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 15من  1الصفحة 

 متهيد: (أ

، وبناًء 2030ية السـعودّية ؤيـة اململكـة العربمع رية وتطويرها، ومتاشيًا انطالقًا من أهداف اهليئة االسرتاتيجية يف تنظيم السوق املال

نشر مشروع  نهـ، أصدر جملس اهليئة قراره املتضم2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي 

 تقومييًا، تنتهي بتاريخ يومًا ثالثنيالستطالع مرئيات العموم ملدة  ،روع"()"املش تعديل قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 .م5/10/2021هـ املوافق  27/2/1443

 أهداف املشروع: (ب

، شركاتعد املائة من نظام الوفقاً للمادة األربعون ب حق األولويةدون سهم أمن خالل إصدار ال املزيادة رأس  خيار املشروع إىل تنظيميهدف 

املساهمة املدرجة  لشركاتل ًاإضافي ًاخياركون لي ، وذلكصدرة عليهمحتديد فئات املستثمرين الذين جيوز طرح األسهم امل مبا يف ذلك

ار الرمسلة أو حتويل إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصد عن طريق املالس زيادة رألحاليًا اخليارات املتاحة  إىل جانب املاليةيف السوق 

 . الديون أو االستحواذ على شركة أو شراء أصل

 تلّقي مرئيات العموم: (ج

 ة:من خالل أي من الوسائل اآلتيعنيني ومالحظاتهم يسر اهليئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء املهتمني وامل

نصة استطالع( من احلكومية التابعة للمركز الوطين للتنافسية )م املنصة اإللكرتونية املوحدة الستطالع آراء العموم واجلهات( 1

 .(istitlaa.ncc.gov.saخالل الرابط اإللكرتوني اآلتي: )

 .(Laws.Regulations@cma.org.sa)النموذج املخصص لذلك عرب الربيد الكرتوني:  (2

 الصيغة النهائية للمشروع.ماد عتوستكون مجيع اآلراء واملالحظات حمل العناية والدراسة؛ لغرض ا

 باملقارنة مع النصوص احلالية: ات املستمرةوااللتزامقواعد طرح األوراق املالية على التعديالت املقرتحة  (د

 

 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

 التغطيةباملادة السادسة والعشرون: التعهد 

 سوق مؤسسة من املك بشكل الطرح بتغطية التعهد جيب (أ

 التعهد عمالأ ممارسة يف هلا مرخص أكثر أو مالية

 بقواعد التقيد تلك ةاملالي السوق مؤسسة وعلى بالتغطية،

 .املالية الكفاية

 ذه املادة على اآلتي:هب( ال تنطبق أحكام الفقرة )أ( من 

... 

 الدين. أدواتإصدار ( 4

 حويل.إصدار أدوات الدين القابلة للت( 5

....  

 التغطيةاملادة السادسة والعشرون: التعهد ب

 سوق مؤسسة من ملكا بشكل الطرح بتغطية التعهد جيب (أ

 التعهد عمالأ ممارسة يف هلا مرخص أكثر أو مالية

 بقواعد التقيد تلك ةاملالي السوق مؤسسة وعلى بالتغطية،

 .املالية الكفاية

 ذه املادة على اآلتي:ب( ال تنطبق أحكام الفقرة )أ( من ه

... 

 األولوية. قحب العمل وقف مع املال رأس زيادة( 4

 إصدار أدوات الدين.( 5

 ويل.إصدار أدوات الدين القابلة للتح( 6

... 
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 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

2  

 ات املؤيدة املادة الثامنة والعشرون: املستند

... 

 رجة يف السوق:إذا كان للمصدر أوراق مالية مدو( 

... 

( 13)و( 12)و( 5) الفرعية الفقرات أحكام تنطبق ال (4

 الفقرة من( 26)و( 25)و( 17)و( 16)و( 15)و( 14)و

 املادة هذه من( ب) ةالفقر من( 4) الفرعية والفقرة( أ)

 الدين أدوات وأ الدين أدوات تسجيل طلب تقديم عند

 .وطرحها للتحويل القابلة

 إصدار الرمسلة. ال تنطبق أحكام هذه املادة على( 5

 

.... 

 ت املؤيدة املادة الثامنة والعشرون: املستندا

... 

 جة يف السوق:أوراق مالية مدر للمصدرإذا كان و( 

... 

( 13( و)12( و)5) ( ال تنطبق أحكام الفقرات الفرعية4

( 25( و)24( و)18( و)17( و)16( و)15( و)14و)

أ( والفقرتني ( من الفقرة )29( و)28( و)27( و)26و)

من هذه املادة عند  ( من الفقرة )ب(5( و)4) الفرعيتني

 األولوية.  حبقف العمل تقديم طلب زيادة رأس املال مع وق

( 13)و( 12)و( 5) الفرعية الفقرات أحكام تنطبق ال (5

( أ) الفقرة من( 26)و( 25)و( 17)و( 16)و( 15)و( 14)و

 عند املادة هذه من (ب) الفقرة من( 4) الفرعية والفقرة

 القابلة الدين دواتأ أو الدين أدوات تسجيل طلب تقديم

 .وطرحها للتحويل

 صدار الرمسلة.إال تنطبق أحكام هذه املادة على ( 6

... 

