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أ ت / ت
5 ق م 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. األمانــة العامــة. قطــاع الشــئون اإلقتصاديــة 
القواعــد الموحــدة )اإلسترشــادية( إلصــدار وطــرح الســندات والصكــوك فــي األســواق الماليــة 
بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة . ـ الريــاض : مجلــس التعــاون لــدول الخليج 

العربيــة ، األمانــة العامــة ، 2014.
45 ص ؛ 24 سم.

الرقم الموحد لمطبوعات المجلس : 0506 ـ 93 / ح / ك / 2014
ــة/ /  ــندات الدولي ــدارات الس ــة/ / اص ــندات المكتوب ــة/ / الس ــندات المالي ــندات/ / الس /الس
أســواق األســهم الماليــة/ / األعمــال المصرفيــة اإلســثمارية/ / االدراج/ / قواعــد االجــراءات/ / 
التعــاون االقتصــادي/ / التكامــل االقتصــادي/  / دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة/
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مقدمة :
فــي ظــل هــذه المعطيــات واالنجــازات التــي حققتهــا دول المجلس فــي كافة 
المجــاالت منــذ انطالقــه فــي عــام 1981م ، وال ســيما فــي المجــال االقتصــادي 
بدايــة مــن قيــام منطقــة التجــارة الحــرة وانطــالق االتحــاد الجمركــي وإعــالن 
ــام  ــدي وقي ــاد النق ــي االتح ــاً ف ــير قدم ــتركة والس ــة المش ــوق الخليجي الس
المجلــس النقــدي والبــدء فــي تنفيــذ مهامــه تمهيــداً لقيــام البنــك المركــزي 
وإطــالق العملــة الموحــدة، فقــد بــرزت أهميــة تكامــل األســواق الماليــة بــدول 
المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا وذلــك نظــراً لألهميــة 
ــدول  ــة ب ــة االقتصادي ــا االتفاقي ــي نصــت عليه ــع والت ــذه المواضي القصــوى له
ــتفادة  ــم االس ــتركة وتعظي ــة المش ــوق الخليجي ــل الس ــاون لتفعي ــس التع مجل
منهــا، وأكــد 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 المالية 
فــي دول المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا" وذلــك بهــدف 
تنميــة االســتثمارات المحليــة والبينيــة والخارجيــة فــي دول المجلــس، وتوفيــر 

بيئــة اســتثمارية تتســم بالشــفافية واالســتقرار.
وســعياً لتحقيــق هــذا التكامــل بمــا يتفــق مــع متطلبــات الســوق الخليجيــة 
ــن  ــن م ــن واالعتباريي ــس الطبيعيي ــي دول المجل ــن مواطن ــتركة وُيمّك المش
ــر  ــس بيس ــدول المجل ــة ب ــواق المالي ــع األس ــي جمي ــداول ف ــتثمار والت االس
وســهولة، دون تفريــق أو تمييــز فــي المعاملــة، وإلتاحــة الفرصــة لهذه األســواق 
ــواق  ــر أس ــدة وتطوي ــات جدي ــم منتج ــور وتقدي ــن التط ــد م ــق مزي لتحقي
الصكــوك والســندات التــي لهــا دور هــام فــي تعزيــز مســيرة النمــو االقتصــادي 
بــدول المجلــس فقــد اعتمــد المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثانيــة والثالثيــن 
)ديســمبر2011م( القواعــد الموحــدة إلدراج األوراق الماليــة )األســهم، الســندات 
والصكــوك، وحــدات صناديــق االســتثمار( بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــا  ــل به ــا والعم ــداً لمراجعته ــنتين تمهي ــدة س ــادية لم ــة استرش ــة، بصف العربي

بصفــة إلزاميــة. 
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ــس ادارات  ــاء مجال ــة لرؤس ــة الوزاري ــت اللجن ــام 2013 م  توصل ــي ع وف
ــد  ــض القواع ــى بع ــس إل ــدول المجل ــة ب ــواق المالي ــة لألس ــات المنظم الجه
الموحــدة المتعلقــة بتكامــل األســواق الماليــة بــدول المجلــس واعتمــاد المجلس 
ــرر  ــث ق ــن )ديســمبر 2013م (، حي ــة والثالثي ــه الرابع ــي دورت ــا ف ــى له األعل
اعتمــاد القواعــد الموحــدة إلصــدار وطــرح الســندات والصكــوك فــي األســواق 

ــة.  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ب المالي
ــي  ــوك ف ــندات والصك ــرح الس ــدار وط ــدة إلص ــد الموح ــتمل القواع وتش
ــاق  ــي نط ــادة تغط ــى )22( م ــاون عل ــس التع ــدول مجل ــة ب ــواق المالي األس
التطبيــق هــذه القواعــد، شــــروط الطــرح، مســتندات الطــرح، تعييــن اطــراف 
عمليــة الطــرح، مهــام وكيــل حملــة الســندات / الصكــوك، مهــام ومســؤوليات 
أميــن العهــدة، تقديــم مســتند الطــرح، الموافقــة علــى مســتند الطــرح، التعهــد 
ــي  ــام ومســؤوليات المستشــار المال ــة، إجــراءات وشــروط الطــرح، مه بالتغطي
ــي،  ــرح التكميل ــتند الط ــرى، مس ــة األخ ــة الرقابي ــرح، دور الجه ــر الط / مدي
مســتند الطــرح واإلعــالن، نشــر المعلومــات، تعديــل موعــد اســتحقاق الســندات 
ــوك، مســتند الطــرح، مســؤوليات  ــة الســندات / الصك ــاع حمل ــوك، اجتم / الصك

ــاذ. ــركة، النف ــات الش والتزام
 هــذا وســتعمل الــدول األعضــاء بهــذه القواعــد بصفــة استرشــادية لمــدة 

ــة.  ــا بصفــة الزامي ــا والعمــل به ــداً لمراجعته ســنتين تمهي
آمليــن أن تحقــق القواعــد الموحــدة إلصــدار وطــرح الســندات والصكــوك 

فــي األســواق الماليــة بــدول المجلــس الهــدف المرجــو مــن إقرارهــا. 

                                األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
                                               قطاع الشئون االقتصادية

                                                     يناير  2014



-5-

القواعد الموحدة إلصدار وطرح السندات والصكوك في األسواق المالية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

المادة )1( 

تعاريف

ــة  ــارات اآلتي ــات والعب ــد بالكلم ــد ُيقص ــذه القواع ــكام ه ــق أح ــي تطبي ف
ــى خــالف  ــص عل ــياق الن ــدل س ــم ي ــا ل ــا م ــن كل منه ــة قري ــي الُمبين المعان

ــك: ذل

أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الدولـــــة:

شــركة المســاهمة المؤسســة فــي إحــدى دول مجلــس التعــاون لــدول الشركــــة:
الخليــج العربيــة وترغــب فــي طــرح ســندات أو صكــوك فــي  دولــة 

أو أكثــر مــن دول مجلــس التعــاون.

ــذي الســـــوق: ــة ال ــي الدول ــص ف ــوك المرخ ــندات والصك ــداول الس ــوق ت  س
ــرح. ــال الط ــد اكتم ــا بع ــوك فيه ــندات أو الصك ــيتم ادراج الس س

الجهة الرقابيـة:

الرقابيــة  الجهــة 
األخــرى:

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

ــي تأسســت  ــة الت ــة فــي الدول ــر الجهــة الرقابي ــة غي أي جهــة رقابي
ــا الشــركة. فيه

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تصدرهــا الشــركة القتــراض مبالغ السندات
ــات واحــدة فــي  ــة ، وتكــون الســندات اســمية وذات قيمــة أو فئ معين

اإلصــدار .

ــان الصكوك ــة أعي ــل حصصــا شــائعة فــي ملكي ــق متســاوية القيمــة تمث وثائ
ــاط  ــن أو نش ــروع معي ــودات مش ــي موج ــات أو ف ــع أو خدم أو مناف
اســتثماري خــاص وذلــك بعــد تحصيــل قيمــة الصكــوك وقفــل بــاب 
االكتتــاب وبــدء اســتخدامها فيمــا أصــدرت مــن أجلــه، تصــدر وفقــاً 

ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.

هــي الجهــة التــي تقــوم بالســداد فــي حــال تأّخــر أو توقــف الجهــة الجهة الضامنة
المصــدرة عــن دفــع المســتحق عليهــا مــن أقســاط أو فوائــد أو عوائــد 

للمســتثمرين .

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص: 
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المستشــار المالــي / 
مديــر الطــرح: 

أمين العهدة:

سند العهدة:

وكيل حملة 
السندات/ الصكوك:

الشــركة المرخــص لهــا مــن الجهــة الرقابيــة لتقديــم االستشــارات 
الماليــة و/أو ممارســة المهــام المتعلقــة بــإدارة الطــرح.

ــدة أو  ــوال العه ــودات و أم ــة موج ــا ملكي ــل إليه ــي ُتنق ــة الت الجه
يحتفــظ بهــا كأمانــة لتباشــر بشــأنها المهــام والصالحيــات المحــددة 
ــوق  ــان حق ــي ضم ــدة ف ــرض العه ــق غ ــدة لتحقي ــند العه ــي س ف
ومصالــح حملــة الســندات والصكــوك أو مصلحة المســتفيد )الشــخص 

ــه حــق شــخصي بموجــب ســند العهــدة(.  ــذي ل ال
ــدة  ــن العه ــدرة وأمي ــة المص ــن الجه ــرم بي ــوب المب ــد المكت العق

ــه. ــة بموجب ــدة المالي ــأ العه ــذي تنش وال

ــوك  ــندات / صك ــدر س ــي تص ــركة الت ــوم الش ــذي تق ــخص ال الش
بتعيينــه للتأكــد مــن التــزام الشــركة المصــدرة بجميــع تعهداتهــا 
ــة  ــة لحماي ــراءات القانوني ــاذ االج ــرح واتخ ــتند الط ــواردة بمس ال
ــة  ــة الســندات / الصكــوك فــي جمعيــة حمل مصالحهــم وتمثيــل حمل
الســندات/ الصكــوك و التصويــت نيابــة عنهــم  إذا منــح توكيــل حملة 

ــوك.  ــندات/ الصك الس
المستند الذي يوضح تفاصيل الطرح وشروطه .مستند الطرح:

يوم عمل في الجهة الرقابية .يوم :
المتعهد بالتغطية:

جهات تلقي أموال 
االكتتاب :

الشــخص المرخــص لــه مــن قبــل الجهــة الرقابيــة لتغطيــة الســندات 
والصكــوك المطروحــة.

ــدول  ــة ب ــات الرقابي ــن الجه ــا م ــص له ــات المرخ ــة أو الجه الجه
مجلــس التعــاون بتلقــي امــوال االكتتابــات فــي الســندات أو الصكــوك 

ــة. المطروح

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

تعد الجهة غير مستقلة عن الشركة في الحاالت اآلتية:مستقل:
ــة . 1 ــة، مصلح ــركاتها التابع ــن ش ــة أو أي م ــت الجه إذا كان

ــا. ــة له ــركة تابع ــركة أو أي ش ــي الش ــة ف جوهري
ــد . 2 ــة أو أح ــك الجه ــس إدارة تل ــاء مجل ــد أعض إذا كان ألح

ــة فــي الشــركة أو أي شــركة  مســاهميها، مصلحــة جوهري
تابعــة لهــا.

إذا كان ألحــد موظفــي تلــك الجهــة  مصلحــة جوهريــة فــي . 3
الشــركة أو أي شــركة تابعــة لهــا.

