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هدفي األول أن ت�كون بالدنا
نموذج ًا ناجح ًا ورائد ًا في العالم
على كافة األصعدة ،وسأعمل
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والعب ًا أساسي ًا في أسواق
العالم
صاحب السمو الملكي األمري محمد بن سلمان بن عبد العزي�ز آل سعود
ولي العهد  ،رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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سارة السحيمي

المهندس خالد الحصان

للتوجــه
“تشــهد المملكــة حاليــ ًا تغــرات اقتصاديــة إي�جابيــة
ّ

“نســعى في الســوق المالية الســعودية “تداول” ألن نكون

رئيس مجلس اإلدارة:

نحــو تطبيــق الممارســات العالميــة وتحقيــق التنــوع والنمــو،

ونســعى فــي الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” لتحقيــق
جليــا مــن خــال المكانــة التــي
هــذا التوجــه والــذي يظهــر
ً
وعالميــا”
إقليميــا
نجحنــا فــي الوصــول إليهــا كســوق رائــدة
ً
ً

المدير التنفيذي:

ســوق ًا ماليــة رائــدة إقليميــ ًا مــن حيــث الحجــم والســيولة
والت�أثــر عــر تحقيــق خططنــا الطموحــة الهادفــة إلــى تطويـ�ر
الســوق الماليــة الســعودية باســتمرار ،وعلــى ضــوء رؤيــة
المملكــة  2030نســعى أيضــ ًا إلــى جــذب المســت�ثمري�ن مــن
مختلــف أنحــاء العالــم مــن خــال الت�أكــد مــن تطبيــق أفضــل
المعايـ�ي العالميــة التــي تلبــي متطلبــات المسـت�ثمر المحلــي
وتناســب تطلعــات المســت�ثمر األجنبــي”
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مقدمة
دليــل اإلدراج هــو نظــرة شــاملة علــى المعلومــات المهمــة
المتعلقــة بــرؤوس أمــوال الشــركات وطريقــة طرحهــا أو
زيادتهــا مــن خــال الســوق الماليــة وذلــك علــى شــكل:
 طروحات األسهم. أدوات الدين. األوراق المالية األخرى.وتعــد خطــوة الدخــول إلــى الســوق الماليــة -ســواء علــى
ـوة مهمــة نحــو تطوي ـ�ر أي
شــكل أســهم أو أدوات ديــن -خطـ ً
د كبيـ ٍر فــي زيــادة حجمهــا ونشــاطها
شــركة ،وتســهم إلــى حـ ٍّ
التجــاري واســتدامة أعمالهــا.
وتعتــر شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) مركــز ًا
للســوق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ،وتعمــل
علــى تمكــن الشــركات مــن الوصــول إلــى المســت�ثمري�ن
األفــراد والمؤسســاتي�ي مــن خــال منظومــة عمــل مت�كاملــة
وخدمــات متطــورة .وقــد بلــغ عــدد الشــركات والصناديــق
العقاريــة وأدوات الديــن فــي “تــداول” بنهايــة عــام 2018م
نحــو  262إدراج .القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة
تجــاوزت  1,859مليــار ريــال ســعودي (  495مليــار دوالر ) .
حيــث توفــر تــداول ســوقا رئيســية وســوقا موازيــة “نمــو”
يتــم مــن خاللهــا إدراج الشــركات بحســب اللوائــح واألنظمــة
ذات العالقــة .كمــا تقــدم “تــداول” ســوقا متخصصــة بــأدوات
الديــن الخاصــة بالشــركات ،بلغــت قيمتهــا الســوقية بنهايــة
عــام 2018م  24.1مليــار ريــال ســعودي (  6.4مليــار دوالر)
و  254.86مليــار ريــال ســعودي ( $67.96مليــار) أدوات ديــن
حكوميــة مدرجــة فــي الســوق الســعودي.
وفــي إطــار تحقيــق رؤيــة  ،2030تشــهد الســوق الماليــة
متســارعة مــن التغيــ�يات تشــمل تحســن
وتــرة
الســعودية
ً
ً
البنيــة التحتيــة للســوق ،وإطــاق أســواق ومنتجــات
توفــر الســوق الماليــة الســعودية
وخدمــات جديــدة .كمــا
ّ
فــرص للشــركات تمكنهــم مــن الوصــول إلــى المســت�ثمري�ن
األفــراد والمؤسســاتي�ي محل ًّيــا ،إقليميــ ًا ،وعالميــ ًا .وذلــك
بدعـ ٍ
ـم اقتصــادي متــن ،حيــث يحتــل اقتصــاد المملكــة العرب�يــة
الســعودية المرتبــة التاســعة عشــر علــى مســتوى العالــم
مــن حيــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي ( ، )١كمــا تص ّنــف الســوق
عالميــا.
الماليــة الســعودية كســوق ناشــئة
ً
وألجــل توفــر دليــل يلخــص خربات وتجــارب اإلدراج ،ويسـ ّلط الضوء
علــى أهــم اللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة؛ فقــد تــم التعــاون
فــي دليــل اإلدراج لعــام 2019م مــع رعــاة رســمي�ي ،وهــم:
 إتش إس بي سي العرب�ية السعودية إنستيكتيف بارترنز االست�ثمار كابيتال الرياض المالية اإلنماء لالست�ثمار فالكم للخدمات الماليةباإلضافــة إلــى شــريكنا االســراتيجي هيئــة الســوق الماليــة
“الهيئــة” ،وذلــك بهــدف توعيــة الشــركات بالفــرص التــي
يتيحهــا اإلدراج ،ومســاعدتها وإرشــادها خــال عمليــة اإلدراج،
والت�أكــد مــن دخولهــا إلــى الســوق الماليــة الســعودية بــكل
ثقــة وإســتعداد.
( )١المصدر :بيانات البنك الدولي
World Bank Data, https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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مقدمة
يعتــر تواصــل الشــركات مــع المس ـت�ثمري�ن حجــر األســاس للعالقــة التــي تجمعهــم،
وســهولة التواصــل ومرونتــه هــو قيمــة مضافــة تصنــع الفــارق فــي الثقــة
�جابــا علــى الســوق.
المتبادلــة بــن الطرفــن وينعكــس ذلــك إي ً
مهمــا فــي مســاعدة
دورا
لــذا تلعــب شــركة الســوق الماليــة الســعودية “تــداول”
ً
ً
الشــركات علــى التواصــل مــع المس ـت�ثمري�ن بهــدف تموي ـ�ل أعمالهــم وتنميتهــا .إذ
ُيمكــن للشــركات دخــول الســوق مــن خــال إصــدار أوراق ماليــة متمثلــة باألســهم
منظمــة وتقنيــات حديثــة تســاهم فــي دعــم
أو أدوات الديــن ،عــر ســوق ماليــة
ّ
الشــركات للدخــول للســوق الماليــة وتنميــة رؤوس أموالهــا والحصــول علــى
الســيولة المطلوبــة وتــداول أوراقهــا الماليــة بــكل يســر وســهولة.
�تضمــن “تــداول” العديــد مــن المصطلحــات التــي يجــب توضيحهــا لت�كــون نــرة
وت
ّ
التفاهــم ســهلة وواضحــة لــكل المتعاملــن مــن خــال “تــداول” ،حيــث يشــر مصطلــح
عــادة إلــى الخطــوة التــي ت�تعهــد فيهــا الشــركة بتقديــم طــرح عــام
الطــرح العــام
ً
ألســهمها ( )IPOللجمهــور ومــن ثــم اإلدراج والتــداول .وت�تحــول الشــركة مــن خــال
الطــرح العــام مــن شــركة ذات ملكيــة خاصــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة متداولــة،
وتعــد مرحلــة اإلدراج أحــد أهــم المحطــات فــي تاريــ�خ تطــور الشــركات ونموهــا
وإســتدامتها.
وتنقســم عمليــة طــرح األســهم للجمهــور وإدراجهــا للتــداول فــي الســوق الماليــة
إلــى مرحلتــن أساســيتني:
المصدرة.
للجهة
الداخلي
واالستعداد
التجهيز
 مرحلة تحضريية ت�تضمنُ
 مرحلة الطرح العام التي تشمل تسوي�ق وطرح وإدراج وتداول األسهم.المصــدرة مــع عــدد مــن الجهــات الخارجيــة،
وخــال هاتــن المرحلتــن ت�تعامــل الشــركة ُ
تشــمل المستشــار المالــي ،المستشــار القانونــي ،الهيئــة وتــداول ،وكل مــن
المســت�ثمري�ن األفــراد والمؤسســاتي�ي.
كمــا ُيطلــب مــن الشــركة التــي تقــرر الشــروع فــي إجــراء الطــرح العــام أن تقــوم
بتعيــ�ي مستشــار مالــي ،أو شــخص مر ّخــص لــه مــن قبــل الهيئــة ،لتوجيــه وإدارة
الشــركة خــال عمليــة الطــرح واإلدراج ،وتقديــم طلــب الطــرح والتواصــل مــع
المصــدرة ،ومســاعدة الشــركة فــي التســوي�ق
الهيئــة و“تــداول” نيابــة عــن الجهــة ُ
للمســت�ثمري�ن المحتملــن.
وفقــا لقواعدهــا
بعــد ذلــك ،تقــوم الهيئــة بالموافقــة علــى طــرح األســهم
ً
ولوائحهــا ،وتوفــر إطــار تنظيمــي يحقــق الشــفافية والوضــوح لتنظيــم أعمــال
وفقــا لقواعــد
وأنشــطة الســوق الماليــة ،فيمــا يكــون دور “تــداول” بــإدراج األســهم
ً
اإلدراج وذلــك مــن خــال اإلدراج فــي الســوق الرئيســية أو نمــو – الســوق الموازيــة.
عامــا فإنهــا تضــم لمالكيهــا مســت�ثمري�ن جــدد مــن
طرحــا
عندمــا يتــم طــرح الشــركة
ً
ً
أفــراد ومؤسســات ،وهــذا يشــكل بدايــة عالقــة جديــدة داخــل الشــركة .ولت�كــون
البدايــة علــى قواعــد صحيحــة ومســتدامة فــا بــد أن يتــم إعطــاء مالكــي الشــركة
الجــدد البيانــات والمعلومــات والتطــورات المتعلقــة بهــا ،مــن خــال اإلفصــاح
وااللتزامــات المســتمرة بشــكل ٍ كامــل وواضــح ،وكذلــك مــن خــال مشــاركتهم فــي
جمعياتهــا العموميــة بطريقــة تمكنهــم مــن إبــداء آرائهــم بالشــكل الــذي يســاهم
فــي تطويــ�ر مســار الشــركة ومســتقبلها.
لمصــدري األوراق الماليــة المرتقبــن وأصحــاب
ســيقدم
هــذا الدليــل
ً
ّ
لمحــة عامــة ُ
األعمــال ومــاّك الشــركات والمســت�ثمري�ن عــن مراحــل االنضمــام إلــى الســوق
نظــرة عامــة عــن األســواق الماليــة والقنــوات
ســيقدم
الماليــة الســعودية ،كمــا
ً
ّ
االســت�ثمارية المتاحــة مــن خاللهــا.

