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الباب األول
أحكام متهيدية
املادة األوىل :التعريفات
أ ) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه اإلجراءات والتعليمات املعاني املوضحة
هلا يف نظام السوق املالية ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق
املالية وقواعدها ما مل يقضِ سياق النص بغري ذلك.
ب ) لغرض تطبيق أحكام هذه اإلجراءات والتعليمات ،يقصد بالكلمات والعبارات
الواردة أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
 اخلسائر املرتاكمة :نتائج الشركة للفرتة احلالية مضافاً إليها نتائجالشركة املرحلة من فرتات سابقة واليت متثل يف جمموعها خسارة ،واليت
تظهر كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني يف قائمة املركز املالي.
 رأس املال :الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني يف قائمةاملركز املالي.
املادة الثانية :النطاق والتطبيق
أ ) تهدف هذه اإلجراءات والتعليمات إىل تنظيم اآللية اخلاصة بالتعامل مع الشركة
املدرجة أسهمها يف السوق يف حال بلوغ خسائرها املرتاكمة  %20فأكثر من رأس
ماهلا.
ب ) ال ختلّ هذه اإلجراءات والتعليمات باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية
ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
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ج ) جيب على الشركات

-إضافة إىل األحكام الواردة يف هذه اإلجراءات

والتعليمات -االلتزام جبميع األحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
الباب الثاني
اإلجراءات
املادة الثالثة :بلوغ اخلسائر املرتاكمة للشركة  %20فأكثر ومبا يقل عن  %35من
رأس ماهلا
أ ) جيب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخري بإعالن مستقل عند بلوغ
خسائرها املرتاكمة  %20فأكثر ومبا يقل عن  %35من رأس ماهلا ،على أن
يتضمن اإلعالن مقدار اخلسائر املرتاكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب
الرئيسة اليت أدت إىل بلوغ هذه اخلسائر مع اإلشارة يف اإلعالن إىل أنه سيتم
تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،ويف حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقاً
هلذه الفقرة مع اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة
من اإلفصاح بإعالن مستقل يف حال قامت بتضمينه يف اإلعالن اخلاص بالنتائج
املالية األولية أو السنوية.
ب ) تضيف السوق عالمة إىل جانب اسم الشركة يف موقع السوق اإللكرتوني ترمز
إىل بلوغ اخلسائر املرتاكمة للشركة  %20فأكثر ومبا يقل عن  %35من رأس
ماهلا فور صدور اإلعالن املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
ج ) عند احلصول على تقرير من احملاسب القانوني يوضح مركزها املالي ،جيب على
الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخري بإعالن مستقل عند خفض
خسائرها املرتاكمة عن  %20من رأس ماهلا ،على أن يتضمن اإلعالن اإلجراءات
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اليت اختذتها الشركة لتعديل أوضاعها ،ويرفق باإلعالن تقرير احملاسب القانوني
املشار إليه يف هذه الفقرة.
د ) حتذف السوق العالمة املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة فور إعالن
الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً ملا أشري إليه يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
املادة الرابعة :بلوغ اخلسائر املرتاكمة للشركة  %35فأكثر ومبا يقل عن  %50من
رأس ماهلا
أ ) جيب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخري بإعالن مستقل عند بلوغ
خسائرها املرتاكمة  %35فأكثر ومبا يقل عن  %50من رأس ماهلا ،على أن
يتضمن اإلعالن مقدار اخلسائر املرتاكمة ونسبتها من رأس املال ،واألسباب
الرئيسة اليت أدت إىل بلوغ هذه اخلسائر واالجراءات اليت ستتخذها الشركة
حياهلا ،مع اإلشارة يف اإلعالن إىل أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات
عليها ،ويف حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقاً هلذه الفقرة مع اإلعالن اخلاص
بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل يف
حال قامت بتضمينه يف اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
ب ) تضيف السوق عالمة إىل جانب اسم الشركة يف موقع السوق اإللكرتوني ترمز
إىل بلوغ اخلسائر املرتاكمة للشركة  %35فأكثر ومبا يقل عن  %50من رأس
ماهلا ،فور صدور اإلعالن املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
ج ) عند احلصول على تقرير من احملاسب القانوني يوضح مركزها املالي ،جيب على
الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخري بإعالن مستقل عند خفض
خسائرها املرتاكمة عن  %35من رأس ماهلا ،على أن يتضمن اإلعالن اإلجراءات
اليت اختذتها الشركة لتعديل أوضاعها ،ويرفق باإلعالن تقرير من احملاسب
القانوني املشار إليه يف هذه الفقرة.
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د ) حتذف السوق العالمة املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة فور إعالن
الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً ملا أشري إليه يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
ه ) عند اخنفاض اخلسائر املرتاكمة للشركة إىل ما دون  %35ومبا ال يقل عن %20
من رأس ماهلا تطبق على الشركة املادة الثالثة من هذه اإلجراءات والتعليمات.
املادة اخلامسة :بلوغ اخلسائر املرتاكمة للشركة  %50فأكثر من رأس ماهلا
أ ) جيب على الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخري بإعالن مستقل عند بلوغ
خسائرها املرتاكمة  %50فأكثر من رأس ماهلا ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار
اخلسائر املرتاكمة ونسبتها من رأس املال ،واألسباب الرئيسة اليت أدت إىل بلوغ
هذه اخلسائر ،مع اإلشارة يف اإلعالن إىل أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات
والتعليمات عليها  .ويف حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقاً هلذه الفقرة مع اإلعالن
اخلاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن
مستقل يف حال قامت بتضمينه يف اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية األولية أو
السنوية.
ب ) تضيف السوق عالمة إىل جانب اسم الشركة يف موقع السوق اإللكرتوني ترمز
إىل بلوغ اخلسائر املرتاكمة للشركة  %50من رأس ماهلا فور صدور اإلعالن
املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
ج ) مع مراعاة أحكام املادة اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات ،جيب على
الشركة بعد إعالنها بلوغ خسائرها املرتاكمة  %50فأكثر من رأس ماهلا
اإلعالن عن اآلتي:
(  ) 1تاريخ آخر يوم يتسنى فيه جمللس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية
لالجتماع ،وتاريخ آخر يوم النعقاد اجلمعية العامة غري العادية ملعاجلة
اخلسائر املرتاكمة.
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(  ) 2توصية جملس اإلدارة للجمعية العامة غري العادية حيال خسائرها
املرتاكمة فور صدورها ،إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه ،أو حل
الشركة قبل األجل احملدد يف نظامها األساس.
(  ) 3تاريخ آخر يوم إلمتام عملية االكتتاب يف زيادة رأس املال ملعاجلة
اخلسائر املرتاكمة -حيثما ينطبق .-

