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الباب األول :أحكام متهيدية

املادة األوىل :طرح األوراق املالية
يقصــد بطــرح األوراق املاليــة لغــرض تطبيــق ــدا الالئحــة إصــدار أوراق ماليــة ،أو دعــوة
اجلمهور لالكتتاب فيها ،أو الرتويج هلا بشـك مباشـر أو ـري مباشـر ،أو أر تصـريح
أو بيــان أو اتصــا يعــد مــن حيــث األملــر املرتتــب عليــه بيعـاً أو إصــداراً أو عرضـاً لــأوراق
املالية ،وال يشم ذلك املفاوضات األولية أو العقود املربمة مع متعهدر التغطية أو بينهم.
املادة الثانية :التعريفات ونطاق التطبيق
أ)

يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف دا الالئحة نظام السـوق املاليـة الصـادر
باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ  1424/6/2ـ.

ب)

يقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة يف ــدا الالئحــة املعــاني املوضــحة هلــا يف
النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح يئة السوق املالية وقواعـد ا
ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.

ج)

ال تسرر أحكام دا الالئحة على وحدات صناديق االستثمار.
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الباب الثاني :أحكام عامة
املادة الثالثة :طرح االوراق املالية يف اململكة
ال جيوز طرح أوراق مالية يف اململكة إال مبوجب أحكام دا الالئحة.
املادة الرابعة :الطارح
يعد طارحاً لأوراق املالية ك من قدم عرضاً ،أو قام بدعوة شـخص إىل تقـديم عـرض
يؤدر عند قبولـه إىل إصـدار أو بيـع أوراق ماليـة ،إمـا بواسـطته ،وإمـا بواسـطة شـخص
آخر مت عم ترتيبات معه إلصدار األوراق املالية أو بيعها.
املادة اخلامسة :املطروح عليه
أ)

يعد مطروحاً عليه أر من األشخاص اآلتي بيانهم:
)1

أر شخص يقوم الطارح بتقديم عرض إليه.

)2

أر شخص يقـوم الطـارح بتقـديم عـرض إىل وكيلـه الـدر يتصـرب بهـدا
الصفة.

)3

أر شــخص يتلقــى خــال فــرتة الطــرح عرض ـاً بــأوراق ماليــة مــن شــخص
(يشار إليه نا بـ "املـوزع") قـام الطـارح بعـرض تلـك األوراق املاليـة عليـه،
وكان الطارح يعلم أو جيدر بـه أن يعلـم -بشـك معقـو

 -أن املـوزع

يقدم ذلك العرض.
ب)

أل راض الفقرة (أ) من دا املادة ،ال يعد الطارح عاملاً بأن شخصاً يتصــــــــــرب
بصــفته وكــيالً للغــري أو بصــفته موزعـاً ،مــا مل حيصـ علــى معلومــات أو إقــرار
بأن دا الشخص يتصرب بهدا الصفة.
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املادة السادسة :حاالت طرح األوراق املالية
يكون طرح األوراق املالية إما طرحاً عاماً ،أو طرحاً لغرض اإلدراج يف السوق املوازيـة،
أو طرحاً خاصاً.
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الباب الثالث :الطــرح العام
املادة السابعة :تعريف الطرح العام
يعد طرح األوراق املالية طرحاً عاماً إذا مل يكـن ضـمن حـاالت الطـرح اخلـاص احملـددة
يف دا الالئحة ،أو طرحاً لغرض اإلدراج يف السوق املوازية.
املادة الثامنة :متطلبات الطرح العام
ال جيوز طرح أوراق مالية طرحاً عاماً مـا مل تسـتوب مجيـع املتطلبـات والشـروط الـواردة
يف قواعد التسجي واإلدراج.
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الباب الرابع :الطرح لغرض اإلدراج يف السوق املوازية
املادة التاسعة :متطلبات الطرح لغرض اإلدراج يف السوق املوازية
ال جيوز طرح أوراق مالية لغرض اإلدراج يف السوق املوازية ما مل تستوب مجيع
املتطلبات والشروط الواردة يف قواعد التسجي واإلدراج يف السوق املوازية.
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الباب اخلامس :الطرح اخلاص
املادة العاشرة :حاالت الطرح اخلاص
أ)

يكون طرح األوراق املالية طرحاً خاصاً يف أر من احلاالت اآلتية:
)1

إذا كان ـت األوراق املاليــة صــادرة عــن حكومــة اململكــة ،أو عــن يئــة
دولية تعرتب بها اهليئة.

