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 :مقدمة
قامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة الشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق المالية 

السعودية على االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية وبخاصة المواد ذات 

واعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق العالقة بااللتزامات المستمرة الواردة في ق

السعودية والموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية؛ بهدف تعزيز  تداولالمالية، وقواعد اإلدراج الصادرة عن شركة 

الستثمارية بناءً على معلومات مستوى الشفافية واإلفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم ا

 صحيحة ووافية.

 

علنة على  اإللكتروني موقع الوتحدد هذه التعليمات العناصر األساسية التي البد من توافرها في جميع إعالنات الشركات المُ

 السعودية.لشركة تداول 
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  تعليمات عامة
 

 تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه:فيما يلي البيانات التي يجب أن يشملها أيّ إعالن لخبر أو  )أ

 

 وغير مضلل ويعكس التطور الجوهري المراد إعالنه. .1
ً
 وصحيحا

ً
 وواضحا

ً
 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كامال

 والتواريخ المتعلقة به. تقديم وصف مفصل للتطور الجوهري، مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به .2

 لى حدوث التطور الجوهري.إيضاح العوامل والمبررات التي أدت إ .3

ر ذلك،  .4
ّ
إذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، يجب ذكر األثر المالي لهذا التطور، وإذا تعذ

 يجب ذكر السبب.

على الشركة بذل العناية الالزمة للتأكد من أن أيّ وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة  .5

 وغير مضللة.

لشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أيّ معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور على ا .6

 الجوهري.

إذا نشأ عن التطور الجوهري أيّ التزام مالي على الشركة أو تقديم ضمانات أو رهن أصول، يجب أن يتضمن  .7

 فيه، وأثره في اإلعالن شروط ومدة وقيمة هذا االلتزام أو الضمان أو الرهن والجهات ال
ً
تي تكون طرفا

 القوائم المالية.

 في حال وجود أطراف ذات عالقة مرتبطة بالحدث المعلن عنه، يجب اإلفصاح عن بياناتهم. .8

في حال وجود صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو وجود أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة  .9

 له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو والطرف ذي العالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم ت
ً
مويال

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة، يجب اإلفصاح عن 1تزيد على 
ً
طبيعة % من إجمالي إيرادات الشركة وفقا

المصلحة المرتبطة بالصفقة أو الترتيب وحدود تلك المصلحة وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة 

ا بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير المتوقع الحصول عليه

مالية. كما يجب اإلفصاح عن نسبة ملكية األشخاص ذوي العالقة في الطرفين المرتبطين بالحدث المعلن عنه 

 .إن وجدت

 

نشر اإلعالن من خالل الوسيلة المحددة في قواعد اإلدراج وأن يستوفي  )ب اإلعالن كافة المتطلبات الشكلية يجب أن يُ

 المطلوبة.

السعودية بما ال يتجاوز ستة أيام عمل  تداولالقوائم المالية على الموقع اإللكتروني لشركة  يتم نشريجب أن  )ج

 من تاريخ نشر إعالن النتائج المالية المرتبطة بها.

 

 من الممكن أن يكون له تطورات  )د
ً
 جوهريا

ً
جوهرية مستقبلية، فعليها إعالن أيّ تطورات إذا أعلنت الشركة تطورا

 جوهرية جديدة تطرأ على ذلك الحدث.

 

 في حال وجود تطورين جوهريين لدى الشركة، يجب اإلفصاح عن كل منهما بشكل منفصل عن اآلخر. )ه

 

إذا حدث أثناء فترة التداول أيّ من التطورات الجوهرية المنصوص عليها في الباب السابع والثامن من قواعد طرح  )و

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو الباب الخامس من قواعد اإلدراج، فعلى الشركة االنتظار حتى انتهاء فترة 

السعودية، مع وجوب اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة  تداولشركة التداول ومن ثم إعالنه على الموقع اإللكتروني ل

لضمان عدم تسرب الخبر عن تلك التطورات الجوهرية قبل نشر اإلعالن. أما إذا كان الخبر عن التطور الجوهري من 

خرى ال تضمن الشركة التزامها
ُ
 بأطراف أ

ً
بالمحافظة  النوع الذي ال يمكن للشركة ضمان عدم تسربه (كأن يكون مرتبطا

على السرية، أو أن يكون التطور محل الخبر مادة إعالمية؛ كالكارثة الطبيعية أو الحريق أو نحو ذلك)، فيجوز للشركة 

 طلب التعليق المؤقت.
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ناقش خاللها موضوع يجب اإلعالن  )ز يجب عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو لجان المراجعة أو أيّ لجان أخرى سيُ

ن الشركة من نشر اإلعالن عنه بناءً على 
ّ
أحكام قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة خالل فترة تمك

 على موقع السوق المالية (تداول) قبل بداية فترة التداول التي تلي عقد االجتماع.

 

يكفل وفاء على الجهة المختصة في الشركة أن تضع سياسات وإجراءات بشأن اإلفصاح عن التطورات المهمة بما  )ح

الشركة بالتزاماتها في هذا المجال، وعليها أن تضع إجراءات لإلعالن عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق 

 تداولهذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في شركة  اإلعالن مع

ضمن السياسات واإلجراءات المشار إليها أسماء السعودية إلى أن يتم قبول صيغة اإلعالن ونشره. ويجب أن تت

األشخاص المسؤولين عن النشر في حالة األحداث الطارئة، وتحديد درجة صالحياتهم في مجال النشر، وأسماء 

 أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.

 

حدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية. وفي يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد ت )ط

 وال تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر 
ً
هذه الحالة، يجب أن تعلن الشركة ذلك فورا

 النتائج المالية بوقت قصير.

 

 تداولي لشركة : يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعالن على الموقع اإللكترونالرد على الشائعات )ي

السعودية للرد على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعالن متى رأت 

.
ً
 ذلك ضروريا

 

يجب على الشركات عدم اإلخالل بااللتزامات ذات العالقة األخرى المنصوص عليها في نظام السوق المالية  )ك

 ولوائحه التنفيذية.

 التقيد بقواعد اللغة العربية السليمة عند صياغة إعالناتها.على الشركة  )ل

 لنص اإلعالن المكتوب باللغة  )م
ً
 باللغة اإلنجليزية، يجب أن يكون النص المكتوب مطابقا

ُ
في حال بث الشركة إعالنا

 العربية وفي حال وجود أي تعارض بين النصين يؤخذ بالنص العربي.

 نات الواردة ضمن هذه التعليمات. يجب على الشركات التقيد بنماذج اإلعال )ن

 لقواعد اإلدراج اإلفصاح عن المعلومات المالية  )س
ً
للشركة األجنبية المدرجة أسهمها في السوق الرئيسية وفقا

 بالريال السعودي أو ما يعادله من عمالت أخرى.
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن نتائجها المالية
 

 لواجب توافرها في إعالنات النتائج المالية للشركات:األساسية االعناصر 
 

 بيان المبيعات/اإليرادات خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير. .1

 التغير.بيان إجمالي الربح (الخسارة) خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق مع إيضاح نسبة  .2

بيان الربح (الخســـارة) التشـــغيلي خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام الســـابق مع إيضـــاح نســـبة  .3

 التغير.

بيان صافي الربح (الخسارة) خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير،  .4

 يضاح نسبة التغير.وكذلك مقارنته بالربع السابق مع إ

بيان إجمالي الدخل الشامل خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق مع إيضاح نسبة التغير،  .5

 وكذلك مقارنته بالربع السابق مع إيضاح نسبة التغير.

 بق مع إيضاح نسبة التغير.بيان المبيعات/اإليرادات خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السا .6

بيان إجمالي الربح (الخســـارة) خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام الســـابق مع إيضـــاح نســـبة  .7

 التغير. 

بيان الربح (الخسارة) التشغيلي خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق مع إيضاح نسبة  .8

 التغير. 

ن صـــافي الربح (الخســـارة) خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام الســـابق مع إيضـــاح نســـبة بيا .9

 التغير.

بيان إجمالي الدخل الشــــامل خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام الســــابق مع إيضــــاح نســــبة  .10

 التغير.

 حالية ومقارنتها بالفترة المماثلة من العام السابق.مقدار ربحية (خسارة) السهم خالل الفترة ال .11

بيان إجمالي حقوق المساهمين خالل الفترة الحالية (بعد استبعاد حقوق األقلية) ومقارنته بالفترة المماثلة من  .12

 العام السابق مع إيضاح نسبة التغير.

 لية.بيان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال بنهاية الفترة الحا .13

األســــباب والمؤثرات الجوهرية للتغير في صــــافي الربح (الخســــارة) بين الفترات المماثلة والســــابقة الواردة في  .14

 ، بما في ذلك األسباب االستثنائية أو غير المتكررة أو التي ال تندرج ضمن النشاط الرئيس للشركة.9و 4الفقرتين 

ل، تحفظ، لفت انتباه، أمر آخر، امتناع عن إبداء الرأي، رأي بيان نوع تقرير المراجع الخارجي (مراجع: رأي غير  .15 معدَ

ل، تحفظ، لفت انتباه، أمر آخر، امتناع عن نتيجة الفحص، استنتاج معارض).  معارض) أو (فحص استنتاج: غير معدَ

أو امتناع بيان أيّ مالحظة وردت في تقرير المراجع الخارجي متمثلة في فقرة (أمر آخر) أو تحفظ أو لفت انتباه   .16

 عن إبداء الرأي أو رأي معارض ورد في تقرير المراجع الخارجي وكتابته في اإلعالن كما ورد في التقرير.

ح ذلك في اإلعالن  .17
َّ

عند تغير مقدار ربحية الســهم للفترة المماثلة من العام الســابق نتيجة تغير رأس المال، يوضــ

 ة المماثلة نتيجة تغير رأس المال.من خالل إضافة ما يفيد أن تغير ربحية السهم للفتر 

ح ذلك في اإلعالن من خالل إضــافة ما  .18
َّ

عند إعادة تبويب أرقام المقارنة للفترة المماثلة أو الســابقة، يجب أن يوضــ

 يفيد بأن أرقام المقارنة قد أعيد تبويبها.

ة، واردة في إعالن ســـابق عندما يتضـــمن اإلعالن تعديل أو إعادة إصـــدار ألرقام مقارنة مع فترة مماثلة أو ســـابق .19

لت أو أعيد إصدارها مع بيان أسباب ذلك. دّ ح في اإلعالن ما يفيد بأن األرقام قد عُ
َّ

 للشركة، يجب أن يوض

 يجب على الشركة ذكر أيّ تغيير في السياسات المحاسبية أو اعتماد معايير محاسبية جديدة. .20
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 مالحظات:
قصد بإجمالي الربح (الخسارة): صافي  –  تكلفة المبيعات (تكلفة اإليرادات).يُ

ً
 المبيعات (اإليرادات) ناقصا

 مصروفات التشغيل. –
ً
قصد بالربح (الخسارة) التشغيلي: إجمالي الربح (الخسارة) ناقصا  يُ

قصد بصافي الربح (الخسارة): صافي الربح (الخسارة) الظاهر في قائمة الدخل (ويكون بعد الزكاة والضرائب).   –  يُ

 إليه بنود الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر. يقصد بالدخل –
ً
 الشامل (الخسارة): صافي الربح (الخسارة) مضافا

 يقصد بالدخل(الخسارة) الشامل اآلخر: بنود الدخل والمصروفات التي ال تكون مثبتة ضمن صافي الربح (الخسارة). –

لقوائم المالية (المفحوصة/المدققة) األرقام الخاصة بفترات المقارنة يجب أن تظهر في اإلعالن كما وردت في ا –

 من المراجع الخارجي للفترة الحالية.

 خالل الفترة الحالية مقارنة بخسائر للفترة المماثلة (أو العكس)، ال يجب أن تشتمل  –
ً
في حالة تحقيق الشركة أرباحا

 الفقرة على نسبة التغير.

