
 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 1 الصفحة

 :متهيد (أ

هـ، أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن نشر 2/6/1424( بتاريخ 30بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

واعدها التعديالت املقرتحة لقواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرة وقائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وق

هـ املوافق 22/12/1441يومًا تقومييًا تنتهي بتاريخ  ستنيعديالت املقرتحة"(؛ الستطالع مرئيات املهتمني والعموم مدة )"الت

 .م12/8/2020

 

 أهداف املشروع وعناصره الرئيسية: (ب

القواعد و هلم تعديل الئحة األشخاص املرخص يتأتي هذه التعديالت املقرتحة اتساقًا مع عدد من التعديالت املقرتحة ضمن مشروع

 ، وفقًا لآلتي:املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة

  إىل تطوير فئات تصنيف العمالء، ومتطلبات  تهدف :هلم مشروع تعديل الئحة األشخاص املرخص يف ضوءالتعديالت املقرتحة

حتديد مالءمة بعض طروحات األوراق املالية للمستثمرين. إضافة إىل ، العميل للمخاطر، ومالءمة العميل معرفة العميل، وفهم

 وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعديالت املقرتحة يف اآلتي:

 . حمل مصطلح "املستثمرين ذوي اخلربة" "عميل مؤسسي"و عميل مؤهل"" يإحالل مصطلح (أ

مستثمرين من فئة احلاالت اليت يكون فيها مجيع املطروح عليهم قصر طرح األوراق املالية التعاقدية غري املدرجة على  (ب

 .، أو موظفني لدى املصدر أو لدى أي من تابعيهالعمالء املؤهلني والعمالء املؤسسيني

تعديل متطلبات احلد األدنى للمبلغ املرتتب على كل مطروح عليه )من غري املستثمرين من فئة العمالء املؤهلني والعمالء  (ج

 ( يف الطرح احملدود. املؤسسيني

  يكل اهلتعديل  تهدف إىلمشروع تعديل القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة:  يف ضوءالتعديالت املقرتحة

وفقًا ألفضل  بداًل من املالك باسم الوصي لتكون أسهمهااملنشأة ذات األغراض اخلاصة اليت تطرح أدوات دين اخلاص ب

 نشأة ذات األغراض اخلاصةاهليكل اخلاص بامل املقرتح على تعديلال عوتأتي التعديالت املقرتحة اتساقًا م. املمارسات العاملية

 ، إضافة إىل اقرتاح عدد من التعديالت فيما يتعلق بطرح املنشآت ذات األغراض اخلاصة ألدوات الدين. املشار إليه

 

 :العموم مرئيات تلّقي (ج

 الربيد عرب لذلك املخصص النموذج خالل من ومالحظاتهم واملعنيني املهتمني آراء والتقدير الشكر ببالغ تتلقى أن اهليئة يسر

 .(Laws.Regulations@cma.org.sa: )لكرتونياإل

   .للتعديالت املقرتحة النهائية الصيغة اعتماد لغرض والدراسة؛ العناية حمل واملالحظات اآلراء مجيع وستكون

mailto:Laws.Regulations@cma.org.sa


 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 2 الصفحة

باملقارنة  هلم مشروع تعديل الئحة األشخاص املرخص يف ضوء قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةعلى التعديالت املقرتحة  (د

 :مع النصوص احلالية

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 املقرتح النص بعد التعديل النص احلالي م

1  

 املادة السادسة: الطرح املستثنى

دون اإلخالل بالئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص  (أ

املرخص هلم، يكون الطرح مستثنًى من متطلبات هذه 

 القواعد يف أي ٍّ من احلاالت اآلتية:

... 

 إذا كان طرحًا ألوراق  ماليٍة تعاقديٍة. (2

 

 

 

... 

قيمة األوراق املالية املطروحة إذا كان االكتتاب يف كامل  (8

يقل عن عشرة ماليني ريال سعودي أو ما يعادله، وذلك وفقًا 

 :للشروط اآلتية

أن ال يتم الطرح أكثر من مرة واحدة خالل االثين   .أ

 .عشر شهرًا التالية الكتمال عملية الطرح

يف األوراق املالية مقتصرًا على  االكتتابأن يكون   .ب

ذوي أقل )من غري املستثمرين  مخسني مطروحًا عليه أو

(، على أن ال يتجاوز املبلغ املرتتب على كل اخلربة

( مائيت ذوي اخلربةمطروح عليه )من غري املستثمرين 

 .ألف ريال سعودي أو ما يعادله

إقرار املطروح عليه املشارك يف االكتتاب )من غري  .ج

( للطارح أو الشخص املرخص له ذوي اخلربةاملستثمرين 

)يف حال توجيه الطرح بواسطة شخص مرخص له( 

مبعرفته املخاطر املصاحبة لالستثمار، مبا يف ذلك ما 

قد يرتتب على استثماره من خسارة لكامل مبلغ 

االستثمار، وأن اهليئة ال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقة 

 املادة السادسة: الطرح املستثنى

ون اإلخالل بالئحة أعمال األوراق املالية والئحة د (أ

األشخاص املرخص هلم، يكون الطرح مستثنًى من 

 متطلبات هذه القواعد يف أي ٍّ من احلاالت اآلتية:

... 

طرح يكون ، على أن إذا كان طرحًا ألوراق  ماليٍة تعاقديٍة (2

مقتصرًا على أي من األوراق املالية التعاقدية غري املدرجة 

 احلالتني اآلتيتني: 

مستثمرين من فئة العمالء املطروح عليهم  إذا كان مجيع .أ

 .املؤهلني والعمالء املؤسسيني

مجيع املطروح عليهم موظفني لدى املصدر أو  إذا كان .ب

 لدى أي من تابعيه. 

