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أوالً :متهيد
أ)

تهدف هـه التعليمـات إىل تنظـيم بنـاء سـجل األوامـر وختصـيص األسـهم يف االكتتابـات
األولية.

ب) ال ختل هه التعليمات باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية.
ثاني ًا :التعريفات
أ)

يقصــد بكلمـــة (النظـــام) أينمـــا وردت يف هـــه التعليمـــات نظـــام الســـوق املاليـــة الصـــادر
باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.

ب) يقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة يف هــه التعليمــات املعــاني املوةــحة ــا يف النظــام
ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
ج) لغرض تطبيق أحكام هه التعليمات ،يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدنا املعـاني
املوةحة إزاء كل منها ما مل يقض سياق النص غري ذلك.
اجلهات احلكومية :يقصد بها أيٌّ من اآلتي:
(أ) اجلهــات الــو يكــو خــادم احلــرمني الشــريفني أو جملــس الــوزراء مرجعهــا يف شــاونها
املالية واإلدارية ،ويشمل ذلك الوزارات واملصاحل وا يئات واملاسسات العامة والصـناديق
احلكومية أو الصناديق املدارة من قبل جهات حكومية.
(ب) األشخاص من ذوي الصفة االعتبارية العامـة التـابعو إلحـد دو جملـس التعـاو لـدو
اخلليج العربية.
الشركات اململوكة من احلكومة :الشركات اململوكة بالكامل للدولة أو ألي جهة
حكومية.
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الشركات اخلليجية :هي الشركات الو حتمل جنسية إحد دو جملس التعاو لدو
اخلليج العربية وتكو ماسسة طبقاً لنظام الشركات يف هه الدولة ،واململوك غالبية رأس
ما ا ملواطنني من دو اجمللس أو حكوماتها.
الصناديق اخلليجية :هي الصناديق االستثمارية ذات الشخصية االعتبارية املاسسة يف إحد
دو جملس التعاو لدو اخلليج العربية واملطروحة وحداتها طرحاً عاماً أو طرح ًا خاصاً على
مستثمرين يف تلك الدو وفقاً لألنظمة املعمو بها هناك ،واململوك غالبية رأس ما ا ملواطنني
من دو اجمللس أو حكوماتها.
مواطنو دو اجمللس :األشخاص الطبيعيو الهين يتمتعو جبنسية إحد دو جملس التعاو ،
واألشخاص االعتبارية اململوك غالبية رأس ما ا ملواطنني من دو اجمللس أو حكوماتها
وتتمتع جبنسية إحد دو اجمللس.
تعارض املصاحل :يقصد بهلك تعارض املصاحل بني املُصدر وأي جهة من اجلهات املشاركة يف
بناء سجل األوامر ،ويشمل ذلك على سبيل املثا ال احلصر احلاالت اآلتية:
(أ) أ يكو أحد أعضاء جملس إدارة أي جهة من اجلهات املشاركة أو أحد كبار
تنفيهيها مساهماً كبرياً يف املُصدر أو أي شركة مسيطرة على املُصدر أو تابعة
للمُصدر أو العكس.
(ب) أ تكو إحد اجلهات املشاركة مساهم ًا كبرياً يف املُصدر أو أي شركة تابعة
له أو العكس.
(ج) إذا كا أي من األشخاص املشار إليهم يف الفقرتني (أ) و(ب) أعال عضواً يف
جملس إدارة املُصدر أو يف جملس إدارة أي من الشركات التابعة للمُصدر.
بناء سجل األوامر :العملية الو فيها تسجّل طلبات اجلهات املشاركة من قبل املستشار املالي
وذلك لتحديد سعر الطرح.
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مدة بناء سجل األوامر :فرتة زمنية حيددها املستشار املالي بعد موافقة املُصدر مبا ال خيل
بالفقرة (د) من البند (ثالثاً) من هه التعليمات ،وتبدأ من تاريخ قيام املستشار املالي بعرض
أسهم املُصدر على اجلهات املشاركة وفقاً للفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من هه التعليمات.
استمارة الطلب :منوذج ُيعَدّ من قبل املستشار املالي للمُصدر ويُمأل من اجلهات املشاركة؛
بهدف املشاركة يف بناء سجل األوامر ويسلّم إىل املستشار املالي يف موعد أقصا آخر يوم من
مدة بناء سجل األوامر.
استمارة الطلب اإلحلاقية :منوذج ُيعَدّ من قبل املستشار املالي للمُصدر عند تغيري النطاق
السعري ،وفق ما هو منصوص عليه يف الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من هه التعليمات ،ويُمأل
من الفئات املشاركة بهدف املشاركة يف بناء سجل األوامر أو من قبل اجلهات املشاركة
بهدف تغيري طلباتها املتعلقة بالنطاق السعري ،ويسلّم إىل املستشار املالي يف موعد أقصا آخر
يوم من مدة بناء سجل األوامر املنصوص عليها يف الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من هه
التعليمات.
الفئات املشاركة :هي الفئات الو حيق ا املشاركة يف بناء سجل األوامر احملددة يف البند
(خامس ًا) من هه التعليمات.
اجلهات املشاركة :هي اجلهات املشاركة يف بناء سجل األوامر من الفئات احملددة يف البند
(خامساً) من هه التعليمات.
وحدة تغري السعر :احلد األدنى املسموح به الرتفاع سعر السهم واخنفاةه حسب ما هو مطبق
من قبل شركة السوق املالية السعودية (تداو ).
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ثالث ًا :األحكام العامة
(أ) يُسمح للمستشار املالي للمُصدر -بعد احلصو على موافقة ا يئة على طرح أسهم
املُصدر لالكتتاب العام -بعرض األسهم على اجلهات املشاركة فقط خال مدة بناء
سجل األوامر.
(ب)