3  

  حتتاج إىل نشرة إصداراليت الاملادة الثالثون: اإلصدارات 

صدار أوراق مالية إضافية ال ُيشرتط تقديم نشرة إصدار إلأ( 

نفة إذا كانت مص مالية مدرجة، أوراقمن ُمصدر لديه 

 ضمن إحدى الفئات اآلتية: 

... 

ملال من خالل حتويل األسهم الناجتة عن زيادة رأس ا( 5

وفقًا يم مساهمني الديون على أن ُيَعّد بشأنها تعم

 ن هذه القواعد.مألحكام املادة السادسة واخلمسني 

ملال بغرض االستحواذ األسهم الناجتة عن زيادة رأس ا( 6

ّد بشأنها تعميم على شركة أو شراء أصل على أن ُيَع

ابعة واخلمسني من مساهمني وفقًا ألحكام املادة الس

 هذه القواعد.

 جتزئة أسهم سبق إصدارها.( 7

... 

 

 

 

 الثالثون: اإلصدارات اليت ال حتتاج إىل نشرة إصداراملادة 

دار أوراق مالية إضافية ال ُيشرتط تقديم نشرة إصدار إلصأ( 

نفة ضمن إذا كانت مص من ُمصدر لديه أوراق مالية مدرجة،

 إحدى الفئات اآلتية: 

... 

 حبق العمل وقف ال مع( األسهم الناجتة عن زيادة رأس امل5

ميم مساهمني وفقًا تع بشأنهاُيَعّد األولوية على أن 

  .ن هذه القواعدواخلمسني م الرابعةألحكام املادة 

ال من خالل حتويل األسهم الناجتة عن زيادة رأس امل( 6

يم مساهمني وفقاً ألحكام الديون على أن ُيَعدّ بشأنها تعم

 لقواعد.ااملادة السادسة واخلمسني من هذه 

ال بغرض االستحواذ على رأس املاألسهم الناجتة عن زيادة ( 7

شأنها تعميم مساهمني بشركة أو شراء أصل على أن ُيَعدّ 

 مسني من هذه القواعد.وفقًا ألحكام املادة السابعة واخل

 جتزئة أسهم سبق إصدارها.( 8

... 
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 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م
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 لب زيادة رأس املال مُلصدراملادة الثالثة واخلمسون: تقديم ط

 يدةاملؤ أوراق مالية مدرجة واملستندات

 ل وطرح أسهم جديدةجيب على امُلصدر الذي يرغب يف تسجي

طريق  ادة رأس ماله عنخالل زي من فئة أسهم سبق إدراجها من

 الديون لرمسلة أو حتويلإصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار ا

على موافقة  احلصول أو االستحواذ على شركة أو شراء أصل

للُمصدر. وجيب  العادية غري اهليئة قبل دعوة اجلمعية العامة

العادية للُمصدر  ريغاحلصول على موافقة اجلمعية العامة 

وإذا مل يتمكن من  يئة،أشهر من تاريخ موافقة اهل خالل ستة

 الفرتة، ُعدّ ت موافقة كاحلصول على موافقة اجلمعية خالل تل

يف  تقديم طلبه إذا رغب إعادة اهليئة ملغاة، وتعيّ ن على امُلصدر

 .ماله رأسزيادة 

 ب زيادة رأس املال مُلصدراملادة الثالثة واخلمسون: تقديم طل

 دةاملؤي أوراق مالية مدرجة واملستندات

 ل وطرح أسهم جديدةجيب على امُلصدر الذي يرغب يف تسجي

طريق  ادة رأس ماله عنخالل زي من فئة أسهم سبق إدراجها من

العمل حبق هم مع وقف أو إصدار أسإصدار أسهم حقوق أولوية 

ى أو االستحواذ عل الديون لأو إصدار الرمسلة أو حتوي يةواألول

اهليئة قبل دعوة  على موافقة شركة أو شراء أصل احلصول

. وجيب احلصول على للُمصدر غري العادية اجلمعية العامة

أشهر  لُمصدر خالل ستةلالعادية  موافقة اجلمعية العامة غري

مكن من احلصول على مل يت وإذا من تاريخ موافقة اهليئة،

موافقة اهليئة ملغاة،  تعّدالفرتة،  موافقة اجلمعية خالل تلك

 به إذا رغب يف زيادة رأستقديم طل وتعيّ ن على امُلصدر إعادة

 .ماله

5  

املادة الرابعة واخلمسون: الشروط واملتطلبات املتعلقة بإصدار 

 أسهم حقوق األولوية

القة منصوص عليها يف عباإلضافة إىل أّي متطلبات ذات أ( 

قواعد، جيب على امُلصدر من هذه ال والعشريناملادة الثامنة 

ة لتسجيل أسهم حقوق الذي يرغب يف تقديم طلب إىل اهليئ

  تية:أولوية وطرحها استيفاء الشروط اآل

ت أّي إصدار أسهم تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصال( 1

ملتحصالت مقارنًة سابق واستخدام تلك ا حقوق أولوية

  لسابقة.امبا ُأفِصح عنه يف نشرة اإلصدار 

ها القوائم املالية تقديم تفاصيل عن أي حتفظات تضمنت (2

  لسابقة.االسنوية املراجعة للسنة املالية 

ر عند وجود اختالف للجمهو اإلفصاحجيب على امُلصدر  ب(

لفعلي ملتحصالت إصدار أو أكثر بني االستخدام ا %5بنسبة 

ح عنه يف نشرة اإلصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما ُأفِص

 العالقة فور علمه بذلك.  ذات 

 

