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الباب األول
هحكام عامة

املادة األوىل :هحكام متهيدية
يُقصد بكلمة (النظام) هينما وردت يف هذه القواعد نظام السوق املالية الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
املادة الثانية :النطاق والتطبيق
أ) تهدف هذه القواعد إىل تنظيم طرح األسهم وتسجيلها وقبول إدراجها يف السوق
املوازية يف اململكة.
ب) ا اوز طرح هسهم بغرض إدراجها يف السوق املوازية إا بعد استيفاء املتطلبات
والشروط املنصوص عليها يف هذه القواعد.
ج) ا تسري تعليمات بناء سجل األوامر وختصيص األسهم يف ااكتتابات األولية على
طرح األسهم الذي يتم مبوجب هذه القواعد.
د) تعد اححة حوكمة الشركات اسرتشادية جلمي املصدرين املدرجة هسهمهم يف
السوق املوازية ما مل ينص نظام هو اححة هخرى هو قرار من جملس ائيئة على
إلزامية بعض ما ورد فيها من هحكام على املصدرين املدرجة هسهمهم يف السوق
املوازية.
ه) ا تُخلّ هذه القواعد مبا ورد يف اححة طرح األوراق املالية من هحكام.
املادة الثالثة :التعريفات
أ) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاني املوضحة ئا يف النظام
ويف قاحمة املصطلحات املستخدمة يف لواح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل
يقضِ سياق النص بغري ذلك.
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ب) لغرض تطبيق هحكام هذه القواعدو يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة هدناه
املعاني املوضحة همام كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
نشرة اإلصدار :الوثيقة املطلوبة لطرح األسهم مبوجب نظام السوق املالية وهذه
القواعد.
السوق املوازية :السوق اليت تُتداول فيها األسهم اليت مت تسجيلها وقبول إدراجها
مبوجب هذه القواعدو وحقوق األولوية اخلاصة بتلك األسهم.
السوق الرحيسية :السوق اليت تُتداول فيها األوراق املالية اليت مت تسجيلها وقبول
إدراجها مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج.
تعميم املساهمني :املستند املطلوب يف احلاات احملددة يف هذه القواعد لتعديل رهس
مال املُصدر بغرض متكني املساهمني من التصويت يف اجلمعية العامة ذات العالقة
بناءً على دراية وإدراك.
اجلمهور :تعين يف هذه القواعد األشخاص غري املذكورين هدناه:
)1

تابعي املصدر.

)2

املساهمني الكبار يف املصدر.

)3

هعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف املصدر.

)4

هعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر.

)5

هعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني الكبار يف
املصدر.

)6

هي هقرباء لألشخاص املشار إليهم يف (1و2و3و 4هو  )5هعاله.

)7

هي شركة يسيطر عليها هي من األشخاص املشار إليهم يف (1و2و3و4و5
هو  )6هعاله.
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)8

األشخاص الذين يعملون بااتفاق معاس وميلكون جمتمعني ( )%5هو هكثر
من فئة األسهم املراد إدراجها.

مستثمر مؤهل :هيٌّ من األشخاص اآلتي بيانهم:
 )1هشخاص مُرخص ئم يتصرفون حلسابهم اخلاص.
 )2عمالء شخص مرخص ل يف ممارسة هعمال اإلدارة شريطة هن
يكون ذلك الشخص املرخص ل قد مت تعيين بشروط متكن من
اختاذ القرارات اخلاصة بقبول املشاركة يف الطرح وااستثمار يف
السوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة إىل احلصول على
موافقة مسبقة من .
 )3حكومة اململكةو هو هي جهة حكوميةو هو هي هيئة دولية تعرتف
بها ائيئةو هو السوقو وهي سوق مالية هخرى تعرتف بها ائيئةو هو
مركز اإليداع.
 )4الشركات اململوكة من احلكومةو مباشرة هو عن طريق حمفظة
يديرها شخص مرخص ل يف ممارسة هعمال اإلدارة.
 )5الشركات والصناديق املؤسسة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية.
 )6صناديق ااستثمار.
 )7مستثمرون هجانب مؤهلون.
 )8هي هشخاص اعتباريني آخرين اوز ئم فت حساب استثماري يف
اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 )9هشخاص طبيعيون اوز ئم فت حساب استثماري يف اململكة
وحساب لدى مركز اإليداعو ويستوفون هي من املعايري اآلتية:
أ) هن يكون قد قام بصفقات يف هسواق األوراق املالية ا يقل
جمموع قيمتها عن هربعني مليون ريال سعودي وا تقل عن
عشرة صفقات يف كل رب سنة خالل ااثين عشرة شهراس
املاضية.
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ب) هن يتجاوز متوسط حجم حمفظة هوراق املالية عشرة ماليني
ريال سعودي خالل ااثين عشرة شهراس املاضية.
ج) هن يكون حاصالس على الشهادة العامة للتعامل يف األوراق
املالية املعتمدة من قبل ائيئة.
)10

هي هشخاص آخرين حتددهم ائيئة.

املادة الرابعة :الفئات اليت حيق ئا املشاركة يف السوق املوازية
ه ) يقتصر الطرح مبوجب هذه القواعد على فئات املستثمرين املؤهلنيو ويعدّ
املستشار املالي للمصدر مسؤواس عن التأكد من االتزام بهذه الفقرة.
ب ) يقتصر تداول األسهم املدرجة يف السوق املوازية على املستثمرين املؤهلني .ويعدّ
الشخص املرخص ل الذي يتم من خالل تداول األسهم يف السوق املوازية
وحقوق األولوية اخلاصة بتلك األسهم مسؤواس عن التأكد من االتزام بهذه
الفقرة.
ج ) اب يف مجي األحوال على األشخاص املرخص ئم التأكد من معرفة
عمالحهم من املستثمرين املؤهلني باملخاطر املرتبطة بااستثمار يف السوق
املوازيةو واحلصول على تأكيد كتابي منهم يفيد بأنهم على علم واطالع بهذه
املخاطرو وذلك قبل بدحهم باملشاركة يف السوق املوازية.
د ) استثناءً من الفقرة (ب) من هذه املادةو اوز ملساهمي املصدر – من غري
املستثمرين املؤهلني – الذين متلكوا هسهمهم قبل إدراجها يف السوق املوازية
التداول يف تلك األسهم ويف حقوق األولوية الصادرة عن ذلك املصدر .ويعدّ
الشخص املرخص ل الذي يتم من خالل تداول األسهم يف السوق املوازية
وحقوق األولوية اخلاصة بتلك األسهم مسؤواس عن التأكد من االتزام بهذه
الفقرة.
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املادة اخلامسة :تعيني ممثلي املُصدر
ه ) اب على املُصدر تعيني مُم ِثلَني ل همام ائيئة جلمي األغراض املتعلقة بالنظام وهذه
القواعدو على هن يكون هحدهما عضو جملس إدارة واآلخر من كبار التنفيذيني.
ب ) اب على املُصدر تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية ااتصال مبمثلي و مبا يف ذلك
هرقام هاتف املكتبو واجلوالو والفاكسو وعنوان الربيد اإللكرتوني.
املادة السادسة :حق التظلم
حيق ألي شخص خاض ئذه القواعد التظلم إىل اللجنة يف شأن هي قرار هو إجراء
تتخذه ائيئة وفقاس ألحكام هذه القواعد.
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الباب الثاني
مستشارو املُصدر

املادة السابعة :تعيني املستشارين
أ) اب على املُصدر تعيني مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتسجيل هسهم وقبول
إدراجها يف السوق املوازيةو واب تقديم نشرة إصدار مع هو تعميم مساهمني
(حسبما ينطبق).
ب) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية تعيني مستشار مالي عند
اإللغاء ااختياري لإلدراج.
ج) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية تعيني مستشار مالي عندما
يتقدم بطلب لتخفيض رهس املال.
د) للهيئة يف مجي األوقات هن تطلب من املُصدر تعيني مستشار قانوني هو مستشار
مالي هو غريهما لتقديم املشورة إىل املُصدر حول تطبيق هحكام هذه القواعد هو
النظام هو لواحح التنفيذية.
املادة الثامنة :املتطلبات الواجب توافرها يف املستشار املالي والتزامات
أ) اب هن يكون املستشار املالي للمُصدر مرخصاس ل من ائيئة.
ب) عند تقديم املُصدر طلباس إىل ائيئة لتسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق
املوازيةو اب على املستشار املالي االتزام باآلتي:
 )1هن يكون جهة ااتصال الرحيسة م ائيئة يف ما يتعلق بالطلب.
 )2التأكد بنفس