 ولية إذا كان اإلعالن لنتائج الربع األول من السنة المالية.) من إعالن النتائج المالية األ8،7،6،10،9تستثنى الفقرات ( –

يجب أن توضح الشركة جميع األسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير في نتائجها سواء أكانت إيجابية أم سلبية بشكل  –

ن المستثمرين من تحديد السبب الحقيقي للتغير الناتج، ويجب ذكر أسباب التغير م
ّ
قارنة واضح ومباشر ودقيق يمك

 بالفترة المماثلة من العام السابق وكذلك أسباب التغير مقارنة بالفترة السابقة.

عند إعالن الشركة عن النتائج المالية التقديرية، يجب توضيح أن هذه النتائج تقديرية من إدارة الشركة ولم يتم  –

 عماالية المفحوصة أو المراجعة فحصها أو مراجعتها من مراجعها الخارجي، وفي حال اختالف أرقام النتائج الم

نَ في النتائج المالية التقديرية، يجب توضيح أسباب ذلك االختالف. علِ
ُ
 أ
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 وفيما يلي نماذج إعالنات النتائج المالية السنوية واألولية:
 

 ) نموذج اإلعالن عن النتائج المالية السنوية للشركات عدا البنوك وشركات التأمين1(
 

 اإلعالن كالتالي: يجب أن يكون عنوان )أ

 

 ××/××/××××"."تعلن شركة .......... عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× بلغت المبيعات/اإليرادات  .1

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× (الخسارة) بلغ إجمالي الربح  .2

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× بلغ الربح (الخسارة) التشغيلي  .3

سابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) ريال للعام ال××× ريال، مقابل××× بلغ صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة  .4

 ××%.قدره 

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي الدخل الشامل  .5

 ريال للعام السابق.××× ريال، مقابل×× بلغت ربحية (خسارة) السهم  .6

ريال للعام السابق، وذلك ××× مقابل ريال،××× بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق األقلية)  .7

 ××%.بارتفاع (انخفاض) قدره 

 بالعام السابق إلى...... .8
ً

 يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة

ل، تحفظ، لفت انتباه، أمر آخر، امتناع عن إبداء الرأي،  .9 رأي بيان نوع تقرير المراجع الخارجي (مراجع: رأي غير معدَ

 معارض).

كتابة أيّ مالحظة وردت في تقرير المراجع الخارجي متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن   .10

 إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.

ذكر ذلك في اإلعالن. .11  في حال إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة، يُ

 رغب الشركة في إضافتها.ذكر أيّ معلومات ت  .12

 

 ) نموذج اإلعالن عن النتائج المالية األولية للشركات عدا البنوك وشركات التأمين2(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

)".××/××/×××× "تعلن شركة .......... عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 
ً
 (ثالثة/ ستة/ تسعة/ اثنا عشر شهرا

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 

ريال للربع المماثل من العام الســـــــابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغت المبيعات/ اإليرادات خالل الربع الحالي  .1

 ××%.بارتفاع (انخفاض) قدره 

المماثل من العام الســـابق، وذلك ريال للربع ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي الربح (الخســـارة) خالل الربع الحالي  .2

 ××%.بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام الســــــابق، ××× ريال، مقابل××× بلغ الربح (الخســــــارة) التشــــــغيلي خالل الربع الحالي  .3

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 
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ريال للربع المماثل من ××× ريال، مقابل× ××بلغ صــــافي الربح (الخســــارة) بعد الزكاة والضــــريبة خالل الربع الحالي  .4

ريال للربع الســابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ومقابل ××%.  العام الســابق وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

  .%×× 

ريال للربع المماثل من العام الســـــابق وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي الدخل الشـــــامل خالل الربع الحالي  .5

 ××%.   ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ومقابل ××%.  ع (انخفاض) قدره بارتفا

ريال للفترة المماثلة من العام السـابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغت المبيعات/ اإليرادات خالل الفترة الحالية  .6

 ××%.   بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام الســــابق، ××× ، مقابل يريال××× فترة الحالية بلغ إجمالي الربح (الخســــارة) خالل ال .7

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام الســـابق، ××× ريال، مقابل××× بلغ الربح (الخســـارة) التشـــغيلي خالل الفترة الحالية  .8

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من ××× ريال، مقابل××× (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة خالل الفترة الحالية  بلغ صافي الربح .9

 ××%. العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام الســـــــابق، ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي الدخل الشـــــــامل خالل الفترة الحالية   .10

 ××%. (انخفاض) قدره وذلك بارتفاع 

 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.××× ريال، مقابل××× بلغت ربحية (خسارة) السهم خالل الفترة الحالية   .11

ريال ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي حقوق المســـــــاهمين (بعد اســـــــتبعاد حقوق األقلية) خالل الفترة الحالية   .12

 ××%.لك بارتفاع (انخفاض) قدره للفترة المماثلة من العام السابق، وذ

 من رأس المال.××% ريال وبنسبة ××× بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية   .13

يعود ســـــــبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــــــافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الســـــــابق  .14

 إلى.......

ي الربح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع الســـــــابق من العام الحالي يعود ســـــــبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــــــاف  .15

 إلى......

يعود ســـبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــافي الربح خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الســـابق   .16

 إلى......

ل، تحفظ، لفت انت .17 باه، أمر آخر، امتناع عن نتيجة الفحص، بيان نوع تقرير المراجع الخارجي (فحص اســـــــتنتاج: غير معدَ

 استنتاج معارض).

كتابة أيّ مالحظة وردت في تقرير المراجع الخارجي متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع   .18

 عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.

ذكر ذلك في اإلعالن.في حال إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة  .19  ، يُ

 ذكر أيّ معلومات ترغب الشركة في إضافتها.  .20

 

 ) نموذج اإلعالن عن النتائج المالية السنوية للبنوك3(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 ××/××/××××"."يعلن بنك/ مصرف .......... عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 

 

 العناصر اآلتية على األقل:يجب أن يبين اإلعالن  )ب

 

ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي دخل العموالت الخاصة/التمويل واالستثمارات  .1

 ××%.(انخفاض) قدره 
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ريال للعام الســابق، وذلك بارتفاع ××× ريال، مقابل××× بلغ صــافي دخل العموالت الخاصــة/التمويل واالســتثمارات  .2

 ××%.ض) قدره (انخفا

 ××%. ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي ربح (خسارة) العمليات  .3

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× بلغ صافي الربح (الخسارة)  .4

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي الدخل الشامل  .5

 ريال للعام السابق.×× ريال، مقابل×× بلغت ربحية (خسارة) السهم  .6

ريال للعام الســــابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي حقوق المســــاهمين (بعد اســــتبعاد حقوق األقلية)  .7

 ××%.بارتفاع (انخفاض) قدره 

%، وبلغــت ×× ريــال للعــام الســــــــابق، وذلــك بــارتفــاع (انخفــاض) قــدره ××× ال مقــابــل ريــ××× بلغــت الموجودات  .8

محفظة  وبلغت%، ×× ريال للعام الســـــــابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال مقابل ××× االســـــــتثمارات 

فاض) قدره ريال للعام الســـابق، وذلك بارتفاع (انخ××× ريال مقابل ××× القروض والســـلف (التمويل واالســـتثمار) 

 ××%. ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال مقابل ××× ودائع العمالء  وبلغت، ××%

 بالعام السابق إلى...... .9
ً

 يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة

ل، تحفظ،  .10 لفت انتباه، أمر آخر، امتناع عن إبداء الرأي، رأي بيان نوع تقرير المراجع الخارجي (مراجع: رأي غير معدَ

 معارض).

كتابة أيّ مالحظة وردت في تقرير المراجع الخارجي متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع  .11

 عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.

ذكر ذلك في اإلعالن.في حال إعادة تبويب بعض أرقام المقارن .12  ة، يُ

 ذكر أيّ معلومات يرغب البنك/ المصرف في إضافتها.  .13

 

 

 

 ) نموذج اإلعالن عن النتائج المالية األولية للبنوك4(

 أ) يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: 

ســــــتة/ تســــــعة/ اثنا عشــــــر  (ثالثة/××/××/×××× "يعلن بنك/ مصــــــرف ........ عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

"(
ً
 .شهرا

 ب) يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: 

ريال للربع ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي دخل العموالت الخاصـــــــة/ التمويل واالســـــــتثمارات خالل الربع الحالي  .1

 ××%.المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع ××× ريال، مقابل××× بلغ صـــــــافي دخل العموالت الخاصـــــــة/التمويل واالســـــــتثمارات خالل الربع الحالي  .2

 ××%.  المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ابق، ريال للربع المماثل من العام الســـ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي ربح (خســـارة) العمليات خالل الربع الحالي  .3

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام الســــابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغ صــــافي الربح (الخســــارة) خالل الربع الحالي  .4

 ××%.  ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ، ومقابل ××%بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام الســــابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× ل الربع الحالي بلغ إجمالي الدخل الشــــامل خال .5

 ××%.  ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ، ومقابل ××%بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة × ××ريال، مقابل××× بلغ إجمالي دخل العموالت الخاصـــة/ التمويل واالســـتثمارات خالل الفترة الحالية  .6

 ××%.  المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 
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ريال للفترة ××× ريال، مقابل××× بلغ صــــافي دخل العموالت الخاصــــة/ التمويل واالســــتثمارات خالل الفترة الحالية  .7

 ××%.  المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام ××× ريال، مقابل××× العمليات خالل الفترة الحالية  بلغ إجمالي ربح (خســـــــارة) .8

 ××%.السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغ صافي الربح (الخسارة) خالل الفترة الحالية  .9

 ××%.بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام الســـــــابق، ××× ريال، مقابل××× إجمالي الدخل الشـــــــامل خالل الفترة الحالية  بلغ .10

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.××× ريال، مقابل××× بلغت ربحية (خسارة) السهم خالل الفترة الحالية  .11

ريال ××× ريال، مقابل××× ن (بعد اســـــــتبعاد حقوق األقلية) خالل الفترة الحالية بلغ إجمالي حقوق المســـــــاهمي .12

 ××%.للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

 من رأس المال.××% ريال وبنسبة ××× بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية  .13

ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الســـــــابق، ××× ريال مقابل × ××بلغت الموجودات بنهاية الفترة الحالية  .14

ريال بنهاية ××× ريال مقابل ××× ، وبلغت االســـــــتثمارات بنهاية الفترة الحالية ××%وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

(التمويل ، وبلغت محفظة القروض والسلف ××%الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الســــــابق، وذلك ××× ريال مقابل ××× واالســــــتثمار) بنهاية الفترة الحالية 

ريال بنهاية الفترة ××× ريال مقابل ××× ، وبلغت ودائع العمالء بنهاية الفترة الحالية ××%بارتفاع (انخفاض) قدره 

 ××%.  ع (انخفاض) قدره المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفا

يعود ســـــــبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــــــافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الســـــــابق  .15

 إلى.......

يعود ســـــبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــــافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع الســـــابق من العام الحالي  .16

 إلى......

تفاع (االنخفاض) في صــــافي الربح خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الســــابق يعود ســــبب االر  .17

 إلى......

ل، تحفظ، لفت انتباه، أمر آخر، امتناع عن نتيجة الفحص،   .18 بيان نوع تقرير المراجع الخارجي (فحص اســـــتنتاج: غير معدَ

 استنتاج معارض).

مراجع الخارجي متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع كتابة أيّ مالحظة وردت في تقرير ال .19

 عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.

