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مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. األمانــة العامــة. قطــاع الشــئون 
اإلقتصاديــة. إدارة المــال والنقــد.

القواعــد الموحــدة االسترشــادية لطــرح األســهم فــي األســواق الماليــة 
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. - الريــاض: مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، األمانــة العامــة؛ 2013م.
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مقدمـــــــــــــــــــة

فــي ظــل المعطيــات واالنجــازات التــي حققهــا مجلــس التعــاون فــي كافــة 
المجــاالت منــذ انطالقــه فــي عــام 1981م، وال ســيما فــي المجــال االقتصــادي 
ــام منطقــة التجــارة الحــرة وانطــالق االتحــاد الجمركــي وإعــالن  ــة مــن قي بداي
الســوق الخليجيــة المشــتركة والســير قدمــاً فــي االتحــاد النقــدي وقيــام المجلس 
البنــك المركــزي وإطــالق  النقــدي والبــدء فــي تنفيــذ مهامــه تمهيــداً لقيــام 
العملــة الموحــدة ، فقــد بــرزت أهميــة تكامــل األســواق الماليــة بــدول المجلــس 
ــة القصــوى  ــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا وذلــك نظــراً لألهمي وتوحي
لهــذه المواضيــع والتــي نصــت عليهــا االتفاقيــة االقتصاديــة بيــن دول مجلــس 
ــم االســتفادة منها،وأكــد  ــة المشــتركة وتعظي ــل الســوق الخليجي التعــاون لتفعي
عليهــا المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثالثيــن )الكويــت -ديســمبر 2009م( 
بتكليــف اللجــان الوزاريــة المعنيــة بوضــع اآلليــات الالزمــة لتفعيــل المــادة )5( 
مــن االتفاقيــة االقتصاديــة التــي تنــص علــى »تكامــل األســواق الماليــة فــي دول 
المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا» وذلــك بهــدف تنميــة 
ــة  ــر بيئ ــة فــي دول المجلــس، وتوفي ــة والخارجي ــة والبيني االســتثمارات المحلي

اســتثمارية تتســم بالشــفافية واالســتقرار.

ــة  ــات الســوق الخليجي وســعياً لتحقيــق هــذا التكامــل  بمــا يتفــق مــع متطلب
المشتركة ويُمّكن مواطني دول المجلس الطبيعيين واالعتباريين من االستثمار 
والتــداول فــي جميــع األســواق الماليــة بــدول المجلــس بيســر وســهولة، دون 
تفريــق أو تمييــز فــي المعاملــة، وإلتاحــة الفرصــة لهــذه األســواق لتحقيــق مزيــد 
ــر أســواق الصكــوك والســندات  ــدة وتطوي ــم منتجــات جدي مــن التطــور وتقدي
بــدول المجلــس  النمــو االقتصــادي  فــي تعزيــز مســيرة  لهــا دور هــام  التــي 
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فقــد اعتمــد المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثانيــة والثالثيــن )ديســمبر2011م( 
القواعــد الموحــدة إلدراج األوراق الماليــة )األسهم،الســندات والصكــوك، 
وحــدات صناديــق االســتثمار( بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
ــداً لمراجعتهــا والعمــل بهــا  والعمــل بهــا بصفــة استرشــادية لمــدة ســنتين تمهي

بصفــة إلزاميــة. 

وفــي عــام 2012م  توصلــت اللجنــة الوزاريــة لرؤســاء مجالــس إدارات 
الجهــات المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول المجلــس إلــى بعــض القواعــد 
المجلــس  بــدول  الماليــة  األســواق  بتكامــل  المتعلقــة  الموحــدة  والمبــادئ 
واعتمــاد المجلــس األعلــى لهــا فــي دورتــه الثالثــه والثالثين )ديســمبر 2012م(، 
حيــث قــرر اعتمــاد القواعــد الموحــدة لطــرح األســهم فــي األســواق الماليــة 
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والعمــل بهــا بصفــة استرشــادية 

ــة. ــة إلزامي ــا والعمــل بهــا بصف ــداً لمراجعته لمــدة ســنتين تمهي

وتشــتمل القواعــد علــى )19( مــادة وملحقيــن غطــت نطــاق تطبيــق هــذه 
القواعــد، وشــــروط الطــرح والمســتندات التــي تقدمهــا الشــركة للجهــة الرقابيــة 
للحصــول علــى موافقتهــا فــي الطــرح، وتعييــن أطــراف الطــرح )المستشــار 
المالــي، والمستشــار القانونــي، ومديــر الطــرح( متــى تطلــب الطــرح إعــداد 
ــة، ونشــرة للطــرح، كمــا حــددت هــذه القواعــد  نشــرة طــرح، ومتعهــداً بالتغطي
فــي عمليــة  الرقابيــة  الجهــات  ، ودور  نشــرة  إلــى  يحتــاج  الــذي ال  الطــرح 
الطــرح، وحــددت إجــراءات تقديــم واعتمــاد نشــرة الطــرح ومهــام ومســؤوليات 
المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح وإجــراءات وشــروط االكتتــاب ومتطلبــات 
نشــرة الطــرح وموافقــة الجهــة الرقابيــة علــى نشــرة الطــرح  ونشــرة الطــرح 

التكميليــة أن وجــدت واإلعــالن عــن نشــرة الطــرح .
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هــذا وســتعمل الــدول األعضــاء بهــذه القواعــد بصفــة استرشــادية لمــدة 
ســنتين تمهيــداً لمراجعتهــا والعمــل بهــا بصفــة إلزاميــة. 

ــة  آمليــن أن تحقــق القواعــد الموحــدة لطــرح األســهم فــي األســواق المالي
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الهــدف المرجــو مــن إقرارهــا . 

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قطاع الشئون االقتصادية
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القواعد املوحدة لطرح األسهم يف األسواق املالية 
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املادة )1( 
تعاريف

فــي تطبيــق أحــكام هــذه القواعــد يُقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعانــي الُمبينــة 
قريــن كل منهــا مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى خــالف ذلــك:

أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الدولة

الشركة
ــدول ــاون ل ــس التع ــي إحــدى دول مجل  شــركة المســاهمة المؤسســة ف
ــي ــام ف ــاب الع ــهمها لالكتت ــرح أس ــي ط ــب ف ــة وترغ ــج العربي   الخلي

ــاون. ــس التع ــن دول مجل ــر م ــة أو أكث دول

  ســوق تــداول األوراق الماليــة المرخــص لــه فــي الدولــة، الــذي ســيتمالسوق
ادراج اســهم الشــركة فيــه بعــد اكتمــال الطــرح.

الجهة الرقابية

الجهة الرقابية األخرى

المساهمون الحاليون

 الجهــة التــي تتولــى مهــام اإلشــراف والرقابــة علــى األســواق الماليــة
فــي الدولــة  التــي تأسســت فيهــا  الشــركة.

 أي جهــة رقابيــة غيــر الجهــة الرقابيــة فــي الدولــة  التــي تأسســت فيهــا
الشركة.

 المســاهمون المالكــون ألســهم الشــركة عنــد تقديــم طلــب الطــرح للجهــة
الرقابية.

الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص

 الشــركة المرخــص لهــا مــن الجهــة الرقابيــة  فــي تقديــم االستشــاراتالمستشار المالي /مدير الطرح
الماليــة و/أو ممارســة المهــام المتعلقــة بــإدارة الطــرح.
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طرف ذو عالقة

1.  المساهمون الكبار في الشركة.  
2.  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة. 

3. أعضــاء مجالــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار 
فــي الشــركة. 

4.  مستشارو الشركة. 
5.  أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )3،2،1( أعاله. 

ــه فــي )4،3،2،1(  ــك  فيهــا أي شــخص مشــار إلي 6. أي شــركة  يمل
ــن  ــر م ــبة 30% أو أكث ــر نس ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــاله بش أع
حقــوق التصويــت أو حــق تعييــن 30% أو أكثــر مــن أعضــاء 

اإلداري.  الجهــاز 

النشرة التي توضح تفاصيل الطرح.نشرة الطرح

 يوم عمل.يوم

              مدقق حسابات  الطرح
 مدقــق الحســابات المعيــن لمراجعــة وتدقيــق عمليــة الطــرح مــن بدايــة
 تقديــم طلــب الطــرح حتــى غلــق بــاب االكتتــاب وتخصيــص االســهم

وإعــادة األمــوال الفائضــة للمكتتبيــن.

المتعهد بالتغطية

جهات تلقي االكتتاب

ــا ــة م ــي تغطي ــة  ف ــة الرقابي ــل الجه ــن قب ــه م ــص ل ــخص المرخ  الش
ــام. ــاب الع ــعر االكتت ــة بس ــهم المطروح ــن األس ــى م  يتبق

الجهــة أو الجهــات المرخــص لهــا مــن الجهــات الرقابيــة بــدول مجلــس 
المســاهمة.  أمــوال االكتتابــات  بأســهم شــركات  بتلقــي   التعــاون 

أي شخص يملك )5%( أو أكثر من أسهم الشركة.المساهمون الكبار

مستقل

ــن ــتقلين ع ــر مس ــي غي ــار القانون ــي أو  المستش ــار المال ــد المستش  يع
ــة: ــاالت اآلتي ــي الح ــركة ف الش

 1.  إذا كان للمستشــار أو أي مــن شــركاته التابعــة، مصلحــة جوهريــة
فــي الشــركة أو أي شــركة تابعــة لهــا.

 2.  إذا كان ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة المستشــار أو أحــد مســاهميه،
مصلحــة جوهريــة فــي الشــركة أو أي شــركة تابعــة لهــا.

 3. إذا كان ألحــد موظفــي المستشــار المشــاركين فــي تقديــم المشــورة
للشــركة، مصلحــة جوهريــة فــي الشــركة أو أي شــركة تابعــة لهــا.
ــة  ــرات الفرعي ــي الفق ــم ف ــار إليه ــن األشــخاص المش 4. إذا كان أي م
)3،2،1( أعــاله عضــوًا فــي مجلــس إدارة الشــركة أو فــي مجلــس 

إدارة أي مــن الشــركات التابعــة لهــا.
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مصلحة جوهرية

ــى ــة عل ــة جوهري ــمل مصلح ــتقاللية، تش ــف االس ــق بتعري ــا يتعل  فيم
ــي: ــر، اآلت ــال ال الحص ــبيل المث س

 1.  إذا كان الشــخص المعنــي مســاهمًا كبيــرًا فــي الشــركة أو أي شــركة
تابعــة لهــا أو العكس.