عن السوق
المالية السعودية
سوقا متطورة بلغ حجم
ُتعد السوق المالية السعودية
ً

الطروحات فيها ما بني عامي 2013م و2018م من
أسهم وأدوات دين ما يقارب
()2
مليار ريال سعودي.

412.86

وفــي عــام 2018م ،تــم طــرح مــا يقــارب  4.24مليــار ريــال،
كان نصيــب الســوق الرئيســية منهــا  4.21مليــار ريــال ،و32
مليــون ريــال ســعودي للســوق الموازيــة  -نمــو .كمــا بلــغ
إجمالــي قيمــة األســهم فــي عــام 2018م ممثلــة فــي
إجمالــي القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة  1,859مليــار
ريــال ســعودي ،وبلــغ حجــم التــداوالت الســنوية فــي الســوق
 871مليــار ريــال ســعودي .حيــث انــه فــي الفــرة بــن عامــي
2013م و2018م تــم طــرح أســهم طرحــا عامــا بإجمالــي بلــغ
 48.78مليــار ريــال ســعودي ،كمــا تــم طــرح أكــر مــن 96.91
مليــار ريــال ســعودي علــى شــكل زيــادة رؤوس أمــوال
للشــركات المدرجــة.
ويت�كــون الســوق مــن عــدة قطاعــات مختلفــة ،يم ّثــل فيهــا
القطــاع المالــي (البنــوك والت�أمــن) وقطــاع المــواد
األساســية الجــزء األكــر مــن الســوق ،يأتــي بعدهــا قطاعــات
االتصــاالت والســلع طويلــة األجــل والمرافــق العامــة.
ٍ
وكنظــرة عامـــة لنســـب ملكـيـــة الســوق بــن المؤســســــات
الســــعوديـــــــة والمؤســـســـــــات المرتــبـــطــــــــة بالــحــكــومــــــــــــة
أن ملكيــة األســهم فــي الســوق
والمسـت�ثمري�ن األفــراد ،نجــد ّ
متوزعــة عليهــم بالتســاوي تقري ً�بــا.
أن ملكيــة مسـت�ثمري دول مجلس التعاون
وعلــى الرغــم مــن ّ
حاليــا نســبة قليلــة مــن إجمالــي
الخليجــي واألجانــب تمثــل
ً
ال أنهــا واصلــت النمــو بشــكل ســريع خــال
المســت�ثمري�ن إ ّ
أن التطــورات التــي شــملت
ـع
ـ
المتوق
ـن
ـ
وم
ـة،
الفــرة الماضيـ
ّ
الســماح للمســت�ثمري�ن األجانــب المؤهلــن ( )QFIsبالدخــول
إلــى الســوق الماليــة الســعودية ستســاهم وبشــكل ٍ كبــر
فــي زيــادة مشــاركة المســت�ثمري�ن األجانــب فــي الســوق،
خصوصــا بعــد انضمــام الســوق الماليــة الســعودية إلــى
ً
مؤشــر “فوتســي رســل” و “أم أس ســي آي” و “اس انــد
بــي داو جونــز” ضمــن مؤشــرات األســواق الناشــئة والــذي
مؤخــرا ،وتســجيل أكــر مــن  130مســت�ثمر
تــم اإلعــان عنــه
ً
أجنبــي مؤهــل حتــى تاريخــه.
وبالنســبة لســوق أدوات الديــن الخاصــة بالشــركات ،فقــد
بلــغ حجــم أدوات الديــن الخاصــة بالشــركات والــذي تــم
قياســه بنســبة مســتحقات األصــول القائمــة  5.2مليــار ريــال
فــي نهايــة عــام 2018م ،حــن ارتفــع إجمالــي المبلــغ فــي
الفــرة مــا بــن 2013م و2018م ليصــل إلــى  115.2مليــار ريــال
ســعودي مــن ديــون الشــركات؛ حيــث تشــكل البنــوك ،والنقــل،
والنفــط ،والغــاز ،والبرتوكيماويــات غالبيــة ســوق أدوات
الديــن الخاصــة بالشــركات.
( )2المصدر :تقاري�ر تداول اإلحصائية السنوية ()2018-2013
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تداول
بوابة السوق
المالية السعودية
يعــود تاريــ�خ التــداول فــي الســعودية إلــى منتصــف
الثالثينيــات الميالديــة ،عندمــا تــم ت�أســيس “الشــركة العرب�يــة
للســيارات” باعتبارهــا أول شــركة مســاهمة فــي المملكــة
وأدى التوســع المنتظــم فــي األســواق
العرب�يــة الســعودية.
ّ
الملكيــة المحليــة لجــزء مــن البنــوك
االقتصاديــة وإدخــال ُ
األجنبيــة إلــى ظهــور أنشــطة ســوق الشــركات حتــى ت�أسســت
الهيئــة فــي  16مــن يونيــو 2003م الموافــق  2/6/1424هـــ.
وفــي  19مــن مــارس 2007م ،وافــق مجلــس الــوزراء علــى
ت�أســيس شــركة الســوق الماليــة الســعودية “تــداول”
بموجــب المــادة  20مــن نظــام الســوق الماليــة.
ومــع مــرور األعــوام والتوســع الكبــر فــي االقتصــاد المحلــي
وحاجــة الشــركات إلــى الوصــول لشــريحة واســعة مــن
المســت�ثمر ي�ن؛