ذكر ذلك في اإلعالن.  .20  في حال إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة، يُ

 ذكر أيّ معلومات يرغب البنك/ المصرف في إضافتها.     .21

 

 اإلعالن عن النتائج المالية السنوية لشركات التأمين) نموذج 5(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 ××/××/××××"."تعلن شركة .......... عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

ريال للعام الســـــابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) ××× ، مقابل ريال) ××× GWPبلغ إجمالي أقســـــاط التأمين المكتتبة ( .1

 ××%. قدره 
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ريال للعام الســـــابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) ××× ريال، مقابل ) ××× NWPبلغ صـــــافي أقســـــاط التأمين المكتتبة ( .2

 ××%.قدره 

 ××%.خفاض) قدره ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (ان××× ريال، مقابل ××× بلغ صافي المطالبات المتحملة  .3

ريال للعام الســـــــابق، وذلك بارتفاع ××× ريال، مقابل ××× بلغ صـــــــافي أرباح (خســـــــائر) اســـــــتثمارات حملة الوثائق   .4

 ××%.(انخفاض) قدره 

 منها عائد اســــتثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشــــغيلية)   .5
ً
×××  بلغ فائض (عجز) عمليات التأمين مخصــــوما

 ××%.ل للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ريا××× ريال، مقابل 

ريال للعام الســابق، وذلك بارتفاع ××× ريال، مقابل ××× بلغ صــافي أرباح (خســائر) اســتثمارات أموال المســاهمين   .6

 ××%.(انخفاض) قدره 

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل ××× بلغ صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة   .7

 ××%.ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل ××× بلغ إجمالي الدخل الشامل    .8

 للعام السابق. ريال××× ريال، مقابل ××× بلغت ربحية (خسارة) السهم    .9

ريال للعام الســـــابق، وذلك ××× ريال، مقابل××× بلغ إجمالي حقوق المســـــاهمين (بعد اســـــتبعاد حقوق األقلية)   .10

 ××%.بارتفاع (انخفاض) قدره 

 ريال (إذا كانت السنة التشغيلية األولى للشركة).××× بلغت مصاريف ما قبل التشغيل   .11

 بالعام السابق إلى......يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافي   .12
ً

 الربح خالل هذا العام مقارنة

ناع  .13 ل، تحفظ، لفت انتباه، أمر آخر، امت  الرأي، رأي عن إبداءبيان نوع تقرير المراجع الخارجي (مراجع: رأي غير معدَ

 معارض).

انتباه أو امتناع كتابة أيّ مالحظة وردت في تقرير المراجع الخارجي متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت  .14

 عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.

ذكر ذلك في اإلعالن.  .15  في حال إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة، يُ

 ذكر أيّ معلومات ترغب الشركة في إضافتها.          .16

 

 

 ) نموذج اإلعالن عن النتائج المالية األولية لشركات التأمين6(

 

 أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: يجب )أ

 

)"××/××/×××× "تعلن شركة .......... عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 
ً
 (ثالثة/ ستة/ تسعة/ اثنا عشر شهرا

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

ريال للربع المماثل من العام ××× ريال، مقابل × ××) خالل الربع الحالي GWPبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ( .1

 ××%. السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام ××× ريال، مقابل ××× ) خالل الربع الحالي NWPبلغ صــافي أقســاط التأمين المكتتبة ( .2

 ××%.السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام الســــــابق، ××× ريال، مقابل ××× لة خالل الربع الحالي بلغ صــــــافي المطالبات المتحم .3

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من ××× ريال، مقابل ××× بلغ صـافي أرباح (خسـائر) اسـتثمارات حملة الوثائق خالل الربع الحالي  .4

 ××%. العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

 منها عائد اســـتثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشـــغيلية) خالل  .5
ً
بلغ فائض (عجز) عمليات التأمين مخصـــوما

 ××%.ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل ××× الربع الحالي 
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ريال للربع ××× ريال، مقابل ××× المســـــــاهمين خالل الربع الحالي بلغ صـــــــافي أرباح (خســـــــائر) اســـــــتثمارات أموال  .6

 ××%.المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام ××× ريال، مقابل ××× بلغ صـــــــافي الربح (الخســـــــارة) قبل الزكاة خالل الربع الحالي  .7

 ××%.  ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ، ومقابل ××%السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للربع المماثل من العام الســـابق، وذلك ××× مقابل  ريال،××× بلغ إجمالي الدخل الشـــامل خالل الربع الحالي  .8

 ××%.  ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ، ومقابل ××%بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من ××× ريال، مقابل ××× ) خالل الفترة الحالية GWPبلغ إجمالي أقســـــــاط التأمين المكتتبة ( .9

 ××%.بق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره العام السا

ريال للفترة المماثلة من ××× ريال، مقابل ××× ) خالل الفترة الحالية NWPبلغ صـــــافي أقســـــاط التأمين المكتتبة (  .10

 ××%.العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ال للفترة المماثلة من العام السابق، ري××× ريال، مقابل ××× بلغ صافي المطالبات المتحملة خالل الفترة الحالية   .11

 ××%.وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة ××× ريال، مقابل ××× بلغ صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق خالل الفترة الحالية   .12

 ××%. من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

 منها عائد اســـتثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشـــغيلية) خالل  بلغ فائض (عجز) عمليات التأمين  .13
ً
مخصـــوما

 ××%.ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره ××× ريال، مقابل ××× الفترة الحالية 

ريال للفترة ××× ل، مقابل ريا××× بلغ صــــافي أرباح (خســــائر) اســــتثمارات أموال المســــاهمين خالل الفترة الحالية   .14

 ××%.المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام ××× ريال، مقابل ××× بلغ صــــافي الربح (الخســــارة) قبل الزكاة خالل الفترة الحالية   .15

 ××%. السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

ريال للفترة المماثلة من العام الســـــــابق، ××× ريال، مقابل ××× خالل الفترة الحالية بلغ إجمالي الدخل الشـــــــامل   .16

 ××%. وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.××× ريال، مقابل ×× بلغت ربحية (خسارة) السهم خالل الفترة الحالية   .17

ريال ××× ريال، مقابل××× وق األقلية) خالل الفترة الحالية بلغ إجمالي حقوق المســـــــاهمين (بعد اســـــــتبعاد حق  .18

 ××%.للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع (انخفاض) قدره 

 من رأس المال.××% ريال وبنسبة ××× بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية   .19

الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الســـــــابق يعود ســـــــبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــــــافي الربح خالل الربع   .20

 إلى.......

يعود ســـــــبب االرتفاع (االنخفاض) في صـــــــافي الربح خالل الربع الحالي مقارنة بالربع الســـــــابق من العام الحالي   .21

 إلى.......

العام الســــابق يعود ســــبب االرتفاع (االنخفاض) في صــــافي الربح خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من  .22

 إلى......

ل، تحفظ، لفت انتباه، أمر آخر، امتناع عن نتيجة الفحص، اســتنتاج فحصبيان نوع تقرير المراجع الخارجي (  .23 : غير معدَ

 استنتاج معارض).

كتابة أيّ مالحظة وردت في تقرير المراجع الخارجي متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع  .24

 الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير المراجع الخارجي. عن إبداء

ذكر ذلك في اإلعالن. .25  في حال إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة، يُ

 ذكر أيّ معلومات ترغب الشركة في إضافتها.         .26
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن التغيرات اإلدارية
 

ح لعضوية مجلس اإلدارة) نموذج اإلعالن عن فتح باب 1(
ّ

 الترش

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

ح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة"
ّ

 "تعلن شركة .......... عن فتح باب الترش

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ بداية الدورة وتاريخ انتهائها. .1

 انتهاءه.موعد فتح باب الترشيح وموعد  .2

 طريقة تسلم طلبات الترشيح. .3

ح الواردة في الئحة عمل لجنة الترشــيحات الصــادرة عن الجمعية العامة (مع إرفاق نســخة من هذه  .4
ّ

معايير الترشــ

 من المعايير).

 

 ) نموذج اإلعالن عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة2(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 .......... عن استقالة عضو (عضوين/أعضاء) من مجلس إدارتها"."تعلن شركة 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

ين/المستقيلين). .1
َ
 اسم العضو (العضوين/األعضاء) المستقيل (المستقيل

 صفة عضويته (عضويتهما/عضويتهم). .2

 مجلس إدارة الشركة وتاريخ قبولها وسريانها.تاريخ تقديم عضو (عضوي/أعضاء) مجلس اإلدارة االستقالة إلى  .3

 أسباب االستقالة. .4

 تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل. .5

 

 ) نموذج اإلعالن عن تعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة3(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن تعيين عضو (عضوين/أعضاء) بمجلس إدارتها".

 

 أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:يجب  )ب

 

ين). .1 ين/ المعينِ
َ
 اسم العضو (العضوين/األعضاء) المعين (المعين

 صفة عضويته (عضويتهما/عضويتهم). .2
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د). .3 دُ ن فيه عضو (عضوا/أعضاء) مجلس اإلدارة الجديد (الجديدان/الجُ يّ  تاريخ انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة الذي عُ

 ة.تاريخ بداية العضوي .4

عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره. .5 دّ نهائية، وسوف يُ عَ
ُ
 أن موافقة المجلس ال ت

ين). .6 ين/المعينِ
َ
 ذكر نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو (للعضوين/لألعضاء) المعين (المعين

 

 إدارة جديد للشركة )  نموذج اإلعالن عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس4(

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن استقالة عضو (عضوين/أعضاء) من مجلس إدارتها وتعيين عضو (عضوين/أعضاء)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

ين .1
َ
 .وصفة عضويته (عضويتهما/عضويتهم)المستقيلين)، / اسم العضو (العضوين/األعضاء) المستقيل (المستقيل

 تاريخ تقديم عضو (عضوي/أعضاء) مجلس اإلدارة االستقالة إلى مجلس إدارة الشركة وتاريخ قبولها وسريانها. .2

 أسباب االستقالة. .3

 تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل.  .4

ين/المعينين)،  .5
َ
 وصفة عضويته (عضويتهما/عضويتهم).اسم العضو (العضوين/األعضاء) المعين (المعين

د). .6 دُ ن فيه عضو (عضوا/أعضاء) مجلس اإلدارة الجديد (الجديدان/الجُ يّ  تاريخ انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة الذي عُ

 تاريخ بداية العضوية. .7

عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره. .8 دّ نهائية، وسوف يُ عَ
ُ
 أن موافقة المجلس ال ت

ين).ذ .9 ين/المعينِ
َ
 كر نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو (للعضوين/لألعضاء) المعين (المعين

 

  ) نموذج اإلعالن عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة5(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة".

 

 العناصر اآلتية على األقل: يجب أن يبين اإلعالن )ب

 

 اسم الشخص المستقيل. .1

 تاريخ قبول االستقالة وتاريخ سريانها. .2

 أسباب االستقالة. .3

 

  ) نموذج اإلعالن عن تعيين رئيس تنفيذي للشركة6(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن تعيين رئيس تنفيذي للشركة".

 

 اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:يجب أن يبين  )ب
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 اسم الشخص المعين. .1

ن فيه. .2 يّ  تاريخ قرار مجلس اإلدارة الذي عُ

 تاريخ مباشرة العمل. .3

 ذكر نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للشخص المعين. .4

 

  )  نموذج اإلعالن عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين / تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة7(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين / تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 اسم الشخص المستقيل. .1

 تاريخ قبول االستقالة وتاريخ سريانها. .2

 أسباب االستقالة. .3

 اسم الشخص المكلف الذي سيقوم بأعماله لحين تعيين الرئيس التنفيذي الجديد (في حال التكليف). .4

ن (في حال التعيين). .5  اسم الشخص المعيّ

 تاريخ بداية (التكليف/التعيين). .6

 تاريخ قرار مجلس اإلدارة الذي تم فيه (التكليف/التعيين). .7

ن).ذكر نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للشخص (المكل .8  ف/المعيّ
  

 ) نموذج اإلعالن عن استقالة عضو لجنة المراجعة8(

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن استقالة عضو (عضوين/أعضاء) من لجنة المراجعة".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

ين/المستقيلين).اسم العضو (العضوين/األعضاء) المستقيل  .1
َ
 (المستقيل

 تاريخ تقديم عضو (عضوي/أعضاء) لجنة المراجعة االستقالة وتاريخ سريانها. .2

 أسباب االستقالة. .3

 تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل.  .4

 

 ) نموذج اإلعالن عن تعيين عضو لجنة المراجعة9(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 تعيين عضو (عضوين/أعضاء) في لجنة المراجعة"."تعلن شركة .......... عن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب
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ين). .1 ين/ المعينِ
َ
 اسم العضو (العضوين/األعضاء) المعين (المعين

د .2 دُ ن فيه عضو (العضوين/أعضاء) لجنة المراجعة الجديد (الجديدان/الجُ يّ  ).تاريخ انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة الذي عُ

 تاريخ بداية العضوية. .3

ين). .4 ين/المعينِ
َ
  ذكر نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو (للعضوين/لألعضاء) المعين (المعين
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن التغيير في رأس المال
 

: طرح أسهم حقوق أولوية
ً
 أوال

الشــــــركة بزيادة رأس مال الشــــــركة عن طريق طرح أســــــهم حقوق ) نموذج اإلعالن عن توصــــــية مجلس إدارة 1(

 األولوية
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 المجلس. تاريخ اجتماع .1

المبلغ اإلجمالي الذي ترغب الشــــــركة في الحصــــــول عليه، دون التطرق إلى ذكر عدد أو قيمة األســــــهم المراد  .2

 طرحها أو نسبتها من رأس المال الحالي.