... 

إذا كان االكتتاب يف كامل قيمة األوراق املالية  (8

ماليني ريال سعودي أو ما يعادله، املطروحة يقل عن عشرة 

 وذلك وفقًا للشروط اآلتية:

أن ال يتم الطرح أكثر من مرة واحدة خالل االثين  .أ

 عشر شهرًا التالية الكتمال عملية الطرح.

يف األوراق املالية مقتصرًا على  االكتتابأن يكون  .ب

املستثمرين مخسني مطروحًا عليه أو أقل )من غري 

(، على املؤهلني والعمالء املؤسسينيمن فئة العمالء 

املبلغ املرتتب على كل مطروح عليه )من  أن ال يتجاوز

العمالء املؤهلني والعمالء  من فئةغري املستثمرين 

 .( مائيت ألف ريال سعودي أو ما يعادلهاملؤسسيني

 املطروح عليه املشارك يف االكتتاب )من غريإقرار  .ج

لني و العمالء من فئة العمالء املؤهاملستثمرين 

للطارح أو الشخص املرخص له )يف حال ( املؤسسيني

توجيه الطرح بواسطة شخص مرخص له( مبعرفته 

املخاطر املصاحبة لالستثمار، مبا يف ذلك ما قد 

يرتتب على استثماره من خسارة لكامل مبلغ 
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 16 من 3 الصفحة

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 املقرتح النص بعد التعديل النص احلالي م

فسها املستندات املتعلقة بالطرح أو اكتماهلا، وختلي ن

صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد يف 

هذه املستندات أو االعتماد على أيٍّ جزء منها، وعلمه 

أن الطارح أو الشخص املرخص له )يف حال توجيه 

الطرح بواسطة شخص مرخص له( ال يلزمه إشعار اهليئة 

 مبدى مالءمة هذا االستثمار له.

االستثمار، وأن اهليئة ال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقة 

رح أو اكتماهلا، وختلي املستندات املتعلقة بالط

نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج 

عما ورد يف هذه املستندات أو االعتماد على أيٍّ جزء 

منها، وعلمه أن الطارح أو الشخص املرخص له )يف 

حال توجيه الطرح بواسطة شخص مرخص له( ال 

 يلزمه إشعار اهليئة مبدى مالءمة هذا االستثمار له.

2  

 الثامنة: حاالت الطرح اخلاصاملادة 

يكون طرح األوراق املالية طرحًا خاصًا إذا مل يكن طرحًا  (أ

مستثنًى أو طرحًا عامًا أو طرحًا يف السوق املوازية ويندرج 

 ضمن أي ٍّ من احلاالت اآلتية:

 .ذوي خربةإذا كان الطرح على مستثمرين  (1

 إذا كان الطرح طرحًا حمدودًا. (2

 الطرح اخلاصاملادة الثامنة: حاالت 

يكون طرح األوراق املالية طرحًا خاصًا إذا مل يكن طرحًا  (أ

مستثنًى أو طرحًا عامًا أو طرحًا يف السوق املوازية ويندرج 

 :احلالتني اآلتيتنيضمن أي ٍّ من 

من فئة عمالء مستثمرين إذا كان الطرح على  (1

 .مؤهلني وعمالء مؤسسيني

 إذا كان الطرح طرحًا حمدودًا. (2

3  

 التاسعة: الطرح على املستثمرين ذوي اخلربةاملادة 

يكون طرح األوراق املالية على مستثمرين ذوي خربة عندما 

يكون االكتتاب يف تلك األوراق املالية مقتصرًا على أي ٍّ من 

 اآلتي:

حكومة اململكة، أو أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة، أو  (1

مركز  السوق وأي سوق مالية أخرى تعرتف بها اهليئة، أو

 اإليداع.

 شركات استثمارية تتصرف حلسابها اخلاص. (2

 أشخاص ُمرخص هلم يتصرفون حلسابهم اخلاص. (3

عمالء شخص مرخص له يف ممارسة أعمال اإلدارة شريطة  (4

 استيفاء اآلتي:

أن يكون الطرح على ذلك الشخص املرخص له، وأن  .أ

 تتم مجيع االتصاالت ذات العالقة بواسطته.

بشروط  قد ُعيٍّن ص لهأن يكون الشخص املرخ .ب

متكنه من اختاذ القرارات اخلاصة بقبول الطرح 

اخلاص لألوراق املالية نيابًة عن العميل دون احلاجة 

 إىل احلصول على موافقة سابقة.

أشخاص مسجلون لدى الشخص املرخص له إذا كان  (5

إحالل مصطلحي "عميل التعديل املقرتح بإلغاء املادة يف ضوء 

 مؤهل" و"عميل مؤسسي" حمل مصطلح "املستثمرين ذوي اخلربة".
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 16 من 4 الصفحة

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 املقرتح النص بعد التعديل النص احلالي م

 الطرح بواسطة الشخص املرخص له نفسه.

 مستثمرون متخصصون. (6

 م اهليئة.أي أشخاص آخرين حتدده (7

4  

 املادة العاشرة: الطرح احملدود

يكون طرح األوراق املالية طرحًا حمدودًا عندما يكون  (أ

االكتتاب يف تلك األوراق املالية مقتصرًا على مئة مطروحًا 

(، وكان املبلغ ذوي اخلربةعليه أو أقل )من غري املستثمرين 

سعودي يقل عن مليون ريال املرتتب على كل مطروح عليه ال 

ب على كل وجيوز أن يكون املبلغ املرتتأو ما يعادله. 