 2.   إذا كان للشــخص المعنــي أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
 تعــادل مــا نســبته )30%( أو أكثــر مــن أدوات ديــن صــادرة عــن

ــا. ــة له ــركة تابع ــركة أو أي ش الش
ــة عمــل مــع الشــركة أو أي شــركة  3.إذا كان للشــخص المعنــي عالق
 تابعــة لهــا أو مصلحــة ماليــة فــي أي منهمــا، قــد تؤثــر فــي أداء

ــه. ــن أجل ــن م ــذي ُعّي ــه ال ــار لعمل المستش

) الزوج أو الزوجة واألب واألم واألبناء(. األقارب

املادة )2(
نطاق التطبيق

تسري هذه القواعد على:   .1

أ.    شــركات المســاهمة المؤسســة فــي أحــدى دول المجلــس وترغــب فــي طــرح 
ــدول  ــر مــن دول مجلــس التعــاون ل ــة أو أكث ــاب العــام فــي دول أســهمها لالكتت

ــة.    الخليــج العربي

ب.   االكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق حقوق األولوية.

2.  ال يجــوز طــرح أي أوراق ماليــة فــي الدولــة إال بعــد موافقــة الجهــات الرقابيــة للــدول 
التــي يتــم فيهــا الطــرح، ويتــم التنســيق بينهــا حــول الطــرح وبرنامجــه الزمنــي. 

املادة )3(
شــروط الطرح 

يشترط  لطرح أسهم الشركة ما يلي: 
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ــال ســعودي أو  ــون ري 1.  أن تكــون شــركة مســاهمة ال يقــل رأســمالها عــن خمســين ملي
مــا يعادلــه.

2.  أن تكــون الشــركة قــد زاولــت نشــاطاً مســتقالً كنشــاط رئيســي لهــا أو مــن خــالل واحــدة 
أو أكثــر مــن شــركاتها التابعــة خــالل ثــالث ســنوات ماليــة علــى األقــل.

3.  أن يكــون مقــدم الطلــب قــد أعلــن قوائمــه الماليــة المدققــة عــن الســنوات الماليــة 
الثــالث الســابقة علــى األقــل.  ويجــب أال تزيــد الفتــرة المنقضيــة علــى أحــدث القوائــم 
الماليــة المدققــة والتــي تضمنتهــا نشــرة الطــرح علــى ثالثــة أشــهر حتــى تاريــخ إعــالن 
نشــرة الطــرح. وفــي حــال كــون هــذه الفتــرة زادت علــى ثالثــة أشــهر حتــى تاريــخ 

ــة. ــة مراجعــة حديث ــم مالي ــة طلــب قوائ إعــالن نشــرة الطــرح ، فــإن للجهــة الرقابي

4.  أن تكون الشركة حققت أرباحاً تشغيلية خالل السنتين الماليتين السابقتين للطرح.

5.  اســتخدام طريقــة البنــاء الســعري لألســهم وااللتــزام باألحــكام واإلجــراءات التــي 
تصدرهــا الجهــة الرقابيــة بهــذا الشــأن.

6.  ال يجــوز نشــر أيــة إعالنــات تتضمــن الدعــوة لالكتتــاب فــي أســهم الشــركة قبــل 
الرقابيــة. الجهــات  موافقــة  علــى  الحصــول 

7.  ال يجــوز أن تقــل نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن عــن )30%( أو تزيــد علــى )%60( 
مــن رأســمال الشــركة بعــد  الطــرح.

8.  ال يجــوز للمســاهمين الحالييــن االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام، 
بالقوانيــن  المحــددة  الحظــر  مــدة  انقضــاء  بعــد  إال  أســهمهم  بيــع  عليهــم  ويحظــر 

المعمــول بهــا فــي الجهــة الرقابيــة.

9.  االلتزام بأي شروط إضافية يعمل بها في الجهة الرقابية األخرى.



- 13 -

املادة )4(
مستندات الطرح 

تتقــدم الشــركة التــي ترغــب فــي طــرح أســهمها بطلــب إلــى الجهــة الرقابيــة للحصــول 
علــى موافقتهــا مرفــٍق بــه المســتندات  اآلتيــة:

1.  موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على الطرح.

2.  اإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة للجهة الرقابية العتماد نشرة الطرح.

3.  المسودة األولية لنشرة الطرح باللغة العربية.

4.  المسودة األولية إلعالن الطرح باللغة العربية.

5.  المسودة األولية لنموذج طلب االكتتاب.

6.  نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي طبقا آلخر تعديل.

7.  دراســة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروع وخطــة العمــل إذا كان الهــدف مــن الطــرح 
ــد. ــل مشــروع جدي تموي

8.  نسخة من االتفاقية المبرمة بين الشركة والمتعهد بالتغطية.

المالــي  الطــرح والمستشــار  الشــركة ومديــر  بيــن  المبرمــة  مــن االتفاقيــات  9.  نســخة 
والمستشــار القانونــي ومدقــق حســابات الطــرح ، ومكتــب التدقيــق الشــرعي الخارجــي 
إن وجــد )للشــركات التــي ينــص نظامهــا األساســي علــى أنهــا تعمــل وفــق أحــكام 

الشــريعة اإلســالمية(.

10.  نســخة مــن االتفاقيــة المبرمــة بيــن المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح وجهــات تلقــي 
االكتتاب.

11.  إقــرار وتعهــد موقــع مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومــن كل عضــو فــي مجلــس 
إدارة مقتــرح مــن الشــركة يتضمــن المعلومــات المطلوبــة فــي الملحــق )2( مــن هــذه 

القواعــد.

12.  صورة مصدقة من شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري في الدولة التي تأسست فيها.
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13.  التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة المدققــة للشــركة لــكل ســنة مــن الســنوات الماليــة 
الثــالث التــي تســبق تقديــم الطلــب مباشــرة.

14.  القوائــم الماليــة األوليــة للشــركة منــذ تاريــخ آخــر تقريــر ســنوي وآخــر قوائــم ماليــة 
مدققــة.

15.  صــورة مصدقــة مــن كل مــا لــه أهميــة مــن تقريــر أو خطــاب أو تقييــم أو بيــان تعديالت 
أو عقد أو شــهادة خبير أو قرار أو مســتند آخر مشــار إليه في نشــرة الطرح.

16.  تقريــر العنايــة المهنيــة المالــي وتقريــر العنايــة المهنيــة القانونــي وتقريــر من المحاســب 
القانونــي للشــركة عــن رأس المــال العامــل للشــركة فــي األشــهر االثنــي عشــر التاليــة 

مباشــرة لتاريــخ نشــر نشــرة الطــرح. 

17.  إقــرار وتعهــد موقــع مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بــأن يتــم إدراج الشــركة خــالل 
خمســة أيــام مــن تاريــخ تخصيــص األســهم ورد فائــض امــوال االكتتــاب.

18.  أية وثائق أو مستندات أخرى ترى الجهة الرقابية ضرورة تقديمها.

املـادة )5(
تعيني أطراف عملية الطرح

ــى تطلــب الطــرح  ــراً للطــرح مت ــاً ومدي ــاً ومستشــاراً قانوني ــن الشــركة مستشــاراً مالي تعي
إعــداد نشــرة طــرح. ويشــترط اســتقاللية كل مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي 

عــن الشــركة.

املادة )6(
تقديم نشرة الطرح

يجــب علــى المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح تقديــم نشــرة الطــرح باللغــة العربيــة 
متضمنــة جميــع البيانــات الماليــة والمعلومــات المتعلقــة بالشــركة وفقــاً للملحــق رقــم )1( 
للقواعــد الموحــدة لطــرح األســهم، ويجــوز لــه ترجمــة النشــرة إلــى اللغــة االنجليزيــة مــع 
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اإلشــارة فــي النســخة المترجمــة إلــى أن النســخة العربيــة المعتمــدة مــن الجهــة الرقابيــة هــي 
التــي يتــم الرجــوع إليهــا عنــد االختــالف. وال يجــوز للشــركة البــدء فــي عمليــة الطــرح قبــل 

اعتمــاد نشــرة الطــرح مــن الجهــة الرقابيــة.

املادة )7(
التعهد بالتغطية 

1.  يجب أن يكون للطرح متعهد بالتغطية مرخص له من الجهة الرقابية.

2.  يجــب أن يقــدم المتعهــد بالتغطيــة شــهادة بنكيــة بتغطيــة الطــرح بشــكل كامــل وضمــان 
الوفــاء بالتزامــات التعهــد بالتغطيــة أو مــا يفيــد قيامــه بإبــرام اتفاقيــات بالتعهــد بالتغطيــة 
مــع أشــخاص رخــص لهــم فــي ممارســة نشــاط التعهــد بالتغطيــة يتوفــر لديهــم مــالءة 

ماليــة تكفــي لتغطيــة التزامــات التعهــد.

املادة )8(
نشرة الطرح

تمثــل العناصــر الــواردة فــي الملحــق )1( الحــد األدنــى مــن البيانــات والمعلومــات 
الواجــب اإلفصــاح عنهــا للمســتثمرين بالنشــرة، ويجــوز للجهــة الرقابيــة طلــب أيــة بيانــات 
أو معلومــات أخــرى. ويتعيــن علــى الشــركة تضميــن النشــرة جميــع المعلومــات الضروريــة 
المتعلقــة بهــا والتــي تمكــن المســتثمر مــن اتخــاذ قــراره، وفــي حالــة عــدم إفصــاح الشــركة 
عــن بعــض المعلومــات الهامــة حمايــة لمصلحتهــا ومصلحــة المســتثمرين فإنه يجب  عليها 
ــررات وأســباب  ــان مب ــي النشــرة مــع بي ــى ذلــك ف ــة اإلشــارة إل ــة الجهــة الرقابي بعــد موافق

ذلــك وأثــره. 

