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 أواًل: متهيد

تنظيم عمليات االستقرار السعري ألسهم الشركات حديثة  إىل هذه التعليماتتهدف  (أ

   .اإلدراج يف السوق، وذلك بعد الطرح األولي

 هذه التعليمات باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية. ال ختّل (ب

 ثانيًا: التعريفات

املالية الصادر قصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق ُي (أ

 هـ.2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم )م/

م قصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املوضحة هلا يف النظاُي (ب

 يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.ويف قائمة املصطلحات املستخدمة 

والعبارات الواردة أدناه قصد بالكلمات لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، ُي (ج

 . غري ذلكبسياق النص  كل منها ما مل يقِض أماماملعاني املوضحة 

اإلدراج يف السوق  سهم حديثةأاستقرار سعر تساهم يف آلية االستقرار السعري: آلية 

 منها: تنفَّذ فيها العمليات التالية أو أٌي ،التخصيص اإلضايف عن طريق

مبا ال ي املساهمني املقرضني قبل الطرح األولاقرتاض عدد من األسهم من  (أ

 العدد الناتج عن احلد األعلى املسموح به للتخصيص اإلضايف.  يتجاوز

 بيع األسهم على املكشوف خالل فرتة الطرح.  (ب

ختصيص األسهم مبا ال يتجاوز احلد املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من البند  (ج

 )ثالثًا( من هذه التعليمات.

خليار الشراء  وفًقا أومدة االستقرار السعري  خاللالسوق  نمشراء األسهم  (د

 .قائم مبوجب الفقرة )أ( أعاله استثماري من أجل إغالق أي مركز

األسهم اإلضافية من عدد  عليه بناًءخيصَّص اإلجراء الذي  التخصيص اإلضايف:

 بيعهاويتم من املساهمني املقرضني  ُتقرَتضاليت و ،لألسهم املطروحة لالكتتاب

 .وفقاً التفاقية التخصيص اإلضايف االكتتاب لجمهور خالل فرتة الطرح األولي بسعرل

ال يتجاوز  مايف شراء احلق دير االستقرار السعري منح مي خيار تعاقدي خيار الشراء:

بسعر األولي  يف مرحلة الطرحاملضّمنة يف التخصيص اإلضايف عدد األسهم 

 .أو عند انتهائها السعريمدة االستقرار خالل االكتتاب، 
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مدير  يتفق عليها االستقرار السعريآللية  زمنيةمدة االستقرار السعري:  مدة

( يومًا تقومييًا من 30)على دة هذه املعلى أن ال تزيد  ،امُلصدروتقرار السعري االس

 أول يوم إلدراج األسهم يف السوق.

 ثالثًا: األحكام العامة

 جمموع من %15 على األعلى املسموح به للتخصيص اإلضايفجيب أن ال يتجاوز احلد  (أ

 طرحًا أوليًا. لالكتتابعدد األسهم املطروحة 

يف نشرة  أن يفصح ــــ آلية االستقرار السعريتطبيق حال يف ــــ  صدرعلى امُلجيب  (ب

 اإلصدار عن اآلتي:

وفقًا التفاقية التخصيص  ستخصَّصلألسهم اإلضافية اليت  األعلىاحلد  .1

 اإلضايف.

 مدة االستقرار السعري.                               .2

صدر أو متعهد التغطية على مدير االستقرار امُل فرضهاي قيود أخرى أّي .3

  السعري.

 مدير االستقرار السعري. .4

 لكامل السعري االستقرار مدير شراء عند منقضيةمدة االستقرار السعري  تعد (ج

  .اإلضايف التخصيص مأسه

جيب أن يكون مدير االستقرار السعري شخًصا مرخًصا له من اهليئة يف ممارسة  (د

 نشاط التعامل بصفة أصيل.

 التزامات مدير االستقرار السعري :رابًعا

يفصح  أنانتهاء مدة بناء سجل األوامر بعد جيب على مدير االستقرار السعري  (أ

 اآلتي: عن لليوم التاليقبل بداية جلسة التداول  للجمهور

إضافيًا من إمجالي عدد األسهم  ُخّصصت ختصيصًانسبة األسهم اليت  .1

 خالل فرتة الطرح.وذلك  املطروحة

 إضافيًا. ُخّصصت ختصيصًاعدد األسهم اليت  .2

 ُيعملاالستقرار السعري قد ال  آليةبيان أن  معالسعري،  االستقرار مدة .3

 .وقت أي يف ُتنهى وقد بها
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 يفصحأن انتهاء مدة االستقرار السعري  بعدجيب على مدير االستقرار السعري  (ب

 اآلتي: عنالتالي  لليوم جلسة التداول بداية قبلللجمهور 

 .خيار الشراءممارسة  تما إذا مت .1

 عليها. خيار الشراءعدد األسهم اليت مت ممارسة  .2

 .ونهايتها االستقرار السعرية مدبداية  .3

أوامر الشراء بهدف حتقيق االستقرار ُنفذت يف حدوده النطاق السعري الذي  .4

 السعري.