بلــغ مجمــوع اإلدراجــات فــي الســوق

الرئيســية والموازيــة 262

وورقــة ماليــة وأدوات

شــركة

ديــن،

حيــث أدرجــت  190شــركة فــي الســوق الرئيســية وعشــرة
شــركات فــي نمــو – الســوق الموازيــة و 62إصــدار ألدوات
الديــن بنهايــة عــام 2018م.
أيضــا بــإدراج
وباإلضافــة إلــى إدراج األســهم ،تقــوم “تــداول” ً
وتــداول الســندات والصكــوك وكذلــك الصناديــق (ريتــس)
وصناديــق المؤشــرات المتداولــة (العقاريــة المتداولــة )ETF
كمــا يضــم مؤشــر الســوق الرئيســية (تاســي) جميــع
الشــركات المدرجــة فــي ســوق “تــداول” الرئيســية وهــو
أحــد المؤشــرات الرئيســية الموثــوق بــه لــدى المس ـت�ثمري�ن،
ويعتمــد علــى أداء الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم
الســعودية .كمــا تقــوم “تــداول” بنشــر مؤشــرات قطاعــات
وفقــا للمعيــار العالمــي لتصنيــف القطاعــات (.)GICS
مختلفــة
ً
“تــداول” مملوكــة بالكامــل لصنــدوق االســت�ثمارات العامــة،
وســوف يكــون لرؤيــة المملكــة  2030والربامــج التــي ت�تبعهــا
ت�أثــر ملحــوظ علــى تطويــ�ر الســوق الماليــة الســعودية،
مركــزا
ممــا ســيم ّكن “تــداول” مــن تعزيــ�ز مكانتهــا باعتبارهــا
ً
مهمــا فــي المنطقــة ،كمــا تهــدف “تــداول” ومــن خــال
مال ًّيــا
ًّ
ـوقا ماليــة مت�كاملــة
ـ
س
ـح
ـ
تصب
أن
ـى
ـ
إل
ـراتيجية
ـ
االس
ـا
ـ
خططه
ً
بحلــول عــام .2025

خدمات تداول للشركات والمشاركني في السوق:
 اإلدراج في السوق الرئيسية ،ونمو  -السوق الموازيةللمصدريـ�ن الراغبني
تقـ ّ
ـدم “تــداول” منتجــات وخدمــات اإلدراج ُ
فــي الدخــول إلــى الســوق الماليــة الســعودية وســوق
وأدوات الديــن ،حيــث تديــر “تــداول” الســوق الرئيســية ونمــو -
ـة إلــى ســوق خاصــة بــأدوات الديــن
الســوق الموازيــة  ،إضافـ ً
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ـتهدفة بذلــك الشــركات الراغبــة فــي النمــو ،وتصنــف
مسـ
ً
وفقــا
القطاعــات فــي الســوق الماليــة
ً
للمعيــار العالمــي لتصنيــف القطاعــات
 GICSوالتــي تــم تطبيقهــا فــي ينايــر
2017م وتشــمل

20

قطاعــا ت�تضمــن:
ً

الطاقــة والمــواد األساســية والســلع الرأســمالية والخدمــات
التجاريــة والمهنيــة والنقــل والســلع طويلة األجــل والخدمات
االســتهالكية واإلعــام وتجزئــة الســلع الكماليــة وتجزئــة
األغذيــة وإنتــاج األغذيــة والرعايــة الصحيــة واألدويــة والبنوك
واالســت�ثمار والتمويــ�ل والت�أمــن واالتصــاالت والمرافــق
العامــة والصناديــق العقاريــة المتداولــة وإدارة وتطويــ�ر
العقــارات ،ويتم ّثــل بــدء إدراج الشــركات مــع حفــل اإلدراج
الخــاص بالشــركة المدرجــة ،وتســتمر “تــداول” والهيئــة بدعــم
الشــركة المدرجــة بعــد اإلدراج وذلــك مــن خــال تقديــم دورات
تدري�بيــة فــي الحوكمــة واإلقتصــاد والعديــد مــن المواضيــع
األخــرى.

 خدمات التداولتقــدم ”تــداول“ مجموعــة مــن الخدمــات التــي تفيــد جميــع
المســت�ثمري�ن ،حيــث تمتلــك منصــة حديثــة للتــداول توفــر
تجربــة تــداول سلســة مــن خــال األتمتــة الكاملــة لــدورة
التــداول ،والتــي يتــم عــن طريقهــا مطابقــة جميــع أنشــطة
التــداول وت�أكيدهــا وتنفيذهــا إلكرتون ًّيــا مــن خــال تســوية
صفقــات األوراق الماليــة المدرجــة خــال يومــي عمــل

T+2

والتــي تــم تطبيقهــا فــي أبريـ�ل

2017م .وقــد ُص ّمــم برنامــج التــداول اإللكرتونــي لمعالجــة
أنــواع متعــددة مــن الطلبــات لتلبــي احتياجــات أعضــاء الســوق
تقــدم “تــداول” خدمــات خاصــة بتوفــر
والمســت�ثمري�ن ،كمــا
ّ
معلومــات الســوق مــع تفاصيــل حــول األســهم المتداولــة
فــي مؤشــر “تــداول” للســوق الرئيســية (تاســي) لجميــع
األســهم.

 خدمات ما بعد التداولشــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة “إيــداع” هــي شــركة
تقــدم مجموعــة مــن
مملوكــة بالكامــل مــن ِقبــل “تــداول”،
ّ
المصدري ـ�ن والمس ـت�ثمري�ن
خدمــات مــا بعــد التــداول لــكل مــن ُ
واألعضــاء ،وتشــمل الخدمــات التــي تقدمهــا “إيــداع” خدمــات
التســجيل للشــركات المدرجــة وغــر المدرجــة ورهــن األوراق
الماليــة ونقــل ملكيــة األوراق الماليــة وخدمــات قيــود
الملكيــة وخدمــات التســوية والمقاصــة وإجــراءات الشــركات
وتقديــم التقاريــ�ر الموحــدة وخدمــات األصــول.
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 إيداع شهادات األسهمســوقا إلكرتون ًّيــا
أصبــح ســوق األوراق الماليــة اليــوم
ً
بالكامــل ،ففــي بدايــات الســوق الماليــة الســعودية كان
يتــم تــداول األســهم مــن خــال تبــادل شــهادات ورقيــة
إلثبــات ملكيــة األســهم ،لكــن بعــد تطــور ســوق األوراق
الماليــة اإللكرتونيــة أصبــح بإمــكان المسـت�ثمري�ن إيــداع أســهم
شــهاداتهم الورقيــة وتحويلهــا إلــى محافــظ إلكرتونيــة
فــي الســوق بأســمائهم الخاصــة .إال أنــه مــا زال هنــاك عــدد
قليــل مــن الشــهادات التــي لــم يتــم إيداعهــا بعــد ،لــذا وفــرت
شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة إمكانيــة إيــداع شــهادات
األســهم فــي محافــظ إلكرتونيــة عــن طري ـ�ق تعبئــة النمــاذج

وزيــادة مســتوى الثقــة والشــفافية لديهــم بــكل
مــا يتعلــق بأصولهــم الماليــة.
•

تفعيــل دور المســت�ثمري�ن بشــكل عــام وذلــك مــن
خــال تمكينهــم مــن التصويــت ،واالطــاع علــى
اســتحقاقات األربــاح ،وتزويدهــم برســائل تذكرييــة
وإشــعارات دوريــة عــن أهــم األحــداث ذات العالقــة.