 وتتحمــل الشــركة ومديــر الطــرح والمستشــار المالــي والمستشــار القانونــي وأي جهــة 
أخــرى المســؤولية عــن المعلومــات التــي تتضمنهــا النشــرة كل فــي مجــال تخصصــه. 
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املادة )9(
الطرح الذي ال حيتاج إىل نشرة 

أ -  ال يشــترط تقديــم نشــرة طــرح أو مســتندات مؤيــدة أخــرى لطــرح أســهم إضافيــة مــن 
شــركة ســبق إدراج أســهمها بالســوق، إذا كانــت األســهم مصنفــة ضمــن إحــدى الفئــات 

اآلتية:

ــي ســبق  ــة األســهم الت ــادة ال تتجــاوز )10%( مــن فئ ــى زي ــؤدي إل ــي ت 1.  األســهم الت
إدراجهــا. وألغــراض تحديــد هــذه النســبة، فــإن سلســلة اإلصــدارات التــي تتعلــق 
بصفقــة واحــدة تعــد إصــداراً واحــداً، وسلســة الصفقــات التــي تعتبرهــا الجهــة 

الرقابيــة صفقــة واحــدة تعــد إصــداراً واحــداً أيضــا. 

2.  األســهم المجانيــة  التــي يتــم توزيعهــا علــى حملــة األســهم المدرجــة بالتناســب مــع 
مــا يملكونــه مــن أســهم .

3.  األسهم التي توزع على الموظفين.

4.  األسهم الناتجة عن تحويل أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

ب -  يجــب علــى الشــركة اإلفصــاح عــن أي طــرح يتــم بموجــب هــذه المــادة حســب مــا 
تحــدده الجهــة الرقابيــة.

املادة )10(
دور اجلهة الرقابية األخرى

ــل مــن  ــى األق ــام عل ــل عشــرة أي ــر الطــرح للشــركة قب ــي أو مدي ــى المستشــار المال 1.  عل
نشــر إعــالن الطــرح، التقــدم إلــى الجهــة الرقابيــة األخــرى بطلــب الموافقــة علــى الطــرح 
مرفــٍق بــه الموافقــة النهائيــة للجهــة الرقابيــة علــى الطــرح،  وموضحــاً بــه الدولــة أو 
الــدول التــي ســيتم  طــرح األســهم فيهــا، مــع تقديــم  كافــة المســتندات المذكــورة فــي 

المــادة )4( مــن هــذه القواعــد.

ــر الطــرح بموافقتهــا  علــى  ــة األخــرى  المستشــار المالــي أو مدي  2.  تبلــغ الجهــة الرقابي
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الطــرح  فــي الدولــة خــالل خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إليهــا.

املادة )11(
إجراءات الطرح 

تتبع اإلجراءات التالية عند تقديم واعتماد نشرة الطرح :

1.  يقــدم  المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح المســودة األوليــة لنشــرة الطــرح إلــى الجهــة 
الرقابيــة وذلــك قبــل خمســة وأربعيــن يومــاً مــن التاريــخ المحــدد للطــرح، وال يجــوز 
خــالل هــذه الفتــرة نشــر أو إطــالع الغيــر علــى هــذه المســودة قبــل الحصــول علــى 

موافقــة الجهــة الرقابيــة.

ــواردة  ــة علــى نشــرة الطــرح عندمــا تتأكــد مــن أن المعلومــات ال 2.  توافــق الجهــة الرقابي
ــات. ــع المتطلب ــة ومســتوفية لجمي فيهــا كامل

3.  يجــوز للجهــة الرقابيــة طلــب معلومــات إضافيــة مــن  المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح 
وإجراء المناقشــات واإلســتقصاءات التي تراها مناســبة العتماد النشــرة.

4.  يــودع لــدى الجهــة الرقابيــة الصيغــة النهائيــة مــن نشــرة الطــرح موقعــاً عليهــا مــن أعضــاء 
مجلس إدارة الشــركة.

املادة )12(
مهام ومسؤوليات املستشار املايل أو مدير الطرح

يتولى المستشار المالي  أو مدير الطرح المهام والمسؤوليات اآلتية :

1.  القيــام بــدور حلقــة االتصــال األساســية بيــن الشــركة وجهــات تلقــي االكتتــاب والمتعهد 
بالتغطيــة و الجهــة الرقابية والســوق.

األســهم حســب  لطــرح  الالزمــة  المتطلبــات  الشــركة جميــع  اســتيفاء  مــن  التأكــد    .2
الرقابيــة. الجهــة  مــن  الصــادرة  التعليمــات 

3.  بــذل العنايــة الالزمــة التــي تقتضيهــا أصــول المهنــة فــي إدارة وتنظيــم الطــرح، ويشــمل 
ــة الالزمــة  ذلــك التأكــد مــن أن نشــرة الطــرح تحتــوى علــى كل المعلومــات الضروري
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لتمكيــن المســتثمرين مــن تكويــن أفــكار وآراء وتوقعــات مســتنيرة حــول تكاليــف 
ومنافــع ومخاطــر االســتثمار  وأن النشــرة ال تحتــوى علــى أيــة معلومــات غيــر ســليمة 
أو ناقصــة أو مضللــة وأنهــا لــم تغفــل معلومــات هامــة، مــع قيامــه بتوقيــع التعهــد بمــا 

يفيــد ذلــك حســب الصيغــة الــواردة فــي نمــوذج نشــرة الطــرح.

4.  مراجعــة األســس التــي تــم االعتمــاد عليهــا فــي تحديــد ســعر الطــرح بعــد التشــاور 
مــع الشــركة والتأكــد مــن اإلفصــاح عــن األســس التــي تــم االعتمــاد عليهــا فــي تحديــد 

الســعر.

5.  تعييــن جهــات تلقــي االكتتــاب بالتشــاور مــع الشــركة والدخــول معهــا فــي اتفاقيــات 
ــة. ــات الصــادرة مــن الجهــة الرقابي تحــدد واجباتهــا ومســؤولياتها حســب المتطلب

6.  تقديم نشرة الطرح للجهة الرقابية ومتابعتها حتى اعتمادها منها.

7.  توفيــر عــدد كاف مــن نشــرة الطــرح وطلبــات االكتتــاب لــدى جهــات تلقــي االكتتــاب 
والشــركات العاملــة فــي مجــال األوراق الماليــة، والتأكــد مــن اســتمرار وجودهــا لــدى 
تلــك الجهــات خــالل فتــرة االكتتــاب مــن خــالل متابعتــه المســتمرة لســير عمليــة 

االكتتــاب.

8.  الحصــول علــى موافقــة الجهــات الرقابيــة علــى اإلعالنــات والحمــالت الترويجيــة التــي 
ترغــب الشــركة فــي القيــام بهــا.

9.  تزويــد الجهــات الرقابيــة بتقريــر بعــد غلــق بــاب االكتتــاب حــول نتائــج االكتتــاب 
يتضمــن عــدد المكتتبيــن، وجنســياتهم، واألســهم المكتتــب بهــا، وطلبــات االكتتــاب 
المرفوضــة موضحــا أســباب الرفــض، وغيرهــا مــن البيانــات األخــرى المتعلقــة بذلــك 
خــالل الفتــرات الزمنيــة التــي تحددهــا نشــرة الطــرح، وتخصيــص األســهم للمكتتبيــن 

حســب الشــروط الــواردة فــي نشــرة الطــرح.

10.   إشــعار المكتتبيــن بالتخصيــص ومخاطبــة جهــات تلقــي االكتتــاب لتقــوم بإعــادة 
المبالــغ الفائضــة والعوائــد الناجمــة عنهــا خــالل فتــرة ال تزيــد عــن عشــرة أيــام مــن 
تاريــخ إغــالق بــاب االكتتــاب، وذلــك طبقــا للجــدول الزمنــي الــوارد فــي نشــرة 
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الطــرح.

11.   إعــداد ســجل المكتتبيــن حســب متطلبــات الســوق والتنســيق  معــه إلنهــاء إجــراءات 
إدراج أســهم الشــركة.

12.  معالجــة الشــكاوى المقدمــة مــن المكتتبيــن بالتنســيق مــع جهــات تلقــي االكتتــاب 
ــام مــن تاريــخ تقديمهــا. خــالل خمســة أي

13.  أية مهام أو مسؤوليات أخرى تقتضيها عملية الطرح.

املادة )13(
إجراءات وشروط االكتتاب

للجهــة الرقابيــة بالتنســيق مــع المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح تحديــد إجــراءات 
وشــروط االكتتــاب والتــي مــن ضمنهــا طريقــة االكتتــاب وتحديــد الحــد األدنــى واألعلــى 
االكتتــاب  طلــب  فيهــا  يقبــل  التــي  والحــاالت  بهــا  االكتتــاب  الواجــب  األســهم  لعــدد 
وحــاالت الرفــض والطريقــة المقترحــة لتوزيــع األســهم بيــن المكتتبيــن والفتــرة الزمنيــة 

المحــددة إلعــادة المبالــغ الفائضــة للمكتتبيــن بالعوائــد الناجمــة عنهــا.

املادة )14(
متطلبات نشرة الطرح 

تمثــل العناصــر الــواردة فــي الملحــق )1( الحــد األدنــى مــن البيانــات والمعلومــات  
ــات  ــة فــرض ايــة متطلب ــة الرقابي ــا للمســتثمرين، ويجــوز للجه ــي يجــب اإلفصــاح عنه الت
أخــرى. ويتعيــن علــى الشــركة تضميــن النشــرة جميــع المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بهــا 
ــة عــدم إفصــاح الشــركة عــن بعــض  والتــي تمكــن المســتثمر مــن اتخــاذ قــراره، وفــي حال
المعلومــات الهامــة حمايــة لمصلحتهــا ومصلحــة  المســتثمرين، فإنــه يجــب عليهــا اإلشــارة 
ــره. ويتحمــل مجلــس إدارة  ــررات وأســباب ذلــك وأث ــان مب ــي النشــرة مــع بي ــى ذلــك ف إل

الشــركة المســؤولية عــن صحــة المعلومــات والبيانــات التــي تتضمنهــا النشــرة.
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املادة )15(
املوافقة على نشرة الطرح  

ال يجــوز إعــالن نشــرة الطــرح قبــل الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مــن الجهــة  أ-   
عليهــا. الرقابيــة 

ب -   توافــق الجهــة الرقابيــة علــى نشــرة الطــرح عنــد اقتناعهــا بــأن المعلومــات الــواردة 
فيهــا كاملــة ومســتوفية للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه القواعــد.