مطروح عليه أقل من املبلغ احملدد يف هذه الفقرة إذا كان 

كامل قيمة األوراق املالية املطروحة ال يتجاوز مخسة 

 ماليني ريال سعودي أو ما يعادهلا.

 املادة العاشرة: الطرح احملدود

يكون طرح األوراق املالية طرحًا حمدودًا عندما يكون  (أ

االكتتاب يف تلك األوراق املالية مقتصرًا على مئة مطروح 

من فئة العمالء املؤهلني عليه أو أقل )من غري املستثمرين 

(، وكان املبلغ املرتتب على كل مطروح والعمالء املؤسسيني

 .ادلهريال سعودي أو ما يعيتجاوز مئيت ألف عليه ال 

5  

 املادة اخلامسة عشرة: نشاط السوق الثانوية

ال جيوز لشخص اشرتى أوراقًا مالية من خالل طرح خاص  (أ

)يشار إليه هنا بـ "الناقل"( أن يعرض تلك األوراق املالية، وال 

أن يبيعها لشخص )يشار إليه هنا بـ "املنقول إليه"(، ما مل 

له، يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة شخص مرخص 

 وشرط استيفاء أحد املتطلبات اآلتية:

... 

 ذي خربة.عرض األوراق املالية أو بيعها على مستثمر  (2

 

 املادة اخلامسة عشرة: نشاط السوق الثانوية

ال جيوز لشخص اشرتى أوراقًا مالية من خالل طرح خاص  (أ

)يشار إليه هنا بـ "الناقل"( أن يعرض تلك األوراق املالية، 

لشخص )يشار إليه هنا بـ "املنقول إليه"(، ما وال أن يبيعها 

مل يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة شخص مرخص له، 

 وشرط استيفاء أحد املتطلبات اآلتية:

... 

من فئة عرض األوراق املالية أو بيعها على مستثمر   (2

 .عميل مؤهل أو عميل مؤسسي
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 16 من 5 الصفحة

مشروع تعديل القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض  يف ضوءالتعديالت املقرتحة على قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة هـ( 

 :باملقارنة مع النصوص احلالية اخلاصة

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

 التاسعة والعشرون: املستندات املؤيدة املادة

جيب على امُلصدر، أو الراعي )إذا كان املصدر منشأة ذات  (أ

أغراض خاصة(، أن يرفق بطلب تسجيل أوراقه املالية 

وطرحها املقدم إىل اهليئة نسخ إلكرتونية من املستندات 

اآلتية )وجيب عليه االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه 

 ا للهيئة عند طلبها(:املستندات وتقدميه

... 

يف حال كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة،  (28

 .)إن وجدت(االتفاقية مع أمني احلفظ 

كان املصدر منشأة ذات أغراض خاصة،  يف حال (29

االتفاقية أو أي أحكام أخرى لتعيني املفوض أو 

 الوكيل.

 

 املادة التاسعة والعشرون: املستندات املؤيدة

أو الراعي )إذا كان املصدر منشأة ذات  جيب على امُلصدر، (أ

أغراض خاصة(، أن يرفق بطلب تسجيل أوراقه املالية 

وطرحها املقدم إىل اهليئة نسخ إلكرتونية من املستندات 

اآلتية )وجيب عليه االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذه 

 املستندات وتقدميها للهيئة عند طلبها(:

... 

أغراض خاصة، يف حال كان املصدر منشأة ذات  (28

 )حيثما ينطبق(.تفاقية مع أمني احلفظ اال

2  

 املادة الثالثة واألربعون: تعيني أمني احلفظ

أمني حفظ  تعينيملنشأة ذات األغراض اخلاصة ا علىجيب  (أ

  وفقًا للقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة تزويد أمني  (ب

املعلومات والبيانات الضرورية ألداء مهامه احلفظ جبميع 

 وفقًا للقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

للمنشأة ذات األغراض اخلاصة إنهاء خدمات أمني احلفظ  (ج

عند طلبه، أو وفقًا ألحكام النظام األساسي للمنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة

 

 املادة الثالثة واألربعون: تعيني أمني احلفظ

منشأة ذات األغراض اخلاصة أمني حفظ للكون يأن جيب  (أ

  وفقًا للقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.
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 املادة الرابعة واألربعون: محاية املستثمر

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل ترتيبات 

مالئمة حلماية مصاحل املستثمرين وفقًا ألحكام املادة احلادية 

 ويشمل ذلك تعيني وكيل أو مفوض.واخلمسني من هذه القواعد 

 املادة الرابعة واألربعون: محاية املستثمر

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل ترتيبات 

احلادية مالئمة حلماية مصاحل املستثمرين وفقًا ألحكام املادة 

 واخلمسني من هذه القواعد.
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 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة
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املادة التاسعة واألربعون: صفقات التمويل املتضمنة إصدار أدوات 

 دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول

التمويل اليت تشمل إصدار أدوات دين مرتبطة ختضع صفقة 

 بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول للمتطلبات اآلتية:

جيب أن يكون الراعي شخصًا مرخصًا له، أو بنكًا  (1

حمليًا، أو شركة متويل، حاصلني على الرتاخيص الالزمة 

ملزاولة أعماهلم ونشاطاتهم من اجلهات احلكومية ذات 

( من الفقرة )أ( 2ألحكام الفقرة الفرعية )العالقة، وفقًا 

من القواعد املنظمة للمنشآت  التاسعة والعشرينمن املادة 

 ذات األغراض اخلاصة. 

