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 م28/09/2022
 

 

 ملحوظة مهمة:

ملواكبة التطورات واملتغريات املتسارعة بشأن لوائح وقواعد اهليئة، يود جملس اهليئة التنبيه على 

 www.cma.org.saماد دائمًا على نسخ اللوائح والقواعد املنشورة يف موقع اهليئة: أنه جيب االعت

                                                 
هـ 8/6/1444م، ُيعمل بهذه التعليمات ابتداًء من تاريخ 28/9/2022هـ املوافق 2/3/1444( وتاريخ 2022-103-1وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم )  1

صيص األسهم يف االكتتابات األولية الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم م، على أن يستمر العمل بتعليمات بناء سجل األوامر وخت1/1/2023املوافق 

هـ املوافق 18/01/1441( وتاريخ 2019-102-3م واملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )20/7/2016هـ املوافق 15/10/1437( وتاريخ 2-94-2016)

 م، وذلك حتى تاريخ العمل بهذه التعليمات.17/09/2019
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 احملتويات

 

 دأواًل: متهي

 تثانيًا: التعريفا

 ثالثًا: األحكام العامة

 ل األوامر وتغيري النطاق السعريرابعًا: شروط بناء سج

 خامسًا: الفئات املشاركة

 سادسًا: سعر االكتتاب

 د االنتهاء من بناء سجل األوامرم للجهات املشاركة بعسابعًا: ختصيص األسه

 ح األسهم على املكتتبني األفرادثامنًا: طر

 تاسعًا: النشر والنفاذ
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 واًل: متهيدأ

 .كتتابات األوليةاليف اختصيص األسهم وبناء سجل األوامر ىل تنظيم إتهدف هذه التعليمات  (أ

 ام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.باألحكام الواردة يف نظال ختل هذه التعليمات  (ب

 التعريفات: ثانيًا

يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية الصادر باملرسوم  (أ

 هـ.2/6/1424( وتاريخ 30امللكي رقم )م/

قائمة  ويفت املعاني املوضحة هلا يف النظام يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليما (ب

 املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني التعليماتغرض تطبيق أحكام هذه ل (ج

 :كل منها ما مل يقض سياق النص غري ذلك زاءإاملوضحة 

 بها أيٌّ من اآلتي:يقصد : جلهات احلكوميةا -

مرجعها يف شؤونها جملس الوزراء احلرمني الشريفني أو خادم  اجلهات اليت يكون (أ)

ويشمل ذلك الوزارات واملصاحل واهليئات واملؤسسات العامة  ،املالية واإلدارية

  .أو الصناديق املدارة من قبل جهات حكومية والصناديق احلكومية

إلحدى دول جملس التعاون  التابعوناألشخاص من ذوي الصفة االعتبارية العامة  (ب)

 ول اخلليج العربية.لد

أو ألي جهة  للدولةالشركات اململوكة بالكامل  :الشركات اململوكة من احلكومة -

 حكومية.

هي الشركات اليت حتمل جنسية إحدى دول جملس التعاون لدول : الشركات اخلليجية -

اخلليج العربية وتكون مؤسسة طبقًا لنظام الشركات يف هذه الدولة، واململوك غالبية 

  ا ملواطنني من دول اجمللس أو حكوماتها.رأس ماهل

هي الصناديق االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية املؤسسة يف : لصناديق اخلليجيةا -

أو طرحًا  إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملطروحة وحداتها طرحًا عامًا

، واململوك غالبية هناكعلى مستثمرين يف تلك الدول وفقًا لألنظمة املعمول بها  خاصًا

 رأس ماهلا ملواطنني من دول اجمللس أو حكوماتها.
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ن الذين يتمتعون جبنسية إحدى دول جملس واألشخاص الطبيعي: دول اجمللس ومواطن -

التعاون، واألشخاص االعتبارية اململوك غالبية رأس ماهلا ملواطنني من دول اجمللس أو 

 لس.حكوماتها وتتمتع جبنسية إحدى دول اجمل

شاركة امل اجلهاتة من جهأي و صدرامُلبني  املصاحل تعارضيقصد بذلك : تعارض املصاحل -

 : احلاالت اآلتيةاحلصر  ال ويشمل ذلك على سبيل املثال ،األوامرسجل يف بناء 

أو أحد كبار املشاركة  اتاجلهأي جهة من أن يكون أحد أعضاء جملس إدارة  (أ)