ج-    يتعيــن علــى الجهــة الرقابيــة الموافقــة علــى نشــرة الطــرح خــالل خمســة عشــر يومــاً 
مــن تاريــخ اســتيفاء جميــع المعلومــات والمســتندات المطلوبــة.

د-    للجهــة الرقابيــة عــدم اعتمــاد نشــرة الطــرح إذا رأت أن الطــرح ليــس فــي مصلحــة 
المســتثمرين أو يمكــن أن ينتــج عنــه إخــالل بالقوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة أو 

القــرارات المنفــذة لهــا.
املادة )16( 

نشرة الطرح التكميلية

أ-   عنــد إجــراء أي تغييــر أو تعديــل فــي المعلومــات الموضحــة بنشــرة الطــرح بعــد 
اعتمادهــا يجــب علــى الشــركة إبــالغ المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح بهــذا التغييــر 
أو التعديــل فــور حدوثــه، وعليــه أن يخطــر الجهــات الرقابيــة خــالل ثالثــة أيــام مــن 

تاريــخ حــدوث هــذا التعديــل أو التغييــر وذلــك للحصــول علــى موافقتهــا.

ــر  فــي المركــز  ــي تؤث ــة الت ــاول أحــد األمــور الجوهري ــل يتن ــر أو التعدي ب-   إذا كان التغيي
المالــي للشــركة أو ظهــرت أي مســائل إضافيــة مهمــة كان يتوجــب تضمينهــا فــي نشــرة 
الطــرح، جــاز للجهــة الرقابيــة إلغــاء الطــرح وإلــزام المستشــار المالــي أو مديــر الطــرح 

بإعــادة األمــوال إلــى المكتتبيــن أو تقديــم نشــرة طــرح تكميليــة تتضمــن مــا يلــي:

1.  تفاصيل عما طرأ من تغيير أو مسائل إضافية.

2.  إقــرار بعــدم وجــود تغييــر ملحــوظ فــي أمــور جوهريــة أو مســائل مهمــة غيــر التــي 
تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه النشــرة.
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املادة )17(
نشرة الطرح واإلعالن

أ -   يجــب علــى الشــركة إيــداع نشــرة الطــرح ونشــرة الطــرح التكميليــة، إن وجــدت، 
لــدى  كل مــن الجهــات الرقابيــة، والتأكــد مــن توافرهمــا وإتاحتهمــا مجانــاً للجمهــور 
ــل الطــرح بالمقــر الرئيــس للشــركة  ــاً قب ــرة ال تقــل عــن خمســة عشــر يوم خــالل فت

والســوق الــذي ســتدرج بــه. 

ــخ اعتمــاد  ــن مــن تاري ــر الطــرح  خــالل يومي ــي أو مدي ب-  يجــب علــى المستشــار المال
نشــرة الطــرح تزويــد الجهــة الرقابيــة والســوق بنســخة إلكترونيــة محميــة مــن نشــرة 
الطــرح المعتمــدة بغــرض نشــرها علــى موقعيهمــا االلكترونييــن، كمــا يجــب توفيــر 
ــة للشــركة والمستشــار  ــة مــن نشــرة الطــرح فــي المواقــع االلكتروني نســخة الكتروني

المالــي أو مديــر الطــرح وجهــات تلقــي االكتتــاب. 

ج-    تعلــن الجهــات الرقابيــة علــى مواقعهــا  االلكترونيــة، فــي موعــد ال يتجــاوز يــوم 
ــة لديهــا، عــن  ــداع نشــرة الطــرح أو نشــرة الطــرح التكميلي ــخ إي ــي لتاري العمــل التال
توافرهمــا فــي المقــر الرئيــس للشــركة وفــي المواقــع اإللكترونية للشــركة والمستشــار 

المالــي أو مديــر الطــرح وجهــات تلقــي االكتتــاب.

د-    يجــب علــى الشــركة، فــي موعــد ال يتجــاوز يــوم العمــل الــذي يلــي تاريــخ إيــداع 
نشــرة الطــرح ونشــرة الطــرح التكميليــة، إن وجــدت، لــدى كل مــن الجهــات الرقابية، 
نشــر إعــالن الطــرح فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن تصــدران فــي الدولــة وتوزعــان 
بشــكل واســع، علــى أن تكــون إحداهمــا أوكلتاهمــا باللغــة العربيــة، وأن يكــون 
النشــر قبــل خمســة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ بــدء االكتتــاب. ويجــب أن يتضمــن 

اإلعــالن كحــد أدنــى مــا يلــي:

1.  اسم الشركة وشكلها القانوني ومركز عملها الرئيس وأغراضها ومدتها.

2.  رأسمال الشركة وعدد األسهم وقيمتها االسمية.

3.  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونسبة ملكيتهم .
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4.  المساهمون الكبار في الشركة.

5.  عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب وقيمتهــا االســمية وســعر االكتتــاب وكيفيــة 
ســداد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا ومصاريــف الطــرح.

6.  تاريخ ومدة االكتتاب وشروطه وإجراءاته، وطريقة التخصيص.

ــات  ــى نشــرة الطــرح وطلب ــه عل ــذي يمكــن للمســتثمر أن يحصــل من 7.  المــكان ال
ــة. ــع االلكتروني ــن المواق ــك عناوي ــي ذل ــاب، بمــا ف االكتت

8.  بيان التاريخ المحدد إلدراج  أسهم الشركة وتداولها في السوق.

9.  اســم كل مــن جهــات تلقــي االكتتــاب والمستشــار المالــي أو مديــر الطــرح، 
بالتغطيــة. والمتعهــد 

10.  إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية:

"ال تتحمــل الجهــات الرقابيــة أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــان  وال تعطــي أي 
تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخلــي نفســها صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت 

عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا اإلعــان أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه"

هـــ - يجــب تزويــد الجهــات الرقابيــة بنســخ مطبوعــة مــن نشــرة الطــرح ونشــرة الطــرح 
التكميليــة، إن وجــدت، بصيغتهــا النهائيــة قبــل بــدء االكتتــاب.

املادة )18(
نشر املعلومات

ال يجــوز تزويــد الغيــر بمعلومــات مطلــوب نشــرها بموجــب هــذه القواعــد إال بعــد  أ-   
ــا للجهــة الرقابيــة ونشــرها، ويســتثنى مــن ذلــك :  تقديمه

1.  مستشــارو الشــركة بالحــد الــذي يمكنهــم مــن تقديــم المشــورة فيمــا يتعلــق 
بالطــرح.
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2.  أشــخاص تتفــاوض الشــركة معهــم لتنفيــذ صفقــة أو للحصــول علــى تمويــل بمــا 
فــي ذلــك المتعهــدون بالتغطيــة.

ب-   يلتزم األشــخاص المذكورون بســرية المعلومات وعدم التعامل في أســهم الشــركة 
أو فــي أي أوراق ماليــة أخــرى تتأثــر بتلــك المعلومــات قبــل توافرهــا للجمهــور.

املادة )19(
النفاذ

تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من المجلس األعلى .
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ملحق رقم )1(
معلومات وبيانات نشرة طرح األسهم

إيضاحات عـــــامـــة للشركة:
إن بيانــات ومعلومــات نشــرة الطــرح تمثــل الحــد األدنــى الــذي يجــب علــى الشــركات    .1
إدارة  علــى مجلــس  ويتوجــب  بنشــره،  تلتــزم  أن  أســهمها  طــرح  فــي  ترغــب  التــي 
الشــركة تضميــن نشــرة الطــرح أي بيانــات جوهريــة أخــرى يمكــن أن تؤثــر فــي قــرارات 
المســتثمرين حتــى إذا لــم تــرد فــي هــذا الملحــق. وللجهــة الرقابيــة أن تطلــب أي 
معلومــات تســاعد المســتثمرين علــى إتخــاذ قرارهــم بشــأن اإلســتثمار فــي األســهم 

المزمــع طرحهــا.

2.  إن الغاية من نشــرة الطرح هي إطالع المســتثمرين، وعليه يجب أن تقدم المعلومات 
المطلوبــة بشــكل واضــح ودقيــق ومفهــوم دون أن تحتــوي علــى معلومــات غيــر ذات 
ــر مــن مــكان فــي  صلــة أو غيــر مالئمــة، مــع مراعــاة عــدم تكــرار المعلومــات فــي أكث
النشــرة مــا لــم يطلــب ذلــك صراحــة، وإذا وجــدت ضــرورة لذلــك فيكتفــى باإلشــارة 

إلــى مــكان ذكــر المعلومــات الســابقة دون تفصيــل.

ــق األصــل ومؤرخــة  ــر بنشــرة الطــرح يجــب أن تكــون طب ــع المرفقــات والتقاري 3.  جمي
ومطبوعــة علــى ورق خــاص بالشــركة.

4.  يجب إعداد نشرة الطرح وفقاً للترتيب الوارد في هذا النموذج.

المعلومــات  بنوعيــة  لإلسترشــاد  بالنمــوذج  المرفقــة  اإليضاحــات  مراجعــة  يجــب    .5
النشــرة. فــي  إدراجهــا  المطلــوب 
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حمتويات صفحة الغالف اخلارجي للنشرة:

نشرة طرح أســهم شركة »...........................................................................................»

ترخيصهــا  قــرار  وتاريــخ  ورقــم  للشــركة  القانونــي  والشــكل  الطــرح،  نــوع  يذكــر   (
وعنوانهــا( وتأسيســها 

فــترة االكتتاب
مــن ................./ ................./ .................20م إلى ................./ ................./ ..............20م

ــل نســبة ).................( فــي  ــاب تمث هــذه النشــرة لطــرح عــدد ).................( ســهم لالكتت
المائــة مــن إجمالــي رأس مــال شـــركـــــة ................. البالــغ ).................( عملــة الدولــة بســعر 

طــرح مقــداره ).................( عملــة الدولــة للســهم الواحــد.