ــرات . 4 ــي الفق ــم ف ــار إليه ــخاص المش ــن األش إذا كان أي م
الفرعيــة )3،2،1( أعــاله عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة 

ــا. ــة له ــركات التابع ــن الش ــس إدارة أي م ــي مجل أو ف

المساهمون الرئيسيون:
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تشمل مصلحة جوهرية على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي:مصلحة جوهرية
إذا كان الشــخص المعنــي مســاهماً رئيســياً فــي الشــركة أو . 1

أي شــركة تابعــة لهــا أو العكــس.
إذا كان للشــخص المعنــي أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر . 2

مباشــرة تعــادل مــا نســبته )%5( أو أكثــر مــن أدوات ديــن 
ــا. ــة له ــركة تابع ــركة أو أي ش ــن الش ــادرة ع ص

إذا كان للشــخص المعنــي عالقــة عمــل مــع الشــركة أو أي . 3
ــد  ــا، ق ــي أي منهم ــة ف ــا أو مصلحــة مالي ــة له شــركة تابع

ــن مــن أجلــه. تؤثــر فــي أداء المستشــار للعمــل الــذي ُعّي

المادة )2(

نطاق التطبيق

ــدى دول . 1 ــي إح ــة  ف ــاهمة المؤسس ــركات المس ــى ش ــد عل ــذه القواع ــري ه تس
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ، وترغــب فــي طــرح ســندات أو صكوك 
لالكتتــاب العــام فــي دولــة أو أكثــر  مــن دول المجلــس  التــي تصدرهــا بشــكل 

مباشــر أو عــن طريــق شــركة أغــراض خاصــة.

ــاون . 2 ــس التع ــن دول مجل ــة م ــي أي دول ــوك ف ــندات أو صك ــرح  س ــوز ط ال يج
ــم  ــي يت ــدول الت ــة لل ــات الرقابي ــة الجه ــد موافق ــة إال بع ــج العربي ــدول الخلي ل

ــا الطــرح.  فيه

المادة )3(

شــروط الطرح 

يشترط  لطرح سندات أو صكوك الشركة ما يلي: 

أن يكــون مقــدم الطلــب قــد أعلــن قوائمــه الماليــة المدققــة عــن ثالث ســنوات . 1
ماليــة علــى األقــل ، ويجــب أال تزيــد الفتــرة المنقضيــة علــى أحــدث القوائــم 
الماليــة المدققــة والتــي تضمنتهــا مســتند الطــرح علــى ثالثــة أشــهر حتــى 
ــى  ــرة زادت عل ــي حــال كــون هــذه الفت ــخ إعــالن مســتند الطــرح. وف تاري
ــة  ــة الرقابي ــإن للجه ــتند الطــرح ، ف ــالن مس ــخ إع ــى تاري ــهر حت ــة أش ثالث

طلــب قوائــم ماليــة حديثــة مفحوصــة )غيــر مدققــة( .
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ــندات أو . 2 ــي س ــاب ف ــوة لالكتت ــن الدع ــات تتضم ــة إعالن ــر أي ــوز نش ال يج
ــة . ــة الرقابي ــة الجه ــى موافق ــول عل ــل الحص ــوك قب صك

أن ال يقــل صافــى حقــوق المســاهمين بالشــركة عــن رأس المــال المدفــوع . 3
وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة مدققــة .

ــركة 	.  ــون الش ــب  أن تك ــرح يج ــي للط ــف ائتمان ــود تصني ــال وج ــي ح  ف
المتخصصــة فــي اجــراء التصنيــف االئتمانــي معتمــدة لــدى الجهــة الرقابيــة 

ــة. .  ــي الدول ف
االلتزام بأي شروط إضافية يعمل بها في الجهة الرقابية األخرى.. 5

المادة )4(

مستندات الطرح 

تتقــدم الشــركة التــي ترغــب فــي طــرح ســندات أو صكــوك بطلــب إلــى الجهــة 
ــي  ــدول الت ــه وال ــه اإلصــدار وحجم ــا موضحــا ب ــى موافقته ــة للحصــول عل الرقابي
ســيتم فيهــا الطــرح والضمانــات والتأميــن المتعلــق باإلصــدار إن وجــد، مرفقــاً بــه 

المســتندات اآلتيــة:-

موافقــة الســلطة المختصــة للشــركة علــى الطــرح، وعلــى تفويــض مجلــس . 1
ادارة الشــركة فــي اتخــاذ االجــراءات التنفيذيــة لقــرار الجمعيــة.

ــاد . 2 ــة العتم ــة الرقابي ــررة للجه ــوم المق ــداد الرس ــى س ــدال عل ــال ال اإليص
ــرح. ــتند الط مس

المسودة األولية لمستند الطرح باللغة العربية.. 3

المسودة األولية إلعالن الطرح باللغة العربية.. 4

المسودة األولية لنموذج طلب االكتتاب.. 5

نســخة معتمــدة مــن عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي طبقــا آلخــر . 6
تعديــل.

نسخة من االتفاقية المبرمة بين الشركة ومتعهد التغطية )إن وجد(.. 7

نسخة من سند العهدة .. 8
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نســخة مــن االتفاقيــات المبرمــة بيــن الشــركة ومديــر الطــرح والمستشــار . 9
ــة الشــرعي الخارجــي  ــة الرقاب ــر هيئ ــي ، وتقري ــي والمستشــار القانون المال

فــي حــال اصــدار الصكــوك.

ــوال . 10 ــي أم ــات تلق ــر الطــرح وجه ــن مدي ــة بي ــة المبرم ــن االتفاقي نســخة م
ــاب. االكتت

صورة مصدقة من شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري بالدولة.. 11

إقــرار وتعهــد موقــع مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة يتضمــن المعلومــات . 12
المطلوبــة فــي الملحــق )2( مــن هــذه القواعــد.

التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للســنة الماليــة التــي . 13
تســبق تقديــم الطلــب مباشــرة.

أحدث تقرير مالي فصلي للشركة حسب متطلبات الجهة الرقابية.. 14

ــان . 15 ــم أو بي ــاب أو تقيي ــر أو خط ــن تقري ــة م ــه أهمي ــا ل ــن كل م ــخة م نس
تعديــالت أو عقــد أو شــهادة خبيــر أو قــرار أو مســتند آخــر مشــار إليــه فــي 

مســتند الطــرح.

تقرير العناية المهنية المالي وتقرير العناية المهنية القانوني.. 16

تقريــر مــن المحاســب القانونــي للشــركة عــن رأس المــال العامــل للشــركة . 17
لالثنــي عشــر شــهراً التاليــة مباشــرة لتاريــخ نشــر مســتند الطــرح. 

خطــاب الضمــان مــن الجهــة الضامنــة للشــركة المصــدرة فــي حــال وجــوده، . 18
مــع توفيــر البيانــات الماليــة للجهــة الضامنــة.

ــي . 19 ــرم مــع المؤسســة المتخصصــة فــي إجــراء التصنيــف االئتمان العقــد المب
ــد  ــى موع ــدرة حت ــوك المص ــندات أو الصك ــتمر للس ــف مس ــراء تصني إلج

ــد(. ــتحقاقها )إن وج اس

ــريعات . 20 ــب التش ــندات حس ــوك أو الس ــدار الصك ــى إص ــمية عل ــات رس موافق
ــا. ــول به المعم

أية وثائق أو مستندات أخرى ترى الجهة الرقابية ضرورة تقديمها.. 21
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المـادة )5(

تعيين اطراف عملية الطرح
يجــب علــى الشــركة أن تعيــن مستشــاراً ماليــاً ومستشــاراً قانونيــاً ومديــراً . 1

ــق  ــدة ومدق ــن  للعه ــوك وأمي ــندات أو الصك ــة الس ــاًل لحمل ــرح ووكي للط
حســابات الطــرح، ويشــترط اســتقالليه كل منهــم عــن الشــركة. وفــي حالــة 
ــذه االطــراف  ــة شــرعية. وان تخضــع ه ــة رقاب ــن هيئ ــوك، يجــب تعيي الصك

ــة. ــد تعينهــا للشــروط والمؤهــالت التــي تحددهــا الجهــة الرقابي عن
يجوز الجمع بين مهام أمين العهدة ووكيل حملة السندات والصكوك.. 2

المادة)6(

مهام وكيل حملة السندات / الصكوك
على وكيل حملة السندات / الصكوك  القيام بالمهام التالية :

التأكــد مــن التــزام الشــركة المصــدرة بجميــع تعهداتهــا الــواردة بمســتند . 1
الطــرح وعــدم حــدوث حــاالت إخــالل بهــذه التعهــدات مــن جانــب الشــركة 
المصــدرة. وأن يتأكــد مــن أن نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بإصــدار الســندات/
الصكــوك ال تحتــوي علــى أي مســألة تتعــارض مــع شــروط وأحــكام الســندات/

الصكــوك أو مــع ســند العهــدة.
التأكــد مــن التــزام الشــركة المصــدرة بســداد مســتحقات حملــة الســندات / . 2

الصكــوك فــي المواعيــد واألماكــن المحــددة بمســتند الطــرح.

تمثيــل حملــة الســندات / الصكــوك فــي جمعيــات حملــة الســندات / الصكــوك . 3
و التصويــت نيابــة عنهــم. 

المادة )7(

مهام ومسؤوليات أمين العهدة
على أمين العهدة عند تعيينه القيام بالمهام التالية :

ــة . 1 ــودات الجه ــوال وموج ــن أن أم ــد م ــول للتأك ــاد المعق ــد االجته أن يجته
المصــدرة والتــي قــد تكــون متاحــة، ســواء عــن طريــق ضمــان أو كفالــة أو 
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غيــر ذلــك، كافيــة أو يحتمــل أن تكــون كافيــة للوفــاء بالديــون الرئيســية، 
وذلــك فــي مواعيــد اســتحقاقها.

ــة . 2 ــة الرقابي ــن الجه ــد وقواني ــدرة بقواع ــة المص ــزام الجه ــن الت ــد م التأك
ــندات/الصكوك،  ــة بالس ــرى المتعلق ــد األخ ــن والقواع ــن القواني ــا م وغيره

ــة. ــب الحال حس
أن يجتهــد االجتهــاد المعقــول للتحقــق مــا إذا كانــت الجهــة المصــدرة قــد . 3

ــندات/الصكوك أو  ــدار الس ــرة إص ــكام نش ــروط وأح ــة لش ــت أي مخالف ارتكب
ســند العهــدة.

ــروط . 4 ــة لش ــأن المخالف ــدة ب ــن العه ــع أمي ــي يقتن ــاالت الت ــتثناء الح باس
وأحــكام نشــرة إصــدار الســندات/الصكوك، لــن تمــس ماديــا الضمــان أو الكفالة 
المحــددة إلصــدار للســندات، إن وجــدت، أو مصالــح حملــة الســندات/الصكوك، 
يجــب علــى أميــن العهــدة اتخــاذ جميــع الخطــوات، واتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
ــة المصــدرة  ــب مــن الجه ــه، ليطل ــام ب ــه القي فــي حــدود مــا هــو مخــول ل
وأي مــن الجهــات الضامنــة لهــا معالجــة أي مخالفــة لشــروط وأحــكام نشــرة 

إصــدار الســندات/الصكوك.
اتخــاذ االجــراءات القانونيــة لحمايــة مصالــح حملــة الســندات / الصكــوك وفــي . 5

حــال أن الجهــة المصــدرة وأي مــن الجهــات الضامنــة لهــا فشــلت فــي معالجــة 
ــى  ــدة، يجــب عل أي خــرق لشــروط وأحــكام الســندات/الصكوك أو ســند العه
أميــن العهــدة أن يدعــو إلــى عقــد اجتمــاع لحملــة الســندات/الصكوك لطــرح 
ــة  ــا ضروري ــدة بأنه ــن العه ــرى أمي ــي ي ــات الت ــم المقترح ــألة وتقدي المس
لحمايــة مصالحهــم والحصــول علــى توجيهــات حملــة الســندات/الصكوك فــي 

هــذا الشــأن.
ــرح . 6 ــة الســندات/الصكوك اتفــاق أو مقت عندمــا تقــدم الجهــة المصــدرة لحمل

لتســوية أو ترتيــب،  علــى أميــن العهــدة اعــداد وتقديــم بيــان لحملة الســندات/
الصكــوك يشــرح فيــه أثــر هــذه التســوية أو الترتيــب، فــي مــا إذا كان يــراه 

مناســبا، أو يقتــرح اتخــاذ اجــراء اخــر مناســب فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
يحــق ألميــن العهــدة اســتصدار القــرارات المناســبة المتعلقــة بأيــة وجــٍه مــن . 7

الوجــوه الخاصــة بــأداء مهامــه وواجباتــه كأميــن عهــدة لتحديــد وحمايــة أي 
حــق أو مصلحــة مــن مصالــح حملــة الســندات/الصكوك.
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المادة )8(

تقديم مستند الطرح
ــة  ــرح باللغ ــتند الط ــم مس ــرح تقدي ــر الط ــي / مدي ــار المال ــى المستش عل أ(   

العربيــة متضمنــاً جميــع البيانــات الماليــة والمعلومــات المتعلقــة بالشــركة 
ــوك،  ــندات أو صك ــرح س ــدة لط ــد الموح ــم )1( للقواع ــق رق ــاً للملح وفق
ــي  ــارة ف ــع اإلش ــة م ــة االنجليزي ــى اللغ ــتند إل ــة المس ــه ترجم ــوز ل ويج
النســخة المترجمــة إلــى أن النســخة العربيــة المعتمــدة مــن الجهــة الرقابيــة 
هــي التــي يتــم الرجــوع إليهــا عنــد االختــالف. وال يجــوز للشــركة البــدء 

ــة. ــة الرقابي ــن الجه ــرح م ــتند الط ــاد مس ــل اعتم ــرح قب ــة الط ــي عملي ف

تتبع اإلجراءات االتية عند تقديم واعتماد مستند الطرح : ب(   

يقــدم  المستشــار المالــي / مديــر الطــرح النســخة األوليــة لمســتند الطــرح . 1
ــة وذلــك قبــل خمســة وأربعيــن يومــا مــن التاريــخ  إلــى الجهــة الرقابي
المحــدد للطــرح ، وال يجــوز خــالل هــذه الفتــرة نشــر أو إطــالع الغيــر 
ــع  ــة الرقابية.)م ــة الجه ــى موافق ــل الحصــول عل ــودة قب ــذه المس ــى ه عل

مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )14((.
يجــوز للجهــة الرقابيــة طلــب معلومــات إضافيــة مــن  المستشــار المالــي . 2

ــي تراهــا مناســبة  ــر الطــرح وإجــراء المناقشــات واالســتقصاءات الت / مدي
العتمــاد المســتند.