 للمنشأةجيب على أمني احلفظ أن حيفظ األوراق املالية  (2

 الثالثة والثالثنيذات األغراض اخلاصة وفقًا ألحكام املادة 

 األغراض اخلاصة.من القواعد املنظمة للمنشآت ذات 

املادة التاسعة واألربعون: صفقات التمويل املتضمنة إصدار أدوات 

 دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول

ختضع صفقة التمويل اليت تشمل إصدار أدوات دين مرتبطة 

 بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول للمتطلبات اآلتية:

أن  جيبفيما يتعلق بإصدار أدوات دين مرتبطة بأصول،  (1

شخصًا  شركة مساهمة سعودية، أويكون الراعي 

يف ممارسة أعمال األوراق املالية ذات العالقة مرخصًا له 

، أو بنكًا حمليًا، بأعمال املنشأة ذات األغراض اخلاصة

أو شركة متويل، حاصلني على الرتاخيص الالزمة ملزاولة 

نشاطاتهم من اجلهات احلكومية ذات العالقة، أعماهلم و

( من الفقرة )أ( من املادة 1وفقًا ألحكام الفقرة الفرعية )

من القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض  عشرةاحلادية 

 اخلاصة. 

 مدعومة بأصول، جيب أنفيما يتعلق بإصدار أدوات دين  ( 2

، أو شخصًا يكون الراعي شركة مساهمة سعودية

مرخصًا له يف ممارسة أعمال األوراق املالية ذات العالقة 

بأعمال املنشأة ذات األغراض اخلاصة، أو بنكًا حمليًا، أو 

، شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة شركة متويل، أو

حاصلني على الرتاخيص الالزمة ملزاولة أعماهلم ونشاطاتهم 

لفقرة امن اجلهات احلكومية ذات العالقة، وفقًا ألحكام 

من  احلادية عشرة( من الفقرة )أ( من املادة 2الفرعية )

 القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة. 

األصول و املالية األوراقجيب على أمني احلفظ أن حيفظ  (3

)إن ذات األغراض اخلاصة املنشأة  اليت متتلكها العقارية

املنظمة من القواعد  الثالثنيألحكام املادة دت( وفقًا وج

 للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.
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 املادة احلادية واخلمسون: محاية املستثمرين

.... 

جيب أن تتضمن املستندات املرفقة بكل صفقة متويل  (ب

ترتيبات نافذة وملزمة نظامًا وغري قابلة للنقض من شأنها 

منع كل مالك للمنشأة ذات األغراض اخلاصة من القيام 

 بأي من اآلتي:

ممارسة أي من حقوقه كمالك دون موافقة أغلبية  (1

 محلة أدوات الدين املتعلقة بصفقة التمويل.

التصرف يف أسهمه بشكل خمتلف عما هو منصوص  (2

عليه بشكل صريح يف شروط وأحكام أدوات الدين 

وما هو مفصح عنه يف نشرة اإلصدار أو مستند الطرح 

 اخلاص، حسبما ينطبق.

.... 

ام األساسي للمنشأة ذات األغراض جيب تضمني النظهـ( 

اخلاصة حكمًا لتعيني وكيل أو مفوض ميثل محلة أدوات 

 .الدين

 

 

إلغاء الفقرتني )ب( و)هـ( من املادة احلادية واخلمسون يف ضوء 

التعديالت املقرتحة ضمن مشروع تعديل القواعد املنظمة 

 للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.
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 والتطبيقاملادة الستون: النطاق 

يهدف هذا الباب إىل تنظيم االلتزامات املستمرة على  أ( 

 امُلصدرين املدرجة أوراقهم املالية يف السوق الرئيسية.

( 2( و)1تنطبق أحكام املادة احلادية والستني والفقرات )ب( 

( 15( و)14( و)13( و)12( و)11( و)10( و)6( و)3و)

الثالثة والستني  ( من املادة20( و)19( و)18( و)17( و)16و)

و)أ( و)هـ( من املادة الرابعة والستني واملواد اخلامسة والستني 

والسابعة والستني والتاسعة والستني من هذه القواعد على 

 الراعي.

( من املادة الثالثة 22( و)21( و)4تنطبق أحكام الفقرات ) ج( 

والستني من هذه القواعد على الراعي فقط يف حال كان 

 أة ذات أغراض خاصة.املصدر منش

 

 

 املادة الستون: النطاق والتطبيق

يهدف هذا الباب إىل تنظيم االلتزامات املستمرة على أ( 

 امُلصدرين املدرجة أوراقهم املالية يف السوق الرئيسية.

( 2( و)1تنطبق أحكام املادة احلادية والستني والفقرات )ب( 

( 15و)( 14( و)13( و)12( و)11( و)10( و)6( و)3و)

( من املادة الثالثة والستني 29( و)28( و)27( و)26( و)16و)

و)أ( و)هـ( من املادة الرابعة والستني واملواد اخلامسة والستني 

والسابعة والستني والتاسعة والستني من هذه القواعد على 

 الراعي.

( من املادة الثالثة 31( و)30( و)4تنطبق أحكام الفقرات ) ج( 

القواعد على الراعي فقط يف حال كان  والستني من هذه

 املصدر منشأة ذات أغراض خاصة.
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 املادة الثالثة والستون: اإلفصاح عن أحداث معينة

جيب على امُلصدر أن يفصح للهيئة واجلمهور فوراً ومن دون تأخري 

عن أيٍّ من التطورات اآلتية )سواًء أكانت جوهرية وفقًا للمادة 

 هذه القواعد أم مل تكن(:الثانية والستني من 

.... 

 الدعوة النعقاد اجلمعية العامة أو اخلاصة وجدول أعماهلا. (27

 نتائج اجتماع اجلمعية العامة أو اخلاصة.  (28

 أيٍّ تغيري مقرتح يف رأس مال امُلصدر. (29

 املادة الثالثة والستون: اإلفصاح عن أحداث معينة

دون تأخري  جيب على امُلصدر أن يفصح للهيئة واجلمهور فوراً ومن

عن أيٍّ من التطورات اآلتية )سواًء أكانت جوهرية وفقًا للمادة 

 الثانية والستني من هذه القواعد أم مل تكن(:  

.... 