ب)

)2

إذا كان الطرح مقصوراً على مستثمرين ذور خربة.

)3

إذا كان الطرح طرحاً حمدوداً.

جيوز للهيئة يف ري احلاالت الواردة يف الفقرة (أ) من دا املادة وبنـاً علـى طلـب
شــخص ير ــب يف طــرح أوراق ماليــة ،أن تقــرر اعتبــار الطــرح خاص ـاً ،شــريطة
االلتزام بالضوابط اليت تفرضها اهليئة.

املادة احلادية عشرة :املستثمرون ذوو اخلربة
يكون طرح األوراق املالية مقصوراً على مستثمرين ذور خربة عند توجيه الطرح إىل أر
من اآلتي:
)1

أشخاص مرخص هلم يتصرفون حلسابهم اخلاص.

)2

عمـــالً شـــخص مـــرخص لــــه مـــن اهليئـــة ملمارســـة أعمـــا اإلدارة شـــرط
استيفاً اآلتي:
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أ)

أن يكــون الطــرح بواســطة الشــخص املــرخص لـــه وأن تــتم مجيــع
االتصاالت ذات العالقة بواسطته.

ب)

وأن يكــون الشــخص املــرخص لـــه قــد مت تعيينــه مــدير اســتثمار
بشـــروط هكنـــه مـــن ارـــاذ القـــرارات اخلاصـــة بقبـــو الطـــرح
اخلــــاص لــــأوراق املاليــــة نيابــــة عــــن العميــ ـ دون احلاجــــة إىل
احلصو على موافقة سابقة منه.

حكومـة اململكـة ،أو أر يئـة دوليـة تعـرتب بهـا اهليئـة ،أو السـوق وأر

)3

سوق مالية أخرى تعرتب بها اهليئة ،أو مركز اإليداع.
)4

شركات استثمارية تتصرب حلسابها اخلاص.

)5

مستثمرون متخصصون.

)6

أر أشخاص آخرين حتدد م اهليئة.

املادة الثانية عشرة :الطرح احملدود
أ)

يكون طرح األوراق املالية طرح ًا حمدوداً يف أر من احلاالت اآلتية:
( ) 1أ)

إذا كان الطرح على ستني مطروحاً عليه أو أق من ري
املستثمرين ذور اخلربة.

(ب)

وكان املبلغ املرتتب على ك مطروح عليه ال يق عن مليون
ريا سعودر أو ما يعادلـه .وجيوز أن يكون املبلغ املرتتب على
ك مطروح عليه أق من املبلغ احملدد يف دا الفقرة إذا كان
كام قيمة األوراق املالية املطروحة ال يتجاوز مخسة ماليني
ريا سعودر أو ما يعادهلا.
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ب)

)2

إذا كان املطروح عليه موظفاً لدى املصدر أو لدى تابع له.

)3

إذا كان املطروح عليه تابعاً للمصدر.

)4

إذا استوفى الطرح أر متطلبات أخرى حتدد ا اهليئة.

ال جيوز طرح أوراق مالية من الفئة نفسها طرح ًا حمدوداً بناً علـى الفقـرة (أ)1/
مــن ــدا املــادة أكثــر مــن مــرة واحــدة خــال االملــي عشــر شــهراً التاليــة النتهــاً
الطرح.