 -بعد بذل العناية املهنية الالزمةو وااستفسار من املُصدر

ومستشاري -هن املُصدر قد استوفى مجي الشروط املطلوبة لتسجيل
هسهم وقبول إدراجهاو ومجي املتطلبات األخرى ذات العالقة.
 )3تقديم هي معلومات هو إيضاحات إىل ائيئة بالصيغة املطلوبة وخالل املهلة
الزمنية اليت حتددها؛ لغرض التحقق من التزام املستشار املالي واملُصدر
بالنظام ولواحح التنفيذية.
 )4تقديم خطاب إىل ائيئة بالصيغة الواردة يف امللحق ( )3من هذه القواعد.
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ج) إذا علم املستشار املالي بأي معلومات يرى هن تأخذها ائيئة بااعتبار خالل الفرتة
الواقعة بني تقديم اخلطاب املشار إلي يف الفقرة الفرعية ( )4من الفقرة (ب) من
هذه املادة وإدراج هسهم املُصدرو فيجب على املستشار املالي إبالغ ائيئة بها دون
تأخري.
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الباب الثالث
شروط التسجيل وقبول إدراج األسهم يف السوق املوازية

املادة التاسعة :الشروط املتعلقة باملُصدر
أ) اب هن يكون املُصدر شركة مساهمة سعوديةو هو شركة مساهمة مملوك
غالبية رهس مائا ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وتتمت جبنسية
إحدى دول اجمللس.
ب) عند تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق املوازيةو اب هن يكون املُصدر
مارس بنفس مباشرة هو من خالل واحدة هو هكثر من شركات التابعة نشاطاس
رحيس سا خالل سنة مالية واحدة على األقل.
ج) عند تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق املوازيةو اب هن يكون املُصدر
قد هعد قواحم املالية املراجعة عن السنة املالية السابقة على األقلو وهن يكون
إعدادها مت وفقاس ملعايري احملاسبة املعتمدة من ائيئة السعودية للمحاسبني
القانونيني.
د) للهيئة قبول طلب تسجيل هسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية غريَ مستوفٍ
ملتطلبات هذه املادة إذا رهت هن اإلدراج حيقق مصلحة املستثمرين وهن املصدر قد
قدم مجي املعلومات الالزمة للمستثمرين اليت متكنهم من الوصول إىل قرار مبين
على إدراك ودراية فيما يتعلق باملُصدر واألسهم موضوع الطلب.
املادة العاشرة :الشروط العامة املتعلقة بتسجيل هسهم املُصدر وقبول إدراجها يف السوق
املوازية
أ) يشرتط لتسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية هن تكون:
 )1مستوفية للشروط النظامية يف اململكة؛ و
 )2مصرحاس بها وفقاس للمتطلبات املنصوص عليها يف النظام األساسي للمُصدر
هو هي مستندات تأسيس هخرى.
ب) اب احلصول على موافقة جملس إدارة املُصدر على طرح هسهم قبل التقدم بطلب
تسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية.
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ج) اب هن تكون األسهم قابلة لنقل امللكية والتداولو واب احلصول على موافقة
ائيئة على هي قيود على نقل امللكيةو واب كذلك تزويد املستثمرين باملعلومات
املطلوبة إلتاحة التعامل يف تلك األسهم بشفافية وعدالة.
د) يُشرتط تسجيل األسهم وتسويتها من خالل مركز اإليداع.
ه) ا اوز للمُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية طرح وإصدار هسهم جديدة إا
وفقاس ئذه القواعد.
املادة احلادية عشرة :الشروط املتعلقة بتسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية
أ) يُشرتط لتسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية هن تكون لألسهم سيولة
كافية وقت اإلدراجو حبسب اآلتي:
 )1هن ا يقل عدد املساهمني من اجلمهور عن مخسني مساهم سا إذا كانت
القيمة السوقية اإلمجالية املتوقعة جلمي األسهم املطلوب إدراجها تزيد على
هربعني مليون ريالو هو مخسة وثالثني مساهماس إذا كانت القيمة السوقية
اإلمجالية املتوقعة جلمي األسهم املطلوب إدراجها تقل عن هربعني مليون
ريال؛ و
 )2هن ا تقل ملكية اجلمهور من فئة األسهم موضوع الطلب عن .%20
واوز للهيئة هن تسم بنسبة مئوية هقل هو بعدد هدنى من املساهمني إذا رهت ذلك
مالحماس بعد األخذ بااعتبار عدد األسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على املستثمرين
املؤهلني.
ب) تشكل املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة (ه) من هذه املادة التزاماس مستمراس على
املُصدر .وإذا علم املُصدر يف هي وقت  -بعد إدراج هسهم يف السوق املوازية  -هن
تلك املتطلبات غري مستوفاةو فعلي اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان
استيفاء املتطلبات ذات الصلة.
ج) اب هن يشمل طلب تسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية مجي األسهم
من الفئة املُ صدرة سابقاس هو املقرتح إصدارها إذا مل يسبق إدراج هسهم من الفئة
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نفسها يف السوق املوازية .وإذا سبق إدراج هسهم من الفئة نفسها يف السوق املوازيةو
وجب هن يشمل الطلب مجي األسهم اإلضافية املقرتح إصدارها من تلك الفئة.
د) ما مل يكن قد سبق إدراج هسهم من الفئة نفسها يف السوق املوازيةو اب هن ا
تقلّ القيمة السوقية اإلمجالية املتوقعة جلمي األسهم املطلوب إدراجها عند تاريخ
اإلدراج – يف مجي األحوال – عن عشرة ماليني ريال سعودي .واوز للهيئة املوافقة
على إدراج هسهم ذات قيمة هقل إذا اقتنعت بوجود سوق ذات سيولة كافية لتلك
األسهم.
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الباب الراب
التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية

املادة الثانية عشرة :طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق املوازية واملستندات املؤيدة
أ) اب على املُصدر الذي يرغب يف تسجيل هسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية
هن يقدم طلباس إىل ائيئة للحصول على موافقتهاو يتضمن املعلومات املطلوبة مبوجب
هذه القواعد وهن يسدد هي مقابل مالي حتدده ائيئة.
ب) اب على املُصدر هن يرفق بطلب املقدم إىل ائيئة النسخ األصلية (هو املصدقة متى
ما كان ذلك مالحماس) من املستندات اآلتية (حيثما ينطبق):
 )1خطاب تعيني املستشار املالي.
 )2خطابات التفويض هو الوكاات الصادرة ملمثلي املُصدر اليت ختوئم التوقي
على نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق).
 )3قاحمة توض بيانات ااتصال باألشخاص الذين ئم عالقة بالطلب ويعملون
لدى املُصدر واملستشار املاليو واملستشار القانوني إن وجد.
 )4خطاب طلب للموافقة على تسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية
موق من ممثل مفوض إلي التوقي نيابةس عن املُصدر يتضمن املعلومات
املطلوبة يف امللحق ( )1من هذه القواعد.
 )5إقرار من املصدر بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )2من هذه القواعد.
 )6املوافقات الالزمة من اجلهات احلكومية ذات العالقة.
 )7قرار جملس إدارة املُصدر املتضمن املوافقة على تقديم طلب التسجيل وقبول
اإلدراج يف السوق املوازية.
 )8مسودة نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) باللغة العربية.
 )9شهادة السجلّ التجاري للمُصدر.
 )10النظام األساسي وعقد التأسيس للمُصدر.
 )11القواحم املالية املراجعة هو القواحم املالية املراجعة املوحدة للمُصدر (حيثما
ينطبق) للسنة املالية اليت تسبق تقديم الطلب مباشرة.
14

 )12هحدث قواحم مالية هولية.
 )13خطابات موافقة من مجي مستشاري املُصدر على استخدام همساحهم
وشعاراتهم وإفاداتهم يف نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما
ينطبق).
 )14خطاب من املستشار املالي للمُصدر بالصيغة الواردة يف امللحق ( )3من هذه
القواعد.
 )15نسخة إلكرتونية من مجي املستندات املشار إليها هعاله.
 )16هي مستندات هخرى تطلبها ائيئة.
ج) اب على املُصدر هن يقدم إىل ائيئة بعد املوافقة على نشرة اإلصدار هو تعميم
املساهمني (حسبما ينطبق) وقبل اإلدراجو نسخة هصلية (هو مصدقة متى ما كان
ذلك مالحماس) من املستندات اآلتية:
 )1نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني باللغة العربية موقعاس على كل صفحة
منها من ممثلي املُصدر املفوض إليهم التوقي .