يــودع لــدى الجهــة الرقابيــة الصيغــة النهائيــة مــن مســتند الطــرح موقعــا . 3
ــار  ــرح والمستش ــر الط ــي / مدي ــار المال ــركة و المستش ــن الش ــا م عليه

ــي و مدقــق حســابات الطــرح والمدقــق الخارجــي للشــركة. القانون

المادة )9(

الموافقة على مستند الطرح  
ال يجــوز نشــر إعــالن مســتند الطــرح قبــل الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة أ- 

مــن الجهــة الرقابيــة علــى مســتند الطــرح .
توافــق الجهــة الرقابيــة علــى مســتند الطــرح عنــد اقتناعهــا بــأن المعلومــات ب- 
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ــذه  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــتوفية للش ــة ومس ــا كامل ــواردة فيه ال
ــد. القواع

المادة )10(

التعهد بالتغطية 

يجوز ان يكون للطرح متعهداً بالتغطية مرخصاً له من الجهة الرقابية.. 1

ــاء . 2 ــان الوف ــي لضم ــان بنك ــهادة ضم ــة ش ــد بالتغطي ــدم المتعه ــب أن يق يج
ــع  ــة م ــد بالتغطي ــات بالتعه ــرام اتفاقي ــه بإب ــد قيام ــا يفي ــه ، أو م بالتزامات
ــم  ــر لديه ــة يتوف ــد بالتغطي ــم بممارســة نشــاط التعه أشــخاص مرخــص له

ــد. ــات التعه ــة التزام ــي لتغطي ــة تكف ــالءة مالي م

المادة )11(

إجراءات وشروط الطرح

يحــدد المستشــار المالــي / مديــر الطــرح اجــراءات وشــروط الطــرح ويتــم االفصــاح 
عنهــا  فــي مســتند الطــرح.

المادة )12(

دور الجهة الرقابية األخرى

ــة  ــى الجه ــدم إل ــركة التق ــرح للش ــر الط ــي/ مدي ــار المال ــى المستش عل أ(   

ــة  ــه الموافق ــاً ب ــرح مرفق ــى الط ــة عل ــب الموافق ــرى بطل ــة األخ الرقابي
ــورة  ــتندات المذك ــع المس ــم  جمي ــع تقدي ــة ، م ــة الرقابي ــة للجه النهائي

ــاله. أع
ب(  تبلــغ الجهــة الرقابيــة األخــرى  المستشــار المالــي/ مدير الطرح للشــركة   

بموافقتهــا علــى الطــرح فــي الدولــة أو رفضهــا  لــه خــالل الفتــرة المحددة 
 . يها لد

ــا  ــة يعمــل به ــة األخــرى فــرض أي شــروط إضافي يجــوز للجهــة الرقابي ج(   

ــا. لديه
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المادة )13(

مهام ومسؤوليات المستشار المالي / مدير الطرح
يتولى المستشار المالي  أو مدير الطرح المهام والمسؤوليات اآلتية :

القيــام بــدور حلقــة االتصــال األساســية بيــن الشــركة وجهــات تلقــي أمــوال . 1
االكتتــاب والمتعهــد بالتغطيــة و الجهــة الرقابيــة والســوق.

التأكــد مــن اســتيفاء الشــركة جميــع المتطلبــات الالزمــة لطــرح الســندات . 2
أو الصكــوك حســب التعليمــات الصــادرة مــن الجهــة الرقابيــة.

ــم . 3 ــي إدارة وتنظي ــة ف ــول المهن ــا أص ــي تقتضيه ــة الت ــة الالزم ــذل العناي ب
ــى كل  ــوى عل الطــرح، ويشــمل ذلــك التأكــد مــن أن مســتند الطــرح تحت
ــكار  ــن أف ــن تكوي ــتثمرين م ــن المس ــة لتمكي ــة الالزم ــات الضروري المعلوم
وآراء وتوقعــات مســتنيرة حــول تكاليــف ومنافــع ومخاطــر االســتثمار  وأن 
المســتند ال يحتــوي علــى أيــة معلومــات غيــر ســليمة أو ناقصــة أو مضللــة 
ــد  ــا يفي ــد بم ــع التعه ــه بتوقي ــع قيام ــة، م ــات هام ــل معلوم ــم تغف ــا ل وأنه

ــوذج مســتند الطــرح. ــي نم ــواردة ف ــة ال ــك حســب الصيغ ذل
تعييــن جهــات تلقــي االكتتــاب بالتشــاور مــع الشــركة والدخــول معهــا فــي . 4

ــن  ــادرة م ــات الص ــب المتطلب ــؤولياتها حس ــا ومس ــدد واجباته ــات تح اتفاقي
ــة. ــة الرقابي الجه

تقديم مستند الطرح للجهة الرقابية  ومتابعتها حتى اعتمادها منها.. 5
توفيــر العــدد الكافــي مــن مســتند الطــرح وطلبــات االكتتــاب لــدى جهــات . 6

ــوك،  ــندات والصك ــال الس ــي مج ــة ف ــركات العامل ــاب والش ــي االكتت تلق
والتأكــد مــن اســتمرار وجودهــا لــدى تلــك الجهــات خــالل فتــرة االكتتــاب 

ــاب. ــة االكتت ــه المســتمرة لســير عملي مــن خــالل متابعت
الحصــول علــى موافقــة الجهــات الرقابيــة علــى اإلعالنــات والحمــالت . 7

ــا. ــام به ــي القي ــركة ف ــب الش ــي ترغ ــة الت الترويجي
ــج . 8 ــاب حــول نتائ ــاب االكتت ــق ب ــد غل ــر بع ــة بتقري ــات الرقابي ــد الجه تزوي

ــوك  ــندات أو الصك ــياتهم والس ــن وجنس ــدد المكتتبي ــن ع ــاب يتضم االكتت
ــض  ــباب الرف ــا أس ــة موضح ــاب المرفوض ــات االكتت ــا وطلب ــب به المكتت
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ــة  ــرات الزمني ــة بذلــك خــالل الفت ــات األخــرى المتعلق ــا مــن البيان وغيره
التــي يحددهــا مســتند الطــرح، وتخصيــص الســندات أو الصكــوك للمكتتبيــن 

ــرح. ــتند الط ــي مس ــواردة ف ــروط ال ــب الش حس
ــوم . 9 ــاب لتق ــي االكتت ــات تلق ــة جه ــص ومخاطب ــن بالتخصي ــعار المكتتبي إش

بإعــادة المبالــغ الفائضــة والعوائــد الناجمــة عنهــا خــالل فتــرة ال تزيــد عــن 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ غلــق بــاب االكتتــاب، وذلــك طبقــا للجــدول الزمنــي 

الــوارد فــي مســتند الطــرح.
إعــداد ســجل المكتتبيــن حســب متطلبــات الســوق والتنســيق مــع الســوق إلنهاء . 10

إجــراءات إدراج الســندات أو الصكوك.
ــي . 11 ــات تلق ــع جه ــيق م ــن بالتنس ــن المكتتبي ــة م ــكاوى المقدم ــة الش معالج

ــا. ــخ تقديمه ــن تاري ــام م ــة اي ــالل خمس ــاب خ االكتت
أية مهام أو مسؤوليات أخرى تقتضيها عملية الطرح.. 12

المادة )14(
مستند الطرح التكميلي

عنــد إجــراء أي تغييــر أو تعديــل فــي المعلومــات الموضحــة بمســتند الطــرح أ. 
بعــد اعتمــاده  يجــب علــى الشــركة إبــالغ المستشــار المالــي / مديــر الطــرح 
بهــذا التغييــر أو التعديــل فــور حدوثــه، وعليــه أن يخطــر الجهــات الرقابيــة 
ــك  ــر وذل ــل او التغيي ــذا التعدي ــدوث ه ــخ ح ــن تاري ــام م ــة أي ــالل ثالث خ

للحصــول علــى موافقتهــا.
ــر  ب.  ــي تؤث ــة الت ــور الجوهري ــد األم ــاول أح ــل يتن ــر أو التعدي إذا كان التغيي

ــة مهمــة كان  ــرت أي مســائل إضافي ــي للشــركة أو ظه ــي المركــز المال ف
يتوجــب تضمينهــا فــي مســتند الطــرح ، جــاز للجهــة الرقابيــة إلغــاء الطــرح 
وإلــزام المستشــار المالــي / مديــر الطــرح بإعــادة األمــوال إلــى المكتتبيــن أو 

تقديــم  مســتند طــرح تكميلــي  يضمــن مــا يلــي:
تفاصيل عما طرأ من تغيير أو مسائل إضافية.. 1
ــة أو مســائل . 2 ــر ملحــوظ فــي أمــور جوهري إقــرار بعــدم وجــود تغيي

مهمــة غيــر التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه النشــرة.
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المادة )15(
مستند الطرح واإلعالن

ــخ أ-  ــن مــن تاري ــر الطــرح  خــالل يومي ــي / مدي ــى المستشــار المال يجــب عل
اعتمــاد مســتند الطــرح تزويــد الجهــة الرقابيــة والســوق والجهــة الرقابيــة 
األخــرى بنســخة إلكترونيــة محميــة مــن مســتند الطــرح المعتمــدة ، كمــا 
ــار  ــركة والمستش ــة للش ــع االلكتروني ــرح بالمواق ــتند الط ــر  مس ــب نش يج

ــر الطــرح.  ــي/ مدي المال
يجــب علــى الشــركة نشــر إعــالن الطــرح فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن ب- 

ــان  ــة وتوزع ــة العربي ــل باللغ ــى االق ــا عل ــون إحداهم ــة تك ــدران بالدول تص
ــن  ــل م ــى األق ــام عل ــة أي ــل خمس ــر قب ــون النش ــى أن يك ــع ، عل ــكل واس بش
ــي: ــاب. ويجــب أن يتضمــن اإلعــالن كحــد أدنــى مــا يل تاريــخ بــدء االكتت

اســم الشــركة وشــكلها القانونــي ومركــز عملهــا الرئيســي وأغراضهــا . 1
ومدتهــا.

ــوق . 2 ــى حق ــمية وصاف ــا االس ــهم وقيمته ــدد األس ــركة وع ــمال الش رأس
ــاهمين. المس

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونسبة ملكيتهم .. 3
المساهمون الرئيسيون بالشركة.. 4
نوع الورقة المالية.. 5
الغرض من الطرح.. 6
أوجه استخدام األموال المحصلة من الطرح. 7
الحد األدنى  و الحد األعلى لحجم االصدار .. 8
القيمــة األســمية  للســندات أو الصكــوك المطروحــة لالكتتــاب وكيفيــة . 9

ســداد قيمــة االكتتــاب ومصاريــف الطــرح ومــدة الســندات / الصكــوك 
وتاريــخ اســتحقاقها.