املادة الثالثة عشرة :متطلبات الطرح اخلاص
أ)

ال جيــوز ألر شــخص طــرح أوراق ماليــة طرح ـاً خاص ـاً مــا مل يســتوب املتطلبــان
اآلتيان:
)1

أن يكون الطرح بواسطة شخص مرخص لـه ملمارسة نشاط الرتتيب.

)2

إشعار الطارح للهيئة كتابياً بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )1من ـدا
الالئحة قب عشـرة أيـام علـى األقـ مـن التـاريخ املقـرتح للطـرح ،وتقـديم
املعلومات اآلتية للهيئة:
أ)

إقــرار مــن الطــارح بالصــيغة الــواردة يف امللحــق رقــم ( )2مــن ــدا
الالئحة.

ب)

إقـــرار مـــن الشـــخص املـــرخص لـــه الـــدر يـــتم الطـــرح بواســـطته
بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )3من دا الالئحة.

ج)

نسخة من أر مستند سوب يستخدم يف اإلعالن عن الطرح.
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ب)

إذا رأت اهليئة بعد تقديم إشعار الطرح اخلاص واملعلومـات األخـرى ذات العالقـة
مبوجب الفقرة ( أ )2/من دا املادة أن طرح األوراق املالية املقرتح قـد ال يكـون
يف مصلحة املستثمرين يف اململكة ،أو ميكن أن ينـتج عنـه إخـال بالنظـام ،أو
لوائحه التنفيدية ،فإنه جيوز هلا اراذ اآلتي:
)1

إجراً أر استقصاًات ترا ا مناسبة مبا يف ذلـك طلـب حضـور الشـخص
املعي ،أو من ميثله أمام اهليئة لإلجابة عن أسئلة اهليئـة ،وشـرح املسـائ
اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطرح اخلاص.

)2

الطلب من الشخص املعي أو ريا تقـديم معلومـات إضـافية ،أو تأكيـد
صحة املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتدد ا.

ج)

إذا قـررت اهليئــة ،بعــد اراذ ــا اإلجــراًات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن
دا املادة ،أن الطرح اخلاص مـا زا يف ـري مصـلحة املسـتثمرين يف اململكـة،
أو ميكن أن ينتج عنـه إخـال بالنظـام أو لوائحـه التنفيديـة ،جيـوز للهيئـة ،بعـد
إعطاً الطارح فرصة كافية لتقـديم وجهـة نظـرا ،إصـدار "تبليـغ" للطـارح بعـدم
جواز القيام بالطرح اخلاص ،أو نشر "إخطار" حيظر طرح أو بيع أو نقـ األوراق
املالية اليت يشملها الطرح.

د)

حيــق للطــارح تقــديم تظلــم إىل اللجنــة مــن القــرارات أو اإلجــراًات الــيت تتخــد ا
اهليئة وفقاً ألحكام الفقرة (ج) من دا املادة.

ـ)

جيب علـى الطـارح خـال فـرتة أقصـا ا عشـرة أيـام مـن اكتمـا الطـرح تقـديم
قائمـــة للهيئـــة بأمســـاً مجيـــع األشـــخاص الـــدين قـــاموا بشـــراً األوراق املاليـــة
وتفاصي املتحصالت اإلمجالية للطرح.
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و)

إذا مل يكتمـ الطــرح يف التــاريخ احملــدد النتهــاً عمليــة الطــرح املــبني يف إشــعار
الطــرح اخلــاص املقــدم للهيئــة وفقــا للفقــرة (أ )2/مــن ــدا املــادة ،وجــب علــى
الطـارح أن يقـدم للهيئـة خـال عشـرة أيـام إشـعارًا خطيـ ًا موقعـاً منـه يؤكـد فيـه
عدم اكتما الطرح.

