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المساهمين  كبار  اللتزامات 
ا�سهم بملكية  المتعلقة 

وأدوات الدين القابلة للتحويل 





مقدمة

التزامات كبار المساهمين المتعلقة بملكية ا�سهم وأدوات الدين القابلة للتحويل.

ا�شعار عندما يمتلك الشخص أو تكون له مصلحة في ما نسبته 5 % أو أكثر من أّي فئة 

القابلة  الدين  أدوات  أو  التصويت،  في  ا�حقية  ذات  المدرجة  الشركة  أسهم  فئات  من 

للتحويل الخاصة بالشركة.

ا�شعار عند حدوث أي تغير على قائمة ا�شخاص الذين لهم مصلحة في ا�سهم أو أدوات 

الدين القابلة للتحويل.

المحتوى
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عن  ا�فصاح  بشأن  الهيئة  بمتطلبات  الوفاء  على  المساهمين  كبار  ومساعدة  ا�فصاح  مستوى  تعزيز  إلى  الدليل  هذا  يهدف 

المعايير  يبّين  وكذلك   ، ا�فصاح  عندها  يجب  التي  الحاالت  الدليل  ويوضح  المدرجة.  للشركات  المالية  ا�وراق  في  تعامالتهم 

ولوائحه  المالية  السوق  نظام  مع  يتفق  بما  �دائها  الالزم  والتوقيت  االلتزامات  بهذه  للوفاء  اتخاذها  الواجب  والمتطلبات 

التنفيذية.

السوق  الدليل وأحكام نظام  أّي تعارض بين  التنفيذية، وعند  المالية ولوائحه  السوق  الدليل بديًال �حكام نظام  ُيعّد هذا  وال 

المالية أو لوائحه التنفيذية، فإن المرجعية تكون دائمًا لتلك ا�حكام. ولما كانت لوائح الهيئة تخضع للتعديل المستمر، فإن 

كبار المساهمين مسؤولون عن متابعة أّي تعديالت للوائح تصدرها الهيئة. ولمتابعة أي تحديث يطرأ عليها، يجب االعتماد 

دائمًا على اللوائح المنشورة في موقع الهيئة.

مقدمة

3



4

القابلة  الدين  وأدوات  اسهم  بملكية  المتعلقة  المساهمين  كبار  التزامات 
للتحويل:

1- ا�شعار عندما يمتلك الشخص أو تكون له مصلحة في ما نسبته 5 % أو أكثر من أّي فئة من فئات أسهم الشركة المدرجة. 
ذات ا�حقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

2- ا�شعار عند حدوث أي تغير في قائمة ا�شخاص الذين لهم مصلحة في ا�سهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.

يجب على كل شخص عندما يمتلك أو تكون له مصلحة في ما نسبته 5 % أو أكثر من أّي فئة من فئات أسهم الُمصدر ذات 

أّي أدوات دين قابلة للتحويل خاصة بالشركة، أن يشعر السوق خالل فترة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم  ا�حقية في التصويت، أو 

تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يضّمن ا�شعار قائمة با�شخاص 

الذين لهم مصلحة في ا�سهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

(1) ا�شعار عندما يمتلك الشخص أو تكون له مصلحة في ما نسبته 5 % أو أكثر 
الدين  أدوات  أو  التصويت،  في  احقية  ذات  الُمصدر  أسهم  فئات  من  فئة  أّي  من 

القابلة للتحويل الخاصة بالشركة:

في  مصلحة  لهم  الذين  اشخاص  قائمة  في  تغير  أي  حدوث  عند  ا�شعار   (2)
اسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل:
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يجب على الشخص عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة في مانسبته 5 % أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم الُمصدر  ذات ا�حقية 
في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالُمصدر أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة ا�شخاص الذين 
أو يسيطرون عليها سواء أكان  ذلك نتيجة وقوع  التي يملكونها  القابلة للتحويل  الدين  أو أدوات  لهم مصلحة في ا�سهم 
، وذلك خالل فترة ال  الذين سبق تضمينهم فيها  أي من ا�شخاص  أم استبعاد  القائمة  لتلك  حدث يستلزم إضافة شخص 

تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.

وُيعّد الشخص له مصلحة في أّي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أّي من ا�شخاص اÆتي بيانهم:

1-  الزوج والزوجة وا�والد القّصر.
2- شركة يسيطر عليها ذلك الشخص، وُيقصد بالسيطرة القدرة على التأثير في أفعال شخص آخر وقراراته بشكل مباشر أو 

غير مباشر منفرداً أو مجتمعًا مع قريب أو تابع من خالل أّي من اÆتي:
• امتالك نسبة تساوي 30 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.

• حق تعيين 30 % أو أكثر من أعضاء الجهاز ا�داري.
أو  التصويت في أسهم  أو ممارسة حقوق  أّي أشخاص آخرين يتصرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة   -3

أدوات دين قابلة للتحويل خاصة بالشركة.

في  مصلحة  لهم  الذين  اشخاص  قائمة  في  تغير  أي  حدوث  عند  ا�شعار   (2)
اسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل:

ويمكن االسترشاد بالمعايير والمتطلبات التالية:

معايير ومتطلباتالتوقيت

التالية على  1-  يجب أن تتضمن ا�شعارات المعلومات 
ا�قل: 

الدين  أدوات  أو  لÌسهم  المالكين  ا�شخاص  أسماء   •
القابلة للتحويل، أو ذوي ا�حقية في التصرف فيها.

• تفاصيل عملية التملك.
• تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك 

أو قروض تمويل.

2- يكون ا�شعار من خالل النظام اÆلي المخصص لهذا 
الغرض أو أي وسيله أخرى تحددها السوق.

ا�شعارات المطلوبة

له  تكون  أو  الشخص  يمتلك  عندما  ا�شعار   -1
من  فئة  أّي  من  أكثر  أو   %  5 نسبته  ما  في  مصلحة 
في  ا�حقية  ذات  المدرجة  الشركة  أسهم  فئات 
الخاصة  للتحويل  القابلة  الدين  أدوات  أو  التصويت، 

بالشركة.

ا�شعار عند حدوث أي تغير في قائمة ا�شخاص    -2
الدين  أدوات  أو  ا�سهم  في  مصلحة  لهم  الذين 

القابلة للتحويل.

ال  فترة  خالل  ا�شعار  يجب 
تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول 
وقوع  أو  الصفقة  تنفيذ  يلي 
تحقق  إلى  أدى  الذي  الحدث 

هذه الملكية أو المصلحة.