 )2قاحمة باملساهمني واألسهم املخصصة ئم.
 )3خطاب حمدّث وموق علي و يتضمن املعلومات الواردة يف امللحق ( )1من
هذه القواعد.
 )4نسخة إلكرتونية من مجي املستندات املشار إليها هعاله (حيثما ينطبق).
د) اب على املُصدر هن حيتفظ بنسخ من مجي املستندات املشار إليها يف هذه املادة
مدة ا تقل عن مخس سنوات .وم عدم اإلخالل بهذه املدةو اب على املصدر يف
حال وجود دعوى قضاحية هو مطالبة (مبا يف ذلك هي دعوى قاحمة هو مهدد بإقامتها)
هو هي إجراءات حتقيق قاحمة تتعلق بتلك املستنداتو ااحتفاظ بها حلني انتهاء تلك
الدعوى القضاحية هو املطالبة هو إجراءات التحقيق القاحمة.
ه) إذا كان للمُصدر هسهم مدرجة يف السوق املوازيةو ا تنطبق هحكام الفقرات (ب)
و (ج) من املادة التاسعة والفقرات الفرعية ( )9و( )10و( )11و( )12من الفقرة (ب)
من هذه املادة عند تقديم طلب زيادة رهس املال لالستحواذ على شركة هو شراء
هصل هو إصدار هسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار حالَّة
األداء هو إصدار هسهم حقوق هولوية.
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و) إذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ احملدد انتهاء عملية الطرح املبني يف نشرة
اإلصدار املقدمة للهيئةو وجب على املستشار املالي هن يقدم للهيئة خالل عشرة هيام
من انتهاء فرتة الطرح إشعاراس كتابياس موقعاس من يؤكد في عدم اكتمال الطرح.
ز) ا تنطبق هحكام هذه املادة على إصدار الرمسلة.
املادة الثالثة عشرة :الطلبات املعلقة
للهيئة بناءً على تقديرها احملض إلغاء طلب تسجيل هسهم وقبول إدراجها يف السوق
املوازية متى ما رهت هن ذلك الطلب قد ظل معلقاس .ويرتتب على إلغاء الطلب يف هذه
احلالة هن يقدم املُصدر طلب سا جديدسا وفقاس لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه القواعد
إذا رغب يف تسجيل وإدراج األسهم حملّ الطلب امللغي.
املادة الرابعة عشرة :نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني
أ) اب هن تتضمن نشرة اإلصدار املعلومات الواردة يف امللحق ( )4من هذه القواعد.
واوز هن تتضمن نشرة اإلصدار معلومات إضافيةو على هن تكون تلك املعلومات
يف إطار املتطلبات املنصوص عليها يف امللحق ( )4من قواعد التسجيل واإلدراج.
ب) اب هن يتضمن تعميم املساهمني املعلومات الواردة يف امللحق ( )5من هذه القواعد
– يف حالة زيادة رهس املال من خالل إصدار هسهم جديدة مقابل ما على الشركة
من ديون معينة املقدار حالَّة األداء – هو الواردة يف امللحق ( )6من هذه القواعد – يف
حالة زيادة رهس املال لالستحواذ على شركة هو شراء هصل  .-واوز هن يتضمن
تعميم املساهمني معلومات إضافيةو على هن تكون تلك املعلومات يف إطار
املتطلبات الواردة يف املادة الثانية والثالثني هو امللحق ( )4من قواعد التسجيل
واإلدراج (حسبما ينطبق).
ج) اب هن تكون مسودة نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) اليت
تقدَّم إىل ائيئة معدّة باللغة العربية.
د) اب اإلشارة يف هام

مسودة نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق)

اليت تقدَّم إىل ائيئةو إىل الفقرات ذات العالقة املنصوص عليها يف هذه القواعدو
م إيضاح هي تغيري عن مسودات سابقةو واب هن تتضمن كل مسودة نشرة
إصدار يف الصفحة األوىل رقم املسودة وتاريخ التقديم.
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املادة اخلامسة عشرة :املوافقة على نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني
أ) ا اوز نشر نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) وإطالع اجلمهور
على النشرة هو التعميم قبل موافقة ائيئة علي  .وللمُصدر – بعد احلصول على
موافقة ائيئة الكتابية – إطالع هشخاص حتددهم ائيئة على املسودة النهاحية من
نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني.
ب) استثناء من الفقرة (ه) من هذه املادة يسم للمستشار املالي للمصدر – قبل
احلصول على موافقة ائيئة على نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما
ينطبق) – عرض معلومات عن املُصدر وقواحم املالية على جمموعة من املستثمرين
املؤهلني دون ذكر اسم املُصدر؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة املستثمرين
املؤهلني املشاركة يف ااكتتاب يف هسهم املُصدر يف حال طرحها.
ج) توافق ائيئة على نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) عند اقتناعها
بأن املعلومات الواردة في مستوفية للحد األدنى من الشروط املنصوص عليها يف
النظام وهذه القواعد.
د) تراج ائيئة نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) خالل ثالثني يوماس
من تاريخ تسلم مجي املعلومات واملستندات املطلوبة.
ه) إذا رهت ائيئة بعد مراجعة نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) هن
تسجيل األسهم وقبول إدراجها املقرتح ميكن هن ينتج عن إخالل بالنظام هو لواحح
التنفيذية جاز ئا اختاذ هي من اآلتي:
 )1هن جتري هي استقصاءات تراها مناسبة.
 )2هن تطلب من املُصدر هو من ميثل احلضور همام ائيئة لإلجابة عن هسئلة
ائيئة وشرح املساحل اليت ترى ائيئة هن ئا عالقة بالطلب.
 )3هن تطلب من مقدم الطلب هو هي طرف آخر تقديم معلومات إضافية هو
تأكيد صحة املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها.
 )4هن تؤجل اختاذ هي قرار حسبما تراه ضرورياس وبشكل معقول إلجراء مزيد
من الدراسة هو التحقق.
و) إذا قررت ائيئة بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة (هـ) من هذه املادة
هن الطرح بناءً على نشرة اإلصدار هو زيادة رهس املال بناءً على تعميم املساهمني قد
ينتج عن إخالل بالنظام هو لواحح التنفيذيةو فعلى ائيئة هن تصدر "تبليغاس" للمُصدر
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بعدم اعتماد نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق)و هو هن تنشر
"إخطاراس" حيظر طرح هو زيادة رهس املال هو بي هو نقل ملكية األسهم اليت تشملها
نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني.
املادة السادسة عشرة :اإلصدارات اليت ا حتتاج إىل نشرة إصدار هو تعميم مساهمني
أ) ا يُشرتط تقديم نشرة إصدار هو تعميم مساهمني إلصدار هسهم إضافية من مُصدر
لدي هسهم مدرجة يف السوق املوازيةو إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات
اآلتية:
 )1األسهم اليت تؤدي إىل زيادة ا تتجاوز  %10من فئة هسهم سبق إدراجها يف
السوق املوازية .وألغراض حتديد هذه النسبةو فإن سلسلة اإلصدارات اليت
تتم خالل اثين عشر شهراس تعد إصدار سا واحداس.
 )2األسهم الناجتة عن إصدار رمسلة.
 )3جتزحة هسهم سبق إصدارها.
ب) اب على املُصدر تقديم طلب تسجيل هسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية إىل
ائيئة يف احلاات املشار إليها يف الفقرة (ه) من هذه املادة وفقاس ملتطلبات هذه
القواعد وملا حتدده ائيئةو وا اوز إصدار األسهم مبوجب هذه املادة قبل اعتماد
ائيئة لذلك الطلب.
ج) اب على املُصدر اإلفصاح عن هي إصدار يتم مبوجب هذه املادة حبسب ما حتدده
ائيئة.
املادة السابعة عشرة :نشرة اإلصدار التكميلية هو تعميم املساهمني التكميلي
أ) اب تقديم نشرة إصدار تكميلية هو تعميم مساهمني تكميلي (حسبما ينطبق)
إىل ائيئة إذا علم املُصدر يف هي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هو تعميم
املساهمني وقبل اكتمال الطرح (يف حالة نشرة اإلصدار) هو قبل انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية (يف حال تعميم املساهمني) بأيٍ من اآلتي:
 )1وجود تغيري مهم يف همور جوهرية واردة يف نشرة اإلصدار هو تعميم
املساهمني (حسبما ينطبق).
 )2ظهور هي مساحل مهمة كان اب تضمينها يف نشرة اإلصدار هو تعميم
املساهمني (حسبما ينطبق).
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ب) اب هن تتضمن نشرة اإلصدار التكميلية هو تعميم املساهمني التكميلي اآلتي
(حسبما ينطبق):
 )1تفاصيل ما طـره من تغيري هو مساحل إضافية حبسب الفقرة (ه) من هذه
املادة.
 )2إقرار بالصيغة احملددة يف الفقرة ( )10من القسم ( )1من امللحق ()4
(يف حالة نشرة اإلصدار)و هو الفقرة ( )2من القسم (ه) من امللحق ( )5هو
الفقرة ( )2من القسم (ه) من امللحق ( )6من هذه القواعد (يف حالة
تعميم املساهمني)و (حسبما ينطبق).
ج) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية هو تعميم مساهمني تكميلي إىل ائيئة مبوجب
هذه املادةو اب هن تكون كل صفحة منهما موقعة من قبل ممثلي املُصدر
املفوض إليهم التوقي .
د) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إىل ائيئة مبوجب هذه املادةو حيق للمستثمر
املؤهل الذي اكتتب يف هسهم قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية هن يلغي هو يعدّل
اكتتاب يف تلك األسهم قبل انتهاء فرتة الطرح.
املادة الثامنة عشرة :نشر نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني واإلشعارات الرمسية
أ) اب على املُصدر نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للمستثمرين املؤهلني
خالل فرتة ا تقل عن ( )7هيام قبل بداية الطرح.
ب) إذا كان اب على املُصدر نشر تعميم مساهمني وفقاس ألحكام هذه القواعدو
فعلي إتاحت للمستثمرين املؤهلني خالل فرتة ا تقل عن ( )7هيام قبل انعقاد
اجلمعية العامة ذات العالقة.
ج) اب هن تكون نشرة اإلصدار هو تعميم املساهمني (حسبما ينطبق) وهي نشرة
إصدار تكميلية هو تعميم مساهمني تكميلي (حسبما ينطبق) متاحاس للمستثمرين
املؤهلني بصيغة إلكرتونية يف املواق اإللكرتونية الرمسية للمصدر وائيئة والسوق
واملستشار املالي.
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املادة التاسعة عشرة :نشر املعلومات
أ) للهيئة هن تطلب من املُصدر نشر معلومات إضافية هو فرض التزامات إضافية
مستمرة علي إذا رهت ذلك مناسباس .وتبلغ ائيئة املُصدر مبا تنوي اختاذه يف هذا
الشأنو وتتي ل تقديم وجهة نظره قبل فرض تلك املتطلبات هو االتزامات.
ب) م مراعاة هحكام الفقرة (ج) من هذه املادةو ا اوز تزويد الغري مبعلومات
مطلوب نشرها مبوجب هذه القواعد إا بعد تقدميها إىل ائيئة ونشرها.
ج) اوز للمُصدر اإلفصاح أليٍ من األشخاص اآلتي بيانهم عن املعلومات املطلوب
نشرها مبوجب هذه القواعد قبل تقدميها إىل ائيئة ونشرها:
 )1مستشارو املُصدر باحلدّ الذي ميكنهم من تقديم املشورة فيما يتعلق
بهذه القواعد.
 )2وكيل املُصدر الذي يُتعاقد مع للتصري باملعلومات.
 )3هشخاص يتفاوض املُصدر معهم لتنفيذ صفقة هو للحصول على متويلو
مبا يف ذلك املقرضون.
د) اب على املُصدر إبالغ األشخاص السابق ذكرهم كتابياس بسرية املعلومات وهن
عليهم عدم التعامل يف هسهم املُصدر هو هي هوراق مالية هخرى ذات عالقة قبل توافر
تلك املعلومات للمستثمرين املؤهلني.
ه) إذا رهى املُصدر هن اإلفصاح عن مسألة اب اإلفصاح عنها مبوجب هذه القواعد
ميكن هن يؤدى إىل إحلاق ضرر غري مسوغ ب وهن من غري املرج هن يؤدي عدم
اإلفصاح عن تلك املسألة إىل تضليل املستثمرين املؤهلني فيما يتعلق باحلقاحق
والظروف اليت يكون العلم بها ضرورياس لتقويم األوراق املالية ذات العالقةو فإن
اوز للمُ صدر هن يتقدم بطلب إلعفاح من ذلك .واب يف هذه احلالة هن يقدم إىل
ائيئة بسرية تامة بياناس باملعلومات املطلوبة واألسباب اليت تدعوه إىل عدم اإلفصاح
عنها يف ذلك الوقت .وللهيئة املوافقة على طلب اإلعفاء هو رفض  .ويف حال موافقة
ائيئة على الطلبو اوز ئا يف هي وقت هن تلزم املُصدر بإعالن هي معلومات تتعلق
باإلعفاء ذي العالقة.
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املادة العشرون :التسجيل وقبول اإلدراج
تقوم ائيئة بتسجيل األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية للمُصدر عند استيفاء
مجي املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها يف النظام وهذه القواعد.
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الباب اخلامس
زيادة رهس املال ملُصدر مدرجة هسهم يف السوق املوازية