املادة الرابعة عشرة :مسؤولية الشخص املرخص لـه
جيب على الشخص املرخص له الدر يتم الطـرح بواسـطته التأكـد مـن اسـتيفاً مجيـع
الشروط واملتطلبات الواردة يف الفقرات (أ ،ـ،و) من املادة ( ،)13و املادة ( )15من ـدا
الالئحة.
املادة اخلامسة عشرة :املعلومات املقدمة للمستثمرين
أ)

جيب على الطارح أن يضمن تزويد املستثمرين باملعلومات الكافيـة حـو الطـرح
اخلـــاص لتمكيـــنهم مـــن ارـــاذ القـــرار الســـليم ،وأن تكـــون تلـــك املعلومـــات
صحيحة وواضحة و ري مضللة.

ب)

جيب أن حتتوى مستندات الطرح اخلـاص الـيت تسـتخدم يف اإلعـالن عـن الطـرح
على بيان واضح بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )4من دا الالئحة.

املادة السادسة عشرة :إعالنات الطرح اخلاص
ال جيــوز ألر شــخص وضــع أو إرســا أر إعــالن عــن أوراق ماليــة (كمــا ــو معــرب يف
الئحة األشخاص املرخص هلم والئحة أعمـا األوراق املاليـة) يتعلـق بـالطرح اخلـاص دون
استيفاً املتطلبني اآلتيني:
)1

أن يكــون اإلعــالن عــن األوراق املاليــة موجهـاً فقــط لأشــخاص الــدين جيــوز أن
يعرض عليهم الطرح اخلاص وفقاً ألحكام دا الالئحة.
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)2

وأن يســتوب اإلعــالن عــن األوراق املاليــة متطلبــات الئحــة أعمــا األوراق املاليــة
والئحة األشخاص املرخص هلم ذات العالقة.

املادة السابعة عشرة :عدم اخلضوع لاللتزامات املستمرة
استثناً من أحكام دا الباب ،ال يلزم طارح أوراق ماليـة طرحـاً خاصـاً أن يقـدم للهيئـة
أو يسج لديها أو لدى السوق أر مستند يتعلق بـالطرح ،أو أن يبلـغ اهليئـة بـأر تطـورات
جو رية تتعلق بتلك األوراق املالية.
املادة الثامنة عشرة :القيود على نشاط السوق الثانوية
أ)

ال جيوز لشخص (يشار إليه نا بـ "الناق ") اشرتى أوراقـاً ماليـة مـن خـال طـرح
خاص أن يعرض تلك األوراق املالية ،وال أن يبيعهـا علـى شـخص (يشـار إليـه نـا
بـ "املنقو إليه") ما مل يكن ذلـك العـرض أو البيـع مت بواسـطة شـخص مـرخص
لـه ،وشرط استيفاً أحد املتطلبات اآلتية:
)1

أن يكون السعر املتوجب سدادا لقاً تلك األوراق املالية يسـاور أو يزيـد
على مليون ريا سعودر أو ما يعادله.

ب)

)2

عرض األوراق املالية أو بيعها على مستثمر ذر خربة.

)3

عرض األوراق املالية أو بيعها يف أر حاالت أخرى وفقا ملا حتددا اهليئة.

إذا تعــدر حتقيــق مــا ورد يف الفقــرة (أ )1/مــن ــدا املــادة بســبب اافــاض ســعر
األوراق املالية اليت يتم عرضها أو بيعها للمنقـو إليـه منـد تـاريخ الطـرح اخلـاص
األصلي ،فإنه جيوز للناق أن يعرض أو يبيع املنقو إليـه أوراقـا ماليـة إذا كـان
13

سعر شرائها خال فرتة الطرح اخلاص األصلي يساور أو يزيد على مليـون ريـا
سعودر أو ما يعادله.
ج)

إذا تعدر حتقيـق مـا ورد يف الفقـرة (ب) مـن ـدا املـادة ،جيـوز للناقـ أن يعـرض
األوراق املالية أو أن يبيعها إذا قام ببيع ك ما ميلك منها إىل منقو إليه واحد.

د)

تســـرر أحكـــام الفقـــرات (أ ،ب ،ج) مـــن ـــدا املـــادة علـــى مجيـــع األشـــخاص
الالحقني املنقولة إليهم تلك األوراق املالية.