أسماء األطراف المشاركة في عملية الطرح: 
*  المستشار المالي و/أو مدير الطرح:

*  المتعهد بالتغطية:

*  المستشار القانوني:  

*  مدقق الحسابات:

*  جهة تلقي االكتتاب في الدولة التي تأسست فيها الشركة: 

*  جهات تلقي االكتتاب في دول مجلس التعاون األخرى:
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تدرج العبارة التالية في داخل إطار بأسفل صفحة الغاف الخارجي وتكتب بالخط 
األسود العريض:

تحتــوي نشــرة الطــرح هــذه علــى بيانــات تــم تقديمهــا وفقــاً للقواعــد الموحــدة لطــرح 
األســهم، وقــد تــم إعتمــاد هــذه النشــرة مــن الجهــة الرقابيــة بتاريــخ.../.../....20م تحــت 
رقــم )......( وال يعــد اعتمــاد الجهــة الرقابيــة للنشــرة بمثابــة إعتمــاد لجــدوى األســتثمار 
وال توصيــة باالكتتــاب باألســهم المطروحــة، وإنمــا يعنــي فقــط أن النشــرة تتضمــن 
الحــد األدنــى مــن المعلومــات المطلــوب وفقــا للقواعــد الموحــدة لطــرح األســهم فــي 
األســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتعــد الجهــات 
الرقابيــة مســؤولة عــن دقـــــة أو اكتمــال أو كفايــة المعلومــات الــواردة فــي هذه النشــرة وال 
تتحمــل أي مســؤولية عــن أيــة أضــرار أو خســائر تلحــق بــأي شــخص نتيجــة اإلعتمــاد 
علــى هــذه النشــرة أو أي جــزء منهــا. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مجتمعيــن 
ومنفرديــن كامــل المســؤولية  عــن صحــة  المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي نشــرة 
الطــرح، ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم وبعــد بــذل العنايــة الازمــة علــى عــدم 
وجــود أيــة وقائــع أخــرى أو معلومــات جوهريــة يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي النشــرة إلــى 

جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة أو مؤثــرة فــي القــرار االســتثماري للمكتتبيــن.
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محتويات الصفحة التالية لصفحة الغاف الخارجي:
فيما يلي النص الذي يجب وضعه داخل مستطيل على الجهة الداخلية من صفحة الغاف

تنويــه هـام
يرجى قراءة البنود التالية بعناية من قبل كافة املستثمرين

1.  إن الغايــة الرئيســة  مــن إعــداد هــذه النشــرة هــو إطــاع المســتثمرين علــى المعلومات 
األساســية التــي تســاعدهم علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية بشــأن االســتثمار فــي 

األســهم المطروحــة أو عدمــه.
2.  يتعيــن علــى كل مســتثمر قبــل تقديــم طلــب االكتتــاب أن يتفحــص ويــدرس بعنايــة 
ودقــة كافــة البيانــات التــي تتضمنهــا نشــرة الطــرح هــذه والنظــام األساســي للشــركة 

ليقــرر فيمــا إذا كان مــن المناســب أن يســتثمر فــي هــذه األســهم.
3.  يجــب علــى كل مســتثمر الحصــول مــن مستشــاره المالــي والقانونــي على االستشــارة 

الازمــــة لاستثمار في األسهم المطروحة.
4.  قــد يتضمــن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة درجــة عاليــة مــن المخاطــر لــذا 
يجــب علــى المســتثمر عــدم اســتثمار أي أمــوال فــي هــذا الطــرح مــا لــم يكــن يســتطيع 

تحمــل خســارة اســتثماره – أنظــر بنــد »مخاطــر االســتثمار«.
ــر قابلــة للتعديــل أو اإلضافــة إال بعــد  ــواردة فــي هــذه النشــرة غي 5.  إن المعلومــات ال
الحصــول علــى موافقــة الجهــة الرقابيــة وإبــاغ الجمهــور بذلــك عــن طريــق النشــر 

فــي الصحــف اليوميــة. 

اعتمدت هذه النشرة بتاريخ  ... / ... / .... 20م
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قائمة احملتويات
: التعريفات:

ً
أوال

: بيانات الطرح:
ً
ثانيا

1.   البيانات األساسية للطرح.
2.   مصاريف الطرح.

3.   استخدام حصيلة الطرح.
4.    الحق في االكتتاب.

5.    بيانات االكتتاب.
6.    التخصيص ورد األموال الفائضة.

7.    إجراءات الطرح والمستندات المطلوبة. 
8.   حقوق حملة األسهم .

9.    القيود على األسهم. 
10.  إدراج األسهم وتداولها. 

11.  المسؤوليات.
12.  فترة الطرح. 

13.  بيان بأسماء مدققي الحسابات وعناوينهم.
14.  بيان بأسماء مستشاري الشركة الخارجيين وعناوينهم.

15.  بيان باسم المدقق الشرعي الخارجي )إن وجد( وعنوانه.
16.  المتعهدون بالتغطية.

17.  اسم مسؤول عالقات المستثمرين.
 : بـيانات الشركة:

ً
ثالثا

بيانات عـــامـــة عن الشركـــة.  .1
األغراض األساسية للشركة.  .2

نشاط الشركة والقطاع الذي تعمل فيه ومزايا االستثمار به.  .3
4.    بيان باستثمارات الشركة في الشركات التابعة وأخري.
5.    استراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية للنمو والتطور.
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6.    البنوك وشركات التمويل التي تتعامل معها الشركة.
7.    بيان تطور رأس المال.

8.    موقف القضايا والمنازعات خالل السنوات الثالث السابقة  للطرح.
9.   بيان بعدد العاملين بالشركة وشركاتها التابعة وفئاتهم.

10.  بيان الرهونات على أصول الشركــة واالمتيازات الحالية.
11.  قــرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح األسهم.

12.  مخــاطــر االسـتثمـــــار.
13.  أســـباب الطرح.

: النواحي املالية للشركة:
ً
رابعا

ملخص دراسة الجدوى وخطة العمل المستقبلية.  .1
ملخص البـــيانـــات المــاليــة التاريخية.  .2

بيان السياسة المستقبلية لتــوزيـــع األربــاح الصافية للشركة بعد الطرح.  .3
مبررات تسعير األسهم .  .4

مصــادر التمويــل: بيــان بالقــروض والتســهيالت االئتمانيــة والمديونيــات علــى   .5
الشــركة وأهــم شــروطها.

خامسا : بـيانـات أخرى:
آليـة تـطبـيق نـظـام الحـوكـمـة في الشـركــة.  .1

األحــداث الجوهريــة والعقــود واالتفاقيــات التــي قامــت الشــركة بإبرامها)قبــل   .2
الطــرح(.  

3.  الــقيــــود عــــلـى المساهمين الحاليين.
هيـــكل إدارة الـشـــركــة.  .4

تفاصيل أية برامج تتعلق بتملك موظفي الشركة  أسهمها.   .5
مــسئوليات المـســـاهــم وحـقــوقــه.  .6

النظام األساسي للشركة .  .7
تعـهـدات المسـتشـاريـن بشأن نشـرة الطرح.  .8



- 30 -

ثانيا: بيانات الطرح

البيانات األساسية للطرح:  .1
اسم الشركة:  •

رقم السجل التجاري وتاريخه:  •

عنوان الشركة ومركزها الرئيس:  •

رأس المال قبل الطرح وبعده:  •

القيمة االسمية للسهم:  •

عدد األسهم المطروحة وأنواعها:  •

سعر الطرح للسهم الواحد:  •

نسبة األسهم المطروحة إلى رأس المال:  •

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة:  •

عدد ونسبة األسهم المطروحة:   •

المتعهد بتغطية  األسهم:  •

مصاريف الطرح:  .2
بيان مفصل بجميع المصاريف المتوقعة للطرح.  •

قيمة ما تتقاضاه كل جهة.  •

كيفية تغطية هذه المصروفات.  •

استخدام حصيلة الطرح:   .3
قيمة إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من عملية الطرح .  •

األغراض الرئيسة التي ستستخدم فيها  حصيلة الطرح.  •

توزيع هذه المبالغ على تلك األغراض.   •

الجدول الزمني التقريبي الستخدام حصيلة الطرح.   •
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طريقة ترتيب األولويات في استخدام هذه الحصيلة.   •

الحق في االكتتاب:  .4
بيان الشرائح المخصصة لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين.  •

بيانات االكتتاب:  .5
الحد األدنى لعدد األسهم المكتتب بها:  •

الحد األقصى لعدد األسهم المكتتب بها:  •

طريقة سداد قيمة األسهم المكتتب بها:  •

جهات تلقي االكتتاب:  •

التخصيص ورد األموال الفائضة:  .6
طريقة التخصيص لشــرائح المكتتبين المختلفة، مع مراعاة العدالة في التخصيص   •

بيــن مواطنــي دول المجلــس.

طريقة ومدة  إعادة األموال الفائضة للمكتتبين.  •

إجراءات الطرح والمستندات المطلوبة:   .7
فــي هــذا الجــزء يتــم إيضــاح الخطــوات والمســتندات المطلوبــة لــكل مــن الشــرائح   
المختلفــة والمؤهلــة لالشــتراك فــي الطــرح، وكيفيــة الحصــول علــى نشــرة الطــرح 

ونمــوذج طلــب االكتتــاب وكذلــك بيــان مــا يلــي:

* كيفية االكتتاب:
يتحمــل المكتتــب مســؤولية اســتيفاء جميــع بيانــات طلــب االكتتــاب وضمــان صحة   -

وســريان مفعــول المعلومــات الــواردة فــي الطلــب.

علــى المكتتــب قبــل تعبئــة طلــب االكتتــاب االطــالع علــى نشــرة الطــرح بعنايــة   -
تامــة.

على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته.  -

تقديــم طلــب االكتتــاب إلــى إحــدى جهــات تلقــي االكتتــاب المحــددة فــي النشــرة   -
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وســداد قيمــة األســهم كمــا هــو محــدد  فيهــا.

*  االكتتــاب عــن القصــر: ألغــراض هــذا االكتتــاب يعتبــر قاصــرا كل مــن لــم يبلــغ عمــره 
ــاً فــي تاريــخ بــدء االكتتــاب، ويجــوز لــألب، أو مــن تخولــه  ثمانيــة عشــر عامــاً ميالدي
واســتثماره  وشــراء  بيعــا  القاصــر  بمــال  التصــرف  الدولــة  فــي  المختصــة  الجهــات 

بموجــب وكالــة شــرعية ســارية المفعــول.

