتعلق 

بأعمال امُلصدر أو أيٍّ من 

شركاته التابعة )إن وجدت(. 

وإذا مل يكن ذلك العقد حمررًا، 

فيجب اإلفصاح عن مذكرة 

حتتوي على تفاصيل ذلك العقد 

 كافة. 

مجيع التقارير واخلطابات  .4

واملستندات األخرى، وتقديرات 

ّي القيمة والبيانات اليت ُيِعّدها أ

خبري ويضمَّن أّي جزء منها أو 

 اإلشارة إليه يف نشرة اإلصدار.

القوائم املالية السنوية املراجعة  .5

للُمصدر لكل من السنوات 

الثالث املالية السابقة مباشرة 

لنشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل 

 أحدث قوائم مالية أولية. 

 تقرير احملاسب القانوني .23

جيب إرفاق القوائم املالية املراَجعة للُمصدر 

لكل من السنوات املالية الثالث اليت تسبق 

مباشرة نشر نشرة اإلصدار، إضافة إىل 

 أحدث قوائم مالية أولية.  

 الضمانات .24

عند تقديم ضمان أو رهن أو أي التزام 

 مماثل، جيب تضمني املعلومات التالية: 

تفاصيل أحكام وشروط ونطاق  .1

الضمان أو الرهن أو أّي التزام 

مماثل، مبا يف ذلك أّي 

اشرتاطات لتطبيق الضمان أو 

 الرهن أو االلتزام املماثل.     

نسخ من تقرير احملاسب القانوني  .2

وتقرير أعضاء جملس اإلدارة 

حول حسابات الشركة 

 الضامنة.

  النظام األساسي  .25

 اسي للُمصدر.جيب إرفاق النظام األس
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 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 إيضاح )إن ُوجد( املقرتح النص بعد التعديل النص احلالي م

1  - 

املها حلدين ُيمنح  اةأد أداة دين قابلة للتحويل:

الشركة امُلصدرة يف حتويلها ألسهم يف احلق 

 .األداةلتلك 

يهدف التعديل املقرتح إىل إضافة تعريف 

ضمن  "أداة الدين القابلة للتحويل" صطلحمل

املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة  قائمة  

 . املالية وقواعدهاالسوق 

2  - 

أداة دين ُيمنح حلاملها  :بديلأداة دين قابلة للت

متلك فيها شركة يف أسهم بديلها بتق يف احل

عددًا من الشركة املصدرة لتلك األداة 

عدد األسهم اليت  يزيد علىساوي أو ياألسهم 

الدين القابلة اة ميكن التبديل إليها مقابل أد

 .للتبديل

املقرتح إىل إضافة تعريف يهدف التعديل 

ضمن  "أداة الدين القابلة للتبديلصطلح "مل

املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة  قائمة  

 .السوق املالية وقواعدها