 إصدارباملتطلبات املتعلقة املادة الرابعة واخلمسون: الشروط و

مع وقف العمل حبق  الاملأو زيادة رأس  أسهم حقوق األولوية

 األولوية

القة منصوص عليها يف باإلضافة إىل أّي متطلبات ذات عأ( 

لقواعد، جيب على امُلصدر املادة الثامنة والعشرين من هذه ا

ة لتسجيل أسهم حقوق الذي يرغب يف تقديم طلب إىل اهليئ

  تية:أولوية وطرحها استيفاء الشروط اآل

أّي إصدار أسهم  متحصالت تقديم بيانات وتفاصيل عن( 1

ملتحصالت مقارنةً مبا حقوق أولوية سابق واستخدام تلك ا

  بقة.ُأفِصح عنه يف نشرة اإلصدار السا

تها القوائم املالية تقديم تفاصيل عن أي حتفظات تضمن( 2

  لسابقة.االسنوية املراجعة للسنة املالية 

القة منصوص عليها يف باإلضافة إىل أّي متطلبات ذات عب( 

لقواعد، جيب على امُلصدر املادة الثامنة والعشرين من هذه ا

 األولوية حبق العمل فوق زيادة رأس ماله معالذي يرغب يف 

 :استيفاء الشروط اآلتية

إصدار تعميم إىل مساهميه يتضمن املعلومات الالزمة  (1

ت يف اجتماع اجلمعية العامة من التصوي متكنهماليت 

غري العادية بناًء على إدراك ودراية. وجيب أن يتضمن 
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 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املعلومات الواردة يف امللحق )*( من  -أدنى دحب -التعميم

 .هذه القواعد

 اهليئة إىل يقدَّم لذيا -املساهمني تعميم يكون أن جيب (2

 حبق العمل وقف عم امُلصدر مال رأس زيادة طلب بشأن

يف هامش  عّدًا باللغة العربية، وأن يشارم -األولوية 

املنصوص عليها يف هذه  التعميم إىل الفقرات ذات العالقة

 وجيب سابقة، وداتمس عن القواعد، مع إيضاح أّي تغري

 رقم األوىل ةالصفح يف تعميم مسودة كل تتضمن أن

 .التقديم وتاريخ املسودة

مع وقف العمل أس املال ريف زيادة الإمجالي تجاوز يأن ال  (3

ُلمصدر لكل ا من رأس مال %10حبق األولوية نسبة 

 .عملية إصدار

ن فئة العمالء طرح على املستثمرين ماليقتصر أن  (4

 .املؤهلني والعمالء املؤسسيني

وا أسهم زيادة رأس املال على املستثمرين الذين امتلك ج( جيب

 تلك األسهم يف صرفالت عدم األولوية حبق العمل وقف مع

  . دراجهاإلتاريخ  التالية األشهر الستة خالل

ر عند وجود اختالف جيب على امُلصدر اإلفصاح للجمهو( د

فعلي ملتحصالت إصدار أو أكثر بني االستخدام ال %5بنسبة 

 العملأس املال مع وقف رزيادة أسهم أو أسهم حقوق األولوية 

 أو تعميميف نشرة اإلصدار  مقابل ما ُأفِصح عنه حبق األولوية

 فور علمه بذلك.   ق()حسبما ينطبالعالقة  ذوي املساهمني

6  

 اهليئة إىل طلبال تقديم: والسبعون اخلامسة املادة

... 

 ال املوازية، السوق يف مدرجة أسهم للُمصدر كان إذا (ـه

( 15)و( 12)و( 11)و( 10)و( 9) الفرعية الفقرات تنطبق

 رأس زيادة طلب قديمت عند املادة هذه من( ب) الفقرة من

 أسهم إصدار أو لأص شراء أو شركة على لالستحواذ مال

 أسهم إصدار أو ديون من الشركة على ما مقابل جديدة

 أولوية. حقوق

 اهليئة إىل لبالط تقديم: والسبعون اخلامسة املادة

... 

 ال املوازية، لسوقا يف مدرجة أسهم للُمصدر كان إذا (ـه

( 15)و( 12)و( 11)و( 10)و( 9) الفرعية الفقرات تنطبق

 مال رأس زيادة طلب قديمت عند املادة هذه من( ب) الفقرة من

 جديدة أسهم إصدار أو أصل شراء أو شركة على لالستحواذ

 حقوق أسهم دارإص أو ديون من الشركة على ما مقابل

 .حبق األولويةالعمل  أو زيادة رأس املال مع وقفأولوية 

... 
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 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م
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ت اليت ال حتتاج إىل نشرة اإلصدارااملادة الثامنة والسبعون: 

 إصدار

صدار أسهم إضافية من ال ُيشرتط تقديم نشرة إصدار إلأ( 

ملوازية، إذا كانت ُمصدر لديه أسهم مدرجة يف السوق ا

 إحدى الفئات اآلتية:  ضمنمصنفة 

... 