جيب أن يكون ملدير االستقرار السعري حساب لدى مركز اإليداع، تقتصر  (ج

االستقرار السعري آلية  ممارسة خاللشراؤها اليت مت األسهم  نقل العمليات فيه على

 . تنفيذ صفقةإىل املساهمني املقرضني دون 

لالحتفاظ باملبالغ  صخيصَّ استثمارٌي حساٌبجيب أن يكون ملدير االستقرار السعري  (د

املتحصلة من التخصيص اإلضايف، وتقتصر العمليات فيه على تنفيذ عمليات 

 االستقرار السعري.

ابتداًء من اليوم األول إلدراج األسهم يف السوق، جيب على مدير االستقرار السعري  (ه

بنهاية كل مخسة أيام تداول وحتى انتهاء مدة االستقرار السعري أن يفصح للجمهور 

عن تفاصيل مجيع عمليات االستقرار السعري اليت نّفذها، مبا يف ذلك اإلفصاح عن 

 كمية األسهم املشرتاة، والنطاق السعري لألسهم حمل الشراء.

ملدخل من مر اإلغاء األ السعري ملدير االستقرار السعري خالل فرتة االستقرار جيوزال  (و

 .يف السوقمزادي االفتتاح واإلغالق من دقيقتني ِقبله يف آخر 

لألسهم اليت مت شراؤها للقيام  بيععمليات ملدير االستقرار السعري تنفيذ أي  جيوزال  (ز

 االستقرار السعري. مدةخالل  بآلية االستقرار السعري

سعر  علىس آلية االستقرار السعري على سعر ال يتجاوز سعر الطرح أو جيب أن متاَر (ح

 أيهما أقل.من سعر آخر صفقة  %2ال يتجاوز ما نسبته 

جيب على مدير االستقرار السعري التعامل مع حاالت تعارض املصاحل وفق أحكام  (ط

 الئحة األشخاص املرخص هلم.

 آلية ممارسته عند امُلصدر مصاحل يراعي أن السعري االستقرار مدير على جيب (ي

 .التعليمات هذه مع يتعارض ال ومبا السعري، االستقرار
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 ستثناءاتاال: خامًسا

 ينفذها اليتاألسهم من السوق  شراء عمليات تستثنىهذه التعليمات، تطبيق ألغراض  (أ

 التعليمات هذه ألحكام وفًقاو السعري االستقرار مدة أثناء مدير االستقرار السعري

 ،املادة التاسعة واألربعني من النظام)أ( من  الفقرةاملمارسات الواردة يف و األعمالمن 

الئحة من  ( من الفقرة )ب( من املادة الثالثة5واملادة الثانية والفقرة الفرعية )

  .سلوكيات السوق

االلتزامات والقيود  من السعري االستقرار مدير يعفى التعليمات، هذه تطبيق ألغراض (ب

املادة و املادة الثانية عشرة من الئحة سلوكيات السوق من)أ(  ةالفقريف  ةالوارد

 السادسة والثمانني من الئحة االشخاص املرخص هلم. 

االلتزامات والقيود  من يعفى املساهمون املقرضون هذه التعليمات،تطبيق ألغراض  (ج

 االندماج واالستحواذاملادتني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الئحة الواردة يف 

ق املالية وااللتزامات امن قواعد طرح األور السابعة والثماننيالفقرة )أ( من املادة و

 املستمرة. 

  عمليات االستقرار السعري  سجل: ادًساس

تقيَّد فيه كل  ثحمّد أن ينشئ وحيتفظ بسجلالسعري جيب على مدير االستقرار  (أ

 التعليمات. ذه عملية قام بها وفقًا هل

 (أ)التأكد من أن السجل املشار إليه يف الفقرة السعري  االستقرارجيب على مدير  (ب

 :املعلومات اآلتية حيتوي على من هذا البند

 ممارسة آلية االستقرار السعري. خالللكل عملية تتم  األسهمكمية وسعر  .1

 .ووقتها العمليةتاريخ  .2

االستقرار  آليةممارسة  خالل تتملكل عملية شراء فاصيل الطرف املقابل ت .3

 أو التوضيح بأن عملية الشراء متت من خالل السوق.  ،السعري

 عشرمدة ال تقل عن من هذا البند ( أاملشار إليه يف الفقرة ) االحتفاظ بالسجلجيب  (ج

 .السعري سنوات بعد نهاية فرتة االستقرار

 النشر والنفاذ: سابًعا

 اعتمادها.تكون هذه التعليمات نافذة وفقًا لقرار 