 أسباب الزيادة في رأس المال. .3

ير العادية تاريخ األحقية، على أن تكون األحقية للمســــــاهمين المالكين لألســــــهم يوم انعقاد الجمعية العامة غ .4

التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي 

 المصدر لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

أس المال اإلشــارة إلى أنه ســيتم اإلعالن عند تعيين مســتشــار مالي للطرح، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة ر  .5

 إلى هيئة السوق المالية ألخذ موافقتها.

  

 ) نموذج اإلعالن عن تعيين مستشار مالي إلدارة االكتتاب في أسهم حقوق األولوية2(
 

بعد إعالن توصــية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشــركة عن طريق أســهم حقوق األولوية، تعلن الشــركة تعيين مســتشــار 

 لآلتي:
ً
 مالي وفقا

 

 يكون عنوان اإلعالن كالتالي: يجب أن )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن تعيين مستشار مالي إلدارة االكتتاب في أسهم حقوق األولوية".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 اسم المستشار المالي. .1

 تاريخ تعيين المستشار المالي. .2

ن  .3
َ
عل اســم المســتشــار المالي الجديد وســبب تغيير المســتشــار المالي في حال تغيير المســتشــار المالي الحالي، يُ

 القديم.

 أيّ معلومات أخرى تود الشركة إضافتها. .4
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) نموذج اإلعالن عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشـــــــركة عن طريق طرح أســـــــهم حقوق األولوية إلى 3(

 هيئة السوق المالية ألخذ موافقتها
 

 كالتالي:يجب أن يكون عنوان اإلعالن  )أ

 

"تعلن شركة .......... عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية إلى هيئة السوق 

 المالية".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية. .1

 اإلشارة إلى موضوع الطلب. .2

 إلى اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية.اإلشارة  .3

) نموذج اإلعالن عن التطورات الجوهريــة على ملف طلــب زيــادة رأس المــال عن طريق طرح أســـــــهم حقوق 4(

 األولوية لدى هيئة السوق المالية
 

بعد إعالن تقديم ملف زيادة رأس مال الشـــــــركة عن طريق طرح أســـــــهم حقوق األولوية إلى هيئة الســـــــوق المالية ألخذ 

وفي حال موافقة الهيئة، موافقتها، يتعين على الشــــركة اإلعالن متى ما طرأت أحداث جوهرية على الطلب لدى الهيئة. 

 قب14ترفق نشرة اإلصدار خالل فترة ال تقل عن (
ً
 .ل موعد انعقاد الجمعية العامة) يوما

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

تعلن شـــــــركة .......... عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشـــــــركة عن طريق طرح أســـــــهم حقوق األولوية لدى هيئة "

 السوق المالية".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 الطلب لدى الهيئة وتاريخ تقديم الملف.اإلشارة إلى موضوع  .1

توضـــيح وتفصـــيل حالة الطلب لدى الهيئة (ومن ذلك على ســـبيل المثال ال الحصـــر: اســـتيفاء أو إكمال المتطلبات  .2

 والمالحظات على الملف، أو أن الطلب تحت الدراسة لدى الهيئة).

 مع توضيح األسباب، رفض الطلب من   .3
ً
أي تطورات أخرى جوهرية (على سبيل المثال ال الحصر: سحب الملف نهائيا

 قبل الهيئة مع ذكر األسباب، تعليق الطلب لعدم استيفاء المتطلبات ... إلخ).

 

 ) نموذج اإلعالن عن تحديد فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة5(
 

 :صدور موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، تعلن الشركة اآلتي بعد

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن تحديد فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة". شركة .........."تعلن 
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 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 تحديد تاريخ بداية ونهاية فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة: .1

 

) في األســــهم الجديدة في 
ً
 أو جزئيا

ً
(التنبيه على أنه يتاح لحملة حقوق األولوية ممارســــة حقهم في االكتتاب (كليا

األولوية واالكتتاب في األســـــــهم الجديدة  الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق حدود عدد حقوق األولوية

 يكون وفق ما تحدده نشرة اإلصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد. 

 

 توضيح تفاصيل الطرح المتبقي: .2

 

تب فيها، فســتطرح تلك األســهم المتبقية 
َ
كت وكســور األســهم (إن وجدت) (التنبيه على أنه في حال تبقي أســهم لم يُ

 بحسب ما هو مذكور في نشرة اإلصدار). على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي

 

تنبيه المســـــــتثمرين الذين ال يرغبون في االكتتاب على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول  .3

 لعدم االســـتفادة من حقوقهم بالبيع  لكيالالمحددة؛ 
ً

يتعرضـــوا النخفاض في قيمة محافظهم االســـتثمارية نتيجة

 أو باالكتتاب.

 

 بعد اإلقفال خالل فترة تداول الحقوق، يمكن زيارة الموقع  .4
ً
للحصول على نسب تذبذب أسعار حقوق األولوية يوميا

 السعودية من خالل الرابط (...). تداولاإللكتروني لشركة 

 

 من خالل الرابط (...). السعودية تداولللحصول على قيمة الحق اإلرشادية، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لشركة  .5

 

للحصـــــول على المزيد من التفاصـــــيل عن كيفية عمل آلية تداول حقوق االولوية واالكتتاب في األســـــهم الجديدة،  .6

 نأمل زيارة الرابط (...).

يمكن زيارة  لقة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية،للحصول على نشرة اإلصدار المتع .7

 موقع ..... من خالل الرابط (...).

 

 ) نموذج إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة6(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن بدء فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة". ..........شركة "إعالن تذكيري من 

 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ بدء فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة. .1

 تاريخ نهاية فترة تداول حقوق األولوية. .2

 األسهم الجديدة.تاريخ نهاية فترة االكتتاب في  .3
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 ) نموذج إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة7(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "إعالن تذكيري من شركة .......... عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ نهاية فترة تداول حقوق األولوية. .1

 تاريخ نهاية فترة االكتتاب في األسهم الجديدة.  .2

 

 

كتتب فيها وبدء مرحلة الطرح باإلضــــافة إلى نتائج 8( ) نموذج اإلعالن عن تفاصــــيل عملية بيع األســــهم التي لم يُ

 واالكتتاب في األسهم الجديدةتداول حقوق األولوية 
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

"تعلن شركة .......... عن نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع األسهم التي لم 

كتتب فيها".  يُ

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تم االكتتاب بها وقيمتها ونسبة التغطية من مجمل األسهم المطروحة الجديدة.عدد األسهم التي  .1

 إجمالي عدد وقيمة األسهم المكتتب فيها ونسبة التغطية من مجمل األسهم المطروحة الجديدة. .2

 تفاصيل آلية الطرح المتبقي وتاريخ بدايته ونهايته. .3

 تحديد ساعات فترة الطرح المتبقي. .4

 نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية ) نموذج اإلعالن عن9(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية" شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 عدد األسهم المباعة.  .1

ب فيها وكسور األسهم إن وجدت.  .2
َ
كتت  إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع األسهم التي لم يُ

 متوسط سعر البيع لألسهم المباعة. .3

 صافي مبلغ التعويضات العائد لمالك حقوق األولوية وكسور األسهم. .4

 تاريخ إيداع األسهم في حسابات المساهمين.  .5
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التعويض (إن وجدت) لحملة حقوق األولوية الذين لم يمارســـــوا حقهم في ) نموذج اإلعالن عن توزيع مبالغ 10(

 االكتتاب في األسهم الجديدة
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

"تعلن شـــــــركة .......... عن توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) لحملة حقوق األولوية الذين لم يمارســـــــوا حقهم في االكتتاب 

 في األسهم الجديدة".

 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ توزيع التعويض لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب ومستحقي الكسور. .1

ع على األشــــخاص المســــتحقين الذين لم يمارســــوا حقهم في االكتتاب ومســــتحقي  .2
َّ

إجمالي المبلغ الذي ســــيوز

 الكسور.

 إلى األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب ومستحقي الكسور.طريقة تسليم التعويض  .3

 اسم وطريقة االتصال بالجهة المسؤولة عن عملية اإليداع. .4

 

 

% أو أكثر بين االســتخدام الفعلي لمتحصــالت إصــدار أســهم حقوق 5) نموذج اإلعالن عن وجود اختالف بنســبة 11(

ح عنه في  فصِ
ُ
  نشرة اإلصداراألولوية مقابل ما أ

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

سبق اإلفصاح عنه في نشرة  عما% أو أكثر في االستخدام الفعلي للمتحصالت 5اإلفصاح عن أيّ اختالفات بنسبة  .1

 اإلصدار وأسباب ومبررات هذه االختالفات.

 أيّ معلومات أخرى مهمة ترى الشركة أهمية اإلفصاح عنها. .2

 

: أسهم منحة
ً
 ثانيا

 ) نموذج اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم12( 
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ اجتماع المجلس. .1
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 رأس مال الشركة قبل الزيادة وبعدها. .2

 نسبة الزيادة في رأس المال. .3

 عدد األسهم قبل زيادة رأس المال وبعدها.  .4

 أسباب الزيادة في رأس المال. .5

 عدد األسهم الممنوحة لكل سهم.  .6

ستخدم في إصدار الرسملة. .7
ُ
 طبيعة وقيمة االحتياطيات التي سوف ت

تاريخ األحقية، على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي  .8

 م تداول يلي تاريخ االستحقاق.المصدر لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يو

باع  .9
ُ
جمع كسور األسهم في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وت

ُ
في حال وجود كسور أسهم، يجب ذكر أنه "ست

ع قيمتها على حملة األسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصتــه خالل مدة ال تتجاوز (تذكر 
َّ

بسعر السوق، ثم ستوز

 
ً
 .من تاريخ تحديد األسهم المستحقة لكل مساهم" المدة النظامية المحددة) يوما

اإلشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد  .10

 األسهم الممنوحة.

 

ين ) نموذج اإلعالن عن االنتهاء من عملية بيع كســور األســهم (إن وجدت) وتوزيع مبالغ البيع على المســاهم13(

 المستحقين
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

"تعلن شركة .......... عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات 

 .المساهمين المستحقين"

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 كسور األسهم. تاريخ االنتهاء من عملية بيع .1

 عدد األسهم المباعة. .2

 المبلغ العائد من عملية بيع كسور األسهم. .3

 متوسط سعر البيع لكل سهم من األسهم المباعة. .4

 تاريخ إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم في حسابات المساهمين المستحقين. .5

بالجهة المســـــــؤولة عن توزيع المبلغ العائد من  .6 عملية بيع كســـــــور األســـــــهم على اســـــــم وطريقة االتصـــــــال 

 المساهمين المستحقين.