•

المســـاهـمـــة في ســـــد الفــــجــــوة بني الــشــــركـــات
المــــدرجــــة ومســاهــمـيـهـــا عن طري�ق تطـويــر آلية
التواصل فيما بينهم.

•

إتاحــة مجموعــة واســــعة ومـتـنـوعــة من التقاري�رـ
المصدر األسـاسي
بطريقة سهلة وآمنة من خالل ُ
لمعلومات األوراق المالية.

•

تـــوفــري آليــة مســــتــــمــــرة لـلتـــحـقـــق من الـبـيــانــات
المحفوظة لدى “تداول” وتحديثها.

الخاصــة المعلنــة علــى موقعهــا اإللكرتونــي.

 تداوالتي“تداوالتــي” هــي منظومــة مت�كاملــة لعــدد مــن الخدمــات
الجديــدة والمقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق
الماليــة بالتعــاون مــع أعضائهــا ،والتــي تلبــي االحتياجــات
المختلفــة للمســت�ثمري�ن والشــركات المســاهمة.
وتهــدف منظومــة الخدمــات هــذه إلــى توفــر قيمــة مضافــة
لجميــع أطــراف العمليــة االســت�ثمارية والســوق الماليــة
الســعودية ككل ،وذلــك مــن خــال:
•

توعيــة المســت�ثمري�ن بحقوقهــم االســت�ثمارية

ولالطالع على المزيد من المعلومات عن خدمة “تداوالتي” ولالشرتاك بها،
يرجى زيارة الرابط ادناه:
https://www.edaa.com.sa/wps/portal/sdcc/Tadawulaty

دور هيئة
السوق المالية
مقدمة عن هيئة السوق المالية “الهيئة”
صــدر نظــام الســوق الماليــة بموجــب المرســوم الملكــي
ونصــت المــادة
رقــم م  30 /الصــادر فــي 1424هـــ 2003 /م،
ّ
الرابعــة مــن نظــام الســوق الماليــة علــى ت�أســيس هيئــة
الســوق الماليــة بهــدف صياغــة اللوائــح التنظيميــة لضمــان
بيئــة اإلســت�ثمار المناســبة وحمايــة المســت�ثمري�ن فــي
الســوق الماليــة الســعودية “تــداول”.

•

تنظيــم طلبــات التوكيــل والشــراء والعــروض العامــة
لأل ســهم .

•

الرتخيــص بت�أســيس منشــأة ذات أغــراض خاصــة،
وتـنـظـيــــم ومــراقـبـــة أعـمـــالهـــا واســـتـعـمـاالتهــــا
وإصــدارهـــا لــأوراق الماليــة ،وتسـجـيـلـهـــــا فــي
الســجل الخــاص بهــا الــذي تضعــه الهيئــة وأحــكام
نظــام ت�أسيســها ،وتنظيــم أحــكام تســجيل األمــوال
المنقولــة إليهــا ،بمــا فــي ذلــك توثيــق الحقــوق
وحـجـيـتـهـــا فــي مواجهـــة الغــر ،وإصــدار
عليهـــا ُ
الـمــنظمــــة لـــذلك.
الـــقــواعــــد
ِّ

مهام ومسؤوليات الهيئة
ت�تمثــل مهــام الهيئــة فــي تنظيــم الســوق الماليــة
الســعودية وتطوي�رهــا مــن خــال إصــدار األنظمــة
واللوائــح الالزمــة لتنفيــذ أحــكام نظــام الســوق
الماليــة ،وت�تمثــل األهــداف األساســية فــي:
-

خلق بيئة است�ثمارية مناسبة.

-

تعزي�ز ثقة المست�ثمري�ن.

-

تـعـزيـز معــايـيـر الشـفـافـيــة واإلفصــاح لدى جـمـيـــع
الشركات المدرجة.

-

حـمـايــة المســتـثــمـريــن والـتـجــار مـن األعـمـــال غيـر
القانونية في السوق.

الئحة سلوكيات السوق
تحــدد الئحــة ســلوكيات الســوق قواعــد الســلوك المعياريــة
ّ
التــي يجــب أن يتبعهــا جميــع المشــاركني لضمــان األداء
الســلس لألعمــال فــي الســوق وتوفــر قواعــد مختلفــة
يتبعهــا جميــع المشــاركني فــي الســوق ،وتشــمل بعــض
أحــكام ومحتويــات الئحــة ســلوكيات الســوق مــا يلــي:

 منــع التصرفــات أو الممارســات التــي تنطــوي علــىتالعــب أو تضليــل
.1

يحظــر علــى أي شــخص القيــام أو المشــاركة بــأي
تصرفــات أو ممارســات تنطــوي علــى تالعــب أو
تضليــل فيمــا يتعلــق بأمــر أو صفقــة علــى ورقــة
ماليــة.

.2

ال يجــوز ألي شــخص أو شــركة القيــام بصفقــة أو
إدخــال أمــر بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر إلعطــاء
انطبــاع خاطــئ أو مضلــل عــن أنشــطة التــداول ،أو
الت�أثــر علــى الســوق إلنشــاء عــرض ســعر أو ســعر
أو تــداول غــر حقيقــي ألي ورقــة ماليــة.

.3

يعتــر أي إجــراء يقــوم بتــداول وهمــي أو تنفيــذ
صفقــة تــداول ورقــة ماليــة ال تنطــوي علــى أي
تغيــ�ي فــي الملكيــة الحقيقيــة لهــا ،هــو إجــراء
تالعــ ٍ
ب أو خــداع ٍ.
ُيحظــر إدخــال طلــب لبيــع أو شــراء أوراق ماليــة مــع
علــم ســابق بــأن طلــب حجــم البيــع /الشــراء نفســه
ووقتــه وســعره لهــذه األوراق قــد تــم إدخالــه
ســابقا.
ً

إلتزامات الهيئة
انطالقــا مــن مهــام الهيئــة ومســؤولياتها تجــاه الســوق
ً
فــإن إلتزاماتهــا ت�تمحــور حــول:
الماليــة الســعودية؛
ّ
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•

تنظيــم الســوق الماليــة وتطوي�رهــا ،والعمــل علــى
تنميــة وتطويـ�ر أســاليب األجهــزة والجهــات العاملة
فــي تــداول األوراق الماليــة ،وتطويــ�ر اإلجــراءات
الكفيلــة بالحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بمعامــات
األوراق الماليــة.

•

تــنــظــيـــم إصــــدار األوراق الـمـالـــيــــة ومـراقــبــتــهـــــا
والتعامل بها.

•

تـنــظـيــم ومــــراقـــبـــــة أعـــمــــال ونشـــاطات الجهـات
الخاضعة لرقابة الهيئةـ وشــرافـهـــا.

.4

•

حمايــة المســت�ثمري�ن فــي األوراق الماليــة مــن
الممارســات غــر العادلــة ،أو غــر الســليمة ،أو
التــي تنطــوي علــى احتيــال ،أو غــش ،أو تدليــس ،أو
تال عــب .

.5

•

العمــل علــى تحقيــق العدالــة والكفــاءة
والشــفافية فــي معامــات األوراق الماليــة.

شــراء أو تقديــم عــروض لشــراء أو بيــع أوراق ماليــة
تباعــا.
بنمــط أســعار أعلــى أو أقــل
ً

.6

•

تنظيــم ومراقبــة اإلفصــاح الكامــل عــن المعلومــات
المصــدرة
المتعلقــة بــاألوراق الماليــة ،والجهــات ُ
لهــا ،وتعامــل األشــخاص المطلعــن وكبــار
المســاهمني والمســت�ثمري�ن فيهــا ،وتحديــد
وتوفــر المعلومــات التــي يجــب علــى المشــاركني
فــي الســوق اإلفصــاح عنهــا لحاملــي األســهم
و ا لجمهــو ر .

إدخــال أمــر (طلــب) لبيــع أو شــراء أوراق ماليــة ســبق
تحديــد ســعرها فــي البيــع أو طلبهــا أو تقديــم عطــاء
عليهــا .