تابعة  أو امُلصدرعلى  مسيطرة أو أي شركة امُلصدرمساهمًا كبريًا يف  تنفيذيها

 .أو العكس للُمصدر

أو أي شركة تابعة  امُلصدرمساهمًا كبريًا يف  املشاركة اتاجلهإحدى تكون أن  (ب)

 .له أو العكس

 جملس أعاله عضواً يف )أ( و)ب( تنييف الفقر املشار إليهماألشخاص إذا كان أي من  (ج)

 .للُمصدرالشركات التابعة أو يف جملس إدارة أي من  امُلصدرإدارة 

املستشار  ل طلبات اجلهات املشاركة من قبلفيها تسّج اليتعملية ال: بناء سجل األوامر -

 .وذلك لتحديد سعر الطرح املالي

فرتة زمنية حيددها املستشار املالي بعد موافقة امُلصدر مبا ال خيل : مدة بناء سجل األوامر -

قيام املستشار املالي تاريخ تبدأ من و ،ه التعليماتالبند )ثالثًا( من هذ ( مندبالفقرة )

من هذه البند )ثالثًا( ( من أصدر على اجلهات املشاركة وفقًا للفقرة )بعرض أسهم امُل

 . التعليمات

هدف ب ؛املشاركة اجلهات قبل من للُمصدر لمستشار املاليل الطلب املقدم :املشاركة طلب -

مدة خر يوم من آقصاه أيف موعد  املالي لمستشارل ويقدم، األوامربناء سجل املشاركة يف 

 .األوامربناء سجل 

وفق  عند تغيري النطاق السعري، للُمصدر لمستشار املاليل الطلب املقدم :حلاقياإلطلب ال -

يف موعد وذلك  ،من هذه التعليمات (منصوص عليه يف الفقرة )ب( من البند )رابعًا هو ما

هدف ب املشاركةالفئات  قبل منويقدم  األوامر،أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل 

املتعلقة  طلباتهاتغيري من قبل اجلهات املشاركة بهدف  يف بناء سجل األوامر أو املشاركة

 .بالنطاق السعري
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لبند ل وفقًااليت حيق هلا املشاركة يف بناء سجل األوامر الفئات  : هياملشاركةالفئات  -

  ه التعليمات.( من هذًاخامس)

ددة يف الفئات احمليف بناء سجل األوامر من  املشاركة ات: هي اجلهاملشاركة تااجله -

 البند )خامسًا( من هذه التعليمات.

هو حسب ما واخنفاضه سعر السهم  الرتفاعاحلد األدنى املسموح به : وحدة تغري السعر -

 .تداول السعوديةمطبق من قبل شركة 

 العامةحكام األ :ًالثثا

 امُلصدربعد احلصول على موافقة اهليئة على طرح أسهم -للُمصدرالي سمح للمستشار املُي (أ

 خالل مدة بناء سجل األوامر. فقط املشاركة اجلهاتاألسهم على بعرض -لالكتتاب العام

من للمستثمرين  صخّصلتنسبة من كامل الطرح  بالتنسيق مع املصدر حيدد املستشار املالي (ب

على أن ملالي نسبة منها ختصَّص للصناديق العامة، وحيدد املستشار ا، ذوي الطابع املؤسسي

تلك النسب. ويف حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة توافق اهليئة على 

 املخصصة هلا، ختفَّض النسبة املخصصة هلا يف حدود ما مت تغطيته من قبلها.

 ية االكتتاب.قبل بدء عمل جيب على املصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية (ج

 .( أربعة عشر يومًا تقومييًا14) عن األوامربناء سجل  مدةال تزيد ن أجيب  (د

تقدم اجلهات املشاركة طلبات املشاركة يف بناء سجل األوامر بالوسيلة اليت حيددها  (ه

املستشار املالي للُمصدر، على أن يقوم املستشار املالي للُمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى 

باستالم طلبات املشاركة بوضع الرتتيبات واإلجراءات الالزمة لضمان توثيق ذات عالقة 

طلبات املشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر املالءة املالية يف اجلهات 

املشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة األسهم اليت تطلبها يف طلب 

 شاركة.املشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات امل

صدرة األسهم امُل عدد منأو أكثر ( %5)بكمية متثل ال جيوز للجهات املشاركة تقديم طلب  (و

 للُمصدر.