د ) عند احلصول على تقرير من احملاسب القانوني يوضح مركزها املالي ،جيب على
الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخري بإعالن مستقل عند خفض
خسائرها املرتاكمة عن  %50من رأس ماهلا ،على أن يتضمن اإلعالن اإلجراءات
اليت اختذتها الشركة لتعديل أوضاعها ،ويرفق باإلعالن تقرير من احملاسب
القانوني املشار إليه يف هذه الفقرة.
ه ) حتذف السوق العالمة املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة وذلك فور إعالن
الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً ملا أشري إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة.
و ) عند اخنفاض اخلسائر املرتاكمة للشركة إىل ما دون  %50ومبا ال يقل عن %20
من رأس ماهلا تطبق على الشركة املادة الثالثة أو املادة الرابعة من هذه اإلجراءات
والتعليمات ،حبسب احلال.
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الباب الثالث
إلغاء اإلدراج
املادة السادسة :إلغاء اإلدراج
يلغى إدراج أسهم الشركة عند انقضاء الشركة بقوة النظام وفق الفقرة ( )2من املادة
اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات أو إذا قررت اجلمعية العامة غري العادية حل
الشركة قبل األجل احملدد وفق فقرة ( )1من املادة اخلمسني بعد املائة من نظام
الشركات.
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