دلــيــــل اإلدراج
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بناء على معلومات داخلية
 التداولً
بناء على معلومات داخلية؟
ما هو التداول
ً
حــن يكــون شــراء أو بيــع أســهم أي شــركة أو غريهــا مــن األوراق
الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” ،مــن قبــل
فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد لديهــم حــق الوصــول إلــى معلومــات
خاصــة عــن هــذه الشــركة ،واالســتفادة مــن المعلومــات التــي يصلــون
لهــا لمصالحهــم الخاصــة.

المص َنفني على أنهم من الداخل؟
َمن هم األشخاص
ّ
كل عضــو رئيســي فــي إدارة الشــركة أو مــن لديــه أي عالقــة
يص ّنــف ّ
عائليــة مــع إدارة الشــركة أو عالقــة تجاريــة أو تعاقديــة مــع إدارة
أيضــا أي شــخص لديــه حــق
الشــركة علــى أنــه مــن الداخــل ،وهــو ً
الوصــول إلــى المعلومــات غــر المتداولــة للعامــة.

ما هي المعلومات غري المتداولة؟
هــي أي معلومــات عــن الشــركة ،ســواء كانــت إي�جابيــة أو ســلبية،
ليســت متاحــة لالســتخدام العــام ،حيــث قــد يكــون لهــا ت�أثــر مــادي
علــى ســعر الســهم عنــد إصدارهــا.

حظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلية
ُيحظــر علــى أي شــخص لديــه أي معلومــات غــر متداولــة اإلفصــاح
عــن هــذه المعلومــات ألي شــخص آخــر يمكنــه االســتفادة مــن هــذه
أيضــا علــى أي
المعلومــات لتحقيــق منفعــة شــخصية ،كمــا ُيحظــر ً
شــخص ليــس مــن داخــل الشــركة اإلفصــاح عــن أي معلومــات حــول
األوراق الماليــة الخاصــة بــأي شــركة ألي شــخص قــد يمكنــه التــداول
بنــاء علــى المعلومــات الــواردة.
فــي هــذه األوراق الماليــة
ً

 البيانات غري الصحيحةتعترب البيانات غري صحيحة في الحاالت التالية:
•

الكشــف عــن معلومــات خاطئــة أو غــر دقيقــة ،حيــث ت�كــون
المعلومــات غــر المكتملــة أو غــر الواضحــة توصــل إلــى
نتيجــة خاطئــة تض ّلــل المتلقــي.

•

الت�أثري على شـخص آخر لـتـقــديـــم معـلـومــات خاطـئـة أو غري
دقيقة.

•

تقديم حقائق مض ّللة في البيان.

•

الت�أثري على شخص آخر لتشويه حقيقة مادية.

•

إخفاء حقيقة مادية مرتبطة ببيانات أثناء إعدادها.
يقــدم
كمــا تحظــر ســلوكيات الســوق علــى أي فــرد أن
ّ
بيانــات غــر صحيحــة للت�أثــر علــى ســعر األوراق الماليــة فــي
“تــداول”.

مسؤولية تقديم بيانات غري صحيحة
يتحمــل الشــخص المدلــي ببيانــات غــر صحيحــة مســؤولية تعويــض
ّ
ـاء علــى هــذه
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البيانــات غــر الصحيحــة والتــي لــم يكــن ليت�كبدهــا لــوال هــذه البيانــات.
لالطالع على الئحة سلوكيات السوق ،يرجى زيارة الموقع:
_https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Market
Conduct_Regulations_Ar.pdf

مسؤوليات الشركات
المدرجة للطرح العام
الفعالة في الشركات
الحوكمة
ّ
الفعالــة للشــركات
ــال فــي االقتصــاد العالمــي ،ممــا يعــزز مــن أهميــة الحوكمــة
أصبحــت الممكلــة العرب�يــة الســعودية تلعــب
فع ً
ّ
دورا ّ
ً
ودورهــا فــي تحســن مســتوى التنافســية والشــفافية والمســؤولية ،والعمــل علــى جــذب المســت�ثمري�ن المحليــ�ي واألجانــب.
لــذا تعمــل أنظمــة ولوائــح الهيئــة علــى تنظيــم آليــات حوكمــة الشــركات والتــي تشــمل تنظيــم عالقــات الشــركة مــع مختلــف الجهــات
كمجلــس اإلدارة ،ومجلــس المديريــ�ن التنفيذيــ�ي ،والمســت�ثمري�ن ،والجهــات األخــرى ذات العالقــة (الموظفــن ،العمــاء ،المورديــن).
ويعمــل تنظيــم عمــل حوكمــة الشــركات علــى تســهيل اتخــاذ القــرار بمــا يضمــن التنافســية والعدالــة بــن كافــة األطــراف ،كمــا تحــدد لوائــح
حوكمــة الشــركات القواعــد والمعايـ�ي التــي تحكــم إدارة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة.
ـاديا لكيفيــة تطبيــق الحوكمــة ،ولالطــاع علــى المــواد اإللزاميــة فــي الحوكمــة واللوائــح ولمزيــد مــن
إن أنظمــة الحوكمــة تقـ ّ
ـدم دليـ ًـا إرشـ ً
ّ
المعلومــات ،يرجى زيــارة الموقــعhttps://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CGRegulations_ar.pdf:

إطار العمل في نظام الهيئة لحوكمة الشركات
مــن أجــل تحقيــق اإللتــزام بأفضــل ممارســات حوكمــة
واضحــا
إطــارا
الشــركات ،وضعــت هيئــة الســوق الماليــة
ً
ً
لحوكمــة الشــركات ،ويشــمل هــذا اإلطــار مــا يلــي:
•

حقوق المساهمني

•

مجلس اإلدارة

•

لجان الشركة

•

الضوابط الداخلية

•

مدقق الحسابات الخارجي للشركة

•

العالقة مع الجهات ذات العالقة

•

المعاي�ي المهنية واألخالقية

•

اإلفصاح والشفافية

وت�تضمن الحوكمة الجيدة للشركات ما يلي:
•

ضمان الشفافية والمصداقية

•

تعزي�ز المساءلة وآليات الرقابة الفعالة

•

حماية حقوق المساهمني والجهات ذات العالقة

•

تحقيــق العدالــة والقــدرة التنافســية والشــفافية
فــي الســوق الماليــة وبيئــة األعمــال بشــكل عــام

18

دلــيــــل اإلدراج
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عروضــا
ولضمــان أفضــل ممارســات الحوكمــة ،تقــدم الهيئــة
ً
للشــركات المدرجــة حدي ًثــا لشــرح وتوضيــح أهميــة متطلبــات
حوكمــة الشــركات واإلفصــاح ،والتــي توضــح جميــع الجوانــب
ذات الصلــة ،كمــا تصــدر الهيئــة باســتمرار كتيبــات توعويــة
بهــدف زيــادة الوعــي االســت�ثماري.

دليــل المســاهمني فــي الجمعيــات العموميــة
للشــركات المدرجــة
يهــدف هــذا الدليــل إلــى تفعيــل دور المســاهمني فــي
الجمعيــات العموميــة للشــركات المدرجــة ،ورفــع نســبة
وعيهــم لحقوقهــم ،والمبــادئ األساســية لحوكمــة
الشــركات المدرجــة ،ومعرفــة كيفيــة قــراءة تقاريــ�ر مجلــس
مصــدرا مهمــ ًا لتفاصيــل أداء الشــركة
اإلدارة والتــي تعتــر
ً
وقراراتهــا بمــا يخــدم المسـت�ثمري�ن ،ومعرفــة أنظمــة حوكمة
الشــركات وتوضيــح تفاصيلهــا وآلياتهــا.

حماية حقوق المساهمني
ـدد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة الحقــوق
تحـ ّ
التــي يمكــن أن يمارســها المســاهمون؛ حيــث يعتــر وعــي
عامــا رئيســ ًّيا للتشــجيع علــى
المســاهمني بحقوقهــم
ً
الفعالــة فــي اإلشــراف علــى نمــو الشــركة
المشــاركة
ّ
وأدائهــا.