 الدعوة النعقاد اجلمعية العامة أو اخلاصة وجدول أعماهلا. (27

 نتائج اجتماع اجلمعية العامة أو اخلاصة.  (28

 أيٍّ تغيري مقرتح يف رأس مال امُلصدر. (29

.... 

( من هذه 29( و )28( و )27ال تنطبق أحكام الفقرات ) (37

 املصدر منشأة ذات أغراض خاصة. انكاملادة يف حال 
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 املادة الرابعة والستون: اإلفصاح عن املعلومات املالية

على امُلصدر اإلفصاح عن قوائمه املالية السنوية وقوائمه  (أ

السنة املالية له املالية األولية للربع األول والثاني والثالث من 

للهيئة واجلمهور فور املوافقة عليها وقبل نشرها للمساهمني 

أو الغري. وألغراض هذه املادة، تكون املوافقة على القوائم 

 املالية حبسب اآلتي:

فيما يتعلق بالقوائم املالية األولية، تتم املوافقة عليها  (1

بعد اعتمادها من جملس اإلدارة وتوقيعها من عضو 

ن جملس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي مفوض م

 واملدير املالي. 

فيما يتعلق بالقوائم املالية السنوية، تتم املوافقة عليها  (2

 وفقًا ألحكام نظام الشركات. 

 

 

 

 

 

 

.... 

جيب على امُلصدر إعداد قوائمه املالية السنوية ومراجعتها  (د

وفقًا ملعايري احملاسبة واملراجعة املعتمدة من اهليئة السعودية 

للمحاسبني القانونيني، وأن يفصح عنها للجمهور خالل فرتة 

 املادة الرابعة والستون: اإلفصاح عن املعلومات املالية

على امُلصدر اإلفصاح عن قوائمه املالية السنوية وقوائمه  (أ

املالية األولية للربع األول والثاني والثالث من السنة املالية له 

للهيئة واجلمهور فور املوافقة عليها وقبل نشرها للمساهمني 

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة،  انكيف حال وأو الغري. 

جيب على تلك املنشأة اإلفصاح عن قوائمها املالية السنوية 

 للهيئة واجلمهور فور املوافقة عليها وقبل نشرها للغري.

وألغراض هذه املادة، تكون املوافقة على القوائم املالية 

 حبسب اآلتي:

فيما يتعلق بالقوائم املالية األولية، تتم املوافقة عليها  (1

بعد اعتمادها من جملس اإلدارة وتوقيعها من عضو 

مفوض من جملس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي 

 واملدير املالي. 

فيما يتعلق بالقوائم املالية السنوية، تتم املوافقة عليها  (2

 انكويف حال وفقًا ألحكام نظام الشركات. 

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، تتم املوافقة على 

القوائم املالية السنوية لتلك املنشأة بعد اعتمادها من 

 أعضاء جملس إدارة املنشأة.

.... 

جيب على امُلصدر إعداد قوائمه املالية السنوية ومراجعتها  (د

وفقًا ملعايري احملاسبة واملراجعة املعتمدة من اهليئة السعودية 

للمحاسبني القانونيني، وأن يفصح عنها للجمهور خالل فرتة 
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ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفرتة املالية السنوية اليت 

امُلصدر أن يفصح عن هذه  تشملها تلك القوائم. وجيب على

( يومًا تقومييًا قبل 21القوائم املالية خالل مدة ال تقل عن )

 تاريخ انعقاد اجلمعية العامة السنوية للُمصدر.

على امُلصدر التأكد من التزام احملاسب القانوني الذي  جيبهـ(  

يراجع القوائم املالية وأيٍّ شريك له بقواعد اهليئة السعودية 

للمحاسبني القانونيني ولوائحها فيما يتعلق مبلكية أيٍّ 

أسهم أو أوراق مالية للُمصدر أو أيٍّ من تابعيه، مبا يضمن 

و موظف يف استقاللية احملاسب القانوني وأيٍّ شريك أ

 .مكتبه

 

ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفرتة املالية السنوية اليت 

امُلصدر أن يفصح عن هذه  تشملها تلك القوائم. وجيب على

( يومًا تقومييًا قبل 21القوائم املالية خالل مدة ال تقل عن )

ويف حال  .تاريخ انعقاد اجلمعية العامة السنوية للُمصدر

املصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يكون اإلفصاح  انك

عنها للجمهور خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية 

 ة اليت تشملها تلك القوائم.الفرتة املالية السنوي

ن يكون احملاسب القانوني أو مكتب احملاسبة الذي أجيب هـ(   

يراجع القوائم املالية للمصدر مسجاًل لدى اهليئة وفقًا 

لقواعد تسجيل مراجعي حسابات املنشآت اخلاضعة 

جيب على امُلصدر التأكد من التزام إلشراف اهليئة، و

الذي يراجع القوائم  احملاسبةأو مكتب احملاسب القانوني 

بقواعد اهليئة السعودية للمحاسبني  مااملالية وأيٍّ شريك هل

القانونيني ولوائحها فيما يتعلق مبلكية أيٍّ أسهم أو أوراق 

مالية للُمصدر أو أيٍّ من تابعيه، مبا يضمن استقاللية 

وأيٍّ شريك أو  أو مكتب احملاسبة احملاسب القانوني

 .موظف يف مكتبه
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 ()أ 11امللحق 

 نشرة إصدار أدوات الدين املبنية على ديون حمتويات

 . صفحة الغالف    1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما ينطبق(:  

والراعي وسجلهما نشأة ذات األغراض اخلاصة ملاتأسيس  .1

 . التجاري

وعدد األسهم للمنشأة ذات األغراض اخلاصة رأس املال  .2

 للراعي. و

ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل أدوات الدين   .3

 وحقوقها. 