 

ــالغ البيع على 14( ) نموذج اإلعالن عن عــدم االنتهــاء من عمليــة بيع كســـــــور األســـــــهم (إن وجــدت) وتوزيع مب

 
ً
 المساهمين المستحقين خالل المدة المحددة نظاما

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة خالل المدة المحددة "تعلن شركة .......... عن عدم 

."
ً
 نظاما
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 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

ســــبب عدم تمكن الشــــركة من إتمام عملية بيع كســــور األســــهم وإيداع مبالغ البيع في حســــابات المســــاهمين  .1

.المستحقين خالل المدة 
ً
 المحددة نظاما

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من عملية بيع كسور األسهم وتوزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين. .2

 

: تخفيض رأس المال
ً
 ثالثا

 ) نموذج اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بأيّ تخفيض مقترح لرأس مال الشركة15(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 .......... عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة". "تعلن شركة

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 تاريخ اجتماع المجلس.  .1

 رأس مال الشركة قبل التخفيض وبعده. .2

 نسبة التخفيض في رأس المال. .3

 عدد األسهم قبل تخفيض رأس المال وبعده. .4

 سبب وطريقة تخفيض رأس المال. .5

 أي أثر جوهري للتخفيض في التزامات, أو عمليات, أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي. .6

أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض  .7

 رأس المال.

امة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد اإلشــــــارة إلى ضــــــرورة موافقة الجهات الرســــــمية والجمعية الع .8

 األسهم.

اإلشــارة إلى أنه ســيتم اإلعالن عند تعيين مســتشــار مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى  .9

 هيئة السوق المالية ألخذ موافقتها.

 

 ) نموذج اإلعالن عن تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال16(
 لآلتي:بعد اإلعالن عن توصي

ً
 ة مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة، تعلن الشركة تعيين مستشار مالي وفقا

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال".

 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 المالياسم المستشار  .1

 تاريخ تعيين المستشار المالي. .2
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ن اسم المستشار المالي الجديد وسبب تغيير المستشار المالي  .3
َ
عل في حال تغيير المستشار المالي الحالي، يُ

 القديم.

 أيّ معلومات أخرى تود الشركة إضافتها. .4

 

 ) نموذج اإلعالن عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة ألخذ موافقتها17(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:  )أ

 

 عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية". شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ تقديم ملف طلب تخفيض إلى هيئة السوق المالية. .1

 اإلشارة إلى موضوع الطلب. .2

 إلى اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة.اإلشارة  .3

 

 ) نموذج اإلعالن عن التطورات الجوهرية على الملف المقدم إلى الهيئة لطلب تخفيض رأس المال 18(
 بعد إعالن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة ألخذ موافقتها، يتعين على الشركة اإلعالن متى ما طرأت أحداث

 قبل 14وفي حال موافقة الهيئة، يرفق تعميم المساهمين خالل فترة ال تقل عن (جوهرية على الطلب لدى الهيئة. 
ً
) يوما

 موعد انعقاد الجمعية العامة. 

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 المالية"."تعلن شركة .......... عن التطورات في ملف طلب تخفيض رأس المال لدى هيئة السوق 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 اإلشارة إلى موضوع الطلب لدى الهيئة وتاريخ تقديم الملف. .1

توضيح وتفصيل حالة الطلب لدى الهيئة (ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر: استيفاء أو إكمال المتطلبات  .2

 لدى الهيئة).والمالحظات على الملف، أو أن الطلب تحت الدراسة 

 مع توضيح األسباب، رفض ومن ذلك أي تطورات أخرى جوهرية ( .3
ً
على سبيل المثال ال الحصر: سحب الملف نهائيا

 الطلب من قبل الهيئة مع ذكر األسباب، تعليق الطلب لعدم استيفاء المتطلبات,... إلخ).

 

وجدت) وتوزيع مبالغ البيع على المســاهمين ) نموذج اإلعالن عن االنتهاء من عملية بيع كســور األســهم (إن 19(

 المستحقين
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

"تعلن شركة .......... عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات 

 المساهمين المستحقين".
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 اآلتية على األقل:) يجب أن يبين اإلعالن العناصر ب

 

 تاريخ االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم. .1

 عدد األسهم المباعة. .2

 المبلغ العائد من عملية بيع كسور األسهم. .3

 متوسط سعر البيع لكل سهم من األسهم المباعة. .4

 تاريخ إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم في حسابات المساهمين المستحقين. .5

صال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور األسهم على المساهمين اسم وطريقة االت .6

 المستحقين.

 

) نموذج اإلعالن عن عــدم االنتهــاء من عمليــة بيع كســـــــور األســـــــهم (إن وجــدت) وتوزيع مبــالغ البيع على 20(

 المساهمين المستحقين خالل المدة المذكورة في تعميم المساهمين
 

 يكون عنوان اإلعالن كالتالي:يجب أن  )أ

 

"تعلن شركة .......... عن عدم االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة خالل المدة 

 المذكورة في تعميم المساهمين".

 

 ) يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:ب

ع كسور األسهم وإيداع مبالغ البيع في حسابات المساهمين سبب عدم تمكن الشركة من إتمام عملية بي .1

 المستحقين.

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من عملية بيع كسور األسهم وتوزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين. .2

 

: زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون
ً
 رابعا

 

 بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون) نموذج اإلعالن عن توصية مجلس إدارة الشركة 21(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون"

 

 ) يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:ب

 

 تاريخ اجتماع المجلس. .1

اإلجمالي للديون التي ترغب الشركة في تحويلها، دون التطرق إلى ذكر عدد أو قيمة األسهم المراد طرحها المبلغ  .2

 أو نسبتها من رأس المال الحالي.

 أسباب الزيادة في رأس المال. .3

اإلشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال عن طريق  .4

 تحويل الديون.

اإلشارة إلى أنه سيتم اإلعالن عند تعيين مستشار مالي للطرح، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن  .5

 طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية ألخذ موافقتها.
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 تحويل الديون) نموذج اإلعالن عن تعيين مستشار مالي إلدارة ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق 22(
 
ً
بعد إعالن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون، تعلن الشركة تعيين مستشار مالي وفقا

 لآلتي:

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 تحويل الديون". "تعلن شركة .......... عن تعيين مستشار مالي إلدارة ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق

 

 ) يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:ب

 

 اسم المستشار المالي. .1

 تاريخ تعيين المستشار المالي. .2

ن اسم المستشار المالي الجديد وسبب تغيير المستشار المالي  .3
َ
عل في حال تغيير المستشار المالي الحالي، يُ

 القديم.

 إضافتها.أيّ معلومات أخرى تود الشركة  .4

 

 

 

 

) نموذج اإلعالن عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشـــــــركة عن طريق تحويل الديون إلى الهيئة ألخذ 23(

 موافقتها
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 الية"."تعلن شركة .......... عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق الم

 

 ) يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:ب

 

 تاريخ تقديم ملف الطلب إلى الهيئة. .1

 اإلشارة إلى موضوع الطلب. .2

 اإلشارة إلى اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون. .3

 

على ملف الطلب المقدم إلى الهيئة لزيادة رأس مال الشـــــــركة عن ) نموذج اإلعالن عن التطورات الجوهرية 24(

 طريق تحويل الديون 
 

بعد إعالن تقديم ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى الهيئة ألخذ موافقتها، يتعين على الشركة 

وفي حال موافقة الهيئة، يرفق تعميم المساهمين خالل  اإلعالن متى ما طرأت أحداث جوهرية على الطلب لدى الهيئة.

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة. 14فترة ال تقل عن (
ً
 ) يوما
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 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 .عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون لدى هيئة السوق المالية" شركة .........."تعلن 

 

 ) يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:ب

 

 اإلشارة إلى موضوع الطلب لدى الهيئة وتاريخ تقديم الملف. .1

توضيح وتفصيل حالة الطلب لدى الهيئة (ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر: استيفاء أو إكمال المتطلبات  .2

 الهيئة).والمالحظات على الملف، أو أن الطلب تحت الدراسة لدى 

 مع توضيح األسباب، رفض الطلب من  .3
ً
أي تطورات أخرى جوهرية (على سبيل المثال ال الحصر: سحب الملف نهائيا

 قبل الهيئة مع ذكر األسباب، تعليق الطلب لعدم استيفاء المتطلبات,... إلخ).

 

: اإلعالنات المتعلقة باالسـتحواذ على شـركة / أصـل عن طريق زيادة رأس مال
ً
لشـركة من خالل إصـدار أسـهم لمالك ا خامسـا

 الشركة / األصل

 نموذج اإلعالن عن توقيع الشركة مذكرة تفاهم لالستحواذ على شركة / شراء أصلالمرحلة األولى: ) 25(

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 على/شراء ( ......... )"."تعلن شركة .......... عن توقيعها مذكرة تفاهم مع (اسم الطرف اآلخر) لالستحواذ 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 تاريخ توقيع مذكرة التفاهم. .1

 مدة المذكرة. .2

 اسم الطرف الذي تم التوقيع معه.  .3

 المستشار المالي لكل طرف من أطراف االتفاقية. .4

 أهم شروط المذكرة.  .5

 في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم.  .6

 اإلجراءات التي ستتخذها الشركة خالل مدة االتفاقية.  .7

اإلشـــــــارة إلى ضـــــــرورة موافقة الجهات الرســـــــمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بغرض  .8

 االستحواذ/الشراء.

توقيع الشركة اتفاقية استحواذ على شركة /شراء أصل عن طريق زيادة المرحلة الثانية: نموذج اإلعالن عن ) 26(

 رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم لمالك الشركة /األصل
 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

أصل عن "تعلن شركة .......... عن توقيعها اتفاقية استحواذ على (اسم الشركة التي سيتم االستحواذ عليها) شركة /شراء 

 طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم لمالك شركة (اسم الشركة التي سيتم االستحواذ عليها) /األصل".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 حجم  ونسبة زيادة رأس المال. .1

 عدد األسهم قبل زيادة رأس المال وبعده. .2
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 (األصل الذي سيتم شراؤه).  / االستحواذ عليها)اسم (الشركة التي سيتم  .3

 ). سيتم شراؤه(األصل الذي  / قيمة (الشركة التي سيتم االستحواذ عليها) .4

 قيمة الشركة المدرجة. .5

معادلة (نسبة) مبادلة األسهم مع توضيح التأثيرات أو المخاطر المحتملة إلصدار هذه األسهم على مساهمي  .6

 و على اتخاذ القرار فيها. الشركة الحالية وعلى الشركة

بعد  (األصـــل الذي ســـيتم شـــراؤه) /ســـيتم االســـتحواذ  عليها)  نســـبة ملكية الشـــركة المدرجة في (الشـــركة التي .7

 إصدار األسهم.

 نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية االستحواذ.  .8

 تاريخ توقيع اتفاقية االستحواذ.   .9

 و شروط جوهرية ذات عالقة من شأنها أن تؤثر في سعر السهم.أيّ معلومات أ .10

 في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن  بياناتهم.  .11

 تاريخ انتهاء االتفاقية وشروط فسخها. .12

اإلشـــــــارة إلى ضـــــــرورة موافقة الجهات الرســـــــمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بغرض  .13

 .االستحواذ/الشراء

مالحظة: فيما يخص اإلعالنات المطلوبة إذا كانت الشــــــركة محل االســــــتحواذ شــــــركة مدرجة، فإنه يجب التقيد بأحكام الئحة 

 االندماج واالستحواذ. 