ـ)

تسقط القيود الواردة يف دا املادة عند قبـو إدراج أوراق ماليـة مـن فئـة األوراق
املالية نفسها اخلاضعة هلدا القيود يف السوق.

14

الباب اخلامس :املسؤولية عن عدم صحة املستندات
املادة التاسعة عشرة :املسؤولية عن عدم صحة املستندات أو عدم اكتماهلا
حتــدد املســؤولية عــن عــدم صــحة مســتندات الطــرح اخلــاص أو نشــرة اإلصــدار أو عــدم
اكتماهلا وفقاً ملا يقضي به النظام.
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الباب السادس :النشر والنفاذ

املادة العشرون  :النشر والنفاذ
تكون دا الالئحة نافدة من تاريخ نشر ا.
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امللحق 1
حمتويات إشعار الطرح اخلاص
(يقدم على األوراق الرمسية للطارح)
جيــب أن يكــون اإلشــعار موقع ـاً مــن الطــارح أو أحــد املس ـؤولني املفوضــني لديــه ويقــدم
للهيئة قب عشرة أيام على األق من التـاريخ املقـرتح للطـرح ،وأن حيتـور علـى املعلومـات
اآلتية:
)1

اسم املصدر ومكان تسجيله وعنوان مقر عمله الـرئيس ،وعـدد وأنـواع األوراق
املالية املراد طرحها.

)2

اسم الطارح ومكان تسجيله وعنوان مقر عمله الرئيس

)3

إقرار بأن الطـارح ير ـب يف إجـراً طـرح خـاص وحيـدد فيـه أر حالـة مـن حـاالت
الطــرح اخلــاص املشــار إليهــا يف املــادة ( )10مــن ــدا الالئحــة ينــدرج حتتهــا ــدا
الطرح اخلاص.

)4

اسم وعنوان الشخص املرخص لـه الدر سيتم الطرح بواسطته.

)5

التواريخ املقرتحة لبدً وانتهاً عملية الطرح.

)6

فئات األوراق املالية املراد طرحها.

)7

سعر طرح األوراق املالية (بالريا السعودر).

)8

عدد املطروح عليهم.
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)9

عــدد األوراق املاليــة وأنواعهــا الــيت ســـبق إصــدار ا خــال االملــي عشــر شـــهراً
املاضية.

 ) 10املبلغ األدنى الالزم سدادا من قب ك مطروح عليه ،إن وجد.
 ) 11العــــدد اإلمجــــالي لــــأوراق املاليــــة املــــراد طرحهــــا والعــــدد اإلمجــــالي لــــأوراق
املالية اليت سبق إصدار ا.
 ) 12إيضاح هامل األوراق املالية املطروحة أو اختالفها مع بيان أوجه االختالب.
 ) 13يف حالة الطرح احملدود ،أمساً مجيع األشخاص املطروح عليهم.
 ) 14تفاصــي أر لالفــة تنطــور علــى ـ