املنشأة ذات األغراض ذات املساهمون الكبار لدى  .4

 .للراعيواخلاصة 

.... 

 

 

 ()أ 11امللحق 

 حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين املبنية على ديون

 . صفحة الغالف    1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما ينطبق(:    

 منشأة ذات األغراض اخلاصة.  يف تأسيس ًاترخيص .1

 للراعي. السجل التجاري  .2

  رأس املال للراعي. .3

أدوات الدين  ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل .4

 وحقوقها.

 املساهمون الكبار لدى للراعي. .5

 

 

.... 
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 دليل معلومات االتصال. 3

 :سم اآلتيهذا الق نأن يتضمب جي

.... 

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري  .2

أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا 

يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع 

 :اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

.... 

  (إن وجد) و( أمني احلفظ

 ز( الوكيل أو املفوض.

.... 

 ملخص الطرح:. 4

املستهدفني بشأن جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين 

أهمية قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم 

 االستثماري. وأن حيتوي على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

.... 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة املساهمون الكبار لدى  .3

 الراعي وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم.و

 الراعي.شأة ذات األغراض اخلاصة واملنرأس مال  .4

إمجالي عدد أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .5

 والراعي.

.... 

 اسم وعنوان الوكيل أو املفوض. .23

.... 

 . خلفية عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة وطبيعة أعماهلا11

.... 

أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة املصرح بها  .3

والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة املدفوعة، 

 اإلمسية لألسهم ووصفها.والقيمة 

.... 

 

 

 . دليل معلومات االتصال3

 :سم اآلتيا القيتضمن هذأن جيب 

.... 

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري  .2

أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا 

يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع 

 :اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

.... 

 .(حيثما ينطبق) و( أمني احلفظ

 ز( أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

.... 

 . ملخص الطرح:4

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين املستهدفني بشأن 

نشرة اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم أهمية قراءة 

 االستثماري. وأن حيتوي على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

.... 

املساهمون الكبار لدى الراعي وعدد أسهمهم ونسب  .3

 ملكيتهم.

 رأس مال الراعي. .4

.... 

أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات وعناوين أمساء  .22

 األغراض اخلاصة.

 

.... 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة وطبيعة أعماهلا. خلفية عن 11

.... 

 

 

 

.... 

 

 



 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 11 الصفحة

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 .املعلومات القانونية18

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

خالصة نصوص النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض  ( 1

اخلاصة والراعي وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن 

 تشمل اآلتي:

.... 

املتعلقة باألوراق األحكام املتعلقة باحلقوق والقيود )ج( 

 املالية وعملية التمويل، ويشمل ذلك:

.... 

أي حقوق سيطرة منحت ملستثمرين من قبل  .2

 .املالك

أي حقوق للمالك واليت ميكن ممارستها يف  .3

 مواجهة املستثمرين.

صالحية املالك يف تنفيذ حقوق املنشأة ذات  .4

األغراض اخلاصة ضمن ترتيبات التمويل، وأي 

 احلقوق.قيود على تلك 

أي ترتيبات مع مفوض أو وكيل تتعلق بأدوات  .5

 الدين.

.... 

اليت تنظم عقد اجلمعيات العمومية  هـ( األحكام) 

حيثما ينطبق،  اخلاصة،للمنشأة ذات األغراض 

 عي.والرا

 .املعلومات القانونية18

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

خالصة نصوص النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض  (1

اخلاصة والراعي وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن 

 تشمل اآلتي:

.... 

املتعلقة باحلقوق والقيود املتعلقة باألوراق )ج( األحكام  

 املالية وعملية التمويل، ويشمل ذلك:

.... 

أي حقوق سيطرة منحت ملستثمرين من قبل  .2

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

.... 

 

10  

 ()ب 11امللحق 

 حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مرتبطة بأصول

 . صفحة الغالف    1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما ينطبق(:    

والراعي نشأة ذات األغراض اخلاصة ملاتأسيس  .1

 . وسجلهما التجاري

وعدد األسهم للمنشأة ذات األغراض رأس املال  .2

 للراعي. اخلاصة و

ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل أدوات الدين  .3

 وحقوقها. 

 )ب( 11امللحق 

 بأصول حمتويات نشرة إصدار أدوات الدين مرتبطة

 . صفحة الغالف    1

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات اآلتية )حيثما ينطبق(:    

 منشأة ذات األغراض اخلاصة.  ًا يف تأسيسترخيص .1

 السجل التجاري للراعي.  .2

  رأس املال للراعي. .3

ملخص عن الطرح يتضمن تفاصيل أدوات الدين  .4

 وحقوقها.

 املساهمون الكبار لدى للراعي. .5

 



 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 12 الصفحة

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

املنشأة ذات األغراض ذات املساهمون الكبار لدى  .4

 للراعي.اخلاصة و

.... 

 دليل معلومات االتصال. 3

 :سم اآلتيهذا القيتضمن أن جيب 

.... 

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري  .2

أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا 

يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع 

 :اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

.... 

 )إن وجد(  أمني احلفظ( و

 ز( الوكيل أو املفوض.

.... 