املادة احلادية والعشرون :تقديم طلب زيادة رهس املال ملُصدر مدرجة هسهم يف السوق
املوازية واملستندات املؤيدة
أ) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية الذي يرغب يف تسجيل وقبول
إدراج هسهم جديدة من فئة هسهم سبق إدراجها عن طريق إصدار هسهم حقوق
هولوية هو إصدار رمسلة هو إصدار هسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون
معينة املقدار حالَّة األداء هو ااستحواذ على شركة هو شراء هصلو احلصول على
موافقة ائيئة قبل دعوة اجلمعية العامة غري العادية للمُصدر .واب احلصول على
موافقة اجلمعية العامة غري العادية للمُصدر خالل ستة هشهر من تاريخ موافقة
ائيئةو وإذا مل يتمكن من احلصول على موافقة اجلمعية خالل تلك الفرتةو عُدّت
موافقة ائيئة ملغاةو وتعيّن على املُصدر إعادة تقديم طلب إذا رغب يف زيادة رهس
مال .
ب) يُحظر على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية هن يصدر هسهماس من نفس فئة
األسهم املدرجة مدة ستة هشهر تالية لتاريخ هحدث إدراج.
املادة الثانية والعشرون :الشروط املتعلقة بإصدار هسهم حقوق األولوية
ه)

اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية الذي يرغب يف تقديم طلب
تسجيل هسهم حقوق هولوية وقبول إدراجهاو استيفاء الشروط اآلتية:
 )1تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت هي إصدار هسهم حقوق هولوية
سابق واستخدام تلك املتحصالت مقارنةس مبا هفصِ عن يف نشرة
اإلصدار السابقة.
 )2تقديم تفاصيل عن هي حتفظات تضمنتها القواحم املالية السنوية
املراجعة للسنة املالية السابقة.

ب) اب على املصدر عدم استخدام هكثر من  %25من إمجالي متحصالت إصدار
هسهم حقوق ااولوية ألغراض استثمارية عامة.
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املادة الثالثة والعشرون :الشروط املتعلقة بإصدار الرمسلة
اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية الذي يرغب يف زيادة رهس مال عن
طريق إصدار رمسلةو تقديم طلب للهيئة حيتوي  -حبد هدنى  -على املعلومات الواردة
يف امللحق ( )7من هذه القواعد.
املادة الرابعة والعشرون :الشروط املتعلقة بإصدار هسهم جديدة مقابل ما على الشركة
من ديون
أ) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية الذي يرغب يف تسجيل وقبول
إدراج هسهم جديدة من فئة هسهم سبق إدراجها بغرض زيادة رهس املال عن طريق
إصدار هسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار حالَّة األداءو
إصدار تعميم إىل مساهمي يتضمن املعلومات الالزمة اليت متكنهم من التصويت
يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بناءً على دراية وإدراك.
ب) اب هن يتضمن تعميم املساهمني– حبد هدنى – املعلومات الواردة يف امللحق ( )5من
هذه القواعد.
املادة اخلامسة والعشرون :الشروط املتعلقة بزيادة رهس املال لالستحواذ على شركة هو
شراء هصل
أ) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية الذي يرغب يف تسجيل وقبول
إدراج هسهم جديدة من فئة هسهم سبق إدراجها بغرض زيادة رهس املال لالستحواذ
على شركة هو شراء هصلو إصدار تعميم إىل مساهمي يتضمن املعلومات الالزمة
اليت متكنهم من التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بناءً على دراية
وإدراك.
ب) اب هن يتضمن تعميم املساهمني – حبد هدنى– املعلومات الواردة يف امللحق ( )6من
هذه القواعد.
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الباب السادس
ختفيض رهس املال ملُصدر مدرجة هسهم يف السوق املوازية
املادة السادسة والعشرون :الشروط املتعلقة بتخفيض رهس مال املُصدر
على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية الذي يرغب يف ختفيض رهس مال تقديم
طلب إىل ائيئة يتضمن – حبد هدنى -املعلومات الواردة يف امللحق ( )8من هذه
القواعد؛ للحصول على موافقتها قبل احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية
على ختفيض رهس املالو على هن يرفق م الطلب اآلتي:
 )1تقرير من حماسب قانوني خارجي عن هسباب ختفيض رهس املال وهثر ذلك
التخفيض يف التزامات املُصدر.
 )2الطريقة املقرتحة لتخفيض رهس املال والتأثريات املتوقعة لذلك التخفيض.
 )3هي مستندات هخرى تطلبها ائيئة.
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الباب الساب
شروط اانتقال إىل السوق الرحيسية

املادة السابعة والعشرون :شروط اانتقال إىل السوق الرحيسية
أ) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية ويرغب يف إدراج تلك األسهم يف
السوق الرحيسيةو هن يقدم طلباس للهيئة وفقاس ألحكام قواعد التسجيل واإلدراج م
استيفاء مجي املتطلبات ذات العالقة الواردة فيها.
ب) ا اوز للمُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية هن يقدم طلباس إلدراج هسهم يف
السوق الرحيسية إا بعد مضي سنتني تقومييتني من تاريخ إدراج هسهم يف السوق
املوازية.
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الباب الثامن
التزام قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية واالتزامات املستمرة