أو خيانــة أمانــة أو أر لالفــة منصــوص

عليها يف النظام أو لوائحـه التنفيديـة ،أويف أر نظـام آخـر متعلـق بالشـركات أو
سـ ـ األمـــوا إذا كـــان الطـــارح أو أر مـــن أعضـــاً جملـــس اإلدارة أو كبـــار
التنفيديني أو الشركاً املسيطرين أو الشركاً املؤسسـني يف الطـارح قـد أديـن
من قب سلطة قضائية بارتكـاب أر مـن ذلـك ،مبـا يف ذلـك التفاصـي اخلاصـة
بــالطرب املــدان واســم الســلطة القضــائية الــيت حكمــت بإدانــة ذلــك الشــخص،
وتاريخ اإلدانة والتفاصي الكاملة عن املخالفة والعقوبة اليت أوقعت.
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امللحق 2
إقرار الطارح
(يقدم على األوراق الرمسية للطارح)
إىل :يئة السوق املالية
حنن ،بصفتنا _______________________ (اذكر اسم الطارح/الطـارحني)
نقــر ،جمــتمعني ومنفــردين ،بأنــه ب ـد علمنــا واعتقادنــا (وبعــد احلــرص التــام واملعقــو
للتأكد مـن ذلـك ) بـأن املعلومـات املضـمنة يف إشـعار الطـرح اخلـاص ومسـتندات الطـرح
اليت سوب تستخدم يف اإلعالن عنه مطابقة للحقيقـة و صـحيحة وواضـحة و ـري مضـللة
وليس فيها أر قصور من شأنه التأملري يف فحوى تلك املعلومات.
ونقــر أيض ـاً بأن ـه قــد مت اســتيفاً مجيــع الشــروط ذات العالقــة الالزمــة للقيــام ب ـالطرح
اخلاص .وأنه جرى تقديم ،أو سوب جيرر تقديم ،مجيع املعلومات واملستندات املطلوب
تقدميها للهيئة مبوجب الئحة طرح األوراق املالية.
وبهــدا نفــوض اهليئــة تبــاد أر معلومــات ذات عالقــة مــع اهليئــات واجلهــات والوكــاالت
املسؤولة عن اإلشراب على اخلدمات املالية وأر جهات أخرى ذات عالقة.

االســم _________ :

االســم _________ :

التوقيع _________ :

التوقيع _________ :

التاريخ _________ :

التاريخ _________ :
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امللحق رقم 3
إقرار الشخص املرخص لـه
(يقدم على أوراق الشخص املرخص لـه)

إىل :يئة السوق املالية
حنـــن ( _______________________ ،اذكـــر اســـم الشـــخص املـــرخص لــــه)
(املشــــــار إليــــــه فيمــــــا بعــــــد بـــــــ"الشخص املــــــرخص لــــــه") ،نؤكــــــد تعييننــــــا مــــــن
___________________ (اذكــــر اســــم الطــــارح) (املشــــار إليــــه فيمــــا بعــــد بـــــ"
الطارح") لطرح األوراق املالية اخلاصة بالطارح.
ونقر أيضاً أنه بد علمنا واعتقادنا (وبعد احلرص التام واملعقو للتأكد من ذلك) بـأن
الطارح استوفى مجيع الشروط ذات العالقة الالزمة للقيام بالطرح اخلاص وأنه قـدم أو
سوب يقدم إىل اهليئة مجيع املعلومات واملستندات املطلوب تقدميها مبوجـب الئحـة طـرح
األوراق املالية.
و بهــدا نفــوض اهليئــة تبــاد أر معلومــات ذات عالقــة مــع اهليئــات واجلهــات والوكــاالت
املسؤولة عن اإلشراب على اخلدمات املالية وأر جهات أخرى ذات عالقة.
مت توقيع دا الومليقة نيابة عن الشخص املرخص لـه من املفوض إليه بالتوقيع.
االســم ______________ :
التوقيع ______________ :
التاريخ ______________ :
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امللحق رقم 4
البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص

جيب أن حتتور مستندات الطرح اخلاص على البيان اآلتي:
"ال جيوز توزيع دا املسـتند يف اململكـة إال علـى األشـخاص احملـددين يف الئحـة
طرح األوراق املالية الصادرة عن يئة السوق املالية.
وال تعطي يئة السوق املالية أر تأكيـد يتعلـق بدقـة ـدا املسـتند أو اكتمالـه،
ورل ـي نفســها صــراحة مــن أر مســؤولية أو أر خســارة تنــتج عمــا ورد يف ــدا
املســتند أو االعتمــاد علــى أر جــزً منــه .وجيــب علــى الــرا بني يف شــراً األوراق
املاليــة املطروحــة مبوجــب ــدا املســتند حتــرر مــدى صــحة املعلومــات املتعلقــة
باألوراق املالية حمـ الطـرح .ويف حـا تعـدر فهـم حمتويـات ـدا املسـتند ،جيـب
استشارة مستشار مالي مرخص".
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