نظام ولوائحه التنفيذية وشروط االستثمار الأحكام ب لتزاماال املشاركة اجلهاتجيب على  (ز

 األخرى املنظمة لعملها.
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املشاركة يف بناء  املشاركة إذا كان لديها تعارض يف املصاحل مع امُلصدر للجهاتال حيق  (ح

 .سجل األوامر

على أن يف أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر،  أو إلغائهاا للجهات املشاركة تغيري طلباته (ط

إحلاقي  مشاركة معدل أو طلبمشاركة من خالل تقديم طلب يكون تغيري تلك الطلبات 

 .)حيثما ينطبق(

للهيئة إعفاء أي شخص خاضع هلذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليًا أو جزئيًا،  (ي

 .بناًء على طلب تتلقاه منه أو مببادرة منها

 وتغيري النطاق السعري  األوامرسجل بناء  شروطًا: رابع

 : باآلتيالتقيد  األوامراء سجل شرتط عند بنُي (أ

( د) على أن ال خيل ذلك بالفقرة األوامراء سجل بن مدة للُمصدر يعلن املستشار املاليأن  (1

 .من البند )ثالثًا( من هذه التعليمات

أن يعلن املستشار املالي للمصدر النطاق السعري مع التأكد من إتاحته جلميع الفئات  (2

 .املشاركة

، والنطاق السعري األوامربناء سجل  مدةعن  للُمصدرأن يكون إعالن املستشار املالي  (3

 يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للمصدر. املشاركة فئاتللمتاحًا 

   اآلتي: مع مراعاة تغيري النطاق السعري ،امُلصدرومتعهد التغطية  موافقة بعد للمستشار املالي (ب

 .املشاركة فئاتالجلميع  اجلديد عن النطاق السعري املستشار املاليأن يعلن  (1

النطاق السعري يعكس  حمدثًا تغطيةخبطاب تعهد  ةهليئا تزويدب يقوم متعهد التغطية نأ (2

 .اجلديد

 .إحلاقيمشاركة طلب  تقديممن خالل  اطلباتهاجلهات املشاركة لتغيري  يكون أن  (3

نسبة تغطية الطرح من قبل  عن انتهاء مدة بناء سجل األوامر عند أن يعلن املستشار املالي (ج

 لكرتوني للمصدر.الفئات املشاركة يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإل
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 املشاركة فئاتالًا: خامس

 هي: األوامرهلا املشاركة يف بناء سجل  وزاليت جي فئاتال (أ

وراق املالية املدرجة يف السوق املالية اليت تستثمر يف األ واخلاصة العامةصناديق ال (1

مع االلتزام باألحكام ذلك،  اتتيح هل الصندوقوأحكام ذا كانت شروط إالسعودية 

إضافًة إىل ذلك، جيب على  املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار.والقيود 

 :ةاآلتيباألحكام االلتزام  املشاركة عند تقديم طلبالعامة صناديق ال

العامة ومجيع الصناديق العام صندوق الطلبها اليت ياألسهم مة يأن ال تتجاوز ق .أ

 مجالي قيمة الطرح.إن ( م%25األخرى اليت يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته )

 الطرح. إمجالي قيمة ( من %10) لىعتزيد  تقديم طلب بقيمة لصندوق العامال جيوز ل .ب

( %20على نسبة ) للُمصدر أوراق ماليةيف  لصندوق العاما زيد قيمة طلبتجيب أال  .ج

 من صايف قيمة أصول الصندوق.