 

المرحلة الثالثة: نموذج اإلعالن عن انتهاء اجراءات االســتحواذ على شــركة / شــراء أصــل عن طريق زيادة رأس ) 27(

 إصدار أسهم لمالك الشركة /األصل مال الشركة من خالل 
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن انتهائها من اجراءات االستحواذ على / شراء (........)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 . تاريخ انتهاء اجراءات االستحواذ.1

 االستحواذ / الشراء.. ملخص عن 2

 . األطراف ذات العالقة.3

 . األثر المالي.4

. تاريخ انتهاء نقل الملكية والمستندات النظامية التي تم تعديلها لعكس نقل الملكية أو التوضيح أنه سوف يتم 5

.
ً
 اإلعالن الحقا
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن االستحواذ العكسي
 

 االتفاق على االستحواذ العكسينموذج اإلعالن عن 
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن االتفاق على شروط االستحواذ العكسي مع (اسم الطرف اآلخر) لالستحواذ على (.......)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 اسم الطرف اآلخر فيها.. تفاصيل الصفقة، بما في ذلك 1

 . نبذة عن أعمال الشركة أو األصل محل الصفقة.2

 . العوض ومدى استيفائه (بما في ذلك الشروط المتعلقة بأي ترتيبات الزمة بشأن تأجيل العوض).3

 . قيمة إجمالي األصول محل الصفقة.4

 . األرباح المتعلقة باألصول محل الصفقة.5

 مدرجة بما في ذلك أي منافع يتوقع أن يحصل عليها المصدر نتيجة الصفقة.. أثر الصفقة على الشركة ال6

 . تفاصيل أي عقود خدمات لألعضاء المقترحين لمجلس إدارة المصدر.7

 . اإلشارة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على االستحواذ العكسي.8
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 الشركات المتعلقة بالجمعيات العامةالتعليمات الخاصة بإعالنات 
 

 نموذج اإلعالن عن الدعوة إلى الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)  )1(
 

 بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية، يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 العادية)"(االجتماع األول/الثاني/الثالث)""تدعو شركة .......... مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية أو غير 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 جدول أعمال الجمعية.  .1

 تاريخ ووقت انعقاد الجمعية. .2

 المدينة ورابط بمقر االجتماع (رابط خرائط محرك البحث قوقل).    .3
ً
 مكان انعقاد الجمعية متضمنا

 يجب أن ترفق الشـــــــركة لكل بند  .4
ً
من بنود الجمعية العامة (العادية أو الغير عادية) المســـــــتندات المؤيدة وفقا

 ).40للجدول المرفق في الصفحة رقم (

إيضـــاح من له حق الحضـــور من المســـاهمين المقيدين في ســـجل مســـاهمي المصـــدر لدى مركز اإليداع بنهاية  .5

، وحقه في إنابة من يختاره من غير للوائحجلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب األنظمة وا

 .أعضاء مجلس اإلدارة

بيان حق المســـــاهم في مناقشـــــة الموضـــــوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه األســـــئلة وكيفية  .6

 ممارسة حق التصويت.

 إيضاح النصاب الالزم النعقاد الجمعية. .7

الشـــــــركة الرغبة في عقد االجتماع الثاني بعد ســـــــاعة في حال عدم انعقاد االجتماع األول للجمعية وكان لدى  .8

واحدة من عدم انعقاد االجتماع األول، يجب أن يتضمن إعالن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد ذلك مع توضيح 

 النصاب الالزم النعقاد االجتماع الثاني.

%) من 10( ونيمثل ســـــــاهم أو أكثرمإذا كانت الدعوة للجمعية بطلب من مراجع الحســـــــابات أو لجنة المراجعة أو  .9

 على األقل، فيجب توضيح ذلك في اإلعالن.أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت 

 للصــــيغة الواردة في الملحق رقم  .10
ً
إرفاق نموذج التوكيل في إعالنات الدعوة الجتماع جمعية المســــاهمين وفقا

  ة المدرجة.لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمالتنفيذية  الالئحة) من 1(

اإلشـــارة في نص إعالن الدعوة الجتماع الجمعية إلى وجود خاصـــية التصـــويت اإللكتروني على بنود الجمعية، مع  .11

 عن تاريخ ووقت بدئه. 
ً
 ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده أو التوضيح أنه سوف يتم اإلعالن الحقا

 هي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.اإلشارة إلى أن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنت .12

 اإلشارة إلى أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات. .13

في حال تضـــمن جدول األعمال التصـــويت على شـــراء الشـــركة أســـهمها، يجب تحديد الحد األعلى لعدد األســـهم   .14

ية الشراء، عدد مراحل عملية الشراء، المدة الزمنية القصوى التي يجوز محل الشراء وأغراضه، طريقة تمويل عمل

 للشركة االحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين. 

 البريد /اإلشــــارة إلى أنه في حال وجود أي اســــتفســــارات االتصــــال على إدارة عالقات المســــاهمين (رقم الهاتف .15

 اإللكتروني).
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  ) في حال اشتمال جدول األعمال على تغيير رأس مال الشركة2(
 

 بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية، يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

"تدعو شـــــــركة .......... مســـــــاهميها إلى حضـــــــور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضـــــــمنة زيادة (تخفيض) رأس مال 

 اني/الثالث)".الشركة"(االجتماع األول/الث

 

 ):1يجب أن يبين اإلعالن العناصر أدناه إضافة إلى العناصر المذكورة في (ب) من الفقرة ( )ب

 

 رأس مال الشركة قبل التغيير وبعده (في حال الزيادة عن طريق منحة أو تخفيض رأس المال). .1

 نسبة التغير في رأس المال (في حال الزيادة عن طريق منحة أو تخفيض رأس المال). .2

 عدد األسهم قبل تغيير رأس المال وبعده (في حال الزيادة عن طريق منحة أو تخفيض رأس المال). .3

 أسباب وطرق تغيير رأس المال. .4

 معدل الزيادة (التخفيض) لكل سهم (في حال الزيادة عن طريق منحة أو تخفيض رأس المال). .5

د تاريخ األحقية.  .6  في حال الزيادة، يجب أن يحدَّ

د تاريخ نفاذ التخفيض.في حال  .7  التخفيض، يجب أن يحدّ

 في حال زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، يجب إيضاح المبلغ اإلجمالي للطرح. .8

في حال تغيير رأس المال لغرض االندماج أو االســــتحواذ على أســــهم شــــركة أخرى، يجب توضــــيح جميع التفاصــــيل  .9

 في رأس المال.المتعلقة بذلك وتاريخ نفاذ الزيادة 

إذا كان تغيير رأس المال بغرض االســتحواذ وانطوت عملية االســتحواذ على وجود أطراف ذوي عالقة فيجب إيضــاح  .10

حتســب خالل التصــويت على قرارات صــفقة االســتحواذ في الجمعية العامة 
ُ
أن أصــوات األطراف ذوي العالقة لن ت

 غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

 

 اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)) نموذج 3(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن نتائج اجتماع الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)" (االجتماع األول/الثاني/الثالث)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 مكان انعقاد الجمعية وتاريخها ووقت انعقادها. .1

 نسبة الحضور. .2

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين للجمعية وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة المتغيبين. .3

 أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها. .4

 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية. .4

عية توزيع أرباح (نقدية أو أســــــهم)، يجب بيان جميع التفاصــــــيل المتعلقة بهذه األرباح وتاريخ في حال إقرار الجم .5

 األحقية وتاريخ التوزيع.

بموجب نظام من قبل مســــــاهم يتمتع بحق التعيين  تعيين أعضــــــاء للمجلسفي حال (انتخاب أعضــــــاء للمجلس/  .6

ذكر أسماء األعضاء الذين تم (انتخابهم/ الشركة األساس
ُ
 تعيينهم) وتاريخ بداية الدورة ونهايتها.)، ت

ذكر اســـمه والفترات المالية التي ســـيقوم بمراجعة قوائم الشـــركة  .7 في حال تعيين محاســـب قانوني للشـــركة، يُ

 خاللها. 
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 ) في حال موافقة الجمعية على التغيير في رأس مال الشركة4(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضـــــــمنت الموافقة على زيادة (تخفيض) رأس مال  "تعلن شـــــــركة ..........

 الشركة" (االجتماع األول/الثاني/الثالث)".

 

 ):3يجب أن يبين اإلعالن العناصر أدناه إضافة للعناصر المذكورة في (ب) من الفقرة ( )ب

 

 رأس مال الشركة قبل التغيير وبعده.  .1

 التغير في رأس المال.نسبة  .2

 عدد األسهم قبل تغيير رأس المال وبعده. .3

 أسباب وطرق تغيير رأس المال. .4

 نسبة الزيادة (التخفيض) لكل سهم. .5

د تاريخ األحقية.  .6  في حال الزيادة، يجب أن يحدَّ

د تاريخ نفاذ التخفيض. .7  في حال التخفيض، يجب أن يحدّ

حقوق أولوية، يجب إيضــــــاح قيمة الطرح لكل ســــــهم وقيمته في حال زيادة رأس المال عن طريق طرح أســــــهم  .8

 االسمية وعدد األسهم المطروحة.

في حال تغيير رأس المال لغرض االستحواذ على شركة/أصل، يجب توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بذلك وتاريخ  .9

 نفاذ الزيادة في رأس المال.

 

 دية أو غير العادية)) نموذج اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة (العا5(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن عدم انعقاد الجمعية العامة (العادية أو غير العادية) للشركة" (االجتماع األول/الثاني/الثالث)".  "تعلن شركة ..........

 

 

 :  اآلتية على األقليجب أن يبين اإلعالن العناصر  )ب

 

 لم تنعقد. اإلشارة إلى تاريخ الجمعية التي .1

 سبب عدم االنعقاد. .2

 نسبة الحضور. .3

أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصــيات مجلس اإلدارة حول األرباح والتغيير في رأس المال أو فيما يتعلق  .4

 بعمل المراجع الخارجي (حيثما ينطبق).   

 

اإلعالن عن الدعوة أو نتائج الجمعيات مالحظة عامة على إعالنات الجمعيات العامة العادية وغير العادية: يجب فصـــــــل 

 غير العادية. العادية عن الجمعيات
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 :العامة المساهمين جمعية اجتماع لبنود المؤيدة بالمستندات بيان
 

 ارفاق المستندات المؤيدة البنود 

1 
ع من أرباح 

ّ
ز التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما وُ

 على المساهمين.
 المتعلقة بهذه األرباح.بيان بجميع التفاصيل 

2 
التصويت على األعمال والعقود التي لعضو مجلس 

 اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

تقرير الفحص المحدود، تبليغ رئيس مجلس اإلدارة مشتمل 

على بيان ووصف لهذه التعامالت، اسم عضو مجلس 

مدة اإلدارة ذي العالقة، طبيعة التعامل، مبلغ التعامل، 

 التعامل، شروط التعامل.

3 
التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة في عمل 

 منافس.

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط 

 منافس بما في ذلك دور العضو في هذه الشركة.

4 
 
ً
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين عضوا

 بمجلس اإلدارة.

ن، حسب نموذج السيرة السيرة الذاتية للعضو  المعيّ

 ).40) المرفق في الصفحة رقم (1الذاتية رقم (

5 
التصويت على تعديل سياسات ولوائح الشركة (مثل  

 نظام الحوكمة الخاص بالشركة).
 بيان بالمواد قبل التعديل وبعده.

6 
التصويت على اعتماد لوائح مثل الئحة الحوكمة، 

 المراجعة.قواعد اختيار أعضاء لجنة 
 نسخة من اللوائح.

7 
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين 

 المرشحين. 