ــا ومقــدار مــا . 10 مقــدار الســندات والصكــوك الســابق إصدارهــا وضماناته
لــم يتــم وفــاؤه منهــا وقــت إصــدار الســندات / الصكــوك الجديــدة .

تاريخ ومدة االكتتاب وشروطه وإجراءاته ، وطريقة التخصيص.. 11
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ــى مســتند الطــرح . 12 ــه عل ــذي يمكــن للمســتثمر أن يحصــل من المــكان ال
ــة. ــع االلكتروني ــن المواق ــي ذلــك عناوي ــا ف ــاب، بم ــات االكتت وطلب

بيان التاريخ المحدد إلدراج  وتداول السندات أو الصكوك بالسوق.. 13
ــر . 14 ــي / مدي ــار المال ــاب والمستش ــي االكتت ــات تلق ــن جه ــم كل م اس

ــة. ــد بالتغطي ــرح، والمتعه الط

إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية:. 15
»ال تتحمــل الجهــات الرقابيــة أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــالن  
ــها  ــي نفس ــه، وتخل ــه أو اكتمال ــق بدقت ــدات تتعل ــي أي تأكي وال تعط
صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد 

فــي هــذا اإلعــالن أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه«
يجــب تزويــد الجهــات الرقابيــة بنســخ مطبوعــة مــن مســتند الطــرح  ج-   
ــل  ــة قب ــا النهائي ــد«، بصيغته ــي، »إن وج ــرح التكميل ــتند الط ومس

بدايــة االكتتــاب.
يجــب علــى الشــركة التأكــد مــن توافــر مســتند الطــرح وإتاحتــه  د-   
مجانــاً للجمهــور خــالل فتــرة ال تقــل عــن خمســة أيــام قبــل الطــرح 

ــه . ــتدرج ب ــذي س ــوق ال ــركة والس ــس للش ــر الرئي بالمق

المادة )16(
نشر المعلومات

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

مستشــارو الشــركة بالحــد الــذي يمكنهــم مــن تقديــم المشــورة فيمــا . 1
يتعلــق بالطــرح.

أشــخاص تتفــاوض الشــركة معهــم لتنفيــذ صفقــة أو للحصــول علــى . 2
تمويــل بمــا فــي ذلــك متعهــدو التغطيــة.

يلتــزم األشــخاص المذكــورون بســرية المعلومــات وعــدم التعامــل فــي أســهم ب- 
ــل  ــات قب ــك المعلوم ــر بتل ــرى تتأث ــة أخ ــي أي أوراق مالي ــركة أو ف الش

توافرهــا للجمهــور.
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المادة )17(
تعديل موعد استحقاق السندات / الصكوك 

ــوك  ــندات أو الصك ــتحقاق الس ــد اس ــر موع ــم أو تأخي ــركة تقدي ــوز للش ال يج
التــي أصدرتهــا، أو تغييــر شــروطها بــدون موافقــة الجمعيــة العامــة لحملــة الســندات 

أو الصكــوك.

وفي حال موافقة الجمعية العامة على تعديل موعد االستحقاق فيجب:

ــف . 1 ــهادة تصني ــر ش ــوك بآخ ــندات أو الصك ــة الس ــل حمل ــاة وكي مواف
ائتمانــي ـ أن وجــد- للســندات أو الصكــوك أجــري فــي مــدة ال تزيــد علــى 

ــخ االســتحقاق. ســتة أشــهر مــن تاري
توفير موافقة هيئة الرقابة الشرعية في حال إصدار الصكوك.. 2

المادة )18(
اجتماع حملة السندات / الصكوك

ــاع   ــون مــن حــق كل حامــل ســند / صــك مــن ذات االصــدار حضــور اجتم  يك
حملــة الســندات  / الصكــوك ســواء بنفســه أو بنائــب عنــه ، وال يجــوز أن ينــوب عــن 
ــس  ــاء مجل ــدرة أو أعض ــركة المص ــاهمي الش ــن مس ــك  أي م ــند/ الص ــل الس حام

ــا . ــن به ــا أو أي مــن العاملي إدارته

المادة )19(
إذا رغبــت الشــركة فــي وضــع برنامــج لطــرح الســندات أو الصكــوك، فيجــب أن 
تعــد نشــرة طــرح واحــدة تغطــى الحــد األعلــى لقيمــة الســندات أو الصكــوك التــي 
قــد يتــم إصدارهــا ضمــن برنامــج الطــرح. وفــي حالــة موافقــة الجهــة الرقابيــة علــى 
ــا بموجــب  ــي ســيتم طرحه ــع الســندات أو الصكــوك الت نشــرة الطــرح، تطــرح جمي
البرنامــج خــالل 24 شــهراً التاليــة العتمــاد نشــرة الطــرح شــريطة التــزام الشــركة 

بالمتطلبــات اآلتيــة:       

ــاً وفــي أقــرب وقــت ممكــن ملحــق التســعير   أن يقــدم للجهــة الرقابيــة كتابي
لــكل شــريحة مــن برنامــج طــرح الســندات أو الصكــوك موقعــاً مــن ممثــل الشــركة 

مفــوض بالتوقيــع.     
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أن تؤكــد الشــركة للجهــة الرقابيــة كتابيــاً بــأن الســندات أو الصكــوك محــل 
الطلــب قــد تــم طرحهــا.

يجــب أن يتضمــن ملحــق التســعير الخــاص بــكل الســندات أو الصكــوك تفاصيــل 
عــن تواريــخ طــرح واســتحقاق واســترداد الســندات أو الصكــوك المطلــوب إدراجهــا 
وتفاصيــل أســعارها )إن وجــد(  و يجــب علــى الشــركة أن تخطــر الجهــة الرقابيــة 
ــي  ــة، وإجمال ــوك المطروح ــندات أو الصك ــة للس ــص النهائي ــج التخصي ــاً بنتائ كتابي

المبالــغ المدفوعــة مقارنــة بالمبلــغ اإلجمالــي المحــدد فــي نشــرة الطــرح.

المادة )20(
ــهم،  ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــوك  قابل ــندات أو صك ــرح س ــركة بط ــت الش إذا رغب
ــوك  ــندات أو الصك ــة الس ــى لقيم ــد األعل ــن الح ــرح تتضم ــرة ط ــد نش ــب أن تع فيج
ــاب بالســندات أو الصكــوك المطروحــة  التــي قــد يتــم طرحهــا ويكــون حــق االكتت
ــي  ــاب ف ــي االكتت ــم ف ــوا عــن حقه ــم يتنازل ــا ل ــن للشــركة م للمســاهمين الحاليي
ــرة  ــى نش ــة عل ــة الرقابي ــة الجه ــال موافق ــي ح ــركة وف ــة للش ــة العمومي الجمعي
ــاً وفــي أقــرب وقــت  الطــرح فــإن علــى الشــركة أن تقــدم للجهــة الرقابيــة كتابي
ممكــن ملحــق التســعير للســندات أو الصكــوك المطروحــة موقعــاً مــن ممثل الشــركة 

ــع.      ــوض بالتوقي المف

المادة )21(
مستند الطرح

تمثــل العناصــر الــواردة فــي الملحــق )1( الحــد األدنــى مــن البيانــات والمعلومات 
ــب  ــة طل ــة الرقابي ــوز للجه ــتند ، ويج ــتثمرين بالمس ــا للمس ــاح عنه ــب اإلفص الواج
أيــة بيانــات أو معلومــات اخــرى. ويتعيــن علــى الشــركة تضميــن المســتند جميــع 
المعلومــات الضروريــة المتعلقــة بهــا والتــي تمكــن المســتثمر مــن اتخــاذ قــراره ، 
وفــي حالــة عــدم إفصــاح الشــركة عــن بعــض المعلومــات الهامــة حمايــة لمصلحتهــا 
ــة  ــة الرقابي ــل موافقــة الجه ــى الشــركة قب ــه يجــب عل ومصلحــة المســتثمرين فان
اإلشــارة إلــى ذلــك فــي المســتند أو فــي خطــاب مســتقل إلــى الجهــة الرقابيــة مــع 

بيــان مبــررات وأســباب ذلــك وأثــره. 
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ــي  ــر الطــرح والمستشــار القانون ــي / مدي  وتتحمــل الشــركة والمستشــار المال
ــة الطــرح  المســؤولية عــن المعلومــات التــي  وأي جهــة أخــرى شــاركت فــي عملي

ــا المســتند كل فــي مجــال تخصصــه. تتضمنه

المادة )21 (
مسؤوليات والتزامات الشركة

على الشركة -. 1
إعــداد تقريــر وفقــاً لمتطلبــات الجهــة الرقابيــة خــالل 30 يومــاً مــن تاريــخ 
إنتهــاء كل ربــع مــن الســنة الماليــة  ويســتثنى مــن ذلــك الربــع األول  فــي 
حــال كانــت المــدة  أقــل مــن  3 أشــهر ، وتقديم نســخة مــن التقريــر المتعلق 

بتلــك الفتــرة الــى أميــن العهــدة ووكيــل حملــة الســندات والصكــوك .

ــة 2.  ــاله، كاف ــرة )1( أع ــي الفق ــه ف ــار إلي ــر المش ــن التقري ــب أن يَتضم  يج
التفاصيــل المتعلقــة بــأداء الســندات/الصكوك بمــا فــي ذلــك األحــداث 
ــة  ــة أو إي ــة المقدم ــان أو الكفال ــة اَلَضم ــة بوضــع وحال والتطــورات المتعلق
ــث  ــة الســندات/الصكوك وبحي ــح حمل ــوق ومصال ــة حق ــق بحماي ــألة تتعل مس
ــد: ــراً أو تقي ــة دون حص ــية اآلتي ــب الرئيس ــى الجوان ــر عل ــذا التقري ــتمل ه يش

 )أ(     مــا إذا كان أو لــم يكــن هنــاك قيــود علــى المبلــغ الــذي يجــوز للشــركة 
اقتراضــه ومــا اذا كانــت الشــركة قــد تجــاوزت هــذه القيــود ام ال؟

مــا إذا كانــت أو لــم تكــن للشــركة  والجهــة الضامنــة قــد حرصــت علــى   )ب(  
ــاً  ــا وفق ــب تنفيذه ــات الواج ــكام وااللتزام ــروط واألح ــة الش ــذ كاف تنفي

ــدة. ــند العه ــا لس ــندات/الصكوك أو وفق ــروط الس ــكام وش ألح

 )ت(  مــا إذا كان قــد وقــع أو لــم يقــع أي حــدث أو تطــور يســتوجب تنفيــذ أي 
شــرط مــن الشــروط أو أي حكــم مــن األحــكام أو أي التــزام مــن االلتزامــات 
المتعلقــة بأحــكام وشــروط إصــدار الســندات/الصكوك خــالل الفتــرة اللتــي 
ــداث  ــورات او االح ــذه التط ــل ه ــوع مث ــة وق ــي حال ــر. وف ــا التقري يغطيه

تحديــد كافــة التفاصيــل والمعلومــات المتعلقــة بهــا.