ال بغرض االستحواذ املاألسهم الناجتة عن زيادة رأس ( 5

ّد بشأنها تعميم على شركة أو شراء أصل على أن ُيَع

ابعة والثمانني من هذه مساهمني وفقاً ألحكام املادة الس

 القواعد.

 جتزئة أسهم سبق إصدارها.( 6

... 

 

 

اليت ال حتتاج إىل نشرة  اإلصداراتاملادة الثامنة والسبعون: 

 إصدار

دار أسهم إضافية من ال ُيشرتط تقديم نشرة إصدار إلصأ( 

ملوازية، إذا كانت مدرجة يف السوق ا أسهمُمصدر لديه 

 مصنفة ضمن إحدى الفئات اآلتية: 

... 

ال مع وقف العمل حبق ( األسهم الناجتة عن زيادة رأس امل5

عميم مساهمني وفقًا األولوية على أن ُيَعّد بشأنها ت

  من هذه القواعد. بعة والثماننيألحكام املادة الرا

ال بغرض االستحواذ على رأس امل زيادةاألسهم الناجتة عن ( 6

شأنها تعميم بشركة أو شراء أصل على أن ُيَعّد 

ابعة والثمانني من هذه مساهمني وفقًا ألحكام املادة الس

 القواعد.

 جتزئة أسهم سبق إصدارها.( 7

... 
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 مُلصدر املال رأس يادةز طلب تقديم :والثمانون الثالثة املادة

 املوازية السوق يف أسهمه مدرجة

 لسوق املوازية الذي يرغباجيب على امُلصدر املدرجة أسهمه يف 

سهم سبق إدراجها من يف تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أ

أسهم حقوق أولوية أو  خالل زيادة رأس ماله عن طريق إصدار

الستحواذ على شركة أو أو ا إصدار الرمسلة أو حتويل الديون

قبل دعوة اجلمعية  شراء أصل احلصول على موافقة اهليئة

حلصول على موافقة االعامة غري العادية للُمصدر. وجيب 

شهر من تاريخ موافقة اجلمعية العامة للُمصدر خالل ستة أ

حلصول على موافقة ااهليئة، وإذا مل يتمكن امُلصدر من 

فقة اهليئة ملغاة، وتعني ُعّدت موا اجلمعية خالل تلك الفرتة،

 غب يف زيادة رأس ماله.رعلى امُلصدر إعادة تقديم طلبه إذا 

 مُلصدر املال رأس يادةز طلب تقديم :والثمانون الثالثة املادة

 املوازية السوق يف أسهمه مدرجة

 الذي املوازية قالسو يف أسهمه املدرجة امُلصدر على جيب

 سبق سهمأ فئة جديدة من أسهم وطرح تسجيل يف يرغب

 أسهم إصدار قطري عن ماله رأس زيادة خالل من إدراجها

أو  يةولعمل حبق األولاإصدار أسهم مع وقف أو  أولوية حقوق

 أو شركة على تحواذاالس أو الديون حتويل أو الرمسلة إصدار

 اجلمعية دعوة لقب موافقة اهليئة على احلصول أصل شراء

 موافقة على ولاحلص وجيب .للُمصدر العادية غري العامة

 موافقة تاريخ من أشهر ستة خالل العامة للُمصدر اجلمعية

 على موافقة ولاحلص من امُلصدر يتمكن مل وإذا اهليئة،

 وتعني ملغاة، اهليئة موافقة عّدت الفرتة، تلك خالل اجلمعية

  .ماله رأس زيادة يف رغب إذا تقديم طلبه إعادة امُلصدر على
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ق املتعلقة بإصدار أسهم حقو املادة الرابعة والثمانون: الشروط

 أولوية

ة منصوص عليها يف املادة باإلضافة إىل أّي متطلبات ذات عالق

ب على امُلصدر جياخلامسة والسبعني من هذه القواعد، 

لذي يرغب يف زيادة رأس املدرجة أسهمه يف السوق املوازية ا

ة استيفاء الشروط أولويماله عن طريق إصدار أسهم حقوق 

 اآلتية:

ّي إصدار أسهم أت وتفاصيل عن متحصال بياناتتقديم ( 1

ملتحصالت مقارنًة حقوق أولوية سابق واستخدام تلك ا

 سابقة.مبا أفصح عنه يف نشرة اإلصدار ال

منتها القوائم املالية تقديم تفاصيل عن أّي حتفظات تض( 2

 السابقة. السنوية املراَجعة للسنة املالية

ور عند وجود اختالف جيب على امُلصدر اإلفصاح للجمه (3

لفعلي ملتحصالت اأو أكثر بني االستخدام  %5بنسبة 

ا ُأفِصح عنه يف مإصدار أسهم حقوق األولوية مقابل 

 بذلك.   مهنشرة اإلصدار ذات العالقة فور عل

 املتعلقة بإصداراملتطلبات واملادة الرابعة والثمانون: الشروط 

مع وقف العمل حبق  الأو زيادة رأس امل أسهم حقوق أولوية

 األولوية

القة منصوص عليها يف باإلضافة إىل أّي متطلبات ذات عأ( 

لقواعد، جيب على امُلصدر املادة اخلامسة والسبعني من هذه ا

لذي يرغب يف زيادة رأس ااملدرجة أسهمه يف السوق املوازية 

ية استيفاء الشروط أولوماله عن طريق إصدار أسهم حقوق 

 اآلتية:

ّي إصدار أسهم أ تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت (1

ملتحصالت مقارنةً مبا حقوق أولوية سابق واستخدام تلك ا

 ة.أفصح عنه يف نشرة اإلصدار السابق

تها القوائم املالية عن أّي حتفظات تضمن تقديم تفاصيل (2

 بقة.السا السنوية املراَجعة للسنة املالية

القة منصوص عليها يف إىل أّي متطلبات ذات ع باإلضافةب( 

لقواعد، جيب على امُلصدر املادة اخلامسة والسبعني من هذه ا

 رأس زيادة يف لذي يرغبااملدرجة أسهمه يف السوق املوازية 

 :تيفاء الشروط اآلتيةاس األولوية حبق العمل وقف مع ماله

ملعلومات الالزمة إصدار تعميم إىل مساهميه يتضمن ا (1

ع اجلمعية العامة اليت متكنهم من التصويت يف اجتما

اية. وجيب أن يتضمن غري العادية بناًء على إدراك ودر

لواردة يف امللحق )*( من املعلومات ا -دنىأ حبد -التعميم

 .هذه القواعد

 اهليئة إىل يقدَّم لذيا -املساهمني تعميم يكون أن جيب (2

 حبق العمل وقف عم امُلصدر مال رأس زيادة طلب بشأن

ش غة العربية، وأن يشار يف هاممعّدًا بالل -األولوية 

املنصوص عليها يف هذه  التعميم إىل الفقرات ذات العالقة

 وجيب سابقة، وداتمس عن القواعد، مع إيضاح أّي تغري

 رقم األوىل ةالصفح يف تعميم مسودة كل تتضمن أن

 .التقديم وتاريخ املسودة

مع وقف العمل أس املال رإمجالي الزيادة يف تجاوز يأن ال  (3

ُلمصدر لكل ا من رأس مال %10حبق األولوية نسبة 

 .عملية إصدار
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وا أسهم زيادة رأس املال على املستثمرين الذين امتلك ج( جيب

 تلك األسهم يف صرفالت عدم األولوية حبق العمل وقف مع

  . دراجهاإلتاريخ  التالية األشهر الستة خالل

ر عند وجود اختالف جيب على امُلصدر اإلفصاح للجمهو( د

فعلي ملتحصالت إصدار أو أكثر بني االستخدام ال %5بنسبة 

رأس املال مع وقف العمل  أو أسهم زيادةأسهم حقوق األولوية 

 أو تعميميف نشرة اإلصدار  مقابل ما ُأفِصح عنه حبق األولوية

 فور علمه بذلك.   ق()حسبما ينطبالعالقة  ذوي املساهمني

10  

 إضافة ملحق كاآلتي: -

ال ني يف حالة زيادة رأس املتعميم املساهم: حمتويات (*)امللحق 

 مع وقف العمل حبق األولوية

دم لتسجيل وطرح أسهم جيب أن حيتوي تعميم املساهمني املق

املعلومات على ألولوية ازيادة رأس املال مع وقف العمل حبق 

 :أدنى حبدالواردة يف األقسام اآلتية 

 صفحة الغالف .1

ِت اآلتية )حيثما جيب أن يتضمن هذا القسم املعلوما

 تنطبق(:

ئة األسهم فيتضمن  زيادة رأس املالملخص عن  .1

 وحقوقها. 

لك مناقشة ذمبا يف أسباب زيادة رأس املال،  .2

 .وحتليـل اإلدارة يف هذا الشأن

 املقرتح. اهليكل العام لزيادة رأس املال .3

د األسهم اليت رأس املال احلالي للُمصدر، وعد .4

 سبق له إدراجها.

 فئات املستثمرين املستهدفني.  .5

 فرتة الطرح، وشروطه. .6

مع وقف العمل  إفادة حول كون زيادة رأس املال .7

طراف ذوي عالقة حبق األولوية تنطوي على وجود أ

الء األطراف من عدمه، على أن ُتذكر هوية هؤ

 وملكيتهم إن ُوجدوا.  

مني احلاليني يف ملكية املساه ة اإلخنفاض يفنسب .8

ل للغرض املفصح عنه امُلصدر نتيجة لزيادة رأس املا

 يف التعميم.
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 لية تسعري األسهم.آ .9

 الفرتة الزمنية للعملية. .10

 الكتتاب. االقيود املتعلقة باملشاركة يف  .11

صدر يؤكدون فيه بيان من أعضاء جملس إدارة امُل .12

ُصّب يف مصلحة اعتقادهم أن زيادة رأس املال ت

 امُلصدر ومساهميه.