املادة الثامنة والعشرون :التزام قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية واالتزامات
املستمرة
أ) اب على املُصدر املدرجة هسهم يف السوق املوازية هن يلتزم بأحكام البابني الساب
والثامن من قواعد التسجيل واإلدراجو م مراعاة اآلتي:
 )1تستبدل اإلشارات إىل مصطل "قواعد التسجيل واإلدراج" الوراد يف الباب
الساب من قواعد التسجيل واإلدراج بـ "قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق
املوازية".
 )2اب على املُصدر هن يزود ائيئة ويعلن للمساهمني قواحم املالية األولية هو
القواحم املالية األولية املوحدة (حيثما ينطبق) اليت اب إعدادها وفحصها
وفقاس ملعايري احملاسبة املعتمدة من ائيئة السعودية للمحاسبني القانونينيو
وذلك فور اعتمادها وخالل فرتة ا تتجاوز مخسة وهربعني يوماس من نهاية
الفرتة املالية اليت تشملها تلك القواحم.
 )3تُستبدل متطلبات السيولة املشار إليها يف الفقرة الفرعية ( )3من الفقرة (ه)
من املادة اخلامسة والثالثني من قواعد التسجيل واإلدراج باملتطلبات الواردة
يف الفقرة (ه) من املادة احلادية عشرة من هذه القواعد.
 )4تعد املعلومات املطلوب تضمينها يف تقرير جملس اإلدارة الواردة يف املادة
الثالثة واألربعني من قواعد التسجيل واإلدراج اسرتشادية على املصدرين
املدرجة هسهمهم يف السوق املوازية.
 )5تستبدل مدة "الشهور الستة" الواردة يف الفقرة (ه) من املادة التاسعة
واألربعني من قواعد التسجيل واإلدراج مبدة "اثين عشر شهراس".
ب) يستثنى املستثمر املؤهل من متطلب إشعار املصدر عندما تنطبق علي واحدة هو
هكثر من احلاات املذكورة يف الفقرة (ه) من املادة اخلامسة واألربعني من قواعد
التسجيل واإلدراج.
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ج) ا تنطبق هحكام الفقرات (هـ) و(و) من املادة اخلامسة واألربعني من قواعد
التسجيل واإلدراج على املستثمرين املؤهلني.
د) ا تنطبق هحكام الفقرة (هـ) من املادة التاسعة واألربعني من قواعد التسجيل
واإلدراج على هي شخص هو جمموعة هشخاص تظهر نشرة اإلصدار هنهم ميلكون
هسهماس يف املصدر.
ه) اوز ألي شخص هو جمموعة هشخاص تظهر نشرة اإلصدار هنهم ميلكون هسهماس يف
املصدر التصرف يف تلك األسهم بعد انقضاء مدة ااثين عشر شهراس دون احلاجة
للحصول على موافقة ائيئة.
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الباب التاس
النشر والنفاذ

املادة التاسعة والعشرون :النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفق سا لقرار اعتمادها.
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امللحق 1
حمتويات طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق املوازية
(يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة باملصدر)
اب هن يتضمن طلب طرح وتسجيل األسهم املعلومات اآلتية:
هواس :األسهم
 عدد األسهم الصادرة
 الفئة „
 القيمة اامسية للسهم (بالريال السعودي)
 القيمة املدفوعة لكل سهم (بالريال السعودي)
 إمجالي القيمة املدفوعة لألسهم الصادرة
ثانياس :هدوات الدين وهدوات الدين القابلة للتحويلو إن وجدت
 عدد هدوات الدين هو هدوات الدين القابلة للتحويل الصادرة
 الفئة
 القيمة اامسية
 قيمة ااسرتداد
 إمجالي القيمة اامسية ألدوات الدين
ثالثاس :ملكية األسهم
 عدد حاملي األسهم
 عدد األسهم املُصدرة
 هعضاء جملس إدارة املُصدر
 املساهمون الكبار
 األسهم اليت ميلكها اجلمهور
 األسهم اليت ميلكها املوظفون
 األسهم اليت ميلكها هعضاء جملس اإلدارة
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رابعاس :نوع اإلصدار موضوع الطلب
 عدد هو قيمة األسهم موضوع الطلب
 وصف األسهم موضوع الطلب
 هل األسهم موضوع هذا الطلب متطابقة من مجي النواحي؟ إذا كانت
اإلجابة او فما هوج اختالفها؟ ومتى تصب متطابقة؟
خامساس :اب هن يتضمن الطلب تفويضاس بالصيغة اآلتية:
''بهذا يفوض املُصدر إىل ائيئة تبادل هي معلومات ذات عالقة م ائيئات
والوكاات واجلهات املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وهي جهات هخرى
ذات عالقة''.
(التوقي والتاريخ)
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امللحق 2
إقرار املصدر
(يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة باملصدر)

إلى هيئة السوق املالية 
إدارة
مـجـلـس
أعضـاء
بصـفـتـنا
أدنـاه،
املـوقعـيـن
نحـن
( ............................................................................اذكر اسم "املصدر") ("املصدر") نقر
بالتضامن واالنفراد ،إلى حــد علمنا واعتقادنا (آخذين في ذلك الحرص الواجب واملعقول)،
بأن املصدر:
 .1استوفى جميع الشروط املحددة للتسجيل وقبول اإلدراج وجميع املتطلبات األخرى
ذات العالقة املنصوص عليها في نظام السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج في
السوق املوازية.
ّ
اإلصدار أو تعميم املساهمين

ضمن جميع املعلومات املطلوب ضضميهها في نشرة
.2
(حسبما ينطبق) بمقتض ى نظام السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج في السوق
املوازية.
 .3قدم أو سيقدم جميع املستندات املطلوبة بمقتض ى نظام السوق املالية وقواعد
التسجيل واإلدراج في السوق املوازية.

ونؤكد أنه ال ضوجد أي وقائع أخرى يمكن أن ضؤثر في طلب التسجيل وقبول اإلدراج املقدم
ً
من املصدر وكان من الواجب في رأينا اإلفصاح عهها للهيئة .ونؤكد أيضا أننا :
 .1قرأنا وفهمنا نظام السوق املالية و قواعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية
والئحة طرح األوراق املالية.
 .2فهمنا طبيعة مسؤولياضنا والتزاماضنا النظامية بصفتنا أعضاء مجلس إدارة شركة
أوراقها املالية مدرجة.
 .3فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة األوراق املالية املدرجة والجمهور
من ضقويم املصدر.

كذلك نقر بأن استمرار إدراج األوراق املالية للمصدر متوقف على استيفائها للمتطلبات
املنصوص عليها في قواعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية ،والتزام املصدر بهذه
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املتطلبات .وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن واالنفراد على التزام نظام السوق املالية وقواعد
التسجيل واإلدراج في السوق املوازية والقواعد األخرى التي ضصدرها الهيئة من حين آلخر،
ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بااللتزامات املستمرة ضجاه الهيئة املنصوص عليها
في الجزء ذي العالقة في نظام السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية.
ً
ونتعهد أيضا بالتضامن واالنفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام املصـدر بنظام
السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية والقـواعد األخرى التي ضصدرها
الهيئة من حين آلخر ،ونقر بصالحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج األوراق املالية للمصدر
ً
واضخاذ أي إجراءات أخرى وفقا لقواعدها .
ونؤكد بالتضامن واالنفراد أن األموال املتحصل عليها عن طريق طرح أي أوراق مالية
ً
اإلصدار أو تعميم املساهمين (حسبما

سوف تستخدم وفقا لألسباب املفصح عهها في نشرة
ينطبق) ذو العالقة ،وذلك ما لم نخطر الهيئة وحملة األوراق املالية بخالف ذلك ونحصل
على موافقتهم على أي استخدام بديل .ونؤكد إضافة إلى ذلك أن املعلومات املالية
اإلصدار أو تعميم املساهمين (حسبما ينطبق) ذ و العالقة قد

املتضمنة في نشرة
ً
استخرجت دون تعديالت جوهرية من القوائم املالية املراجعة وفقا لـ ("معايير املراجعة") .
وبهذا نفوض إلى الهيئة ضبادل أي معلومات ذات عالقة مع الهيئات والوكاالت والجهات
املسؤولة عن اإلشراف على الخدمات املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة.