ــن  ــور م ــروف أو تط ــن الظ ــرف م ــع أي ظ ــد وق ــا إذا كان ق ــد فيم تحدي  )ث( 
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التطــورات التــي تؤثــر أو يمكــن أن تؤثــر علــى كل أو أي مــن الشــركة، 
او اي مــن شــركاتها التابعــة او الزميلــة ، أو الجهــة الضامنــة لإلصــدار ، أو 
أي  تاثيــٍر مــا يؤثــر أو يمكــن أن يؤثــر علــى مقــدار وطبيعــة الضمــان أو 
ــات  ــات والمعلوم ــل والبيان ــة التفاصي ــد كاف ــع تحدي ــة ، م ــة المقدم الكفال

ــك. ــة بذل المتعلق

مــا إذا كان أو لــم يكــن قــد طــرأ أي تغييــر جوهــري فــي طبيعــة أعمــال   )ج( 
ــة  ــات المقدم ــن الجه ــا أو أي م ــة له ــن الشــركات التابع الشــركة أو أي م
ــندات/الصكوك،  ــخ إصــدار الس ــذ تاري ــا من ــة له ــة الضامن ــان أو الكفال للضم
والــذي لــم يســبق أن تــم ذكــره فــي التقاريــر الســابقة مــع بيــان كافــة 

ــك.  ــة بذل ــل المتعلق التفاصي

عنــد قيــام الشــركة  بتلقــي االمــوال أو إقتــراض االمــوال أو الدخــول فــي   )ح( 
أي التــزام مــن اإللتزامــات تكــون الشــركة طرفــاً فيهــا. تحديــد التفاصيــل 

ــات والمعلومــات حــول:  والبيان

ــم ( )) ــا و حج ــم إقراضه ــي ت ــتلمة أو الت ــوال المس ــغ األم ــي مبال إجمال
ــر.  ــرة التقري ــالل فت ــا خ ــول فيه ــم الدخ ــي ت ــات  الت ــة االلتزام وطبيع

مجمــوع المبالــغ المســتحقة الشــركة فيمــا يتعلــق باألمــوال المســتلمة ( ))
أو التــي تــم إقراضهــا و حجــم وطبيعــة االلتزامــات التــي تــم الدخــول 

فيهــا حتــى نهايــة فتــرة التقريــر.
ــه  ــار إلي ــغ المش ــي المبل ــق بإجمال ــا يتعل ــز فيم ــر التميي ــى التقري وعل
أعــاله بيــن القــروض والودائــع وااللتزامــات وفيمــا إذا كانــت مضمونــة 
أو غيــر مضمونــة، ويســتثنى مــن ذلــك القــروض والودائــع وااللتزامــات 
إذا كانــت  ذات عالقــة بالجهــة الضامنــة لإلصــدار ســواًء فــي شــكل إعــادة 
ــندات/الصكوك أو  ــى الس ــة عل ــد المترتب ــمية أو الفوائ ــة األس ــع القيم دف
تقديــم أصــول وموجــودات الجهــة الضامنــة كضمــان أو كفالــة إلصــدار 

الســندات.
3. على الشركة اواي من الجهات الضامنة لإلصدار:

ــاً  ــوك كتابي ــندات والصك ــة الس ــل حمل ــدة  ووكي ــن العه ــار امي )أ( اخط
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بتاريــخ التنفيــذ أو التصــرف فــي الضمــان أو الكفالــة المقدمــة ســواًء مــن قبــل 
الجهــة المصــدرة أو أي مــن الجهــات الضامنــة لإلصــدار.

ــات أو الكفــاالت غيــر المحــددة مســبقاً ، تحديــد مبالــغ  )ب( فــي حــال الضمان
ــة، وإخطــار  ــان أو الكفال ــك الضم ــة لذل ــة مقدم ــدم كدفع ــي تق ــوال الت األم
أميــن العهــدة خــالل 10 أيــام مــن تاريــخ تقديــم تلــك الدفعــة أو الدفعــات مــع 

بيــان كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالمبلــغ أو المبالــغ التــي تــم دفعهــا فعــاًل.
علــى الشــركة   واي مــن الجهــات الضامنــة لإلصــدار، ان تقــدم الــى اميــن . 1

العهــدة ووكيــل حملــة الســندات والصكــوك  والــى الجهــة الرقابيــة البيانات 
الماليــة التــي تتطلبهــا الجهــة الرقابيــة حســب قواعــد وشــروط االفصــاح .

ــي . 2 ــدار، ف ــة لإلص ــات الضامن ــن الجه ــة م ــركة أو أي جه ــاق الش ــد إخف عن
ــدة  ــن العه ــى أمي ــاله، فعل ــا أع ــار إليه ــات المش ــاء باإللتزام ــد والوف التقي

ــوري. ــكٍل ف ــك وبش ــاً بذل ــة كتابي ــة الرقابي ــار الجه إخط

المادة )22 (
النفاذ

تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من المجلس األعلى.
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ملحق رقم )1(
معلومات وبيانات مستند طرح السندات / الصكوك

إيضاحات عـــــامـــة للشركة:

ــى . 1 ــب عل ــي يج ــى الت ــد األدن ــل الح ــرح تمث ــتند الط ــات مس ــات ومعلوم إن بيان
ــرها،  ــزم بنش ــوك أن تلت ــندات أو صك ــرح س ــي ط ــب ف ــي ترغ ــركات الت الش
ــات  ــرح أي بيان ــتند الط ــن مس ــركة تضمي ــس إدارة الش ــى مجل ــب عل ويتوج
جوهريــة أخــري يمكــن أن تؤثــر فــي قــرارات المســتثمرين حتــى إذا لــم تــرد 
فــي هــذا الملحــق، وللجهــة الرقابيــة أن تطلــب أي معلومــات تســاعد المســتثمرين 
ــا. ــوك المزمــع طرحه ــي الســندات والصك ــى اتخــاذ قرارهــم بشــأن االســتثمار ف عل

أن الغايــة مــن مســتند الطــرح هــي إطــالع المســتثمرين ، وعليــه يجــب أن تقــدم . 2
ــى  ــوي عل ــوم دون أن تحت ــق ومفه ــح ودقي ــكل واض ــة بش ــات المطلوب المعلوم
معلومــات غيــر ذات صلــة أو غيــر مالئمــة ، مــع مراعــاة عــدم تكــرار المعلومــات 
فــي أكثــر مــن مــكان فــي المســتند مــا لــم يطلــب ذلــك صراحــة ، وإذا وجــدت 
ضــرورة لذلــك فيكتفــى باإلشــارة إلــى مــكان ذكــر المعلومــات الســابقة دون 

تفصيــل.

ــل . 3 ــق االص ــون طب ــب أن تك ــرح يج ــتند الط ــر بمس ــات والتقاري ــع المرفق جمي
ــركة. ــاص بالش ــى ورق خ ــة عل ــة ومطبوع ومؤرخ

 يجب إعداد مستند الطرح وفقاً للترتيب الوارد في هذا النموذج.	. 

يجــب مراجعــة اإليضاحــات المرفقــة بالنمــوذج لالسترشــاد بنوعيــة المعلومــات . 5
المطلــوب إدراجهــا بالمســتند.
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محتويات صفحة الغالف الخارجي للمستند:
مستند طرح سندات / صكوك شركة

».....................................................................................................................« 

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

فــترة االكتتاب

خـــــالل الفترة مــن ............/ ............/ ......20م إلى ....../ . ....../ ......20م

هــذه المســتند لطــرح عــدد )................(ســندات / صكــوك لالكتتــاب بمبلــغ إجمالــي 
)................( عملــة الدولــة بســعر طــرح مقــداره )................( عملــة الدولــة للســند 
/ للصــك الواحد.وبعائــد ثابــت / متغيــر قــدره )    ( يدفــع ) شــهريا ، ربــع ســنوي ، 

نصــف ســنوي ، ســنوي (  .

أسماء األطراف المشاركة في عملية الطرح :- 

 المستشار المالي و/أو مدير الطرح:	

 أمين العهدة : 	

 الجهة الضامنة: 	

 المتعهد بالتغطية إن وجد:	

 المستشار القانوني :  	

 مدقق حسابات الطرح :	

 وكيل حملة السندات / الصكوك	

 جهة تلقي االكتتاب الرئيسية: 	

 جهات تلقي االكتتاب في دول مجلس التعاون :	
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تــدرج العبــارة األتيــة فــي داخــل إطــار بأســفل صفحــة الغــالف الخارجــي وتكتــب بالخط 
األســود العريض:

تحتــوي مســتند الطــرح هــذه علــى بيانــات تــم تقديمهــا وفقــاً للقواعــد الموحــدة 
لطــرح الســندات / الصكــوك، وقــد تــم اعتمــاد هــذه المســتند مــن الجهــة الرقابيــة 
بتاريــخ......./......../......02م تحــت رقــم )...........( وال يعــد اعتمــاد الجهــة 
ــاب  ــة باالكتت ــتثمار وال توصي ــدوى االس ــاد لج ــة اعتم ــتند بمثاب ــة للمس الرقابي
ــى  ــد األدن ــن الح ــتند تتضم ــط أن المس ــي فق ــا يعن ــوك ، وإنم ــندات / الصك بالس
ــا للقواعــد الموحــدة لطــرح الســندات / الصكــوك  ــوب وفق مــن المعلومــات المطل
فــي األســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وال تعتبــر 
الجهــات الرقابيــة مســؤولة عــن دقـــــة أو اكتمــال أو كفايــة المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه المســتند وال تتحمــل أي مســؤولية عــن أيــة أضــرار أو خســائر تلحــق 
ــل  ــا، ويتحم ــتند أو أي جــزء منه ــذه المس ــى ه ــاد عل ــأي شــخص نتيجــة االعتم ب
ــا  ــؤولية فيم ــل المس ــن كام ــن ومنفردي ــركة مجتمعي ــس إدارة الش ــاء مجل أعض
ــدون  ــتند ، ويؤك ــذا المس ــي ه ــواردة ف ــات ال ــات والبيان ــة المعلوم ــق بصح يتعل
حســب علمهــم واعتقادهــم وبعــد بــذل العنايــة الالزمــة بعــدم وجــود أيــة وقائــع 
أخــرى أو معلومــات جوهريــة يــؤدي عــدم تضمينهــا بالمســتند إلــى جعــل أي إفــادة 

ــن. ــرار االســتثماري للمكتتبي ــي الق ــرة ف ــة أو مؤث ــا مضلل واردة فيه

فيمــا يلــي النــص الــذي يجــب وضعــه داخــل مســتطيل علــى صفحــة الغــالف أو الجهة 
الداخليــة مــن صفحــة الغالف 
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تنويـــــــــــه هــــــام
يرجى قراءة البنود األتية بعناية من قبل كافة المستثمرين

1. إن الغايــة الرئيســية مــن إعــداد هــذه المســتند هــو إطــالع المســتثمرين علــى 
المعلومــات األساســية التــي تســاعدهم علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية بشــأن 

االســتثمار فــي الســندات / الصكــوك المطروحــة أو عدمــه.

2. يتعيــن علــى كل مســتثمر قبــل تقديــم طلــب االكتتــاب أن يتفحــص ويــدرس 
ــا مســتند الطــرح هــذه والنظــام  ــي تتضمنه ــات الت ــة البيان ــة كاف ــة ودق بعناي
األساســي للشــركة ليقــرر فيمــا إذا كان مــن المناســب أن يســتثمر فــي هــذه 

الســندات / الصكــوك.

ــى  ــي عل ــي والقانون ــاره المال ــن مستش ــول م ــتثمر الحص ــى كل مس ــب عل 3. يج
ــوك المطروحــة. ــي الســندات / الصك ــة لالســتثمار ف االستشــارة الالزمــ

ــة  ــة عالي ــة درج ــوك المطروح ــندات / الصك ــي الس ــتثمار ف ــن االس ــد يتضم 	. ق
مــن المخاطــر لــذا يجــب علــى المســتثمر عــدم اســتثمار أي أمــوال فــي هــذا 
الطــرح مــا لــم يكــن يســتطيع تحمــل خســارة اســتثماره ـ أنظــر بنــد »مخاطــر 

االســتثمار«.

5. إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه المســتند غيــر قابلــة للتعديــل أو اإلضافــة إال 
بعــد الحصــول علــى موافقــة الجهــة الرقابيــة وإخطــار الجمهــور بذلــك عــن 

طريــق النشــر فــي الصحــف اليوميــة. 