*   عــدم قبــول طلبــات االكتتــاب: يتعيــن علــى جهــات تلقــي االكتتــاب عــدم إســتالم 
طلبــات االكتتــاب فــي الحــاالت اآلتيــة:

إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعا من المكتتب.  -

إذا لــم يتــم ســداد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا طبقــا للشــروط الــواردة فــي نشــرة   -
االكتتــاب.

إذا تــم ســداد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا عــن طريــق شــيك مصرفــي وتــم رفضــه   -
ألي ســبب.

إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأكثر من اسم مكتتب.  -

إذا تبين قيام المكتتب بتقديم عدة طلبات بنفس االسم.  -

-  إذا لم يرفق بالطلب المستندات الثبوتية.

إذا لــم يســتوف الطلــب كافــة المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المنصــوص عليهــا   -
فــي نشــرة  الطــرح.

االســتعام  والشــكاوى: علــى المكتتبيــن الذيــن يرغبــون فــي االستفســار أو تقديــم   *
شــكاوى حــول األمــور المتعلقــة بالطلبــات المرفوضــة أو التخصيــص أو رد األمــوال 
الفائضــة االتصــال بجهــات تلقــي االكتتــاب الــذي تــم االكتتــاب مــن خاللهــا، وإذا لــم 
تســتطع الجهــة التوصــل إلــى حــل يتعيــن  عليهــا إحالــة الموضــوع  علــى مديــر الطــرح 
وإبــالغ المكتتــب بمــا يتــم . وتبقــى عالقــة المكتتــب مســتمرة مــع جهــة تلقــي االكتتــاب 

فقــط.
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حقوق حملة األسهم:  .8
حقوق حملة األسهم من حيث التصويت.  -

حقوق حملة األسهم من حيث األرباح.  -

حقوق حملة األسهم من حيث التصفية.  -

اإلجراءات والموافقات الالزمة لتعديل هذه الحقوق.  -

القيود على األسهم:   .9
المطروحــة وجــب  مــن األســهم  قيــود أو حظــر علــى أي جــزء  إذا كان هنــاك   -

ومدتــه. الحظــر  هــذا  عــن  اإلفصــاح 

10.  إدراج األسهم وتداولها: 
للقوانيــن  وفقــاً   ....................... ســوق  فــي  الشــركة  أســهم  إدراج  يتــم  ســوف   -

اإلدراج. تاريــخ  فــي  الســارية  واإلجــراءات 

11.  المسؤوليات:
االكتتــاب  تلقــي  الطــرح وجهــات  مديــر  المالــي و/أو  المستشــار  يتعيــن علــى    -
اإللتــزام بالمســؤوليات والمهــام المحــددة لهــا بموجــب التعليمــات الصــادرة مــن 

الجهــة الرقابيــة وبموجــب اإلتفاقيــات المبرمــة مــع الشــركة. 

12.  فترة الطرح: 
تلخــص التواريــخ المحــددة أدنــاه الجــدول الزمنــي المتوقــع لالكتتــاب، ويجــب أن   -

ال يقــل عــدد األيــام المخصصــة لالكتتــاب عــن )15( خمســة عشــر يومــاً. 

 موعد فتح باب االكتتاب ويجب أن ال يقل عدد األيام المخصصة
  /     /    20ملاكتتاب عن )15( خمسة عشر يوماً.

 موعد إغاق باب االكتتاب ) نهاية ساعات العمل الرسمية بجهات تلقي
االكتتاب (.

  /     /    20م
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  /     /    20مإعان نتائج االكتتاب خال يومين من تاريخ إغاق باب االكتتاب.

 إشعار المكتتبين بنتائج التخصيص ورد فائض أموال االكتتاب خال عشرة
  /     /    20مأيام من تاريخ  إغاق باب االكتتاب.

13.  بيان بأسماء مدققي الحسابات وعناوينهم:
 -  تذكــر أســماء مدققــي الحســابات فــي الســنوات الثــالث الســابقة  للطــرح وعناوينهــم 

البريديــة وهواتفهــم وأرقــام الفاكس والبريــد اإللكتروني.

14.  بيان بأسماء مستشاري الشركة الخارجيين وعناوينهم:
تذكر أســماء كافة المستشــارين أو أية جهة استشــارية أو أي خبير نســب إليه أي     -
بيــان أو تقريــر تضمنتــه النشــرة وعناوينهــم البريديــة وهواتفهــم وأرقــام الفاكــس 

والبريــد اإللكترونــي.

15.  بيان باسم المدقق الشرعي الخارجي )إن وجد( وعنوانه:
يذكــر اســم المدقــق الشــرعي الخارجــي فــي  الســنوات الثــالث الســابقة  للطــرح    -

وعنوانــه البريــدي وأرقــام  الهاتــف الفاكــس والبريــد اإللكترونــي.

16.  المتعهدون بالتغطية:
 -  بيان بأســماء المتعهدين بالتغطية وملخص لالتفاقيات المبرمة معهم وشــروطها 
وكيفيــة التصــرف فــي األســهم التــي يتــم تغطيتهــا بعــد إغــالق بــاب االكتتــاب 

واإلدراج فــي الســوق.

17.  اسم  مسؤول عاقات المستثمرين.
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: بـيانات الشركة
ً
ثالثا

1.  بيانات عـــامـــة عن الشركـــة:
• اسـم الشركــة: 

• تاريخ تأسيس الشركة:

• قرار ترخيص الشركة:

• المركز الرئيس وفروع الشركة: )ص ب / هاتف(:

• بيانات السجل التجاري وتاريخ مزاولــــــــة النشاط:

• مدة الشركة:

• السنة المالية:

2.  األغراض األساسية للشركة :
 •   تذكر أغراض الشركة كما هي مبينة في النظام األساسي.

3.  نشاط الشركة والقطاع الذي تعمل فيه ومزايا االستثمار به: 
•  أعمال ومسيرة الشركة وتطورها وممتلكاتها. 

الطبيعة العامة ألعمال الشــركة وتفاصيل المنتجات الرئيســة المباعة أو الخدمات    •
المقدمــة وأيــة منتجــات أو نشــاطات جديــدة مهمــة.

إذا كان للشــركة نشــاط تجــاري خارجــي أو كان جــزء مــن أصولــه فــي الخــارج    •
يذكــر موقــع هــذا النشــاط أو األصــول وقيمتهــا .

•  تفاصيــل األصــول غيــر الملموســة مثــل العالمــات التجاريــة  وبــراءات االختــراع: 
يذكــر مــدى اعتمــاد الشــركة علــى هــذه األصــول.

تفاصيــل أي انقطــاع أو توقــف فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر مالــي    •
ــة. ملحــوظ خــالل األشــهر االثنــي عشــر الماضي

4.   بيان باستثمارات الشركة في الشركات التابعة وأية استثمارات أخرى. 



- 36 -

5.  إستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية للنمو والتطور.
•  عناصر القوة والميزات التنافسية والتحديات التي تواجهها الشركة:

تفاصيــل أي اســتثمارات رئيســة  تقــوم بهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة أو تخطــط    •
للقيــام بهــا بمــا فــي ذلــك التجهيــزات الجديــدة والمصانــع واألبحــاث والتطويــر،  

ومواقــع تلــك االســتثمارات.

البنوك وشركات التمويل التي تتعامل معها الشركة.   .6
7.  بيان تطور رأس المال.

رأس مال الشركة الحالي قبل بدء االكتتاب.   •

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة وتوزيع رأس المال على المساهمين قبل 
إنجاز عملية الطرح

 اسم المساهم
 نوع الجنسيةالحالي

األسهم
  عدد

األسهم

 القيمة
 اإلجمالية
لألسهم

 القيمة اإلجمالية
لمصاريف الطرح

 نسبة التملك من
 إجمالي رأس

المال

رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح:   •
ســيبلغ رأس مــال الشــركة  بعــد اكتمــال الطــرح مبلــغ )         ( عملــة الدولــة مــوزع علــى    
)          ( ســهم بقيمة أســمية تبلغ )  ( عملة الدولة للســهم، وقد عرضت الشــركة خطتها 
علــى الجهــة الرقابيــة لطــرح مــا نســبته )       ( فــي المائــة مــن إجمالــي رأس المــال والتــي 

تمثــل      )        (  ســهم بقيمــة أســمية قدرهــا )  ( عملــة الدولــة للســهم.
8.   موقف القضايا والمنازعات خال السنوات الثاث السابقة على الطرح:

وفقــاً للشــهادة الصــادرة مــن المستشــار القانونــي للشــركة يتمثــل موقــف الشــركة مــن 
القضايــا والمنازعــات فيمــا يلــي:

9.  بيان بعدد العاملين بالشركة وشركاتها التابعة وفئاتهم:
ــرات  ــن يعملــون لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة وأي تغيي عــدد األشــخاص الذي   •
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جوهريــة  فــي هــذا العــدد خــالل الســنة الماضيــة مــع بيــان توزيــع جنســية العامليــن 
حســب فئــات النشــاط الرئيســة.