ً
نيابة عن املصدر :أعضاء مجلس اإلدارة
التوقيع 

االسم ............................................................................................................. :
التوقيع ............................................................................................................. :
التاريخ ............................................................................................................. :

االسم ............................................................................................................. :
التوقيع ............................................................................................................. :
التاريخ ............................................................................................................. :

االسم ............................................................................................................. :
التوقيع ............................................................................................................. :
التاريخ  ............................................................................................................. :
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امللحق 3
صيغة خطاب املستشار املالي
(يقدَّم على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار املالي)
إىل :هيئة السوق املالية
بصفتنا مستشاراس مالياس لـ (.....اسم املُصدر) فيما خيص طلب املُصدر تسجيل هسهم
وقبول إدراجها يف السوق املوازية (تفاصيل األسهم)و وفقاس للمادة ( )7من قواعد
التسجيل واإلدراج يف السوق املوازيةو حنن (".....ض اسم املستشار املالي)" نؤكدو
حبسب معرفتناو وبعد (القيام بالدراسة الواجبة) وإجراء التحريات الالزمة عن طريق
املُصدر وهعضاء جملس إدارت و هن املُصدر قد استوفى مجي الشروط املطلوبة لتسجيل
األسهم وقبول إدراجها يف السوق املوازية واستوفى مجي املساحل األخرى اليت تطلبها
هيئة السوق املالية (ائيئة) حتى تاريخ هذا اخلطاب .ويؤكد ( .....ض اسم املستشار
املالي) هن

 -حبسب علم ويف حدود صالحيت مستشاراس مالياس  -قد قدم إىل ائيئة

مجي املعلومات والتوضيحات حبسب الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملددة وفقاس ملا
طلبت ائيئة؛ لتمكينها من التحقق من هن (.....ض اسم املستشار املالي) واملُصدر قد
التزما بنظام السوق املالية وقواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية.
وبصفة خاصة يؤكد (.....ض اسم املستشار املالي) ما يلي:
 )1هن قد قدّم مجي اخلدمات ذات العالقة اليت تقتضيها قواعد التسجيل واإلدراج يف
السوق املوازيةو بالعناية واخلربة املطلوبة.
 )2هن قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من هن هعضاء جملس إدارة املُصدر يفهمون
طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاس لنظام السوق املالية ولواحح التنفيذية.
 )3هنـ قــد توصل إلـى رهي معقـولو يستند إىل حتـريات كافية وخربة مهنيةو بأن:
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(ه) املُصدر قد استوفى مجي املتطلبات ذات العالقة بالتسجيل وقبول اإلدراج يف
السوق املوازية (مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بنشرة اإلصدار هو تعميم
املساهمني (حسبما ينطبق))و و
(ب) هن هعضاء جملس إدارة املُصدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظماس كافية من
شأنها هن متكّن املُصدر من استيفاء متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج يف
السوق املوازية ونظام السوق املالية ولواحح التنفيذيةو و
(ج) هن مجي املساحل املعلومة لـ (.....ض اسم املستشار املالي) اليت اب على ائيئة
هن تأخذها بعني ااعتبار عند دراستها لطلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق
املوازية قد هُفصِ عنها للهيئة.
(التوقي والتاريخ)
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امللحق 4
حمتويات نشرة إصدار
تضمني املعلومات يف نشرة اإلصدار
اب هن حتتوي نشرة اإلصدار على املعلومات الواردة يف األقسام اآلتية حبد هدنى:
 )1صفحة الغالف
اب هن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية (حيثما تنطبق):
 )1اسم املُصدر.
 )2تأسيس املُصدر ورقم سجل التجاري.
 )3رهس املال وعدد األسهم.
 )4ملخص عن الطرح يتضمن فئة األسهم وحقوقها.
 )5املساهمون الكبار.
 )6فئات املستثمرين املستهدفني.
 )7فرتة الطرح وشروط .
 )8األسهم اليت سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).
 )9بيان بأن املُصدر قد قدم طلب التسجيل وقبول اإلدراج يف السوق املوازية إىل
ائيئة وهن قد مت الوفاء باملتطلبات كافة.
 )10إقرار بالصيغة اآلتية:
"حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قُدمت حبسب متطلبات قواعد
التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة
العربية السعودية (املشار إليها بـ "ائيئة") .ويتحمل هعضاء جملس اإلدارة الذين
تظهر همساؤهم على الصفحة (*) جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة
املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذهو ويؤكدون حبسب علمهم
واعتقادهمو بعد إجراء مجي الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقولو هن ا
توجد هي وقاح هخرى ميكن هن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل هي إفادة
واردة فيها مضللة .وا تتحمل ائيئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول) هي
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مسؤولية عن حمتويات هذه النشرةو وا تعطيان هي تأكيدات تتعلق بدقة هذه
النشرة هو اكتمائاو وختليان هنفسهما صراحة من هي مسؤولية مهما كانت
عن هي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة هو ااعتماد على هي جزء منها.
واب على الراغبني يف شراء األسهم املطروحة مبوجب هذه النشرة حتري مدى
صحة املعلومات املتعلقة باألسهم حمل الطرح .ويف حال تعذر فهم حمتويات هذه
النشرةو اب استشارة مستشار مالي مرخص ل ".
 )2إشعار مهم
اب هن يتضمن هذا القسم إشعاراس يوض الغرض من نشرة اإلصدارو وطبيعة
املعلومات املذكورة يف النشرة.
 )3دليل الشركة
اب هن يتضمن هذا القسم اآلتي:
 )1معلومات ااتصال باملُصدر وممثلي و مبا يف ذلك عناوينهمو وهرقام ائاتفو
والفاكسو وبريدهم اإللكرتونيو وموق املُصدر اإللكرتوني.
 )2معلومات ااتصال باألطراف املوضحني التالنيو وبأي خبري هو جهة نُسبت
إليها إفادة هو تقرير يف نشرة اإلصدارو مبا يف ذلك العناوينو وهرقام
ائاتفو والفاكسو واملواق اإللكرتونيةو والربيد اإللكرتوني:
(ه)

املستشار املالي.

(ب) احملاسب القانوني.
(ج) األشخاص املرخص ئم يف عرض األسهم هو بيعها.
 )4ملخص الطرح:
اب هن حيتوي هذا القسم على املعلومات اآلتية (حيثما تنطبق):
 )1اسم املُصدرو ووصف و ومعلومات عن تأسيس .
 )2نشاطات املُصدر.
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 )3املساهمون الكبارو وعدد هسهمهمو ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.
 )4رهس مال املُصدر.
 )5إمجالي عدد هسهم املُصدر.
 )6القيمة اامسية للسهم.
 )7إمجالي عدد األسهم املطروحة.
 )8نسبة األسهم املطروحة من رهس مال املُصدر.
 )9سعر الطرح.
 )10إمجالي قيمة الطرح.
 )11استخدام متحصالت الطرح.
 )12فئات املستثمرين املستهدفني.
 )13طريقة ااكتتاب.
 )14احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن ااكتتاب فيها.
 )15قيمة احلد األدنى لعدد األسهم اليت ميكن ااكتتاب فيها.
 )16احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن ااكتتاب فيها.
 )17قيمة احلد األعلى لعدد األسهم اليت ميكن ااكتتاب فيها.
 )18طريقة التخصيص وردّ الفاحض.
 )19فرتة الطرح.
 )20األحقية يف األرباح.
 )21حقوق التصويت.
 )22القيود املفروضة على األسهم.
 )23األسهم اليت سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).
 )5التواريخ املهمة وإجراءات ااكتتاب
اب هن يتضمن هذا القسم اآلتي:
 )1جدول زمين يوض التواريخ املتوقعة للطرح.
 )2كيفية التقدم بطلب ااكتتاب.
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 )6ملخص املعلومات األساسية
اب هن يتضمن هذا القسم اآلتي:
 )1وصف للمُصدر.
 )2رسالة املُصدر واسرتاتيجيت العامة.
 )3نواحي القوة وامليزات التنافسية للمُصدر.
 )7ملخص املعلومات املالية
اب هن يتضمن هذا القسم ملخصاس عن املعلومات املالية األساسية اآلتية:
 )1األداء التشغيلي.
 )2الوض املالي.
 )3التدفقات النقدية.
 )4املؤشرات الرحيسة للمُصدر.
 )8جدول احملتويات
اب هن يتضمن هذا القسم جدول حمتويات نشرة اإلصدار.
 )9التعريفات واملصطلحات
اب هن يتضمن هذا القسم جدواس بتعريفات املصطلحات املستخدمة يف نشرة
اإلصدار.
)10

عوامل املخاطرة

ه) اب هن يتضمن هذا القسم النص اآلتي:
"إن ااستثمار يف األسهم املطروحة مبوجب هذه النشرة ينطوي علي خماطر
عالية وقد ا يكون ااستثمار فيها مالحم سا سوى للمستثمرين القادرين على
تقييم مزايا وخماطر هذا ااستثمار ,وحتمل هي خسارة قد تنجم عن مثل هذا
ااستثمار".
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ب) اب هن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل املخاطرة خبصوص
اآلتي:
 )1املُصدر.
 )2السوق والقطاع الذي يعمل في املُصدر.
 )3األسهم املطروحة.
)11