اعتمدت هذه المستند بتاريخ  ....... / ........ / ....... 20م
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قــــائمة المحتويات
أوال: التـــــعريـفات:
ثانيًا: بيانات الطرح:

البيانات األساسية للطرح.. 1
مصاريف الطرح:. 2
استخدام حصيلة الطرح: . 3
الحق في االكتتاب:. 4
التخصيص ورد األموال الفائضة:. 5
إجراءات الطرح والمستندات المطلوبة: . 6
حقوق السندات/ الصكوك :. 7
القيود على السندات/ الصكوك: . 8
إدراج السندات/ الصكوك وتداولها: . 9

المسؤوليات:. 10
فترة الطرح: . 11
بيان بأسماء وعناوين مدققي الحسابات:. 12
وعناوين مستشاري الشركة الخارجيين:. 13
المدقق الشرعي الخارجي )أن وجد( .. 14
المتعهدون بالتغطية :. 15
اسم مسؤول عالقات المستثمرين:. 16

ثالثًا : بـيانات الشركة:
بيانات عـــامـــة عن الشركـــة:. 17
األغراض األساسية للشركة :. 18
نشاط الشركة والقطاع الذي تعمل فيه ومزايا االستثمار به : . 19
بيان باستثمارات الشركة في الشركات التابعة وأخرى:. 20
إستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية للنمو والتطور:. 21
البنوك وشركات التمويل التي تتعامل معها الشركة :. 22
بيان تطور رأس المال :. 23
أدوات الدين التي سبق إصدارها :. 24
موقف القضايا والمنازعات خالل السنوات الثالث السابقة على الطرح:. 25
بيان بعدد ونوعية العاملين بالشركة والشركات التابعة:. 26
بيان الرهونات واالمتيازات الحالية على أصول الشركــة:. 27
قــرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح السندات / الصكوك لالكتتاب . 28

العام:
مخــاطــر االسـتثمـــــار :. 29
أســـباب الطرح لالكتتاب العام:. 30
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رابعًا : بيانات مالية:
ملخص لخطة العمل المستقبلية:. 31
ملخص البـــيانـــات المــاليــة التاريخية: . 32
تـقـريـر مدقق الحسابات على القوائم المالية:. 33
بيان السياسة المستقبلية لتــوزيـــع األربــاح الصافية للشركة بعد الطرح:. 34
آلية تسعير السندات/ الصكوك:. 35
مصادر التمويل: بيان بالقروض والتسهيالت االئتمانية والمديونيات على . 36

الشركة وأهم شروطها:
خامسا : بـيانـات أخرى:

األحــداث الجوهريــة والعقــود واالتفاقيــات التــي قامــت الشــركة بإبرامها)قبــل . 37
الطرح(:  

هيـــكل إدارة الـشـــركــة.  .38 
تفاصيل أية برامج تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهمها.   .39 

تعـهـدات المسـتشـاريـن بشأن مستند الطرح.  .40 

ثانيا: بيانات الطرح
البيانات األساسية للطرح. 1

• أسم الشركة:	
• ــد 	 ــوك  بعائ ــندات / صك ــا: ) س ــة المطروحــة وخصائصه ــة المالي ــوع الورق ن

ــة ...........(: ــي األولوي ــة ف ــة تالي ــر ، ذات مرتب ــت / متغي ثاب
• القيمة اإلجمالية للسندات / للصكوك المطروحة:	
• عدد وأنواع السندات / الصكوك المطروحة:	
• القيمة االسمية للسند / الصك:	
• سعر الطرح للسند / للصك الواحد:	
• مدة اإلصدار:	
• عملة اإلصدار:	
• نوع العائد:  ثابت / متغير: 	
• سعر العائد:	
• فترة توزيع العائد:	
• مواعيد سداد العائد:	
• تاريخ االستحقاق النهائي:	
• سعر االستحقاق النهائي:	
• السداد المبكر :	
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• سعر االستهالك المبكر:	
• تاريخ السداد المبكر :	
• عدد ونسبة السندات / الصكوك المطروحة والمتعهد بتغطيتها:	
• رقم وتاريخ موافقة الجهة الرقابية على الطرح :	

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 الرئيسية التي ستستخدم فيها  حصيلة الطرح.	
• توزيع هذه المبالغ على تلك األغراض. 	
• الجدول الزمني التقريبي الستخدام حصيلة الطرح. 	
• طريقة ترتيب األولويات في استخدام هذه الحصيلة. 	

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

بيانات االكتتاب:. 5
• الحد األدنى لعدد السندات / الصكوك المكتتب بها :	
• قيمة الحد األدنى لعدد السندات / الصكوك المكتتب بها : 	
• الحد االعلى لعدد السندات / الصكوك المكتتب بها:	
• قيمة الحد االعلى لعدد السندات / الصكوك المكتتب بها :	
• طريقة سداد قيمة السندات / الصكوك المكتتب بها:	
• جهات تلقي االكتتاب:	

التخصيص ورد األموال الفائضة:. 6
• طريقــة التخصيــص لشــرائح المكتتبيــن المختلفــة ، مــع مراعــاة العدالــة فــي 	

التخصيــص 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 مســتند الطرح 

ونمــوذج طلــب االكتتــاب وكذلــك بيــان مــا يلــي:
 كيفية االكتتاب:	
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حقوق حملة السندات / الصكوك:. 8
 حقوق حملة السندات / الصكوك من حيث استحقاق العائد.	
 حقــوق حملــة الســندات / الصكــوك مــن حيــث اســتحقاق أصــل قيمــة الســندات 	

/ الصكــوك.
 ــالل 	 ــد اإلخ ــم عن ــة مصالحه ــي حماي ــوك ف ــندات / الصك ــة الس ــوق حمل حق

ــرح. ــروط الط بش
 أية حقوق تقرر لحملة السندات / الصكوك.	
 اإلجراءات والموافقات الالزمة لتعديل هذه الحقوق.	

القيود على السندات / الصكوك: . 9
ــوك  ــندات/ الصك ــن الس ــزء م ــى أي ج ــر عل ــود أو حظ ــاك قي إذا كان هن

ــر. ــذا الحظ ــن ه ــاح ع ــب اإلفص ــة وج المطروح

مخاطر االستثمار :. 10

التحويل إلى أسهم  :. 11
ــة للتحويــل إلــي أســهم  ــة مــا إذا كانــت الســندات / الصكــوك قابل  فــي حال
ــا  ــب إتباعه ــي يج ــراءات الت ــروط واإلج ــد والش ــع القواع ــاح جمي ــم إيض يت
ــة  ــى أســهم والحقــوق وااللتزامــات المترتب ــوك إل ــل الســندات / الصك لتحوي

ــذا اإلجــراء. ــق ه ــوك نتيجــة تطبي ــي الســندات / الصك ــى حامل عل

برنامج طرح السندات/ الصكوك  :. 12
ــم  ــج يت ــق برنام ــرح وف ــوك تط ــندات / الصك ــت الس ــا إذا كان ــال م ــي ح  ف

ــك . ــة بذل ــراءات  المتعلق ــروط واإلج ــد والش ــع القواع ــاح جمي إيض

ضمانات اإلصدار :. 13
ــان  ــوع الضم ــة أم ال ون ــوك مضمون ــندات / الصك ــت الس ــان إذا كان ــم بي يت
ونســبة التغطيــة إلجمالــي قيمــة الســندات / الصكــوك المطروحــة وأي 

ــان. ــق الضم ــتراطات لتطبي اش

بيان ترتيب أولوية حملة السندات / الصكوك اإلسالمية  بالنسبة لباقي الدائنين:. 14
 الترتيب بالنسبة إلى الدائنين الحاليين. 	
 الترتيب بالنسبة إلى الدائنين المتوقعين.	

إدراج السندات / الصكوك وتداولها: . 15
 ــن 	 ــأ للقواني ــوق ------ وفق ــي س ــوك ف ــندات / الصك ــم إدراج الس ــوف يت س

ــخ اإلدراج. ــي تاري ــارية ف ــراءات الس واإلج
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المسؤوليات:. 16
 ــاب 	 ــي االكتت ــات تلق ــر الطــرح وجه ــي / مدي ــار المال ــى المستش ــن عل  يتعي

ــا بموجــب التعليمــات الصــادرة  ــام المحــددة له ــزام بالمســؤوليات والمه االلت
ــات المبرمــة مــع الشــركة.  ــة وبموجــب االتفاقي ــة الرقابي مــن الجه

فترة الطرح: . 17
 ــاب، 	 ــع لالكتت ــي المتوق ــدول الزمن ــاه الج ــددة أدن ــخ المح ــص التواري تلخ

ــام.  ــرة أي ــن )10( عش ــاب ع ــة لالكتت ــام المخصص ــدد األي ــل ع ــب أن ال يق ويج

موعــد فتــح بــاب االكتتــاب ويجــب أن ال يقــل عــدد األيــام المخصصــة 
لالكتتــاب عــن )10( عشــرة أيــام.

  /   /    20م

موعــد إغــالق بــاب االكتتــاب ) نهايــة ســاعات العمــل الرســمية بجهــات 
تلقــي االكتتــاب ( .

  /   /    20م

  /   /    20مإعالن نتائج االكتتاب خالل يومين من تاريخ غلق باب االكتتاب.

ــالل  ــاب خ ــض االكتت ــص ورد فائ ــج التخصي ــن بنتائ ــعار المكتتبي إش
ــاب. ــاب االكتت ــق ب ــخ غل ــن تاري ــام م عشــرة أي

  /   /    20م

بيان بأسماء وعناوين مدققي الحسابات:. 18
 تذكــر أســماء مدققــي الحســابات عــن  الســنوات الثــالث الســابقة علــى الطرح 	

وعناوينهــم البريديــة وهواتفهــم وأرقــام الفاكــس والبريــد اإللكتروني.

بيان بأسماء وعناوين مستشاري الشركة الخارجيين:. 19
 تذكــر أســماء كافــة المستشــارين أو أيــة جهــة استشــارية أو أي خبيــر نســب 	

إليــه أي بيــان أو تقريــر تضمنتــه المســتند وعناوينهــم البريديــة وهواتفهــم 
وأرقــام الفاكــس والبريــد اإللكترونــي.

بيان باسم وعنوان المدقق الشرعي الخارجي )إن وجد( .. 20
 يذكــر أســم المدقــق الشــرعي الخارجــي عــن  الســنوات الثــالث الســابقة علــى 	

الطــرح وعنوانــه البريــدي وأرقــام  الهاتــف الفاكــس والبريــد اإللكتروني
 بيان بالرأي الشرعي الذي أجاز الصك.	

المتعهدون بالتغطية :. 21
 ــم 	 ــة معه ــات المبرم ــة وملخــص لالتفاقي ــن بالتغطي ــان بأســماء المتعهدي  بي

وشــروطها وكيفيــة التصــرف فــي الســندات /الصكــوك التــي يتــم تغطيتهــا 
ــاب واإلدراج بالســوق. ــاب االكتت ــق ب بعــد غل
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اسم مسؤول عالقات المستثمرين.. 22

معلومات االتصال باالطراف الموضحين أدناه :. 23

المستشار المالي / مدير الطرح. أ(   

المستشار القانوني. ب(   

متعهد التغطية. ج(   

وكيل حملة السندات / الصكوك. د(   

أمين العهدة .  ه(   

الجهة الضامنة.  و(   
اإلشعارات والبيانات الدورية التي يجب إرسالها لحملة السندات / الصكوك . 24
لحضــور . 25 والدعــوة  تشــكيلها  كيفيــة   : الصكــوك   / الســندات  حملــة  جمعيــة 

............. واختصاصاتهــا  والتصويــت  الحضــور  حــق  لــه  ومــن  اجتماعاتهــا 

ثـالثًا: بـيانات الشركة
بيانات عـــامـــة عن الشركـــة:. 1

 أسـم الشركــة: 	

 تاريخ تأسيس الشركة:	

 قرار ترخيص الشركة:	

 المركز الرئيسي وفروع الشركة: )ص ب / هاتف (:	

 بيانات السجل التجاري وتاريخ مزاولــــــــة النشاط :	

 مدة الشركــــــة:	

 السنة المالية:	
األغراض األساسية للشركة :. 2

  تذكر أغراض الشركة كما هي مبينة في النظام األساسي.	

نشاط الشركة والقطاع الذي تعمل فيه ومزايا االستثمار به : . 3
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 أعمال ومسيرة الشركة وتطورها وممتلكاتها. 	
 الطبيعــة العامــة ألعمــال الشــركة وتفاصيــل المنتجــات الرئيســية المباعــة أو 	

الخدمــات المقدمــة وأيــة منتجــات أو نشــاطات جديــدة مهمــة.
 إذا كان للشــركة نشــاط تجــاري خارجــي أو جــزء مــن أصولــه فــي الخــارج 	

يذكــر موقــع هــذا النشــاط أو األصــول وقيمتهــا .
 ــراءات 	 ــة  وب ــات التجاري ــل العالم ــة مث ــر الملموس ــول غي ــل األص تفاصي

ــول. ــذه األص ــى ه ــركة عل ــاد الش ــدى اعتم ــر م ــراع : يذك االخت
 تفاصيــل أي انقطــاع أو توقــف فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر 	

مالــي ملحــوظ خــالل االثنــى عشــر شــهر الماضيــة.