ىل اهليئة لتسجيل إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إ .13

ق إلدراج األوراق ىل السووطرح األوراق املالية وإ

 طلبات كافة.املالية، وأنه مت استيفاء املت

 "اإلشعار املهم" بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل .14

( 2ا يف القسم رقم )املشار إليهم" املخاطرة عوامل"و

 .( من هذا امللحق10والقسم رقم )

 :إقرار بالصيغة اآلتية .15

ُقدمت ضمن طلب  التعميم على معلوماتهذا حيتوي "

ب متطلبات قواعد تسجيل وطرح األوراق املالية حبس

ت املستمرة الصادرة عن طرح األوراق املالية وااللتزاما

عربية السعودية )املشار هيئة السوق املالية باململكة ال

ألوراق املالية حبسب ا( وطلب إدراج "اهليئة"إليها بـ 

لسوق املالية ج اخلاصة بامتطلبات قواعد اإلدرا

دارة الذين تظهر السعودية. ويتحمل أعضاء جملس اإل

ومنفردين  أمساؤهم على الصفحة )*( جمتمعني

هذا ت الواردة يف كامل املسؤولية عن دقة املعلوما

تقادهم، بعد واع ، ويؤكدون حبسب علمهمالتعميم

ىل احلد املعقول، إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإ

أن يؤدى عدم  وجد أي وقائع أخرى ميكنأنه ال ت

ادة واردة فيها مضللة. تضمينها التعميم إىل جعل أيّ إف

ة السعودية أيّ مسؤولية وال تتحمل اهليئة والسوق املالي

طيان أيّ تأكيدات عن حمتويات هذا التعميم، وال تع

يان نفسيهما صراحة تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختل

خسارة تنتج عما  انت عن أّيمن أيّ مسؤولية مهما ك

، جزء منه ماد على أّيورد يف هذا التعميم أو عن االعت

هذا التعميم،  حمتوياتأّي من ويف حال تعذر فهم 

 ."هجيب استشارة مستشار مالي مرخص ل
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 إشعار مهم .2

تعميم ضح الغرض من جيب أن يتضمن هذا القسم إشعارًا يو

 يف التعميم.ورة ، وطبيعة املعلومات املذكاملساهمني

 دليل الشركة .3

 :جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي

ه، مبا يف ذلك وممثليمعلومات االتصال بامُلصدر  .1

س، وبريدهم عناوينهم، وأرقام اهلاتف والفاك

 .رتونياإللكاإللكرتوني، وموقع امُلصدر 

وبأّي  ،حني التالنيمعلومات االتصال باألطراف املوض .2

تعميم و تقرير يف أخبري أو جهة ُنسبت إليها إفادة 

وأرقام اهلاتف  ، مبا يف ذلك العناويناملساهمني

 :الربيد اإللكرتونيوالفاكس واملواقع اإللكرتونية و

 .املستشار املالي .أ

 .املستشار القانوني .ب

ا يف عرض هلمؤسسات السوق املالية املرخص  .ج

 .األوراق املالية أو بيعها

 امللخص .4

مات اآلتية )حيثما جيب أن حيتوي هذا القسم على املعلو

 تنطبق(:

 ن تأسيسه. ومعلومات ع ،ووصفه ،اسم امُلصدر .1

 نشاطات امُلصدر.  .2

نسب ملكيتهم واملساهمون الكبار وعدد أسهمهم  .3

  قبل اإلصدار وبعده.

مساهمي  بيان نسبة ملكية اجلمهور وكبار .4

 .دار وبعدهامُلصدر، وعدد أسهمهم قبل اإلص

 رأس مال امُلصدر.  .5

املال مع وقف  الغرض من إصدار أسهم زيادة رأس .6

 العمل حبق األولوية. 

 إمجالي عدد أسهم امُلصدر.  .7

 القيمة االمسية للسهم.  .8

 . املطروحةإمجالي عدد األسهم  .9

ل فئة من فئات إمجالي عدد األسهم املطروحة لك .10

 .املستثمرين املستهدفني
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 ل امُلصدر. من رأس ما املطروحةنسبة األسهم  .11

 .  الطرحسعر  .12

 . الطرحإمجالي قيمة  .13

 استخدام متحصالت الطرح. .14

كن االكتتاب مياحلد األدنى لعدد األسهم اليت  .15

 ين املستهدفني. فيها لكل فئة من فئات املستثمر

ليت ميكن اقيمة احلد األدنى لعدد األسهم  .16

املستثمرين  االكتتاب فيها لكل فئة من فئات

 . املستهدفني

كن االكتتاب مياحلد األعلى لعدد األسهم اليت  .17

 ين املستهدفني. فيها لكل فئة من فئات املستثمر

ليت ميكن اقيمة احلد األعلى لعدد األسهم  .18

املستثمرين  االكتتاب فيها لكل فئة من فئات

 املستهدفني. 

فئة من فئات  طريقة التخصيص ورّد الفائض لكل .19

 املستثمرين املستهدفني.