تحسني الشفافية واإلفصاح
إلتــزام مجلــس اإلدارة بالوقــت المحــدد لإلفصــاح عــن
المعلومــات للمســاهمني ُيســهم فــي تعزيــ�ز الشــفافية
ورفــع مســتوى ثقــة المســاهمني فــي الشــركة.
وألجــل أن ت�كــون الشــفافية واإلفصــاح عــن المعلومــات ذات
أثــر إي�جابــي كامــل علــى الســوق ،فإنــه يجــب أن يكــون اإلفصــاح
للمســاهمني والمســت�ثمري�ن دون تمي�يــز وبطريقــة واضحــة
وصحيحــة وغــر مضللــة ،وفــي الوقــت المناســب ،وبشــكل ٍ
منتظــم ودقيــق مــن أجــل تمكــن المســاهمني والجهــات ذات
العالقــة مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه.

فرض مبدأ المسؤولية وتحسني األداء
تدخــر
يتعـ ّـن علــى الشــركات أن تســتمر بالتطويـ�ر الدائــم ،وأال ّ
خصوصــا فــي
جهــدا فــي تحســن أوضــاع الشــركة بأكملهــا،
ً
ً
المراحــل الجديــدة التــي ســيزداد فيهــا الرتكيــز المســتمر علــى
مســاءلة اإلدارة.

التشجيع على اإلست�ثمار
الفعالــة ،قيــاس اإلمت�ثــال
تســاعد القواعــد الصارمــة والرقابــة
ّ
مــن قبــل الهيئــة التنظيميــة ،علــى كســب ثقــة المس ـت�ثمري�ن
وبالتالــي توســيع نطــاق أعمــال واس ـت�ثمارات إضافيــة أكــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الحوكمــة الجيــدة فــي الشــركة
بإمكانهــا التقليــل مــن المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا
�جابــا علــى زيــادة قيمــة
المســت�ثمرون والــذي ينعكــس إي ً
أســهم تلــك الشــركة.

تعزي�ز ثقافة الحوكمة
الفعالــة تغيــ�يات أساســية
ت�تطلــب مراقبــة تنفيــذ الحوكمــة
ّ
فــي الهيــكل اإلداري لشــركات القطــاع الخــاص ،والــذي يجعــل
صعبــا فــي المرحلــة األوليــة.
تنفيــذ عمليــة الرقابــة أمـ ًـرا
ً

آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
تحــدد لوائــح حوكمــة الشــركات المهــارات األساســية
ّ
المطلــوب توافرهــا فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان
المجلــس المتعــددة .لذلــك يعتــر اختيــار أعضــاء مجلــس
اإلدارة المناســبني ،وكذلــك المديريــ�ن المســتقلني مهمــة
تحتــاج إلــى الكثــر مــن الدقــة ،كمــا ينبغــي أن يكــون لــدى
الشــركة سياســات وإجــراءات واضحــة إلطــار عضويــة األعضــاء
فــي مجلــس اإلدارة.

تطوي�ر الرقابة الداخلية
يجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يعتمــد نظــام الرقابــة الداخليــة
للشــركة مــن أجــل تقي�يــم السياســات واإلجــراءات المتعلقــة
بــإدارة المخاطــر وتنفيــذ أحــكام قواعــد حوكمــة الشــركة
المعتمــدة مــن قبــل الشــركة واالمت�ثــال للقوانــن واللوائــح

الفعالة
ضمان الرقابة الداخلية
ّ

ذات الصلــة.

إطــارا لسياســة الرقابــة
إن علــى مجلــس اإلدارة أن يضــع
ً
ّ
الداخليــة المناســبة ،حيــث يضمــن المجلــس تنفيــذ هــذه

الفعالة
أعمال اللجان
ّ

فعــال لتحديــد مجــاالت التقصــر التــي ت�تطلب
السياســة بشــكل ٍ ّ

يتطلــب تنفيــذ الحوكمــة فــي الشــركات تشــكيل لجــان مختلفــة

مزيــدا مــن التحســينات .والتــي ســتنعكس بشــكل ٍ إي�جابــي
ً
علــى موثوقيــة المعلومــات المشــركة بــن المســاهمني
والجهــات ذات العالقــة.

الفعــال للضوابــط
مــن مجلــس اإلدارة لضمــان التطبيــق
ّ
الداخليــة وكفــاءة مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة.

اإللتزامات واإلفصاح

.3

توفــرويشــمل  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
ّ

مدرجــا ،فإنهــا ت�تحمــل مجموعــة
حــن تصبــح الشــركة كيا ًنــا
ً
مــن المســؤوليات؛ حيــث تعتمــد مصالــح المســاهمني
المختلفــة بشــكل مباشــر علــى قراراتهــا وأدائهــا ،ولــذا

المــوارد وإمكانيــة الحصــول عليهــا.
.4

يصبــح مــن الضــروري علــى الشــركة إبقــاء المســاهمني

أي تغيــ�ي
للمصــدر أو
تغــر الرئيــس التنفيــذي
ُ
ّ
فــي تشــكيل أعضــاء مجلــس إدارتــه أو فــي لجنــة

علــى علــم بالقــرارات التــي ت�تخذهــا الشــركة ،باإلضافــة إلــى

منشــأة ذات
المصــدر
ً
المراجعــة .وفــي حــال كان ُ

ضــرورة معرفــة أدائهــا التشــغيلي والمالــي المســتمر.

أغــراض خاصــة ،تغــر الرئيــس التنفيــذي للراعــي

وهــذا مــن أجــل أن يســاعد المس ـت�ثمري�ن علــى إتخــاذ قــرارات

أو أي تغيــ�ي فــي تشــكيل أعضــاء مجلــس إدارة

مدروســة بشــأن اســتمرارية اســت�ثماراتهم ،ويتــم تصنيــف

المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة أو الراعــي.

بعــض االلتزامــات الرئيســية واإلفصــاح للكيــان المــدرج ،والتــي
ســيدلي بهــا مجلــس إدارتهــا.

.5

وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة
المصــدر
ً
أصــول ُ
بنــاء
مراجعــة،
ســنوية
ماليــة
قوائــم
أو
مدققــة
ً
علــى األحــدث.

علــى القائمــة كاملــة بجميــع المتطلبــات كمــا هــو منصــوص
عليهــا مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة ،يرجــى زيــارة الرابــط
التالــي www.cma.org.sa:

االلتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

.6

ت�أثــر علــى أصولــه أو وضعــه المالــي ،أو فــي المســار العــام

ماليــة أوليــة مدققــة أو قوائــم ماليــة ســنوية
بنــاء علــى األحــدث.
مراجعــة،
ً
.7

المصــدر علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة
فــي قــدرة
ُ
بــأدوات الديــن.
ولتحديــد التطــور الــذي يقــع ضمــن نطــاق هــذه المــادة؛
ألي
يقــدر مــا إذا كان مــن المحتمــل
المصــدر أن
ّ
يجــب علــى ُ
ّ
مسـت�ثمر حريــص أن يأخــذ فــي االعتبــار ذلــك التطــور عنــد اتخــاذ

ماليــة ســنوية مراجعــة.
.8

نتائج إجتماع الجمعية العمومية أو الخاصة.

.9

المصدر.
أي تغي�ي مقرتح في رأس مال ُ
ّ

.10

أي تغــر فــي الحقــوق المرتبطــة بــأي فئــة مــن
ّ
فئــات األســهم المدرجــة أو أدوات الديــن القابلــة
للتحو يــ�ل .

قــراره االســت�ثماري.