 . ملخص الطرح:4

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين املستهدفني بشأن 

أهمية قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم 

 االستثماري. وأن حيتوي على املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(:

..... 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة املساهمون الكبار لدى  .3

 الراعي وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم.و

 الراعي.املنشأة ذات األغراض اخلاصة ورأس مال  .4

إمجالي عدد أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة  .5

 والراعي.

.... 

 اسم وعنوان الوكيل أو املفوض. .23

.... 

 

 اخلاصة وطبيعة أعماهلا. خلفية عن املنشأة ذات األغراض 11

.... 

أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة املصرح بها  .3

والصادرة، أو املتفق على إصدارها، والقيمة 

 

 

.... 

 . دليل معلومات االتصال3

 تي:ا القسم اآلتضمن هذن يأجيب 

.... 

معلومات االتصال باألطراف املوضحني التالني وبأي خبري  .2

أو جهة ُنسبت إليها إفادة أو تقرير يف نشرة اإلصدار، مبا 

يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف والفاكس واملواقع 

 :اإللكرتونية والربيد اإللكرتوني

.... 

 )حيثما ينطبق(. و( أمني احلفظ

 ز( أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

.... 

 . ملخص الطرح:4

جيب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين املستهدفني بشأن 

أهمية قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اختـاذ قرارهم 

 املعلومات اآلتية )حيثما تنطبق(: االستثماري. وأن حيتوي على

..... 

املساهمون الكبار لدى الراعي وعدد أسهمهم ونسب  .3

 ملكيتهم.

 رأس مال الراعي. .4

..... 

ن أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات يواأمساء وعن .22

 األغراض اخلاصة.

..... 

 

 

 . خلفية عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة وطبيعة أعماهلا11

.... 

 

 



 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 13 الصفحة

 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 املدفوعة، والقيمة اإلمسية لألسهم ووصفها.

.... 

 .املعلومات القانونية18

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

األساسي للمنشأة ذات األغراض خالصة نصوص النظام  .1

اخلاصة والراعي وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن 

 تشمل اآلتي:

... 

ج( األحكام املتعلقة باحلقوق والقيود املتعلقة باألوراق 

 املالية وعملية التمويل، ويشمل ذلك:

أي وعد بعدم طلب قروض جديدة متنح امتيازات  .1

 لدائنني جدد.

أي حقوق سيطرة منحت ملستثمرين من قبل  .2

 .املالك

أي حقوق للمالك واليت ميكن ممارستها يف  .3

 مواجهة املستثمرين.

صالحية املالك يف تنفيذ حقوق املنشأة ذات األغراض  .4

اخلاصة ضمن ترتيبات التمويل، وأي قيود على تلك 

 احلقوق.

 أي ترتيبات مع مفوض أو وكيل تتعلق بأدوات الدين. .5

.... 

هـ(  األحكام اليت تنظم عقد اجلمعيات العمومية للمنشأة ذات 

 األغراض اخلاصة ، حيثما ينطبق، والراعي.

 

.... 

 .املعلومات القانونية18

 جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات القانونية اآلتية:

خالصة نصوص النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض  .1

اخلاصة والراعي وأي مستندات تأسيس أخرى، على أن 

 تشمل اآلتي:

... 

ج( األحكام املتعلقة باحلقوق والقيود املتعلقة باألوراق 

 التمويل، ويشمل ذلك:املالية وعملية 

أي وعد بعدم طلب قروض جديدة متنح امتيازات  .1

 لدائنني جدد.

أي حقوق سيطرة منحت ملستثمرين من قبل  .2

   املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

.... 

 

 

  



 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 14 الصفحة

 :باملقارنة مع النصوص احلالية التعديالت املقرتحة على قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدهاو(   

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  - 

 وفقًا للنص اآلتي:إضافة مصطلح "عميل مؤهل"، 

 عميل مؤهل: يقصد به أي من اآلتي بيانهم:"

 شخص طبيعي يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل: (أ

أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املالية ال يقل  (1

جمموع قيمتها عن أربعني مليون ريال سعودي وال تقل عن 

 عشر صفقات يف كل ربع سنة خالل االثين عشر شهرًا

 .املاضية

أن ال تقل قيمة صايف أصوله عن مخسة ماليني ريال  (2

 .سعودي

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل يف  (3

القطاع املالي يف وظيفة مهنية تتعلق باالستثمار يف األوراق 

 .املالية

أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة يف جمال  (4

 .من جهة معرتف بها دوليًاأعمال األوراق املالية معتمدة 

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل يف األوراق  (5

املالية املعتمدة من قبل اهليئة، على أن ال يقل دخله السنوي 

 .عن ستمائة ألف ريال سعودي يف السنتني املاضيتني

يف ممارسة أعمال لشخص مرخص له أن يكون عمياًل  (6

 :اإلدارة شريطة استيفاء اآلتي

، وأن تتم الشخص املرخص لهأن يكون الطرح على  .أ

  .امجيع االتصاالت ذات العالقة بواسطته

بشروط قد ُعيٍّن  يكون الشخص املرخص لهأن  .ب

نيابة عن االستثمارية متكنه من اختاذ القرارات 

 .على موافقة مسبقةإىل احلصول العميل دون احلاجة 

إذا كان  الشخص املرخص له أشخاص مسجلون لدى (7

 نفسه.الشخص املرخص له الطرح بواسطة 

 شخص اعتباري يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل: (ب

أي شخص اعتباري يتصرف حلسابه اخلاص، يف حال  (1

 توافر أحد الشروط اآلتية:

أي شركة متلك، أو تكون عضوًا يف جمموعة متلك  .أ

أصواًل صافية ال تقل قيمتها عن عشرة ماليني وال 



 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 15 الصفحة

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

 مخسني مليون ريال سعودي.على تزيد 

أي شراكة غري مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو  .ب

متلك أصواًل صافية ال تقل قيمتها عن  ،منشأة أخرى

مخسني على عشرة ماليني ريال سعودي وال تزيد 

 مليون ريال سعودي.