 طرح. فرتة ال .20

 ها.األسهم اليت سبق للُمصدر إدراج .21

  األسهم اجلديدة.األحقية يف األرباح بالنسبة إىل .22

 حقوق التصويت لألسهم اجلديدة. .23

 ديدة.القيود املفروضة على األسهم اجل .24

مني احلاليني يف ملكية املساه ة اإلخنفاض يفنسب .25

ل للغرض املفصح عنه امُلصدر نتيجة لزيادة رأس املا

 يف التعميم

مبوافقة  ةرتح مشروطبيان بأن زيادة رأس املال املق .26

 .ةلعامة غري العادياملساهمني يف اجتماع اجلمعية ا

رة قراءة التعميم تنويه للمساهمني خبط واضح بضرو .27

 كاماًل وليس امللخص فقط.

ة لزيادة رأس املال ة املطلوبملخص اإلجراءات الرئيس .28

 وإدراج أسهم جديدة.

 "اإلشعار املهم" بيان يشري إىل أهمية الرجوع إىل .29

( 2ا يف القسم رقم )املشار إليهم" عوامل املخاطرة"و

 .( من هذا امللحق10والقسم رقم )
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 15من  11الصفحة 

 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 التواريخ املهمة .5

 :جيب أن يتضمن هذا القسم اآلتي

 .عة للطرحجدول زمين يوضح التواريخ املتوق .1

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب. .2

 األساسية ملخص املعلومات .6

علومات األساسية اليت جيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا للم

  ذلك: ، مبا يفتعميم املساهمنيعليها حيتوي 

 وصف للُمصدر. .1

 امة.الع واسرتاتيجيتهرسالة امُلصدر  .2

 ة للُمصدر.نواحي القوة وامليزات التنافسي .3

 ملخص املعلومات املالية .7

ملعلومات املالية اجيب أن يتضمن هذا القسم ملخصًا عن 

، مبا يف ذلك ساهمنيتعميم املتوي عليها حياألساسية اليت 

تدفقات النقدية واملؤشرات األداء التشغيلي والوضع املالي وال

 الرئيسة للمصدر. 

 جدول احملتويات .8

 .تعميم املساهمني اتجيب أن يتضمن هذا القسم جدول حمتوي

 التعريفات واملصطلحات .9

صطلحات والتعريفات القسم جدواًل باملجيب أن يتضمن هذا 

 . املساهمني املستخدمة يف تعميم

 عوامل املخاطرة .10

تعلقة بعوامل املخاطرة جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات  م

 خبصوص اآلتي: 

 امُلصدر.      .1

 مُلصدر. السوق والقطاع الذي يعمل فيه ا  .2

 األوراق املالية املطروحة.  .3

ليني واخنفاض القوة التغري يف ملكية املساهمني احلا .4

 التصويتية املصاحب لذلك.

 هيكل امللكية واهليكل التنظيمي .11

 آلتية:اجيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات 

 .هوبعدرح الطهيكل امللكية يف املصدر قبل  .1

 اإلدارة: .2
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 15من  12الصفحة 

 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

مُلصدر، اهيكل تنظيمي يوضح جملس إدارة  .أ

ليت يقوم بها كبار واللجان الرقابية، والوظائف ا

 التنفيذيني.  

ؤهالت املهنية االسم الكامل، ووصف ألبرز امل .ب

اريخ التعيني والعلمية، وجماالت اخلربة، وت

در أو أعضاء جلميع أعضاء جملس إدارة امُلص

يني وأمني التنفيذ جملس اإلدارة املقرتحني وكبار

ضيح استقاللية سر جملس إدارة امُلصدر، مع تو

 نفيذي.العضو وهل هو تنفيذي أم غري ت

 املستقبلية استخدام متحصالت الطرح واملشاريع .12

 ملتحصالت جيب أن يتضمن هذا القسم تقديرًا .1

فية استخدام الطرح ومصاريفه، وبيانًا عن كي

 تلك املتحصالت.

مويل مشاريع تإذا كانت املتحصالت سُتستخدم ل .2

ملشاريع امستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك 

 وتضمني املعلومات اآلتية:

ة لتنفيذ املشاريع اجلدول الزمين واملراحل الرئيس .أ

 املستقبلية.

ملتعلقة اجدول يوضح التكاليف التقديرية  .ب

املراحل اليت سيتم  باملشاريع املستقبلية مع حتديد

ادر ل عن مصفيها اإلنفاق، إضافة إىل تفاصي

 التمويل.

 إفادات اخلرباء .13

ها خبري، فيجب أعّد شمل إفادةي تعميم املساهمنيإذا كان 

 بري أو أليٍّ من أقربائهتضمني مؤهالت اخلبري، وهل لذلك اخل

 امُلصدر أو أّي شركة يفأّي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها 

فقته الكتابية على نشر تابعة لـه، وأن اخلبري قد أعطى موا

ونصها كما ترد يف  بصيغتها تعميم املساهمنيإفادته ضمن 

  ملوافقة.  امل يسحب تلك ، وأنه تعميم املساهمني

 اإلقرارات .14

 إلقرار باآلتي:  اجيب على أعضاء جملس إدارة امُلصدر 

خبالف ما ورد يف صفحة )*( من هذا التعميم، مل  .1

يكن هناك أّي انقطاع يف أعمال امُلصدر أو أيٍّ من 
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 15من  13الصفحة 

 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

شركاته التابعة )إن وجدت( ميكن أن يؤثر أو 

املالي خالل يكون قد أثر تأثريًا ملحوظًا يف الوضع 

 ( شهرًا األخرية. 12الـ )

ذا التعميم، مل خبالف ما ورد يف صفحة )*( من ه .2

أتعاب وساطة أو  ُتمنح أّي عموالت أو خصومات أو

در أو أيٍّ من أّي عوض غري نقدي من قبل امُلص

السنة السابقة  شركاته التابعة )إن وجدت( خالل

ح األسهم فيما مباشرة لتاريخ طلب التسجيل وطر

  يتعلق بإصدار أو طرح أّي أسهم.