ــى أن . 4 ــرى عل ــتثمارات أخ ــة اس ــة وأي ــركات التابع ــي الش ــركة ف ــتثمارات الش ــان باس بي
ــي: ــن األت يتضم

تفاصيــل عــن األصــول غيــر الملموســة وإفــادة توضــح مــدى اعتمــاد  أ(   
االصــول. تلــك  علــى  التابعــة  وشــركاتها  الشــركة 

تفاصيــل أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة يمكــن أن تؤثــر تأثيــرا  ب(   
التابعــة. وشــركاتها  الشــركة  أعمــال  فــي  جوهريــا 

إستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية للنمو والتطور:. 5
 عناصر القوة والميزات التنافسية والتحديات التي تواجهها الشركة:	
 ــا أو 	 ــركة أو مجموعته ــا الش ــوم به ــية  تق ــتثمارات رئيس ــل أي اس تفاصي

تخطــط للقيــام بهــا بمــا فــي ذلــك التجهيــزات الجديــدة والمصانــع واألبحاث 
ــر ومواقــع تلــك االســتثمارات. والتطوي

 إقــرار يفيــد بعــدم وجــود نيــة إلجــراء أي تغييــر جوهــري لطبيعــة النشــاط 	
وإن كان هنــاك نيــة لذلــك وجــب تقديــم وصــف مفصــل عــن هــذا التغييــر 

وتأثيــره فــي نشــاط الشــركة وربحيتهــا .

البنوك وشركات التمويل التي تتعامل معها الشركة:. 6

بيان تطور رأس المال :. 7
 رأس مال الشركة الحالي:	

يوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة الشــركة الحالــي وتوزيــع رأس المــال علــى 
المســاهمين الذيــن يمتلكــون أكثــر مــن 5 %: 
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أسم 
المساهم 
الحالي

نوع الجنسية 
األسهم

كمية  
األسهم

القيمة 
اإلجمالية 

لألسهم

نسبة التملك 
في إجمالي رأس 

المال

 صافــي أصــول الشــركة عنــد اإلصــدار )تاريــخ المركــز المالــي الــذي علــى 	
أساســه تــم احتســاب صافــي األصــول(.

تفاصيل أدوات الدين المصدرة سابقا:. 8

بيان التأمين على أصول الشركة:. 9

التغطية مبلغ التاميناألصل المؤمن عليه
التأمينية

تاريخ انتهاء التامين

موقف القضايا والمنازعات خالل السنوات الثالث السابقة على الطرح:. 10
وفقــاً للشــهادة الصــادرة مــن المستشــار القانونــي للشــركة يتمثــل موقــف الشــركة 

مــن القضايــا والمنازعــات فيمــا يلــي:

بيان بعدد وفئات العاملين بالشركة والشركات التابعة:. 11
 ــة وأي 	 ــركاتها التابع ــركة وش ــدى الش ــون ل ــن يعمل ــخاص الذي ــدد األش ع

تغييــرات جوهريــة  علــى هــذا العــدد خــالل الســنة الماضيــة مــع بيــان توزيــع 
جنســية العامليــن حســب فئــات النشــاط الرئيســية.

بيان الرهونات واالمتيازات الحالية على أصول الشركــة:. 12

قــرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح السندات / الصكوك:. 13

أســـباب الطرح. . 14

ملخص لنصوص النظام األساسي للشركة:. 15
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رابعًا: النواحي المالية للشركــة .
ملخص لخطة العمل المستقبلية:. 16

ملخص البـــيانـــات المــاليــة التاريخية:. 17
  يذكــر البيانــات والتقاريــر الماليــة عــن الســنوات الثــالث الســابقة لتاريــخ 	

ــز  ــة المرك ــركة  وقائم ــي للش ــب القانون ــر المحاس ــمل تقري ــرح وتش الط
المالــي  وقائمــة الدخــل وقائمــة التغيــر في حقــوق الملكيــة وقائمــة التدفقات 
النقديــة شــريطة أن تكــون مدعمــة بالسياســات واإليضاحــات المتممــة لهــذه 
القوائــم وأن تكــون معــدة وفــق معاييــر التدقيــق والمحاســبة المعتمــدة لــدى 

الجهــة الرقابيــة.
 ــة 	 ــنوات المالي ــة للس ــة الخاص ــات المالي ــة للمعلوم ــدول مقارن ــر ج يذك

ــى  ــد عل ــاة أن يع ــخ الطــرح مــع مراع ــى تاري ــالث للشــركة الســابقة عل الث
ــدون  ــدول ب ــون الج ــة ، وأن يك ــركاتها التابع ــركة وش ــد للش ــاس موح أس
تعديــالت جوهريــة علــى القوائــم الماليــة المدققــة وأن يقــدم بشــكل يتفــق 

ــنوية. ــة الس ــم المالي ــع القوائ م
  يذكــر ملخــص ألهــم اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة واهم المؤشــرات 	

للســنوات الماليــة الثــالث للشــركة الســابقة علــى تاريــخ الطــرح كمــا يلــزم 
ايضــاح كل مــا يلــي :

ــي ذلــك الســندات والصكــوك أو  ــا ف ــكات بم ــل عــن الممتل تفاصي أ(   
. للتقلبــات  عرضــة  قيمتهــا  تكــون  التــي  االصــول  مــن  غيرهــا 
ــكل  ــات ل ــج العملي ــغيلي ونتائ ــي والتش ــن االداء المال ــات ع معلوم ب(   
ــمية أو دورات  ــل موس ــرات االداء وأي عوام ــي ومؤش ــاط رئيس نش

. بالنشــاط  متعلقــة  اقتصاديــة 
ــنة  ــن س ــة م ــات المالي ــي المعلوم ــة ف ــرات جوهري ــرح أي تغيي ش ج(   

. أخــرى  إلــى 
ــة أو  ــة أو مالي ــة أو اقتصادي ــات حكومي ــن أي سياس ــات ع معلوم د(   
نقديــة أو سياســية أثــرت أو يمكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري فــي 

العمليــات.
 يشــار إلــى أي تحفــظ فــي تقريــر مدقــق حســابات الشــركة علــى القوائــم 	

ــكل الشــركة أو  ــى هي ــة عل ــالت جوهري ــة إدخــال تعدي ــي حال ــة، أو ف المالي
ــة.  ــم المالي ــى السياســات المحاســبية أو القوائ عل

 تقريــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــأن أي تغييــر جوهــري علــى الوضــع 	
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المالــي والتجــاري للمصــدر خــالل الســنوات الثالثــة الســابقة علــى الطــرح 
والفتــرة منــذ آخــر تقريــر لمدقــق الحســابات وحتــى تاريخــه.

بيان السياسة المستقبلية لتــوزيـــع األربــاح الصافية للشركة:. 18
 ــركة ، 	 ــة الش ــن ربحي ــنوات ع ــالث س ــر ث ــة آلخ ــات اإلحصائي ــر البيان يذك

وقيمــة األربــاح الموزعــة  آلخــر ثــالث ســنوات ســابقة علــى تاريــخ الطــرح، 
ــى الســهم الواحــد،  ــد عل ــال ، والعائ ــى رأس الم ــاح الموزعــة إل ونســبة األرب

ــى رأس المــال.  ــد عل والعائ
 يذكر سياسة الشركة الحالية والمستقبلية  لتوزيع األرباح.	

آلية تسعير السندات / الصكوك:. 19
  تذكر األسس التي يعتمد عليها في تحديد سعر الطرح و العائد.	

بالقــروض والتســهيالت االئتمانيــة والمديونيــات علــى . 20 بيــان  التمويــل:  مصــادر 
الشــركة وأهــم شــروطها:

 ــة 	 ــل أو طويل ــرة األج ــت قصي ــواء كان ــركة س ــل الش ــادر تموي ــان بمص بي
األجــل وذلــك بهــدف تعريــف المســتثمر بنســبة مصــادر التمويــل الداخليــة 

ــة. ــى نســبة المصــادر الخارجي إل
 بيــان لجميــع الديــون المترتبــة علــى الشــركة ســواء كانــت قصيــرة األجــل 	

أو طويلــة األجــل ويجــب إعــداد البيــان علــى أســاس موحــد فــي أحــدث تاريــخ 
ممكــن مــن الناحيــة العمليــة ، يتضمــن المبلــغ اإلجمالــي ألدوات الديــن القائمة  
مــع التمييــز بيــن القــروض المشــمولة بضمــان شــخصي أو غيــر المضمونــة 
ــم  ــة برهــن أوتقدي ــر المضمون ــة برهــن أو غي بضمــان شــخصي أو المضمون
إقــرار ينفــي ذلــك وكذلــك المبلــغ اإلجمالــي لجميــع القــروض األخــرى 
ــا  ــات وأنواعه ــح الضمان ــى المكشــوف مــع توضي ــا فــي ذلــك الســحب عل بم
ــكات  ــى ممتل ــاء عل ــوق واألعب ــع الحق ــك جمي ــه، وكذل ــن وأنواع والره
الشــركة والضمانــات التــي قدمهــا وااللتزامــات المحتملــة أو تقديــم إقــرار 

ينفــي ذلــك.

ــى . 21 ــدرة عل ــوك والق ــندات / الصك ــرة الس ــالل فت ــة خ ــة المتوقع ــات النقدي التدفق
ــداد. الس

خامسًا: بـيانات أخـــــرى.
ــل . 22 ــركة بإبرامها)قب ــت الش ــي قام ــات الت ــود واالتفاقي ــة والعق ــداث الجوهري األح

ــرح(:   ــة الط ــاء عملي وأثن
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 التعامــالت والصفقــات التــي تمــت خــالل الســنوات الثــالث الســابقة علــى تاريخ 	
الطــرح وكذلــك المزمــع قيــام الشــركة بهــا مســتقبال مــع األطــراف ذوي 
العالقــة ، ويوضــح البيــان اســم الطــرف ذي العالقــة  وطبيعــة العالقــة وطبيعة 

المعاملــة وقيمتهــا الماليــة.
 ــي نشــاط 	 ــر ف ــي تؤث ــة والمســتقبلية الت ــة الحالي ــات الهام ــود واالتفاقي العق

ــر الشــركة. الشــركة حســب تقدي
 ــر 	 ــوض غي ــاطة أو أي ع ــاب وس ــات أو أتع ــوالت أو خصوم ــة عم ــل أي تفاصي

نقــدي منحتهــا الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل الســنوات الثالث 
الســابقة علــى تاريــخ الطــرح ، باإلضافــة إلــى أســماء أي مــن أعضــاء مجلــس 
ــى  ــوا عل ــار التنفيذييــن  الذيــن حصل اإلدارة الحالييــن أو المقترحيــن أو كب
ــدم  ــع تق ــل هــذه المناف ــح مث ــي حــال عــدم من ــات ، وف ــك الدفع أي مــن تل

الشــركة إقــراراً بذلــك.

هيـــكل إدارة الـشـــركــة.  . 23
 ــام 	 ــب النظ ــه حس ــدة واليت ــركة وم ــس إدارة الش ــاء مجل ــدد أعض ــان ع بي

ــة. ــة والعملي ــم العلمي ــن مؤهالته ــذة ع ــركة ونب ــي للش األساس
 هيكل الشركة اإلداري. 	

بيان بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة.

الجنسيةالصفةاالســــم

 شروط األهلية واالنتخاب والعزل. 	

  اختصاصات ومسؤوليات مجلس اإلدارة. 	

 ــة 	 ــم العلمي ــن مؤهالته ــذة ع ــة ونب ــؤولين بالشركــ ــن المس ــان المديري بي
ــة. والعملي

الجنسيةالصفةاالســــم
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ــار  تقريــر عــن حــاالت إفــالس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كب 	 

التنفيذييــن.

ــس اإلدارة   ــاء مجل ــة ألعض ــة الممنوح ــا العيني ــآت والمزاي ــوع المكاف مجم 	 
التنفيذييــن. وكبــار 

ملخص عقود العمل الحالية ألعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين. 	 