10.  بيان الرهونات على أصول الشركــة واالمتيازات الحالية:
11. قــرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح األسهم:

12. مخــاطــر االسـتثمار:
عــرض المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا فــي الشــركة أو فــي المكتتبيــن 
بأســهمها ســواء كانت تلك المخاطر منتظمة أم  غير منتظمة، ويتعين على المكتتبين 
أن يأخــذوا هــذه المخاطــر والمحاذيــر وكافــة المعلومــات األخــرى الــواردة فــي نشــرة 

الطــرح بعيــن االعتبــار. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المحاذيــر  اآلتيــة ليســت ســوى أمثلــة وال تمثــل كافــة المخاطــر 

التــي قــد تواجهها الشــركة مســتقبال: 
عوامــل المخاطــرة ذات الصلــة بالشــركة ونشــاطها وعملياتهــا: ) يجــب  أن تتضمــن    •

تحليــال مقارنــا  للشــركات المحليــة واإلقليميــة المماثلــة والمنافســة(. 
عوامــل المخاطــرة ذات الصلــة بالقطــاع الــذي تتبــع لــه الشــركة: ) يجــب أن تتضمن    •
نبــذة مختصــرة عــن  الوضــع الحالــي،  وتطــور نمــو القطــاع خــالل الســنوات الثالث 

الســابقة، والتوقعــات المســتقبلية للقطــاع (.
•  المخاطــر ذات الصلــة بالبيئــة السياســية والقانونيــة: )يجــب أن تتضمــن المخاطــر 
ذات الصلــة بتغييــر القوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا والتغيــرات الناتجــة عــن 

األحــداث السياســية(.
ويجــب أن يتضمــن هــذا البنــد اإلجــراءات التــي ســتتخذها الشــركة للتخفيــف مــن    •

ــر المنتظمــة. المخاطــر غي
•  المخاطــر ذات الصلــة بملكيــة األســهم: ) يجــب أن تتضمــن المخاطــر ذات الصلــة 

بتــداول الســهم فــي ســوق األوراق الماليــة (.
13. أســـباب الطرح. 



- 38 -

: النواحي املالية للشركــة 
ً
رابعا

ملخص دراسة الجدوى و خطة العمل المستقبلية:   .1
ــي أعــدت دراســة  ملخــص لخطــط العمــل المســتقبلية للشــركة، وأســم الجهــة الت   •

الجــدوى وعنوانهــا وخبراتهــا وعالقتهــا بالمســاهمين الحالييــن والشــركة. 

2.  ملخص البـــيانـــات المــاليــة التاريخية: 
 •  تذكــر البيانــات والتقاريــر الماليــة عــن الســنوات الثــالث الســابقة  للطــرح وتشــمل 
تقريــر المحاســب القانونــي للشــركة  وقائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل وقائمة 
ــة شــريطة أن تكــون مدعمــة  ــة وقائمــة التدفقــات النقدي ــي حقــوق الملكي ــر ف التغي
بالسياســات واإليضاحــات المتممــة لهــذه القوائــم وأن تكــون معــدة وفــق معاييــر 

التدقيــق والمحاســبة الدوليــة.

الثــالث  الماليــة  الماليــة الخاصــة للســنوات  يذكــر جــدول مقارنــة للمعلومــات    •
الســابقة  للطرح مع مراعاة أن يعد على أســاس موحد للشــركة وشــركاتها التابعة، 
وأن يكــون الجــدول بــدون تعديــالت جوهريــة علــى القوائــم الماليــة المدققــة وأن 

يقــدم بشــكل يتفــق مــع القوائــم الماليــة الســنوية.

يذكــر ملخــص ألهــم اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة وأهــم المؤشــرات   •
للطــرح. الســابقة  الثــالث  الماليــة  للســنوات 

•  يشــار إلــى أي تحفــظ فــي تقريــر مدقــق حســابات الشــركة علــى القوائــم الماليــة، 
ــة  فــي هيــكل الشــركة أو  فــي السياســات  ــة إدخــال تعديــالت جوهري أو فــي حال

المحاســبية أو القوائــم الماليــة. 

•  تقريــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــأن أي تغييــر جوهــري فــي الوضــع المالــي 
والتجــاري للمصــدر خــالل الســنوات الثــالث الســابقة  للطــرح والفتــرة منــذ آخــر 

ــى تاريخــه. ــر لمدقــق الحســابات وحت تقري

3. بيان السياسة المستقبلية لتــوزيـــع األربــاح الصافية للشركة بعد الطرح:
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تذكــر البيانــات اإلحصائيــة آلخــر ثــالث ســنوات عــن ربحيــة الشــركة، وقيمــة    •
األربــاح الموزعــة  آلخــر ثــالث ســنوات ســابقة  للطــرح، ونســبة األربــاح الموزعــة 

إلــى رأس المــال، والعائــد علــى الســهم الواحــد، والعائــد علــى رأس المــال. 

تذكر سياسة الشركة الحالية والمستقبلية في توزيع األرباح.   •

4.  مبررات تسعير األسهم:
•   تذكر األسس والمبررات التي تم االعتماد عليها في تحديد سعر الطرح.

5. مصــادر التمويــل: بيــان بالقــروض والتســهيالت االئتمانيــة والمديونيــات علــى الشــركة 
وأهــم شــروطها:

بيــان بمصــادر تمويــل الشــركة ســواء كانــت قصيــرة األجــل  أم طويلــة األجــل وذلك    •
ــى نســبة المصــادر  ــة إل ــل الداخلي ــف المســتثمر بنســبة مصــادر التموي بهــدف تعري

الخارجيــة

بيــان لجميــع الديــون المترتبــة علــى الشــركة ســواء كانــت قصيــرة األجــل أم طويلــة    •
األجــل ويجــب إعــداد البيــان علــى أســاس موحــد فــي أحــدث تاريــخ ممكــن مــن 
الناحيــة العمليــة ، يتضمــن المبلــغ اإلجمالــي ألدوات الديــن القائمــة  مــع التمييــز 
بيــن القــروض المشــمولة بضمــان شــخصي وغيــر المشــمولة بضمــان شــخصي، 
والقــروض المضمونــة برهــن وغيــر المضمونــة برهــن وتقديــم إقــرار ينفــي ذلــك. 
وكذلــك بيــان المبلــغ اإلجمالــي لجميــع القــروض األخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب 
علــى المكشــوف، مــع توضيــح الضمانــات وأنواعهــا والرهــن وأنواعــه، باإلضافــة 
إلــى بيــان جميــع الحقــوق واألعبــاء علــى ممتلــكات الشــركة والضمانــات التــي 

قدمتهــا واإللتزامــات المحتملــة أو تقديــم إقــرار ينفــي ذلــك.



- 40 -

: بـيانات أخــرى
ً
خامسا

1.  آليـة تـطبـيق نـظـام الحـوكـمـة في الشـركــة:
•  يتــم فــي هــذا البنــد بيــان  سياســات وإجــراءات الحوكمــة وكيفيــة قيــام الشــركة 
بوضــع لوائحهــا الداخليــة التــي تتفــق مــع قواعــد الحوكمــة وكيفيــة اإلشــراف الــذي 
يمارســه المســاهمون علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وكيفيــة حمايــة حقــوق األقليــة 

ــان األعمــال المحظــورة علــى المجلــس. وبي

2.  األحــداث الجوهريــة والعقــود واالتفاقيــات التــي قامــت الشــركة بإبرامها)قبــل وأثنــاء 
عمليــة الطــرح(:  

•  التعامــالت والصفقــات التــي تمــت خــالل الســنوات الثــالث الســابقة  للطــرح 
وكذلــك المزمــع قيــام الشــركة بهــا مســتقبال مــع األطــراف ذوي العالقــة، ويوضــح 
البيــان اســم الطــرف ذي العالقــة وطبيعــة العالقــة وطبيعــة المعاملــة وقيمتهــا الماليــة.

ــر فــي نشــاط الشــركة  ــة والمســتقبلية التــي تؤث ــات الهامــة الحالي •  العقــود واالتفاقي
حســب تقديــر الشــركة.

تفاصيــل أيــة عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي    •
منحتهــا الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل الســنوات الثــالث الســابقة  
أو  الحالييــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  أي  أســماء  إلــى  باإلضافــة  للطــرح، 
ــك الدفعــات أو  ــى أي مــن تل ــوا عل ــن حصل ــن  الذي ــار التنفيذيي ــن أو كب المقترحي
ســيحصلون عليهــا، وفــي حــال عــدم منــح مثــل هــذه المنافــع تقــدم الشــركة إقــراراً 

ــك. بذل

 3.  الــقيــــود عــــلـى المساهمين الحاليين:
يتــم فــي هــذا البنــد ذكــر كافــة القيــود علــى المســاهمين الحاليين ســواء المتعلقــة بتداول 
أســهمهم أو المتعلقــة بعــدم تجــاوز ملكيتهــم لنســبة معينــة أو المتعلقــة بــاإلدارة فــي 

الشــركات المثيلــة.
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4.  هيـــكل إدارة الـشـــركــة:  
ــه حســب النظــام األساســي  ــان عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومــدة واليت بي   •

للشــركة ونبــذة عــن مؤهــالت األعضــاء العلميــة والعمليــة.

هيكل الشركة اإلداري.    •

بيان بأعضاء جملس اإلدارة
الجنسيــةالصفــــــةاالســـــــــــــم

شــروط األهليــة واالنتخــاب والعــزل واألســماء المقترحــة ألول تشــكيل إداري   •
للشــركة بعــد الطــرح.

•  اختصاصات ومسؤوليات مجلس اإلدارة. 

•  بيان المديرين المسؤولين في الشركــة ونبذة عن مؤهالتهم العلمية والعملية.

المؤهــــالتالجنسيـــــــةالصفـــــــــةاالســــــــــم

•  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصات ومسؤوليات كل منها.

كبــار  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  أي  إفــالس  حــاالت  عــن  تقريــر    •
ييــن. لتنفيذ ا

•  مجمــوع المكافــآت والمزايــا العينيــة الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة  وكبــار 
التنفيذييــن. 

•  ملخص عقود العمل الحالية ألعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين.
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•  بيــان الملكيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لمجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذييــن 
فــي رأس مــال الشــركة، ومســاهمتهم فــي الشــركات التــي تعمــل فــي نفــس مجــال 

الشــركة.

ملخص اللوائح الداخلية في الشركة .   •

بيــان المراكــز الوظيفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة  التنفيذيــة العليــا فــي    •
األخــرى. المســاهمة  وشــركات  التابعــة،  الشــركات 

تفاصيل أية برامج تتعلق بتملك موظفي الشركة أسهمها.    .5
6. مــسئوليات المـســـاهــم وحـقــوقــه.

 تحدد في هذا البند حقوق المساهم القانونية مثل:

•  اقتصــار المســؤولية علــى أداء قيمــة األســهم المكتتــب بهــا وال يســأل عــن ديــون 
الشــركة إال فــي حــدود القيمــة االســمية ألســهمه 

•  الحق في تسلم توزيعات األرباح المقررة من الجمعية العمومية للشركة.