ذا التعميم، مل خبالف ما ورد يف صفحة )*( من ه .3

 الوضع املالي يفيكن هناك أّي تغري سليب جوهري 

ركاته التابعة )إن والتجاري للُمصدر أو أيٍّ من ش

رة لتاريخ تقديم وجدت( خالل السنة السابقة مباش

 طلب التسجيل وطرح األسهم.

ا التعميم، ة )*( من هذخبالف ما ورد يف صفح .4

يّ  من أقربائهم أّي ليس ألعضاء جملس اإلدارة أو أل

مُلصدر أو أيٍّ من أسهم أو مصلحة من أّي نوع يف ا

 شركاته التابعة )إن وجدت(.

 املعلومات القانونية. 15

لتالية من أعضاء جملس اجيب أن يتضمن هذا القسم اإلقرارات 

 اإلدارة:

ائح ذات العالقة يف واللو اإلصدار ال خيالف األنظمة .1

 اململكة العربية السعودية.

اليت  االتفاقياتود أو ال خيّل اإلصدار بأيّ  من العق .2

 .يكون امُلصدر طرفًا فيها

لقانونية اجلوهرية امت اإلفصاح عن مجيع املعلومات  .3

 .ساهمنيتعميم املاملتعلقة بامُلصدر يف 

، ا التعميمهذ خبالف ما ورد يف الصفحة )*( من .4

خاضعني ألّي  امُلصدر وشركاته التابعة ليسوا

ؤثر مبفردها أو دعاوى أو إجراءات قانونية قد ت

صدر أو شركاته مبجملها جوهريًا يف أعمال امُل

 التابعة أو يف وضعهم املالي.  
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 15من  14الصفحة 

 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

، ا التعميمهذ خبالف ما ورد يف الصفحة )*( من .5

ا خاضعني ألّي أعضاء جملس إدارة امُلصدر ليسو

ؤثر مبفردها أو إجراءات قانونية قد تدعاوى أو 

صدر أو شركاته مبجملها جوهريًا يف أعمال امُل

 التابعة أو يف وضعهم املالي.  

 اإلعفاءات .16

يع املتطلبات اليت مججيب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن 

 أعفت اهليئة امُلصدر منها.  

 ام الطرح وشروطهاملعلومات املتعلقة باألسهم وأحك .17

 آلتية: امن هذا القسم املعلومات جيب أن يتض

ىل اهليئة لتسجيل إفادة توضح أنه مت تقديم طلب إ .1

 وطرح األسهم. 

 ألسهم املطروحة. انوع وإمجالي قيمة الطرح، وعدد  .2

 ل سهم. سعر الطرح، والقيمة االمسية لك .3

 طريقة االكتتاب.  .4

 فرتة الطرح، وشروطه.  .5

 طريقة التخصيص، ورّد الفائض. .6

 ا تعليق الطرح. األوقات والظروف اليت جيوز فيه .7

 سُتطرح األسهم وصف القـرارات واملـوافقات اليت .8

 مبوجبها.

نع التصرف يف أسهم إفادة عن أّي ترتيبات قائمة مل .9

 معّينة. 

 إجراءات عدم اكتمال الطرح .18

ليت سيتخذها امُلصدر اجيب أن يتضمن هذا القسم اإلجراءات 

 الطرح.يف حال عدم اكتمال 

 املستندات املتاحة للمعاينة .19

ن املكان يف اململكة جيب أن يتضمن هذا القسم معلومات  ع

 والفرتة الزمنية اليتالية التالذي تتاح فيه معاينة املستندات 

 14ن ال تقل تلك الفرتة عن ميكن إجراء املعاينة خالهلا )على أ

 :العادية(عية العامة غري يومًا قبل موعد انعقاد اجتماع اجلم

ات التأسيس النظام األساسي للُمصدر، ومستند .1

 األخرى.
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 15من  15الصفحة 

 وااللتزامات املستمرةقواعد طرح األوراق املالية 

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

وعات اليت ستموَّل أّي دراسات جدوى معّدة عن املشر .2

 من متحصالت الطرح.

ندات األخرى، مجيع التقارير واخلطابات واملست .3

ُيِعّدها أّي خبري  وتقديرات القيمة والبيانات اليت

يف تعميم رة إليها وُيضمَّن أّي جزء منها أو اإلشا

 املساهمني.

لى استخدام عخطابات موافقة مستشاري امُلصدر  .4

 التعميم. أمسائهم وشعاراتهم وإفاداتهم يف

 أّي مستند آخر تطلبه اهليئة. .5

 
 