بيــان الملكية المباشــرة وغيــر المباشــرة لمجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذيين  	 
فــي رأس مــال الشــركة ، ومســاهمتهم فــي الشــركات التــي تعمــل فــي نفــس 

مجــال الشــركة.

ملخص اللوائح الداخلية بالشركة . 	 

بيــان المراكــز الوظيفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذيــة العليــا  	 
ــرى. ــاهمة األخ ــركات المس ــة، والش ــركات التابع ــي الش ف

ممارسات أعضاء مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات. 	 

تعـهـدات المسـتشـاريـن بشأن مستند الطرح.  .24  

فــي هــذا البنــد يتــم عــرض التعهــد الصــادر مــن كل طرف مــن األطــراف المشــاركة 
ــي الطرح.  ف

التعهد الصادر من مجلس ادارة الشركة. 	 

التعهد الصادر من المستشار المالي /مدير الطرح.  	 

التعهد الصادر من مدقق الحسابات الطرح. 	 

التعهد الصادر من المستشار القانوني.  	 
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اإلقرارات المرفقة بمستند الطرح

التعهد الصادر من مجلس ادارة الشركة.

التعهد الصادر من المستشار المالي /مدير الطرح. 

التعهد الصادر من مدقق الحسابات الطرح.

التعهد الصادر من المستشار القانوني. 
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إقرار المستشار القانوني
ــة  ــأن كاف ــي لشــركة  .... شــركة مســاهمة ، ب ــد نحــن المستشــار القانون نتعه
المســتندات والعقــود واإلجــراءات والجوانــب القانونيــة المتعلقــة بالشــركة وبطــرح 
ــة ،  ــة القانوني ــا مــن الناحي ــا ومراجعته ــم االطــالع عليه ــد ت ــوك ق الســندات / الصك
ــن  ــا م ــي تمكن ــة الت ــدات الكافي ــات  والتأكي ــى المعلوم ــول عل ــم الحص ــد ت ــه ق وان
إبــداء رأينــا القانونــي فيهــا ، ونؤكــد عــدم وجــود أي مخالفــات قانونيــة بالشــركة 
كمــا إن كافــة المســتندات واإلجــراءات والعقــود ســليمة مــن الناحيــة القانونيــة ، وال 
ينتــج عنهــا أي التزامــات مســتقبلية علــي المســتثمرين غيــر مفصــح عنهــا بمســتند 
الطــرح، كمــا أن كافــة اإلجــراءات والجوانــب القانونيــة المتعلقــة بطــرح الســندات / 

الصكــوك لالكتتــاب العــام تتماشــي مــع التشــريعات والقوانيــن.

االسم:

التوقيع:

الختم:
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إقرار المستشار المالي / مدير الطرح

ــة  ــر الطــرح لعملي ــن أو مدي ــر نحــن ....................... المستشــارين الماليي نق
ــا  ــاهمة - ، وبصفتن ــركة مس ــركة  ..............- ش ــوك لش ــندات / الصك ــرح الس ط
منفرديــن ومجتمعيــن ، 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 الســندات والصكــوك.

ونتحمــل كامــل المســئولية فيمــا يتعلــق بصحــة المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي 
مســتند الطــرح ،  ونؤكــد علــى  إن مســتند الطــرح تحتــوي علــى كافــة المعلومــات 
الهامــة والضروريــة لتمكيــن المســتثمرين مــن تقييــم الفرصــة االســتثمارية وتحديــد 
ــه ال توجــد  ــوك المطروحــة ، وإن ــي الســندات / الصك ــع ومخاطــر االســتثمار ف مناف
إيــه معلومــات ناقصــة أو مضللــة  تــم إدراجهــا بالمســتند ، كمــا لــم يتــم إغفــال إي 

وقائــع أو إحــداث هامــة قــد تؤثــر فــي القــرار االســتثماري للمكتتبيــن.

و نقــر بااللتــزام بتعليمــات الجهــة الرقابيــة و كافــة الجهــات الرســمية ذات الشــأن 
بعمليــة طــرح الســندات / الصكــوك وعــدم تعديــل أو إضافــة  أي بيانــات أو معلومــات 
إال بعــد الحصــول علــى موافقــة الجهــة الرقابيــة وإخطــار الجمهــور بذلــك ،  كمــا 
ــتند  ــر مس ــن توفي ــد م ــرح والتأك ــة الط ــير عملي ــتمرة لس ــة المس ــد بالمتابع نتعه
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 الســندات / الصكــوك للمكتتبيــن و بإعــادة األمــوال الفائضــة 
مــن االكتتــاب وفقــا للشــروط الــواردة فــي مســتند الطــرح، والضوابــط التــي تضعهــا 

الجهــة الرقابيــة.

التوقيعالصفةاالسم
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إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

ــة........   ــن بشركــــ ــن ومنفردي ــس اإلدارة مجتمعي ــاء مجل ــن أعض ــر نح نق
ــي: ــا يل ــاهمة« بم ــة مس »شركــــ

 ــا لشــغل 	 ــي تؤهلن ــة والت ــة الكامل ــة التجاري ــع بالشــخصية القانوني ــا نتمت أنن
ــرار. ــذا اإلق المراكــز المذكــورة به

 ــا ال نمتلــك أي حصــة فــي أســهم الشــركة عــدا مــا 	 ــا أو أي مــن أقاربن أنن
ــر  ــا مصلحــة مباشــرة أو غي ــس لن ــه لي ــاب، وأن ــم ذكــره بمســتند االكتت ت
مباشــرة بموجــب اتفــاق خطــي أو شــفهي قائــم أو محتمــل وقــت إعــداد هــذه 

المســتند عــدا مــا تــم ذكــره بمســتند الطــرح.

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

 ــي والتجــاري 	 ــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المال ــاك أي تغيي ــم يكــن هن ل
ــالث ســنوات الســابقة . ــة خــالل الث ــن شــركاته التابع للمصــدر أو أي م

 لــم نتلــق 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 بمســتند الطــرح.



التوقيعالصفةاالسم
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إقرار مدقق حسابات الطرح

نقــر نحــن ..............  مدقــق حســابات الطرح ألســهم شــركة ............ )شــركة 
مســاهمة ( بأنــه تــم التدقيــق علــى   مصروفــات الطــرح الــواردة فــي هــذه المســتند 
ــات  ــر الطــرح وجه ــع مدي ــت م ــي أبرم ــات الت ــن االتفاقي ــم اســتخراجها م ــي ت والت
تلقــي االكتتــاب والمستشــارين المالييــن والقانونييــن والمســتندات الخاصــة بالدعايــة 
ــا  ــغ المســددة عنه ــاب والمبال ــات االكتت ــى طلب ــق عل ــه ســيتم التدقي واإلعــالن ، وأن
ــى  ــادة إل ــه وعوائدهــا واألمــوال المع ــغ الفائضــة عن ــة التخصيــص والمبال ، ومراجع

المكتتبيــن.  

االسم

الصفة
التوقيع
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ملحق رقم 2
إقرار عضو مجلس اإلدارة

ــراراً  ــدم إق ــع ويق ــركة أن يوق ــس إدارة الش ــن مجل ــو م ــى كل عض ــب عل يج
ــة: ــات اآلتي ــى المعلوم ــوي عل يحت

االسم الرباعي.( 1
رقم جواز السفر.( 2
تاريخ الميالد.( 3
محل اإلقامة.( 4
الجنسية.( 5
المؤهالت العلمية.( 6
الخبرة العملية على مدى السنوات الخمس الماضية.( 7
اســم الشــركة او الشــركات التــي تشــغل فيهــا عضو مجلــس إدارة أو شــريك ( 8

. من متضا
ــح واق مــن اإلفــالس او أحــكام ( 9 عــدم صــدور حكــم باإلفــالس أو ترتيــب صل

ــي  ــارس قضائ ــن ح ــركة، أو تعيي ــة ألي ش ــة قصري ــاذ او تصفي ــة النف واجب
عليهــا خــالل الفتــرة التــي كنــت تعمــل فيهــا عضــو فــي مجلــس إداراتهــا او 

شــريك متضامــن فيهــا والمعلومــات الكاملــة عــن ذلــك.
عدم صدور حكم بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.( 10
هــل ســبق رفــض قبــول أو تجديــد عضويتــك فــي أي هيئــة مهنية أو مؤسســة ( 11

أو جمعيــة أو ســوق ماليــة فــي أي مــكان ؟ وهل ســبق فــرض قيــود أو إجراءات 
تأديبيــة عليــك أو ســحب عضويتــك مــن أي هيئــة تنتمــي أو كنــت تنتمــي 
إليهــا ؟ وهــل كنــت حاصــاًل علــى شــهادة ممارســة مهنيــة مقيــدة بشــروط ؟ 

إذا كانــت اإلجابــة نعــم ، أذكــر التفاصيــل الكاملــة.
 12(  إقرار بالصيغة اآلتية :

ــو  ــي )عض ــا ___________________ ، بصفت ــمك هن ــب اس ــا _____________ )أكت أن
مجلــس إدارة / شــريكاً متضامنــاً( في شــركة ______________ )أذكر اســم الشــركة( 
)المشــار إليهــا بالشــركة( أقــر بــأن اإلجابــات علــى جميــع األســئلة الــواردة أعــاله 

هــي إجابــات صادقــة وكاملــة.
ــات  ــع الهيئ ــة م ــات ذات عالق ــادل أي معلوم ــة بتب ــة الرقابي ــوض الجه ــذا أف وبه
والــوكاالت والجهــات المســؤولة عــن اإلشــراف علــى الخدمــات الماليــة وأي جهــات 

ــة. ــرى ذات عالق أخ
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ملحق )3(
محتويات سند العهدة

ــندات/الصكوك،  ــاص بالس ــدة  الخ ــند العه ــدار وس ــرة اإلص ــن نش ــب ان تتضم يج
ــا،  ــدرة اقتراضه ــة المص ــن للجه ــي يمك ــغ الت ــغ او المبال ــدد المبل ــي تح ــود الت القي
فعلــى الجهــة المصــدرة االلتــزام بتلــك القيــود وفقــا لشــروط الســندات/الصكوك أو 
ســند العهــدة ذات الصلــة ، و فــي حــال ان شــروط  نشــرة إصــدار الســندات/الصكوك 
أو ســند العهــدة ذات الصلــة ال يحتــوي علــى اي قيــود صراحــة، يجــب ان يعتبــر أنهــا 

تتضمــن بعــض القيــود، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــا  ــيير أعماله ــة تس ــا لمواصل ــارى جهده ــذل قص ــوف تب ــدرة س ــة المص )أ( أن الجه
ــة. ــليمة وفعال ــة س بطريق

 )ب( يتوجب على المصدر:
)1( توفير كل الحسابات أو السجالت األخرى للجهة المصدرة، لالطالع عليها 

من قبل أمين العهدة. 

)2( إعطــاء اميــن العهــدة  مثــل هــذه المعلومــات او ايــة مســتندات عنــد طلبــه 
لهــا .

ــندات/الصكوك  ــة الس ــن حمل ــب م ــتالم طل ــد اس ــدرة، عن ــة المص ــى الجه )ج( عل
ــة االســمية للســندات الصــادرة: - ــن القيم ــل 10% م ــى األق ــون عل ــن يملك  الذي

)1( ارســال إشــعار إلــى جميــع حملــة تلــك الســندات/الصكوك علــى عناوينهــم 
المحــددة فــي ســجل حملــة الســندات.

         )2( اإلعــالن فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن علــى األقــل، موجهــة إلى جميع 
حملــة تلــك الســندات/الصكوك ،وذلــك لعقــد اجتمــاع لحملــة تلك الســندات/
الصكــوك للنظــر فــي الحســابات والبيانــات الماليــة التــي قدمــت مؤخــرا إلــى 
اميــن العهــدة مــن قبــل الجهــة المصــدرة، لدراســتها وإعطــاء توجيهــات ألميــن 
العهــدة فيمــا يتعلــق بممارســة الصالحيــات الممنوحــة لــه، وذلــك فــي الوقــت 
والمــكان المحدديــن فــي اإلشــعار واإلعــالن برئاســة شــخص مرشــح مــن قبــل 
اميــن العهــدة أو أي شــخص آخــر يعيــن مــن قبــل حملــة الســندات الحاضــرة 

فــي االجتمــاع.
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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