السير الذاتية للمرشحين، حسب نموذج السيرة الذاتية رقم 

 ).40) المرفق في الصفحة رقم (1(

8 
التصويت على تعديل المادة/ المواد من النظام 

 األساسي للشركة.
 قبل وبعد التعديل.نسخة من المادة/ المواد 

 نشرة االصدار / تعميم المساهمين (حسبما ينطبق). التصويت على التغيير في رأس مال الشركة. 9

 
 تنويه:

 يحتوي على 
ً
البنود الواردة في البيان أعاله وردت على سبيل المثال ال الحصر، وفي حال تضمن أعمال الجمعية بندا

 أعاله، فيجب إرفاق المستندات ذات العالقة في اإلعالن.مستندات ولم يرد هذا البند في البيان 
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 ) السيرة الذاتية1نموذج رقم (
 البيانات الشخصية للعضو المرشح )أ

  االسم الرباعي

  تاريخ الميالد  الجـنسـيـة

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح )ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

 الخبرات العملية للعضو المرشح      )ج

 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

 كان شكلها  )د
ً
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 الرئيس النشاط اسم الشركة م

صفة 

 العضوية

(تنفيذي، 

غير تنفيذي، 

 مستقل)

طريقة التعيين (مرشح 

، معين من 
ً
بصفته مساهما

قبل مساهم يتمتع بحق 

التعيين بموجب نظام 

الشركة األساس، مرشح من 

 )مساهم

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       
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 بإعالنات الشركات المتعلقة باألرباح النقديةالتعليمات الخاصة 
 

 نموذج اإلعالن عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة ) 1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن (فترة التوزيع)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 تاريخ قرار المجلس. .1

 فترة التوزيع. .2

 .إجمالي المبلغ الموزع .3

 عدد األسهم المستحقة لألرباح. .4

 .حصة السهم من التوزيع .5

 .نسبة التوزيع إلى قيمة السهم االسمية .6

لمالكي األســـــهم المســـــجلين في ســـــجالت المســـــاهمين في نهاية اليوم  تاريخ األحقية، على أن تكون األحقية .7

 .المحدد لالستحقاق

8. ("
ً
ن تاريخ التوزيع الحقا

َ
ذكر أنه "سيعل  .تاريخ التوزيع (وفي حال عدم تحديد تاريخ معين للتوزيع، يُ

 

 نموذج اإلعالن عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة ) 2(
 

 عالن كالتالي:يجب أن يكون عنوان اإل )أ

 

 توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن (فترة التوزيع ذات العالقة)". بعدم"تعلن شركة .......... عن توصية مجلس اإلدارة 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:   )ب

 

 تاريخ قرار المجلس. .1

 فترة التوزيع ذات العالقة .2

 سبب التوصية بعدم توزيع. .3

 إلى انه سيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها.اإلشارة  .4
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن العقود 
 

 ) نموذج اإلعالن عن ترسية عقد أو مشروع1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن ترسية (عقد/مشروع) مع (اسم الطرف اآلخر)". شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 تاريخ الترسية. .1

 الطرف االخر.  .2

 قيمة العقد أو المشروع.   .3

 التاريخ المتوقع لتوقيع العقد (إن وجد).  .4

 تفاصيل العقد أو المشروع.  .5

 في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم. .6

 

 ) نموذج اإلعالن عن توقيع عقد2(
 

 جب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:ي )أ

 

 مع (اسم الطرف اآلخر) لغرض (.....)".  شركة .........."تعلن 
ً
 عن توقيعها عقدا

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 اإلشارة إلى إعالن الترسية. .1

 الجهة التي تم توقيع العقد معها. .2

 تاريخ توقيع العقد.  .3

 قيمة العقد. .4

 العقد ومدته. تفاصيل .5

 في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم. .6

 األثر المالي والفترة التي سينعكس عليها. .7
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 البنك المركزيالتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن موافقة 

 السعودي على منتجات التأمين
 

 على منتجات التأمين البنك المركزينموذج اإلعالن عن موافقة 
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

ين/منتجات)  البنك المركزي"تعلن شركة .......... عن حصولها على موافقة  السعودي (المؤقتة/النهائية) على (منتج/منتجَ

 لها".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 .وتاريخ تسلمه البنك المركزيتاريخ خطاب الموافقة المرسل من قبل  .1

 .البنك المركزيالمنتجات الموافق عليها بناءً على خطاب  .2

 .مدة الموافقة (للموافقات المؤقتة) .3
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات اإللحاقية والتصحيحية
 

 نموذج اإلعالن اإللحاقي) 1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 ..........  بخصوص (موضوع اإلعالن)"."إعالن إلحاقي من شركة 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

  

 تاريخ اإلعالن السابق للتطور على موقع (تداول). .1

 التغير الحاصل على التطور. .2

 .األثر المالي للتغير الحاصل (إن وجد) وإن تعذر ذلك، يجب ذكر السبب .3

 

 تنويه:

ستخدم  ح عنها أو لم تلتزم بها الشركة اإلعالن اإللحاقي يُ فقط في حال رغبة الشركة في تقديم معلومة إضافية لم يفصَ

في إعالن سابق، أما في الحاالت التي يكون إعالن الشركة فيها بخصوص آخر المستجدات المتعلقة بتطورات جوهرية سبق 

.إعالنها عنها، فيجب استخدام نموذج إعالن الشركة عن التطورات المعلنة س
ً
 ابقا

 

 نموذج اإلعالن التصحيحي) 2(
 

 أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "إعالن تصحيحي من شركة ..........  بخصوص (موضوع اإلعالن)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

  

 .تاريخ اإلعالن السابق للتطور على موقع (تداول) .1

 .البيان الخاطئ في اإلعالن السابق .2

 .التصحيح للخطأ .3
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن توقيع مذكرات التفاهم
 

 نموذج اإلعالن عن توقيع مذكرة التفاهم
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن توقيع مذكرة تفاهم مع (اسم الجهة األخرى)".

 

 األقل: يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على )ب

 

  

 .تاريخ توقيع المذكرة .1

 .الجهة التي تم التوقيع معها .2

 .موضوع المذكرة .3

 .مدة المذكرة .4

 .في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم .5

 األثر المالي (إن وجد). .6
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن مشاريعها
 

 نموذج اإلعالن عن المشاريع
 

 عنوان اإلعالن كالتالي:يجب أن يكون  )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن (اسم المشروع)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ قرار مجلس اإلدارة بخصوص المشروع (إن وجد). .1

 .تاريخ البدء في إنشاء المشروع .2

 .تكلفة المشروع .3

 .طريقة التمويل للمشروع .4

 .إنشاء المشروع التاريخ المتوقع لالنتهاء من .5

 .األثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة .6

 .بداية األثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة .7

 .التاريخ المتوقع للبدء في اإلنتاج التجريبي للمشروع .8

 .مدة اإلنتاج التجريبي للمشروع .9

 .التاريخ المتوقع لإلنتاج التجاري للمشروع .10

 .اآلخر في العقد أو المشروعالجهة المنفذة أو الطرف  .11

 .في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم .12

شار إلى أنه "سيجري اإلفصاح عن أيّ تطورات لها حال  .13 في حال عدم معرفة أيّ من البيانات السابقة، يُ

 مع توضيح األسباب. توافرها"
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بيع أو رهن أو التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن صفقات شراء أو 

 تأجير أصل     
 

 نموذج اإلعالن عن صفقات شراء أو بيع أو رهن أو تأجير أصل 
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن (شراء أو بيع) .......... بقيمة ..........".

 

 ينطبق):يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل (حيثما كان ذلك  )ب

 

 تفاصيل وقيمة الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها.  .1

 تاريخ إبرام الصفقة. .2

 وصف النشاط لألصل موضوع الصفقة.  .3

 بيان القيمة الدفترية لألصل في حال البيع. .4

 البيانات المالية للسنوات الثالث األخيرة لألصل محل الصفقة في حال توافر بيانات مالية له.  .5

 أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها.  .6

 بيان استخدام المتحصالت في حال بيع األصل.  .7

 في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم. .8
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن الحصول على تمويل
 

 نموذج اإلعالن عن الحصول على تمويل ) 1(
 

 يكون عنوان اإلعالن كالتالي:يجب أن  )أ

 

 "تعلن شركة ..........   عن حصولها على (نوع التمويل)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 .تاريخ الحصول على التمويل .1

 الجهة الممولة. .2

 .قيمة التمويل .3

 .مدة التمويل .4

 .أيّ ضمانات مقدمة مقابل التمويل .5

 .الهدف من التمويل .6

 وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم.في حال  .7

 

 نموذج اإلعالن عن تعذر سداد التمويل) 2(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة ..........   عن تعذر سداد التمويل المقدم من (جهة التمويل)".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 .على التمويل وتاريخ السداد المستحقتاريخ الحصول  .1

 الجهة الممولة. .2

 .قيمة التمويل .3

 أسباب عدم القدرة على السداد. .4

 خطة الشركة لمواجهة تعذر السداد. .5

اآلثار والتكاليف والمخاطر على الشـــــــركة في حال عدم الســـــــداد في الوقت المحدد أو عدم االتفاق مع الجهة  .6

 الممولة على تأجيل السداد.

 

 

 ج اإلعالن عن إعادة جدولة التمويل نموذ) 3(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة ..........  عن إعادة جدولة (نوع التمويل) المقدم من (جهة التمويل)".

 



 

46 
 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل. .1

 الجهة الممولة. .2

 جدولة التمويل. أسباب إعادة .3

 قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته.  .4

 مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها. .5

 .الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته .6

 في حال وجود أطراف ذات عالقة، يجب اإلفصاح عن بياناتهم. .7
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المتعلقة بأدوات الدين 
 

 اإلعالن عن العزم على إصدار أدوات دين نموذج ) 1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 ."تعلن شركة ..........  عن عزمها إصدار (صكوك/ سندات)"

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة. .1

 قيمة الطرح. .2

 الهدف من الطرح. .3

 موافقة الجهات الرسمية.اإلشارة إلى ضرورة  .4

 

 نموذج اإلعالن عن بدء طرح أدوات دين ) 2(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 ."تعلن شركة ..........  عن بدء طرح إصدار (صكوك/ سندات)"

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 قيمة الطرح. .1

 تاريخ بداية ونهاية الطرح. .2

 المستهدفة من اإلصدار.تحديد الفئة  .3

 اسم الجهة المسؤولة عن إدارة اإلصدار. .4

 الحد األدنى لالكتتاب (إن وجد). .5

 سعر طرح (الصك/السند) والقيمة االسمية.  .6

 عائد (الصك/السند).  .7

 مدة استحقاق (الصك/السند). .8

 شروط أحقية االسترداد (إن وجدت).  .9

 نموذج اإلعالن عن انتهاء طرح أدوات دين ) 3(
 

 أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:يجب  )أ

 

 ."تعلن شركة ..........  عن انتهاء طرح إصدار (صكوك/ سندات)"

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 

 قيمة الطرح. .1
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 العدد اإلجمالي (للصكوك/للسندات). .2

 القيمة االسمية (الصك/السند).  .3

 عائد (الصك/السند).  .4

 (الصك/السند).مدة استحقاق  .5

 شروط أحقية االسترداد (إن وجدت).  .6

 نموذج اإلعالن عن استرداد أدوات دين مصدرة) 4(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة ..........  عن عزمها استرداد (الصكوك/ السندات) المصدرة".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 (الصكوك/السندات) المستردة ونسبة االسترداد من اإلصدار الكلي.قيمة  .1

 العدد اإلجمالي (للصكوك/للسندات) المستردة. .2

 تاريخ إصدارها. .3

 تاريخ توقف تداولها. .4

 القيمة االسمية للصك عند االسترداد. .5

 قيمة االصدار االجمالية بعد االسترداد. .6

 (الصكوك/السندات).تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي  .7

 اسم الجهة المسؤولة عن اإليداع وطرق االتصال. .8
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التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المتعلقة بشراء الشركة ألسهمها 

 وبيعها 
 

 تنويه:

لنظام الشركات الخاصة التنفيذية  لالئحةامن السادس يجب التقيد بضوابط شراء الشركة ألسهمها وبيعها الواردة في الباب 

 بشركات المساهمة المدرجة.

 

: التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المتعلقة بشراء الشركة ألسهمها
ً
 أوال

 

 نموذج اإلعالن عن عزم الشركة شراء أسهمها ) 1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن عزمها شراء أسهمها".

 

 التالية على األقل:يجب أن يتضمن اإلعالن العناصر  )ب

 

 تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة. .1

 الهدف من الشراء. .2

 إذا كان الهدف من الشراء هو االحتفاظ بها كأسهم خزينة يجب توضيح الغرض من ذلك. .3

 وفئتها. ، ونوعها،عدد األسهم المقرر شرائها .4

 طريقة تمويل عملية الشراء. .5

 من  .6
ً
 "إن وجدت". إجمالي فئة األسهم محل الشراءنسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حاليا

 اإلشارة إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة الغير عادية على عملية الشراء. .7

 الالئحةمن  السابعةاإلشارة الى استيفاء الشركة شروط المالئمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة  .8

مع إرفاق تقرير صادر عن المحاسب القانوني الخاصة بشركات المساهمة المدرجة لنظام الشركات التنفيذية 

 للشركة بذلك.

 اإلشارة إلى أن األسهم التي تشتريها الشركة ال تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين. .9

 

 نموذج اإلعالن عن نتائج عملية شراء الشركة ألسهمها) 2(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 " تعلن شركة .......... عن نتائج عملية شراءها ألسهمها (المرحلة .... )".