اإلفصاح عن أحداث معينة
المصــدر أن يفصــح للهيئــة والجمهــور فــور ًا
يجــب علــى
ُ
ســواء كانــت
أي مــن التطــورات اآلتيــة
ومــن دون ت�أخــر عــن ّ
ً

اإلفصاح عن المعلومات المالية
.I

والثالــث مــن الســنة الماليــة للهيئــة والجمهــور فــور
الموافقــة عليهــا وقبــل نشــرها للمســاهمني أو

األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة أم لــم ت�كــن:

العامــة ،حيــث ت�كــون الموافقــة علــى القوائــم الماليــة
بحســب اآلتــي:

أي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه أو رهنــه أو ت�أجــره
ّ
بســعر يســاوى أو يزيــد علــى  %10مــن صافــي
وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة
المصــدر
ً
أصــول ُ

•

.2

مفــوض مــن مجلــس
اإلدارة وتوقيعهــا مــن عضــو
ّ
اإلدارة ومــن الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي.

أي خســائر تســاوي أو تزيــد علــى %10مــن صافــي
ّ

•

علــى األحــدث.

.II

دلــيــــل اإلدراج

فيمــا يتعلــق بالقوائــم الماليــة األوليــة ،ت�تــم
الموافقــة عليهــا بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس

بنــاء
مدققــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة،
ً
علــى األحــدث.

المصــدر وفقــ ًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة
أصــول ُ
بنــاء
مدققــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة،
ً

المصــدر اإلفصــاح عــن قوائمــه الماليــة الســنوية
علــى ُ
وقوائمــه الماليــة األوليــة للربــع األول والثانــي

وفقــا للمــادة الثانيــة والســتني مــن قواعــد طــرح
جوهريــة
ً
.1

المصــدر
الزيــادة أو النقصــان فــي إجمالــي أربــاح ُ
وفقــا آلخــر قوائــم
بمــا يســاوي أو يزيــد علــى %10
ً

ألعمالــه أو الشــركات التابعــة لــه ،أو قــد تــؤدي إلــى تغيــ�ي
ملحوظــا
ـرا
ً
فــي ســعر األوراق الماليــة المدرجــة أو تؤثــر ت�أثـ ً

المصــدر
الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي أصــول ُ
وفقــا آلخــر قوائــم
بمــا يســاوي أو يزيــد علــى %10
ً

المصــدر أن يفصــح للهيئــة والجمهــور دون ت�أخــر
يجــب علــى ُ
أي تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطه وال ت�كــون
عــن ّ
خصوصــا حــن ت�كــون ذات
معرفتهــا متاحــة لعامــة النــاس،
ً

أي دعــوى قضائيــة
أي نــزاع ،بمــا فــي ذلــك
ّ
ّ
أو تحكيــم أو وســاطة ،إذا كان مبلــغ النــزاع أو
المطالبــة يســاوي أو يزيــد علــى  %5مــن صافــي

أن القائمــة أدنــاه ليســت شــاملة ،وللحصــول
يرجــى مالحظــة ّ

20

المصــدر أو نشــاطه
أي تغي ـ�ي كبــر فــي بيئــة إنتــاج ُ
ّ

فيمــا يتعلــق بالقوائــم الماليــة الســنوية ،ت�تــم
وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات.
الموافقــة عليهــا
ً
المصــدر  -عــر األنظمــة اإللكرتونيــة المخصصــة
يفصــح ُ

21

لهــذا الغــرض مــن الســوق – عــن قوائمــه الماليــة
األوليــة والســنوية.
.III

المصــدر إعــداد قوائمــه الماليــة األوليــة
يجــب علــى ُ
وفقــا لمعايــ�ي المحاســبة والمراجعــة
وفحصهــا
ً

الســنوية بتقريــ�ر صــادر عــن مجلــس اإلدارة يشــتمل علــى

المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني

المعلومــات المطلوبــة بموجــب الئحــة حوكمــة الشــركات

القانونيــ�ي ،وأن يفصــح عنهــا للجمهــور خــال فــرة

عرضــا لعملياتــه خــال الســنة الماليــة األخــرة،
ويتضمــن
ً

يومــا مــن نهايــة الفــرة الماليــة التــي
ال ت�تجــاوز 30
ً

المصــدر التــي
وجميــع العوامــل المؤثــرة علــى أعمــال
ُ
المصــدر
يحتــاج إليهــا المســت�ثمر ليتمكــن مــن تقي�يــم أصــول ُ

المصــدر إعــداد قوائمــه الماليــة الســنوية
يجــب علــى ُ
وفقــا لمعايــ�ي المحاســبة والمراجعــة
ومراجعتهــا
ً
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ي

القانونيــ�ي ،وأن يفصــح عنهــا للجمهــور خــال فــرة
ال ت�تجــاوز ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفــرة الماليــة

ممارســة صالحياتهــم وتنفيــذ واجباتهــم بمــا يحقــق مصلحــة

الســنوية التــي تشــملها تلــك القوائــم .وي�جــب علــى

المصــدر.
ُ

تقويميــا قبــل تاري ـ�خ انعقــاد
يومــا
مــدة ال تقــل عــن 21
ً
ً
للمصــدر.
الجمعيــة العامــة الســنوية
ُ
المصــدر الت�أكــد مــن إلتــزام المحاســب
يجــب علــى
ُ
وأي
القانونــي الــذي يراجــع القوائــم الماليــة
ّ
شــريك لــه بقواعــد الهيئــة الســعودية للمحاســبني
أي أســهم
القانونيـ�ي ولوائحهــا فيمــا يتعلــق بملكيــة ّ
أي مــن تابعيــه ،بمــا يضمــن
للمصــدر أو ٍّ
أو أوراق ماليــة ُ
وأي شــريك أو
اســتقاللية المحاســب القانونــي
ّ
موظــف فــي مكتبــه.
.VI

وإلتزاماتــه ووضعــه المالــي.

المصــدر وكبــار التنفيذيــ�ي
يجــب علــى أعضــاء مجلــس إدارة ُ

المصــدر أن يفصــح عــن هــذه القوائــم الماليــة خــال
ُ

.V

يــزود الهيئــة ويفصــح للمســاهمني
المصــدر أن
يجــب علــى ُ
ّ
خــال فــرة ال ت�تجــاوز ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفــرة الماليــة

تشــملها تلــك القوائــم.
.IV

تقري�ر مجلس اإلدارة

المصــدر منشــأة ذات أغــراض خاصــة ،يجــب
فــي حــال كان ُ
علــى الراعــي أن يــزود المنشــأة ذات األغــراض الخاصــة
بقوائمــه الماليــة األوليــة والســنوية وتقري ـ�ر مجلــس
اإلدارة فــي وقــت مناســب لتمكــن المنشــأة ذات
األغــراض الخاصــة مــن الوفــاء بإلتزاماتهــا الــواردة فــي
هــذه المــادة.

تزويد الهيئة بالمستندات والوثائق
أي مخاطبــات
يجــب علــى ُ
المصــدر أن يــزود الهيئــة بنســخ مــن ّ
ترســل
أو مســتندات أو معلومــات ت�تــاح للمســاهمني أو
َ

إليهــم إذا لــم يفصــح عنهــا مــن خــال الســوق.

األسباب الرئيسية
للطرح العام
هنــاك أســباب متنوعــة تدفــع الشــركات الخاصــة للدخــول فــي

بشــكل علنــي ،والتــي بــدون ذلــك قــد يحــد مــن امكانيــة بيــع

الســوق الماليــة عــر عمليــة تقديــم أســهمها للطــرح العــام.

حصــص هــذه الشــركات .وهــذا يســاعد المالكــن فــي تحويــ�ل

وأحــد األســباب الرئيســة هــو لزيــادة رأس المــال لتمويــ�ل

ممتلكاتهــم ألمــوال نقديــة وبســعر محــدد فــي ســوق ماليــة

التنميــة فــي أعمــال الشــركة .وهنــاك فوائــد أخــرى للدخــول

أن بعض الشــركات العائلية تســتخدم
محكومة ومنظمة .كما ّ

فــي الســوق الماليــة والتــي تســاعد الشــركة فــي تحقيــق

الطــرح العــام كوســيلة إلدارة ممتلكاتهــا وللتخطيــط لتوريــث

أهدافهــا االســراتيجية وتســاعد فــي توطيــد عالقتهــا

الشــركات والحصــول علــى الســيولة النقديــة ألفــراد العائلــة.