خلفية عن املُصدر وطبيعة هعمال

اب هن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:
 )1ااسم الرمسيو ورقم السجل التجاريو والعنوان املبني يف السجلو
وعنوان املقر الرحيس للمُصدر إن كان خمتلفاس عن العنوان املبني يف
السجل.
 )2تاريخ تأسيس املُصدر.
 )3هسهم املُصدر املصرح بها والصادرةو هو املتفق على إصدارهاو والقيمة
املدفوعةو والقيمة اامسية لألسهمو ووصفها.
 )4وصف تنظيمي للمجموعة يوض موق املصدر داخل اجملموعة (إن
وجدت)
 )5الطبيعة العامة ألعمال املُصدرو وتفاصيل املنتجات الرحيسة املبيعة هو
اخلدمات املقدمةو وبيان هي منتجات هو نشاطات جديدة مهمة.
 )6إذا كان للمُصدر نشاط جتاري خارج اململكةو فيجب تقديم إفادة
توض موق هذا النشاط .ويف حالة وجود جزء جوهري من هصول
املُصدر خارج اململكةو اب حتديد مكان وجود تلك األصول وقيمتها
وقيمة األصول املوجودة يف اململكة.
 )7معلومات تتعلق بسياسة املُصدر بشأن األحباث والتطوير ملنتجات جديدة
والطرق املتبعة يف اإلنتاج خالل السنة املالية السابقةو إذا كانت تلك
املعلومات مهمة.
 )8تفاصيل هي انقطاع يف هعمال املُصدر ميكن هن يؤثر هو يكون قد هثر
تأثري سا ملحوظاس يف الوض املالي خالل الـ ( )12شهراس األخرية.
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 )9عدد األشخاص العاملني لدى املُصدر وهي تغيريات جوهرية لذلك
العددو م بيان تـوزي األشخاص العاملني حبسب فئات النشاط الرحيسة
وحبسب نسبة السعودة.
 )10إقرار يفيد بعدم وجود نية إلجراء هي تغيري جوهري لطبيعة النشاطو
وإن كان هناك نية لذلكو فيجب تقديم وصف مفصل ئذا التغيري
وتأثريه يف نشاط املُصدر ورحبيت .
)12

ائيكل التنظيمي

اب هن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:
 )1هيكل تنظيمي يوض

جملس إدارة املُصدرو واللجان الرقابيةو

والوظاحف اليت يقوم بها كبار التنفيذيني.
 )2ااسم الكاملو ووصف للمؤهالت املهنية والعلميةو وجماات اخلربةو
وتاريخ التعيني جلمي هعضاء جملس إدارة املُصدر هو هعضاء جملس
اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وهمني سر جملس إدارة املُصدرو م
توضي استقاللية العضو وهل هو تنفيذي هم غري تنفيذي.
 )3معلومات عن جلان جملس اإلدارةو مبا يف ذلك همساء هعضاء تلك
اللجان وملخص ااختصاصات اليت تعمل مبوجبها كل جلنة.
)13

سياسة توزي األرباح

اب هن يتضمن هذا القسم شرحاس لسياسة توزي هرباح املُصدرو وتفاصيل هي
توزيعات متت خالل السنة السابقة.
)14

استخدام متحصالت الطرح واملشاري املستقبلية

أ) اب هن يتضمن هذا القسم تقديراس ملتحصالت الطرح ومصاريف و وبياناس
عن كيفية استخدام تلك املتحصالت.
ب) إذا كانت املتحصالت ستُستخدم لتمويل مشاري مستقبليةو فيجب
وصف طبيعة تلك املشاري وتضمني املعلومات اآلتية:
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 )1اجلدول الزمين واملراحل الرحيسة لتنفيذ املشاري املستقبلية.
 )2جدول يوض التكاليف التقديرية املتعلقة باملشاري املستقبلية م
حتديد املراحل اليت سيتم فيها اإلنفاقو إضافة إىل تفاصيل عن
مصادر التمويل.
)15

اإلقرارات:

اب على هعضاء جملس إدارة املُصدر اإلقرار باآلتي:
 )1خبالف ما ورد يف صفحة (*) من هذه النشرةو مل يكن هناك هي انقطاع
يف هعمال املُصدر هو هي من شركات التابعة (إن وجدت) ميكن هن يؤثر هو
يكون قد هثر تأثرياس ملحوظاس يف الوض املالي خالل الـ ( )12شهراس األخرية.
 )2خبالف ما ورد يف صفحة (*) من هذه النشرةو مل تُمن هي عموات هو
خصومات هو هتعاب وساطة هو هي عوض غري نقدي من قبل املُصدر هو هي
من شركات التابعة (إن وجدت) خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب
التسجيل وقبول اإلدراج فيما يتعلق بإصدار هو طرح هي هسهم.
 )3خبالف ما ورد يف صفحة (*) من هذه النشرةو مل يكن هناك هي تغري
سليب جوهري يف الوض املالي والتجاري للمُصدر هو هي من شركات
التابعة (إن وجدت) خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
التسجيل وقبول اإلدراج.
 )4خبالف ما ورد يف صفحة (*) من هذه النشرةو ليس ألعضاء جملس اإلدارة
هو أليٍ من هقرباحهم هي هسهم هو مصلحة من هي نوع يف املُصدر هو هي من
شركات التابعة (إن وجدت).
)16

املعلومات املتعلقة باألسهم وهحكام الطرح وشروط

اب هن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية:
 )1إفادة توض هن مت تقديم طلب إىل ائيئة لتسجيل وقبول تسجيل األسهم يف
السوق املوازية.
 )2نوع وإمجالي قيمة الطرح وعدد األسهم املطروحة.
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 )3سعر الطرح والقيمة اامسية لكل سهم.
 )4طريقة ااكتتاب.
 )5فرتة الطرح وشروطها.
 )6طريقة التخصيص وردّ الفاحض.
 )7األوقات والظروف اليت اوز فيها تعليق الطرح.
 )8وصف القـرارات واملـوافقات اليت ستُطرح األسهم مبوجبها.
 )9إفادة عن هي ترتيبات قاحمة ملن التصرف يف هسهم معينة.
)17

التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رهس املال

إذا كان الطرح ناجتاس عن زيادة رهس مال املُصدرو وجب هن يتضمن هذا القسم
معلومات عن التغري املتوق يف سعر السهمو ونسبة هذا التغري بعد الطرحو
وتأثري ذلك يف محلة األسهم.
)18

التعهدات اخلاصة بااكتتاب

اب هن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات ااكتتاب وعملية
التخصيص وتفاصيل السوق املالية.
)19

إجراءات عدم اكتمال الطرح

اب هن يتضمن هذا القسم اإلجراءات اليت سيتخذها املصدر يف حال عدم
اكتمال الطرح.
 )20املستندات املتاحة للمعاينة
اب هن يتضمن هذا القسم معلومات عن املكان الذي تتاح في معاينة
املستندات التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالئا (على ها تقل
تلك الفرتة عن سبعة هيام قبل نهاية فرتة الطرح):
 )1النظام األساسي للمصدر ومستندات التأسيس األخرى.
 )2هي مستند هو همر ايز طرح األسهم على اجلمهور.
 )3تقرير تقويم األوراق املالية للمصدر.
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 )4مجي التقارير واخلطابات واملستندات األخرىو وتقديرات القيمة
والبيانات اليت يعدها هي خبري ويُضمَّن هي جزء منها هو اإلشارة إليها يف
نشرة اإلصدار.
 )5القواحم املالية املراجعة للمصدر وشركات التابعة (إن وجدت) آلخر سنة
مالية تسبق مباشرة نشر نشرة اإلصدارو إضافة إىل هحدث قواحم مالية
هولية.
)21