حيدد املستشار املالي بالتنسيق مع املصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص

للمستثمرين من ذوي الطابع املاسسي ،على أ توافق ا يئة على هه النسبة.
(ج) جيب على املصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية االكتتاب.
(د) جيب أ ال تزيد مدة بناء سجل األوامر عن ( )14أربعة عشر يوماً تقوميياً.
( ) تقدم اجلهات املشاركة طلبات املشاركة يف بناء سجل األوامر من خال ملء استمارة
الطلب.
(و) ال جيوز للجهات املشاركة تقديم طلب بكمية متثل ( )%5أو أكثر من عدد األسهم
املُصدرة للمُصدر.
(ز) جيب على اجلهات املشاركة االلتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيهية وشروط
االستثمار األخر املنظمة لعملها.
(ح) جيب أ تتضمن استمارة الطلب إقراراً وتعهدًا من اجلهات املشاركة وفق النص اآلتي:
"نقر حنن املوقعني أدنا بأننا استوفينا يميع الشروط والضوابط املتعلقة بتعليمات بناء
سجل األوامر وختصيص األسهم يف االكتتابات األولية ويميع املتطلبات والتنظيمات
ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيهية ،وبأ يميع
املستندات واملعلومات املقدمة من قبلنا للمشاركة يف بناء سجل األوامر صحيحة
وكاملة وحديثة وغري مضللة .ونقر كهلك بتحملنا كامل املساولية القانونية يف حا
ثبوت خالف ذلك ،وللهيئة واجلهات احلكومية ذات العالقة احلق يف اختاذ اإلجراءات
النظامية بهها اخلصوص".
(ط)

ال حيق للجهات املشاركة إذا كا لديها تعارض يف املصاحل مع املُصدر املشاركة

يف بناء سجل األوامر.
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للجهات املشاركة تغيري طلباتها أو إلغائها .يف أي وقت خال مدة بناء سجل

(ي)

األوامر ،على أ يكو تغيري تلك الطلبات من خال تقديم استمارة طلب معدلة أو
استمارة طلب إحلاقية (حيثما ينطبق).
للهيئة إعفاء أي شخص خاةع ه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كلياً

(ك)