الحــق فــي األولويــة فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة فــي حــال زيــادة رأســمال    •
الشــركة والحصــول علــى أنصبــة أســهمه عنــد التصفيــة

الحــق فــي حضــور الجمعيــة العموميــة والحصــول علــى نســخة مــن القوائــم الماليــة    •
للشــركة.

الحق في طلب إبطال قرارات الجمعية ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة.   •

الحق في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.    •

•  الحق في التصرف في األسهم وفقاً للقانون.

النـــظـام األســاسي للشــركـة.    .7
•  ملخص لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي . 

8. إقرارات  المسـتشـاريـن بشأن نشـرة الطرح.
ــي  ــرار الصــادر مــن كل طــرف مــن األطــراف المشــاركة ف ــد اإلق ــي هــذا البن يعــرض ف
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الطــرح. 

اإلقرار الصادر من مجلس إدارة الشركة.   •

•  اإلقرار  الصادر من المستشار المالي و/ أومدير الطرح. 

اإلقرار  الصادر من مدقق حسابات الطرح.   •

اإلقرار الصادر من المستشار القانوني.    •
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اإلقرارات املرفقة بنشرة الطرح

•   اإلقرار الصادر من المستشار القانوني. 

•   اإلقرار  الصادر من المستشار المالي و/أو مدير الطرح. 

•   اإلقرار الصادر من مجلس إدارة الشركة.

•   اإلقرار  الصادر من مدقق حسابات الطرح.
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إقرار املستشار القانوني

 نقر نحن .................................... المستشار القانوني لشركة .......................................

واإلجــراءات  والعقــود  المســتندات  كافــة  علــى  اطلعنــا  قــد  بأننــا  مســاهمة،  شــركة 
والجوانــب القانونيــة المتعلقــة بالشــركة وبطــرح أســهمها، وقمنــا  بمراجعتهــا مــن الناحيــة 
القانونيــة،  وأننــا قــد حصلنــا علــى المعلومــات والتأكيــدات الكافيــة التــي مكنتنــا مــن إبــداء 
رأينــا القانونــي فيهــا. ونؤكــد عــدم وجــود أي مخالفــات قانونيــة بالشــركة كمــا أن كافــة 
ينتــج عنهــا أي  القانونيــة، وال  الناحيــة  المســتندات واإلجــراءات والعقــود ســليمة مــن 
التزامــات مســتقبلية علــى المســتثمرين غيــر مفصــح عنهــا  فــي نشــرة الطــرح، كمــا أن كافــة 
اإلجــراءات والجوانــب القانونيــة المتعلقــة بطــرح أســهم الشــركة لالكتتــاب  تتماشــى مــع 

التشــريعات والقوانيــن.

االســم:
التوقيع:
الختــم:
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إقرار املستشار املايل و/ أو مدير الطرح

نقــر نحــن ..................................... المستشــارين المالييــن و/أو مديــر الطــرح لعمليــة 
طرح أســهم شــركة  ............................ - شــركة مســاهمة -، وبصفتنا منفردين ومجتمعين، 
بصحــة ونزاهــة كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بالطــرح وانــه قــد تــم الحصــول علــى كافــة 
الموافقــات الالزمــة للطــرح ، كمــا تــم بــذل العنايــة والحــرص اللذيــن تقتضيهمــا األصــول 

واألعــراف المهنيــة الدوليــة فــي إدارة وتنظيــم طــرح األوراق الماليــة.
ونتحمــل كامــل المســؤولية  عــن صحــة المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي نشــرة 
الطــرح ،  ونؤكــد  أن نشــرة الطــرح تحتــوي علــى كافــة المعلومــات الهامــة والضروريــة 
لتمكيــن المســتثمرين مــن تقييــم الفرصــة االســتثمارية وتحديــد منافــع ومخاطــر االســتثمار 
فــي األســهم المطروحــة ، وإنــه ال توجــد أيــه معلومــات ناقصــة أو مضللــة  تــم إدراجهــا فــي 
النشــرة، كمــا لــم يتــم إغفــال إي وقائــع أو أحــداث هامــة قــد تؤثــر فــي القــرار االســتثماري 

للمكتتبيــن.
ونتعهــد باإللتــزام بتعليمــات الجهــة الرقابيــة و كافــة الجهــات الرســمية ذات الشــأن 
بعمليــة طــرح األســهم وعــدم تعديــل أو إضافــة  أي بيانــات أو معلومــات إال بعــد الحصــول 
ــة وإبــالغ الجمهــور بذلــك،  كمــا نتعهــد بالمتابعــة المســتمرة  علــى موافقــة الجهــة الرقابي
لســير عمليــة الطــرح والتأكــد مــن توفيــر نشــرة الطــرح لــدى جهــات تلقــي الطــرح، والنظــر 
فــي معالجــة المشــكالت التــي تطــرأ خــالل فتــرة الطــرح وتزويــد الجهــة الرقابيــة بتقاريــر 

دوريــة حــول نتائــج الطــرح.
كمــا نلتــزم بتخصيــص األســهم للمكتتبيــن وبإعــادة األمــوال الفائضــة مــن االكتتــاب 

وفقــا للشــروط الــواردة فــي نشــرة الطــرح، والضوابــط التــي تضعهــا الجهــة الرقابيــة.

التوقيــــــــــعالصفـــــــــــــةاالســــــــــــــــــــــم
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إقرار أعضاء جملس اإلدارة

نقــر نحــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،مجتمعين ومنفردين، بشركــــــة.......................  
»شركـــــة مساهمة» باآلتي:

•  أننــا نتمتــع بالشــخصية القانونيــة التجاريــة الكاملــة والتــي تؤهلنــا لشــغل المراكــز 
المذكــورة بهــذا اإلقــرار.

•  أننــا أو أي مــن أقاربنــا ال نملــك  أي حصــة فــي أســهم الشــركة عــدا مــا تــم ذكــره 
فــي نشــرة  الطــرح، وأنــه ليــس لنــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بموجــب اتفــاق 
خطــي أو شــفهي قائــم أو محتمــل وقــت إعــداد هــذه النشــرة عــدا مــا تــم ذكــره  فيهــا.

ال نتمتــع بآيــة صالحيــات  تخولنــا  االقتــراض مــن الشــركة أو التصويــت علــى    •
لنــا إال بموافقــة الجمعيــة العموميــة. مكافــآت تمنــح 

• لــم نتلقــى أو أي مــن أقاربنــا أي عمولــة أو خصــم أو رســم وســاطة أو مقابــل نقــدي 
و/أو غيــر نقــدي فيمــا يتعلــق برأســمال الشــركة قبــل تاريــخ تأســيس الشــركة عــدا 

مــا تــم ذكــره فــي نشــرة الطــرح.

التوقيـــــــــعالصفــــــــــــةاالســــــــــــــــم
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إقرار مدقق حسابات الطرح

نقــر نحــن ............................ مدقــق حســابات الطــرح ألســهم شــركة ............................ 
)شــركة مســاهمة ( بأنــه تــم التدقيــق علــى مصروفــات الطــرح الــواردة فــي هــذه النشــرة والتي 
تــم اســتخراجها مــن االتفاقيــات التــي أبرمــت مــع مديــر الطــرح وجهــات تلقــي االكتتــاب 
والمستشــارين المالييــن والقانونييــن والمســتندات الخاصــة بالدعايــة واإلعــالن، وأنه ســيتم 
التدقيــق علــى طلبــات االكتتــاب والمبالــغ المســددة عنهــا، ومراجعــة التخصيــص والمبالــغ 

الفائضــة  عــن االكتتــاب وعوائدهــا واألمــوال المعــادة إلــى المكتتبيــن.  

االســــــــــــم

الصفــــــــة

التوقيـــــــع
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ملحق رقم 2
إقرار عضو جملس اإلدارة

يجــب علــى كل عضــو  فــي مجلــس إدارة الشــركة أن يوقــع ويقــدم إقــراراً يحتــوي علــى 
المعلومــات اآلتية:

1.  االسم الرباعي.

2.  رقم جواز السفر.

3.  تاريخ الميالد.

4.  محل اإلقامة.

5.  الجنسية.

6.  المؤهالت العلمية.

7.  الخبرة العملية على مدى السنوات الخمس الماضية.

8.  اسم الشركة أو الشركات التي كان فيها عضو مجلس إدارة أو شريكاً متضامناً.

9.     عــدم صــدور حكــم باإلفــالس أو ترتيــب صلــح واق مــن اإلفــالس أو أحــكام واجبــة 
النفــاذ أو تصفيــة  قســرية ألي شــركة، أو تعييــن حــارس قضائــي عليهــا خــالل الفتــرة 
التــي كنــت فيهــا عضــواً فــي مجلــس إداراتهــا أو شــريكا متضامنــاً فيهــا والمعلومــات 

الكاملــة عــن ذلــك.

10. عدم صدور حكم بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

11. هــل ســبق رفــض قبــول أو تجديــد عضويتــك فــي أي هيئــة مهنيــة أو مؤسســة أو 
جمعيــة أو ســوق ماليــة فــي أي مــكان ؟ وهــل ســبق فــرض قيــود أو إجــراءات تأديبيــة 
عليــك أو ســحب عضويتــك مــن أي هيئــة تنتمــي أو كنــت تنتمــي إليهــا ؟ وهــل كنــت 
حاصــالً علــى شــهادة ممارســة مهنيــة مقيــدة بشــروط ؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم ، أذكــر 

التفاصيــل الكاملــة.
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 12. إقرار بالصيغة اآلتية :

أقــر أنــا ........................ )أكتــب أســمك هنــا........................، بصفتــي )عضــو مجلــس 
الشــركة(  اســم  )أذكــر   ........................................ شــركة  فــي  متضامنــاً(  شــريكاً   / إدارة 
)المشــار إليهــا بالشــركة( ، أقــر بــأن اإلجابــات عــن جميــع األســئلة الــواردة أعــاله هــي 

إجابــات صادقــة وكاملــة.

وبهــذا أفــوض الجهــة الرقابيــة بتبــادل أي معلومــات ذات عالقــة مع الهيئات والوكاالت 
والجهــات المســؤولة عــن اإلشــراف علــى الخدمــات الماليــة وأي جهــات أخــرى ذات 

عالقــة.





مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