أي شخص )أ( يتصرف بصفة عضو جملس إدارة، أو  .ج

مسؤول، أو موظف لدى شخص )ب( عندما ينطبق 

على الشخص )ب( التعريف الوارد يف الفقرتني 

ب( حيث يكون الشخص )أ( مسؤواًل /2أ(، أو )/1)

 عن أي نشاط أوراق مالية للشخص )ب(.

يف ممارسة أعمال  عمياًل لشخص املرخص لهأن يكون  (2

 اإلدارة شريطة استيفاء اآلتي:

، وأن تتم الشخص املرخص له أن يكون الطرح على .أ

 العالقة بواسطتها.مجيع االتصاالت ذات 

بشروط  قد ُعيٍّن يكون الشخص املرخص لهأن  .ب

نيابة عن االستثمارية متكنه من اختاذ القرارات 

 "على موافقة مسبقة.إىل احلصول العميل دون احلاجة 

طبيعي يستويف أحد  شركة مملوكة بالكامل لشخص (ج

شخص اعتباري يستويف لأو  ،الفقرة )أ( املعايري الواردة يف

 ")ب(. املعايري الواردة يف الفقرةأحد 

2  - 

 إضافة مصطلح "عميل مؤسسي"، وفقًا للنص اآلتي:

 عميل مؤسسي: يقصد به أي من اآلتي بيانهم:"

 .حكومة اململكة، أو أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة (أ

الشركات اململوكة من احلكومة، مباشرة أو عن طريق  (ب

 .أعمال اإلدارةيف ممارسة مرخص له  يديرها شخصحمفظة 

كونه  أي شخص اعتباري يتصرف حلسابه اخلاص، يف حال (ج

 واحدًا مما يلي: 

أي شركة متلك، أو تكون عضوًا يف جمموعة متلك  (1

 .أصواًل صافية تزيد عن مخسني مليون ريال سعودي

أي شراكة غري مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة  (2

ن ريال مخسني مليوعلى أخرى متلك أصواًل صافية تزيد 

 .سعودي

أي شخص )أ( يتصرف بصفة عضو جملس إدارة، أو  (3



 

 

 تعديل قواعد طرح األوراق املاليـة وااللتزامات املستمرةمشروع 

 
   

 
 

 16 من 16 الصفحة

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

مسؤول، أو موظف لدى شخص )ب( عندما ينطبق على 

( 2(، أو )1الشخص )ب( التعريف الوارد يف الفقرتني )

حيث يكون الشخص )أ( مسؤواًل عن أي نشاط أوراق 

 .مالية للشخص )ب(

شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستويف أحد  (د

 (.ج)و الفقرتني )ب(املعايري الواردة يف 

 .صندوق استثمار (ه

 ."األشخاص املرخص هلمطرف نظري وفقًا لالئحة  (و

3  - 
 إضافة مصطلح "عميل جتزئة"، وفقًا للنص اآلتي:

 ."عميل جتزئة: أي عميل ال يكون عمياًل مؤهاًل أو عمياًل مؤسسيًا"

4  

الئحة األشخاص املرخص هلم، "الطرف النظري: يعين يف 

أو شخصًا مستثنى، يكون شخصًا مرخصًا له، أو عمياًل 

أو منشأة خدمات مالية غري سعودية،  شركة استثمارية،

وفيما عدا تلك الالئحة، فإن الطرف النظري يعين الطرف 

 اآلخر يف صفقة."

، عمياًل املرخص هلماألشخاص "الطرف النظري: يعين يف الئحة 

أو بنكًا حمليًا، ، أو شخصًا مستثنى، شخصًا مرخصًا لهيكون 

أو منشأة خدمات  أو شركة تأمني، أو مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل،

وفيما عدا  اهليئة.، أو أي سوق مالية تعرتف بها مالية غري سعودية

 تلك الالئحة، فإن الطرف النظري يعين الطرف اآلخر يف صفقة."

 إلغاء مصطلح "املستثمرون املتخصصون". -  5

6  

 "أداة دين مرتبطة بأصول:

أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي 

 أحكامها باآلتي:

بناء على  ( أن استحقاق محلة أداة الدين للعائد ُيحددأ) 

 صول املنشأة ذات األغراض اخلاصة.العوائد احملققة على أ

"... 

 بأصول:"أداة دين مرتبطة 

أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها 

 باآلتي:

العوائد بنسبة من ( أن استحقاق محلة أداة الدين للعائد ُيحدد أ)

 صول املنشأة ذات األغراض اخلاصة.احملققة على أ

"... 

7  

 "أداة دين مبنية على الديون:

أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي 

 أحكامها باآلتي:

على ال ُيحدد بناًء ( أن استحقاق محلة أداة الدين للعائد أ)

 صول املنشأة ذات األغراض اخلاصة.العوائد احملققة على أ

... 

خ استحقاق أداة دفع حلملة أداة الدين بتاريُيرأس املال أن  )ج(

 .الدين أو قبل ذلك

 "أداة دين مبنية على الديون:

منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها أداة دين صادرة عن 

 باآلتي:

على العوائد احملققة عتمد يال ( أن استحقاق محلة أداة الدين للعائد أ)

 صول املنشأة ذات األغراض اخلاصة.على أ

... 

خ دفع حلملة أداة الدين بتاريالقيمة األمسية ألداة الدين تأن  )ج(

 .استحقاق أداة الدين أو قبل ذلك

 