 

 يجب أن يتضمن اإلعالن العناصر التالية على األقل: )ب

 

 عالن الشركة عن موافقة الجمعية على عملية الشراء.إاإلشارة الى  .1

 فترة الشراء. .2

 عدد األسهم المشتراة. .3
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 قيمة األسهم المشتراة. .4

 للسهم.متوسط سعر الشراء  .5

 

: التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المتعلقة ببيع الشركة ألسهمها
ً
 ثانيا

 

 نموذج اإلعالن عن عزم الشركة بيع أسهمها) 3(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن عزمها بيع أسهمها".

 

 يجب أن يتضمن اإلعالن العناصر التالية على األقل: )ب

 

 تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة. .1

 عدد األسهم المقرر بيعها ونسبتها من أسهم الخزينة لدى الشركة. .2

 الهدف من البيع. .3

 

 نموذج اإلعالن عن نتائج عملية بيع الشركة ألسهمها) 4(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 .... )"."تعلن شركة .......... عن نتائج عملية بيع أسهمها (المرحلة 

 

 يجب أن يتضمن اإلعالن العناصر التالية على األقل: )ب

 

 تاريخ بيع األسهم. .1

 عدد األسهم المباعة. .2

 قيمة األسهم المباعة. .3

 متوسط سعر البيع للسهم. .4

 رباح (الخسائر) المتحققة من بيع األسهم.قيمة األ .5

 بيان استخدام متحصالت البيع. .6
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 المتعلقة برهن الشركة ألسهمهاالتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 
 

 تنويه:

لنظام الشركات الخاصة بشركات التنفيذية  الالئحةمن السابع يجب التقيد بضوابط رهن الشركة ألسهمها الواردة في الباب 

 المساهمة المدرجة.

 

 نموذج اإلعالن عن عزم الشركة رهن أسهمها) 1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 .......... عن عزمها رهن أسهمها". "تعلن شركة

 

 يجب أن يتضمن اإلعالن العناصر التالية على األقل: )ب

 

 تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة. .1

 أسباب الرهن والمقابل المالي أو التجاري للرهن. .2

 عدد األسهم المراد رهنها. .3

 تاريخ الرهن ومدته. .4

 الجهة المرتهنة لألسهم.  .5

 للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.اإلشارة إلى أنه ال يجوز  .6

 اإلشارة إلى ما إذا كان للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم. .7

 اإلشارة إلى ما إذا كان هنالك أي أطراف ذات عالقة.  .8

 ادية على عملية رهن أسهمها.اإلشارة الى وجوب الحصول على موافقة الجمعية العامة الع .9

 

 نموذج اإلعالن عن فك الشركة رهن أسهمها) 2(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة .......... عن فك رهن أسهمها"

 

 يجب أن يتضمن اإلعالن العناصر التالية على األقل: )ب

 تاريخ فك رهن األسهم. .1

 عدد األسهم المرهونة. .2

 المستخدم في فك رهن األسهم.مصدر التمويل  .3

 انقضاء الرهن. أسباب .4
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 التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات عن الدعاوى القضائية 
 
 

 نموذج اإلعالن عن الدعاوى القضائية 
 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة ..........  عن (نوع القضية واسم الجهة األخرى في القضية)".

 

 يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:يجب أن  )ب

 

 الطرف الثاني في القضية، مع تحديد من قام برفع الدعوى. .1

 ومكان واسم الجهة القضائية ذات االختصاص.  .نوع الدعوى القضائية .2

 .تاريخ الدعوى القضائية .3

 للقضية وأسباب رفعها. .4
ً
 نبذة قصيرة عن القضية متضمنة شرحا

 ا في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى.األثر المالي المتوقع بم .5

إيضاح أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه  .6

 التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي.

 المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية.اإلجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير  .7
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ً
نة سابقا

َ
 التعليمات الخاصة بإعالن الشركات للتطورات المعل

 

 
ً
 نموذج اإلعالن عن التطورات المعلنة سابقا

 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

)". شركة .........."تعلن 
ً
ن سابقا علِ

ُ
 عن آخر التطورات لـ(الحدث الذي أ

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 الحدث الذي سبق إعالنه. .1

 تاريخ اإلعالن السابق. .2

 نسبة اإلنجاز المتحقق. .3

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحدث. .4

 (إن وجد). .5
ً
ن سابقا

َ
 أسباب التأخر عن التاريخ المعل

 التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت أم ال مع ذكر األسباب. .6

 ما يترتب على التأخر (إن وجد) من آثار في النتائج المالية للشركة. .7
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% 20الخاصة بإعالنات الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة  التعليمات

 فأكثر من رأس مالها 
 

 

: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 
ً
 % من رأس مالها35% فأكثر وبما يقل عن 20أوال

 

 % من رأس المال35% فأكثر وبما يقل عن 20عن بلوغ الخسائر المتراكمة ) نموذج اإلعالن 1(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 "تعلن شركة ..........  عن بلوغ خسائرها المتراكمة ....% من رأس المال".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ بلوغ الخسائر. .1

 المتراكمة.مقدار الخسائر  .2

 نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال. .3

 األسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. .4

اإلشارة إلى أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت  .5

 % فأكثر من رأس مالها.20خسائرها المتراكمة 

 أو تعليمات أخرى (إن وجدت) تنظم مثل هذه الحالة سيتم تطبيقها.اإلشارة إلى أي أنظمة  .6

 

 تنويه:

 لإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
ً
% فأكثر من 20وفقا

بالنتائج المالية األولية أو السنوية، رأس مالها فإنه في حال تزامن اإلعالن عن خسائر الشركة المتراكمة مع اإلعالن الخاص 

تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل عن خسائر الشركة المتراكمة في حال قيامها بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج 

 المالية األولية أو السنوية.

 

 % من رأس المال20) نموذج اإلعالن عن انخفاض الخسائر المتراكمة عن 2(
 

 عنوان اإلعالن كالتالي:يجب أن يكون  )أ

 

 عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى ....% من رأس المال".  شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ انخفاض الخسائر. .1

 مقدار الخسائر المتراكمة. .2

 نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال. .3

 الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة.اإلجراءات التي اتخذتها  .4

 تقرير من المحاسب القانوني يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة (مرفق). .5
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: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 
ً
 % من رأس مالها50% فأكثر وبما يقل عن 35ثانيا

 

 % من رأس المال50فأكثر وبما يقل عن % 35) نموذج اإلعالن عن بلوغ الخسائر المتراكمة 3(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 .عن بلوغ خسائرها المتراكمة ....% من رأس المال" شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل:  )ب

 تاريخ بلوغ الخسائر. .1

 مقدار الخسائر المتراكمة. .2

 من رأس المال. نسبة الخسائر المتراكمة .3

 األسباب الرئيسة التي أدت الى بلوغ هذه الخسائر. .4

 اإلجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر.  .5

اإلشارة إلى أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت  .6

 % فأكثر من رأس مالها.20خسائرها المتراكمة 

 اإلشارة إلى أي أنظمة أو تعليمات أخرى (إن وجدت) تنظم مثل هذه الحالة سيتم تطبيقها. .7

 تنويه:

 لإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
ً
% فأكثر من 20وفقا

المتراكمة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية، رأس مالها فإنه في حال تزامن اإلعالن عن خسائر الشركة 

تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل عن خسائر الشركة المتراكمة في حال قيامها بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج 

 المالية األولية أو السنوية.

 

 من رأس المال% 35) نموذج اإلعالن عن انخفاض الخسائر المتراكمة عن 4(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى ....% من رأس المال". شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 تاريخ انخفاض الخسائر. .1

 مقدار الخسائر المتراكمة. .2

 نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال. .3

 اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة. .4

 تقرير من المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة (مرفق). .5

 تنويه: 

الشركة المادة % من رأس مالها، تنطبق على 20% وبما ال يقل عن 35عند انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ما دون 

% فأكثر 20الثالثة من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 

% من رأس المال وذلك 35% فأكثر وبما يقل عن 20من رأس مالها. عليه، تلتزم الشركة باإلعالن عن بلوغ خسائرها المتراكمة 

  % من رأس المال.35عن انخفاض الخسائر المتراكمة عن  باإلضافة إلى اإلعالن
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: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 
ً
 % فأكثر من رأس مالها50ثالثا

 

 % فأكثر من رأس المال50) نموذج اإلعالن عن بلوغ الخسائر المتراكمة 5(
 

 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن بلوغ خسائرها المتراكمة ....% من رأس المال". شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 تاريخ بلوغ الخسائر.  .1

غ مجلس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة إلى ....% من رأس المال. .2
ّ
 تاريخ تبل

 مقدار الخسائر المتراكمة. .3

 المال. من رأسنسبة الخسائر المتراكمة  .4

 باب الرئيسية التي أدت الى بلوغ هذه الخسائر.األس .5

تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس اإلدارة اإلفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة بحسب ما  .6

 ورد في المادة الثانية والثالثين بعد المائة من نظام الشركات.

العامة غير العادية لالجتماع بحسب ما ورد في المادة تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية  .7

؛ للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من اإلجراءات الالزمة الثانية والثالثين بعد المائة من نظام الشركات

 .لمعالجة الخسائر، أو حل الشركة

أسهمها في السوق التي بلغت اإلشارة إلى أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة  .8

 % فأكثر من رأس مالها.20خسائرها المتراكمة 

 اإلشارة إلى أي أنظمة أو تعليمات أخرى (إن وجدت) تنظم مثل هذه الحالة سيتم تطبيقها. .9

 تنويه:

 لإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
ً
فأكثر من % 20وفقا

رأس مالها فإنه في حال تزامن اإلعالن عن خسائر الشركة المتراكمة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية، 

تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل عن خسائر الشركة المتراكمة في حال قيامها بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج 

 سنوية.المالية األولية أو ال

 

 % من رأس المال50) نموذج اإلعالن عن انخفاض الخسائر المتراكمة عن 6(
 يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: )أ

 

 عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى ....% من رأس المال". شركة .........."تعلن 

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 تاريخ انخفاض الخسائر. .1

 مقدار الخسائر المتراكمة. .2

 نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال. .3

 االجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة. .4

 تقرير من المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة (مرفق). .5
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 تنويه: 

% من رأس مالها، تنطبق على الشركة المادة 35% وبما ال يقل عن 50عند انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ما دون 

% فأكثر 20الرابعة من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 

% من رأس المال وذلك 50% فأكثر وبما يقل عن 35عالن عن بلوغ خسائرها المتراكمة من رأس مالها.  عليه، تلتزم الشركة باإل

 % من رأس المال. 50باإلضافة إلى اإلعالن عن انخفاض الخسائر المتراكمة عن 

% من رأس مالها، تنطبق على الشركة المادة 20% وبما ال يقل عن 35وعند انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ما دون 

% فأكثر 20لثالثة من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ا

% من رأس المال وذلك 35% فأكثر وبما يقل عن 20من رأس مالها. عليه، تلتزم الشركة باإلعالن عن بلوغ خسائرها المتراكمة 

 % من رأس المال.50ائر المتراكمة عن باإلضافة إلى اإلعالن عن انخفاض الخس

 

 

 

) نموذج اإلعالن عن توصــــــية مجلس اإلدارة للجمعية العامة الغير عادية حيال الخســــــائر المتراكمة التي بلغت 7(

 % فأكثر من رأس المال50
 

 في حال كون التوصية بحل الشركة:

 

 ) يجب أن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:أ

 

عن توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية بـحل الشركة بسبب الخسائر المتراكمة التي  شركة .........."تعلن 

 تجاوزت (....%) من رأس مالها".

 

 يجب أن يبين اإلعالن العناصر اآلتية على األقل: )ب

 

 % فأكثر من رأس مالها.50اإلشارة إلى إعالن الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة  .1

 المجلس.تاريخ اجتماع  .2

 توصية مجلس اإلدارة.  .3
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