يف قيمة أصوله ( من صا%10) لىع قيمته تزيد تقديم طلب للصندوق العامال جيوز  .د

 .للُمصدراألسهم املطروحة يف 

 أي من احلاالت التالية:  يف( أعاله دمن الفقرة ) الصندوق العام ُيستثنى .ه

، يف األسهم املدرجة يف السوق كان الصندوق العام يهدف إىل االستثماريف حال  .1

ة إمجالي القيمة السوقيإىل  لإلصدار القيمة السوقيةنسبة  ذلك تجاوزيال أن  على

 .يف السوقاألسهم املدرجة جلميع 

جمال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام االستثمار يف  كان حاليف  .2

إىل إمجالي  للُمصدرال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية ن على أ االستثمار فيه

الذي تنص  العام صندوقللوذلك  لذلك اجملال أو القطاع املعني،مة السوقية يالق

هدفه االستثماري  على أناخلاصة به  ذكرة املعلوماتومشروطه وأحكامه 

  . أو قطاع معني من األسهم املدرجة يف السوقحمدد يف جمال 

 الذي يستثمر به أو القطاععن القيمة السوقية للمجال  املشاركة اإلفصاح يف طلب .و

 .املشاركة طلبكما يف نهاية اليوم السابق لتقديم  العام لصندوقا

م يف ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام األشخاص املرخص هل (2

 .املنصوص عليها يف قواعد الكفاية املالية عند تقديم طلب املشاركة
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 :شخص مرخص له يف ممارسة أعمال اإلدارة شريطة اآلتيعمالء  (3

ذلك الشخص املرخص له قد مت تعيينه بشروط متكنه من اختاذ  يكونأن  .أ

ول املشاركة يف الطرح واالستثمار يف السوق نيابة عن العميل القرارات اخلاصة بقب

 .دون احلاجة إىل احلصول على موافقة مسبقة منه

املشاركة يف بناء سجل األوامر موجهة من خالل الشخص املرخص له، أن تكون  .ب

 .وأن تتم مجيع االتصاالت ذات العالقة بواسطته

ري يف اململكة وحساب لدى مركز أي أشخاص اعتباريني جيوز هلم فتح حساب استثما (4

الذين جيوز هلم االستثمار يف السوق  ، ويشمل ذلك األشخاص االعتباريني األجانباإليداع

استثمار الشركات املدرجة يف األوراق  ضوابطمع مراعاة اليت سُتدرج فيها أسهم امُلصدر، 

( وتاريخ 6/05158تعميم اهليئة رقم ) املنصوص عليها يف يف السوق املالية املدرجة

-9قرار جملس اهليئة رقم )بناء على الصادر  م09/06/2014هـ املوافق 11/08/1435

  .م19/5/2014هـ املوافق 20/7/1435( وتاريخ 28-2014

ولية تعرتف بها اهليئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى كومية، أو أي هيئة داحلاجلهات  (5

 تعرتف بها اهليئة، أو مركز اإليداع.

 .خاصة مباشرة أو عن طريق مدير حمفظة ،ت اململوكة من احلكومةالشركا (6

الشركات اخلليجية، والصناديق اخلليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح  (7

 هلا ذلك.

للمستشار املالي حتديد الفئات اليت حيق هلا املشاركة يف عملية بناء سجل األوامر من بني  (ب

 من هذا البند، على أن يكون من بينها الصناديق العامة. الفئات املنصوص عليها يف الفقرة )أ(

 سعر االكتتاب: ًاسادس

مع مراعاة  قوى العرض والطلب، بناًء علىسعر االكتتاب  حيدد املستشار املالي باالتفاق مع املصدر

 اآلتي:

 أن ال يزيد سعر االكتتاب عن السعر احملدد يف اتفاقية تعهد التغطية. (1

 تداولشركة ب متوافق مع وحدة تغري السعر املطبقة من قبل أن يكون سعر االكتتا (2

  .السعودية



 

 

9 

 

 األوامربعد االنتهاء من بناء سجل  املشاركة للجهات ختصيص األسهم: ًاسابع

على أن يوضح يف ، تكون نسبة التخصيص للفئات املشاركة حمددة يف نشرة اإلصدار (1

 .للصناديق العامةنشرة اإلصدار نسبة التخصيص 

ختصيص األسهم تكون آلية ، من هذه التعليمات ( من البند )ثالثًا(بخالل بالفقرة )دون اإل (2

 .بالتنسيق مع املصدر ًامناسباملستشار املالي يراه وفقًا ملا املطروحة 

 سهم على املكتتبني األفرادطرح األ: ًاثامن

 .نشرة اإلصدارألفراد حمددة يف مكتتبني اللنسبة التخصيص تكون 

 شر والنفاذتاسعًا: الن

 .اعتمادهالقرار  ًاوفقتكون هذه التعليمات نافذة 