أو جزئياً ،بنا ًء على طلب تتلقا منه أو مببادرة منها.
رابعاً :شروط بناء سجل األوامر وتغيري النطاق السعري
أ) يُشرتط عند بناء سجل األوامر التقيد باآلتي:
 )1أ يعلن املستشار املالي للمُصدر مدة بناء سجل األوامر على أ ال خيل ذلك بالفقرة (د)
من البند (ثالثاً) من هه التعليمات.
 )2أ يعلن املستشار املالي للمصدر النطاق السعري مع التأكد من إتاحته جلميع الفئات
املشاركة.
 )3أ يكو إعال املستشار املالي للمُصدر عن مدة بناء سجل األوامر والنطاق السعري،
متاحاً للفئات املشاركة يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للمصدر.
ب) للمستشار املالي بعد موافقة متعهد التغطية واملُصدر ،تغيري النطاق السعري مع مراعاة
اآلتي:
( )1أ يعلن املستشار املالي عن النطاق السعري اجلديد جلميع الفئات املشاركة.
( )2أ يقوم متعهد التغطية بتزويد ا يئة خبطاب تعهد تغطية حمدثاً يعكس النطاق
السعري اجلديد.
( )3أ يكو تغيري اجلهات املشاركة لطلباتها من خال ملء استمارة الطلب اإلحلاقية.
ج) أ يعلن املستشار املالي عند انتهاء مدة بناء سجل األوامر عن نسبة تغطية الطرح من قبل
الفئات املشاركة يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للمصدر.
خامساً :الفئات املشاركة
الفئات الو حيق ا املشاركة يف بناء سجل األوامر هي:
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(أ) الصناديق العامة واخلاصة الو تستثمر يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية
إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح ا ذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود
املنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار .إةاف ًة إىل ذلك ،جيب على الصناديق العامة
عند تقديم استمارة الطلب االلتزام باألحكام اآلتية:
 )1أ ال تتجاوز قيمة األسهم الو يطلبها الصندوق العام ويميع الصناديق األخر الو
يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته ( )%25من إيمالي قيمة الطرح.
 )2ال جيوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على ( )%10من إيمالي قيمة الطرح.
 )3جيب أال تزيد قيمة طلب الصندوق العام يف أوراق مالية للمُصدر على نسبة ( )%20من
صايف قيمة أصو الصندوق.
 )4ال جيوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على ( )%10من صايف قيمة أصوله يف
األسهم املطروحة للمُصدر.
 )5يُستثنى الصندوق العام من الفقرة ( )4أعال يف حا كا االستثمار يف جما أو
قطاع يكو هدف الصندوق العام االستثمار فيه على أ ال يتجاوز ذلك نسبة القيمة
السوقية للمُصدر إىل إيمالي القيمة السوقية لهلك اجملا أو القطاع املعني ،وذلك
للصندوق العام الهي تنص شروطه وأحكامه ومهكرة املعلومات اخلاصة به على أ
هدفه االستثماري حمدد يف جما أو قطاع معني من األسهم املدرجة يف السوق.
 )6اإلفصاح يف استمارة الطلب عن القيمة السوقية للمجا أو القطاع الهي يستثمر به
الصندوق العام كما يف نهاية اليوم السابق لتقديم استمارة الطلب.
(ب) األشخاص املرخص م يف ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام
املنصوص عليها يف قواعد الكفاية املالية عند تقديم استمارة الطلب.
(ج) عمالء شخص مرخص له يف ممارسة أعما اإلدارة شريطة اآلتي:
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 )1أ يكو ذلك الشخص املرخص له قد مت تعيينه بشروط متكنه من اختاذ
القرارات اخلاصة بقبو املشاركة يف الطرح واالستثمار يف السوق نيابة عن العميل
دو احلاجة إىل احلصو على موافقة مسبقة منه.
 )2أ تكو املشاركة يف بناء سجل األوامر موجهة من خال الشخص املرخص له،
وأ تتم يميع االتصاالت ذات العالقة بواسطته.
(د) أي أشخاص اعتباريني جيوز م فتح حساب استثماري يف اململكة وحساب لد مركز
اإليداع ماعدا املستثمرين األجانب غري املقيمني من غري املستثمرين األجانب املاهلني وفقاً
للقواعد املنظمة الستثمار املاسسات املالية األجنبية املاهلة يف األوراق املالية املدرجة ،مع
مراعاة ةوابط استثمار الشركات املدرجة يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املنصوص
عليها يف تعميم ا يئة رقم ( )05158/6وتاريخ 1435/08/11هـ املوافق 2014/06/09م
الصادر بناء على قرار جملس ا يئة رقم ( )2014- 28- 9وتاريخ 1435/7/20هـ املوافق
2014/5/19م.
( ) اجلهات احلكومية ،أو أي هيئة د ولية تعرتف بها ا يئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخر
تعرتف بها ا يئة ،أو مركز اإليداع.
(و) الشركات اململوكة من احلكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير حمفظة خاصة.
(ز) الشركات اخلليجية ،والصناديق اخلليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح ا
ذلك.
(ح) املاسسات املالية األجنبية املاهلة.
(ط) مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية يف اتفاقية مبادلة مربمة مع شخص مرخص له
وفق شروط وةوابط اتفاقيات املبادلة.
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سادس ًا :سعر االكتتاب
حيدد املستشار املالي باالتفاق مع املصدر سعر االكتتاب بنا ًء على قو العرض والطلب ،مع
مراعاة اآلتي:
 )1أ ال يزيد سعر االكتتاب عن السعر احملدد يف اتفاقية تعهد التغطية.
 )2أ يكو سعر االكتتاب متوافق مع وحدة تغري السعر املطبقة من قبل شركة السوق
املالية السعودية (تداو ).
سابع ًا :ختصيص األسهم للجهات املشاركة بعد االنتهاء من بناء سجل األوامر
 )1تكو نسبة التخصيص للفئات املشاركة حمددة يف نشرة اإلصدار.
 )2دو اإلخال بالفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هه التعليمات ،تكو آلية ختصيص
األسهم املطروحة وفقاً ملا يرا املستشار املالي مناسب ًا بالتنسيق مع املصدر.
ثامن ًا :طرح األسهم على املكتتبني األفراد
تكو نسبة التخصيص للمكتتبني األفراد حمددة يف نشرة اإلصدار.
تاسعاً :النشر والنفاذ
تكو هه التعليمات نافهة وفق ًا لقرار اعتمادها.
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