تقرير احملاسب القانوني

اب إرفاق القواحم املالية املراجعة هو القواحم املالية املراجعة املوحدة للمُصدر
(حيثما ينطبق) للسنة املالية اليت تسبق مباشرة نشر نشرة اإلصدارو إضافة إىل
هحدث قواحم مالية هولية (إن وجدت).
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امللحق 5
حمتويات تعميم املساهمني يف حالة زيادة رهس املال من خالل إصدار هسهم جديدة
مقابل ما على الشركة من ديون معينة املقدار حالَّة األداء
أ) صفحة الغالف على هن تتضمن املعلومات اآلتية:
 )1ملخص عن الصفقة وهسبابها وتفاصيل عن الداحن.
 )2إقرار بالصيغة اآلتية:
"حيتوي تعميم املساهمني هذا على معلومات قُدمت حبسب متطلبات
قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية الصادرة عن هيئة السوق
املالية باململكة العربية السعودية (املشار إليها بـ "ائيئة") .ويتحمل
هعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر همساؤهم على الصفحة (*)
جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف تعميم
املساهمني هذاو ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهمو بعد إجراء
مجي الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقولو هن ا توجد هي وقاح
هخرى ميكن هن يؤدى عدم تضمينها التعميم إىل جعل هي إفادة واردة
في مضللة .وا تتحمل ائيئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول)
هي مسؤولية عن حمتويات هذا التعميمو وا تعطيان هي تأكيدات تتعلق
بدقة هذا التعميم هو اكتمال و وختليان هنفسهما صراحة من هي
مسؤولية مهما كانت عن هي خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم هو
ااعتماد على هي جزء من  .ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا التعميمو
اب استشارة مستشار مالي مرخص ل ".
ب) وصف وهيكلة الصفقة.
ج) عوامل املخاطرة املتعلقة بالصفقة.
د) اإلطار الزمين للصفقة.
ه) هبرز البنود احملاسبية للقواحم املالية املراجعة للمُصدر.
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و) هبرز البنود احملاسبية للقواحم املالية اافرتاضية اليت تعكس وض املُصدر بعد
زيادة رهس املال.
ز) منشأ الدين القاحم (املراد حتويل إىل هسهم) وتقييم بناءً على رهي اخلبري هو
املقوم املعتمد.
ح) هبرز املعلومات القانونية اليت اب هن يأخذها مساهمو املُصدر بااعتبار؛
اختاذ قرار تصوييت مبين على دراية وإدراك حيال زيادة رهس املال للغرض
املفصَ عن يف التعميم.
ط) األطراف ذوي العالقة بالصفقة.
ي) هي هعضاء مقرتحني لشغل منصب عضو يف جملس اإلدارة هو منصب تنفيذي يف
املُصدر نتيجة للصفقة.
ك) بيان من هعضاء جملس إدارة املُصدر يفيد بأن جملس اإلدارة يرى هن صفقة
زيادة رهس املال من خالل إصدار األسهم املقرتحة مقابل ما على الشركة من
ديون تصبّ يف مصلحة املُصدر واملساهمني.
ل) اب هن يشري املُصدر إىل املكان يف اململكة الذي تتاح في معاينة املستندات
التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالئا (على هن ا تقل هذه
الفرتة عن  14يوماس قبل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية):
 )1مستندات واتفاقيات إصدار األسهم مقابل ما على الشركة من ديون.
 )2القواحم املالية اافرتاضية للمُصدر.
 )3تقرير التقييم.
 )4البيان املعدّ واملوقّ من قبل جملس إدارة املُصدر ومراج حسابات
(الذين يكونون مسؤولني عن صحت ) عن منشأ هذه الديون ومقدارها.
 )5هي مستند آخر تطلب ائيئة.
(التوقي والتاريخ)
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امللحق 6
حمتويات تعميم املساهمني يف حالة زيادة رهس املال لالستحواذ على شركة هو
شراء هصل
أ) صفحة الغالفو على هن تتضمن املعلومات اآلتية:
 )1ملخص عن عملية ااستحواذ هو الشراءو والغاية منهاو وهُوية الشركة
املراد ااستحواذ عليها هو وصف لألصل املراد شراؤه.
 )2إقرار بالصيغة اآلتية:
"حيتوي تعميم املساهمني هذا على معلومات قُدمت حبسب متطلبات
قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية الصادرة عن هيئة السوق
املالية باململكة العربية السعودية (املشار إليها بـ "ائيئة") .ويتحمل
هعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر همساؤهم على الصفحة (*)
جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف تعميم
املساهمني هذاو ويؤكدون حبسب علمهم واعتقادهمو بعد إجراء
مجي الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقولو هن ا توجد هي وقاح
هخرى ميكن هن يؤدى عدم تضمينها التعميم إىل جعل هي إفادة واردة
في مضللة .وا تتحمل ائيئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول)
هي مسؤولية عن حمتويات هذا التعميم وا تعطيان هي تأكيدات تتعلق
بدقة هذا التعميم هو اكتمال و وختليان هنفسهما صراحة من هي
مسؤولية مهما كانت عن هي خسارة تنتج عما ورد يف هذا التعميم هو
ااعتماد على هي جزء من  .ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا التعميمو
اب استشارة مستشار مالي مرخص ل ".
ب) وصف وهيكلة الصفقة.
ج) عوامل املخاطرة املتعلقة بالصفقة.
د) اإلطار الزمين للصفقة.
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ه) وصف لألصل املراد شراؤه هو الشركة املراد ااستحواذ عليها وهعمائا
التشغيلية وقطاع هعمائا.
و) هبرز البنود احملاسبية للقواحم املالية املراجعة للمُصدر.
ز) هبرز البنود احملاسبية للقواحم املالية املراجعة (إن وجدت) للشركة املراد
ااستحواذ عليها هو األصل املراد شراؤه (حسبما ينطبق).
ح) هبرز البنود احملاسبية للقواحم املالية اافرتاضية اليت تعكس وض املُصدر بعد
زيادة رهس املال.
ط) تقييم الشركة املراد ااستحواذ عليها هو األصل املراد شراؤه.
ي) هبرز املعلومات القانونية اليت اب هن يأخذها مساهمو املُصدر بااعتبار اختاذ
قرار تصوييت مبين على دراية وإدراك حيال زيادة رهس املال للغرض املفص عن
يف التعميم.
ك) األطراف ذوي العالقة بالصفقة.
ل) هي هعضاء مقرتحني لشغل منصب عضو يف جملس اإلدارة هو منصب تنفيذي يف
املُصدر نتيجة للصفقة.
م) بيان من هعضاء جملس إدارة املُصدر يفيد بأن جملس اإلدارة يرى هن زيادة رهس
املال املقرتحة تصبّ يف مصلحة املُصدر واملساهمني.
ن) اب هن يشري املُصدر إىل املكان يف اململكة الذي تتاح في معاينة املستندات
التالية والفرتة الزمنية اليت ميكن إجراء املعاينة خالئا (على هن ا تقل تلك
الفرتة عن  14يوماس قبل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية):
 )1مستندات واتفاقيات ااستحواذ.
 )2القواحم املالية اافرتاضية للمُصدر والقواحم املالية املراجعة للشركة
املراد ااستحواذ عليها هو األصل املراد شراؤه (إن وجدت).
 )3تقرير التقييم.
 )4هي مستند آخر تطلب ائيئة.

(التوقي والتاريخ)
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امللحق 7
صيغة اخلطاب املطلوب إلصدار الرمسلة
اب على املُصدر هن يقدم إىل ائيئة خطاباس موقعا ومؤرخاس للحصول على موافقتها
على هي إصـدار رمسلة وتسجيل األسهم الناجتة عن اإلصدار وقبول إدراجها يف
السوق املوازيةو يتضمن املعلومات اآلتية وفقاس آلخر قواحم مالية سنوية مراجعة:
 )1القيمة اامسية لرهس املال املدرج للمُصدر قبل إصدار الرمسلة وبعده.
 )2عدد هسهم اإلصدار قبل إصدار الرمسلة وبعده.
 )3نسبة األسهم اليت يرغب املُصدر يف إدراجها نتيجة إلصدار الرمسلة إىل
عدد األسهم قبل إصدار الرمسلة.
 )4قيمة ااحتياطيات اليت ستُستخدم يف إصدار الرمسلة.
 )5طبيعة ااحتياطيات اليت ستُستخدم يف اإلصدار.
 )6إفادة بأن ااحتياطي املستخدم ألي تغيري يف رهس املال كافٍ لتغيري
كهذاو وهن التغيري يف رهس املال يتفق م اللواح والقواعد النافذة.
 )7تفاصيل طريقة التعامل م كسور األسهم (إن وجدت).
 )8تاريخ احلسابات النهاحية اليت هُخذت منها قيمة ااحتياطيات اليت
ستُستخدم وصورة مصدقة من تلك احلسابات.
 )9تضمني إفادة تشري إىل موافقة اجلهات ذات العالقة (إن وجدت)و
وكذلك نسخة من تلك املوافقة.

(التوقي والتاريخ)
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امللحق 8
صيغة اخلطاب املطلوب لتخفيض رهس املال
اب على املُ صدر هن يقدم إىل ائيئة خطاباس موقعاس ومؤرخاس للحصول على موافقتها
على هي ختفيض لرهس املال .واب هن يتضمن اخلطاب املعلومات اآلتية:
 )1القيمة اامسية لرهس املال املدرج قبل ختفيض رهس املال وبعده.
 )2عدد هسهم اإلصدار قبل ختفيض رهس املال وبعده.
 )3نسبة عدد هسهم اإلصدار املتبقية بعد ختفيض رهس املال إىل عدد هسهم
اإلصدار قبل ختفيض رهس املال.
 )4مقدار القيمة املطلوب ختفيضها من رهس املال.
 )5طريقة ختفيض رهس املال.
 )6تفاصيل التعامل م كسور األسهم (إن وجدت).
خذت منها مقادير القِيَم املطلوب حتديدها
 )7تاريخ احلسابات النهاحية اليت هُ ِ
ألغراض ختفيض رهس املال وصورة مصدقة من تلك احلسابات.
 )8تضمني إفادة تشري إىل موافقة اجلهات ذات العالقة (إن وجدت)و وكذلك
نسخة من تلك املوافقة.

( التوقي والتاريخ)
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