بالمســاهمني وتقــوي صــورة وســمعة الشــركة؛ بعــض مــن
مفصلــة أدنــاه.
هــذه الفوائــد
ّ

ت�كوي�ن هيكل رأس المال األمثل

للمالكــن والمســاهمني باالســتفادة مــن حصصهــم بطــرق
ت�تجــاوز أهميــة قيمــة رأس المــال .فعلــى ســبيل المثــال
ـتخدم األســهم المطروحــة للتــداول العــام بشــكل شــائع
ُتسـ َ

تحصيــل رأس مــال جديــد ســبب جوهــري للنظــر فــي عــرض

كضمــان لــأدوات الماليــة وتمويــ�ل القــروض.

عمليــة الطــرح األولــي لألســهم يســمح للشــركة باالســتفادة

العملــة المســتخدمة فــي أنشــطة االندمــاج والشــراء
وتوســع الشــركات

أن زيــادة رأس المــال عــر
أســهم شــركات للطــرح العــام ،كمــا ّ
مــن قاعــدة اسـت�ثمارية أكــر والتــي قــد ال ت�كــون ممكنــة بدون
التواجــد فــي ســوق منظمــة مثــل تــداول ،حيــث أن تواجدهــا
فــي الســوق يبســط ويســهل الوصــول للمسـت�ثمري�ن األفــراد
أو الشــركات.
إن متحصــات الطــرح العــام (المتحصــات النقديــة مــن
ّ
المس ـت�ثمري�ن مقابــل حصــص أســهم فــي الشــركة) يمكــن أن
تســتخدم فــي تمويــ�ل مشــاريع رأس ماليــة أو زيــادة نمــو

يمكــن أن تســتخدم الشــركة المدرجــة أســهمها كعملــة
عوضــا عــن النقــد أو االقــراض .وللشــركة
لالســتحواذ،
ً
المدرجــة فــي “تــداول” خيــار االســتحواذ علــى شــركات عامــة
وخاصــة عــر عــرض أســهم جديــدة لتمويـ�ل عمليــة االســتحواذ
فــإن المســاهمني بالشــركة
علــى تلــك الشــركات ،وبالتالــي
ّ
المعــروض عليهــا يصبحــون مســاهمني فــي الشــركة

العمليــات الحاليــة أو تمويـ�ل عمليــات االســتحواذ أو مســاعدة

العارضــة .وهــذه آليــة عمليــة للشــركات المدرجــة حيــث ت�تمتــع

الشــركة فــي تنظيــم هيــكل رأس المــال عــن طريــ�ق ســداد

باإلطــار المرجعــي لتقي�يمهــا فــي الســوق العامــة.

الديــون إلعــادة هيكلــة رأس المــال.

تحوي�ل حصص المست�ثمري�ن

برامج تحفيز الموظفني
يمكن للشــركة المدرجة اتباع أســلوب منح أســهم للموظفني

تســاعد عمليــة الطــرح العــام المســاهمني المؤسســن أو

على حســب األداء الوظيفي كنظام اســتحقاقات للموظفني

الحالي ـ�ي بالشــركة لتحوي ـ�ل جــزء مــن ممتلكاتهــم أو جميعهــا

لربــط مصلحتهــم مــع األهــداف الماليــة والتخطيطية للشــركة.

إلــى أمــوال نقديــة مقابــل العائــدات النقديــة الناتجــة مــن

ويمكــن منــح حصص أســهم كمكافآت للموظفــن ذوي األداء

أن شــركات الملكيــة الخاصــة
الطــرح العــام لألســهم .كمــا ّ
ورؤوس األمــوال الجريئــة وشــركات االســت�ثمار تســتخدم

المتميــز ،وللمســاعدة فــي جــذب كبــار المديري ـ�ن التنفيذي ـ�ي

عــادة الطــرح العــام كوســيلة اســراتيجية للتخــارج.
ً
ويعتــر الطــرح العــام ألســهم الشــركات فــي نظــر الحكومــة
ـيلة لخصخصــة الشــركات المملوكــة لهــا ووضعهــا علــى
وسـ ً
�أســس مســتقلة.
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ويســمح تم ّلــك األوراق الماليــة المدرجــة بالســوق الماليــة

أو الموظفــن المتميزيـ�ن وإبقائهــم في الشــركة.

تحسني السمعة واإلدارة
إن دخــول الشــركة للســوق الماليــة والطــرح العام ألســهمها
ّ
هــو جــزء مــن التطــور المؤسســي ألي شــركة ناجحــة ،حيــث
أن إدراج الشــركة يتطلــب إبــراز مزايــا العمــل القويــة وكذلــك
ّ

تحديد األسعار في سوق مالية منظمة وشفافة

ســجل اإلنجــازات الماليــة القــوي للشــركة .كمــا ســتصبح

إن قيــد أســهم الشــركة ِفــي قائمــة أســعار الســوق
ّ
الماليــة يؤســس ســوق ماليــة منظمــة لألســعار المطروحــة

الشــركة المدرجــة قــادرة بصــورة أكــر علــى الســعي نحــو

دلــيــــل اإلدراج

أهدافهــا االســراتيجية ،حيــث تــزداد تغطيــة أنشــطتها مــن
قبــل محللــي البحــث االســت�ثماري والوســائط اإلعالميــة.
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فــإن تطــور الشــركة يزيــد مــن الفوائــد ألصحــاب المصالــح مــن خــال تبنــي ممارســة حوكمــة الشــركات والمســؤولية
عــاوة علــى ذلــك،
ّ
ـاء عليــه ،فــإن تحســن بيئــة العمــل بالشــركة يقــود إلــى عالقــات عمــل أفضــل ،وجــذب
ـ
وبن
ـركة.
ـ
الش
ـمعة
ـ
س
ـزز
ـ
يع
ـدوره
ـ
ب
ـذي
االجتماعيــة ،والـ
ً
المواهــب التــي تحتاجهــا الشــركة.

أن الدخــول فــي ســوق المــال يفــرض مســؤوليات جديــدة يجــب أن تعيهــا وتدرجهــا
ومــع كل هــذا يجــب أن تضــع الشــركة فــي عــن االعتبــار ّ
فــي خططهــا وإدارتهــا العمليــة والماليــة واتصاالتهــا وعالقاتهــا مــع المس ـت�ثمر لضمــان التحكــم فــي جميــع جوانبهــا كشــركة مطروحــة
للتــداول العــام بمــا يشــمل جانــب عالقتهــا بالمس ـت�ثمر.
ـرا ،وإذا لــم يخطــط لهــا
ويعــد التســجيل واإلدراج فــي “تــداول” عمليــة ت�تطلــب الكثــر مــن العمــل والتــي قــد تقتطــع مــن وقــت اإلدارة كثـ ً
أن االمت�ثــال إللتزامــات اإلفصــاح المســتمرة  -كمــا تشــرطها كل مــن “تــداول”
بصــورة جيــدة فقــد تشــتت أعمــال الشــركة اليوميــة .كمــا ّ
وهيئــة الســوق الماليــة الســعودية  -ســتفرض مــوارد ومتطلبــات ونفقــات جديــدة.

اقتباسات
الشركات المدرجة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة
سابك

يوسف بن عبد اهلل
البنيان
ـور المملكــة العرب�يــة الســعودية نفســها لتصبــح
“تطـ ِّ
ومتنوعــا باالعتمــاد علــى
ـتداما
متناميــا مسـ
ـادا
اقتصـ ً
ً
ً
ً

القطــاع الخــاص كمحــرك اقتصــادي .ومــن خــال الخطــة
الســـعودية
الواضحــة بـــ”رؤيـــة المملكـــة العرب�يــة
ّ
 ”2030فمــن المزمــع زيــادة إســهام القطــاع الخــاص
فــي المجــال االقتصــادي مــن خــال االبتــ�كار وبنــاء
القــدرات وخلــق فــرص العمــل مدعومــة مــن قبــل
تخصيــص رأس المــال بالشــفافية المرجــوة ،وبالتالــي
خلــق قيمــة عاليــة لألســهم وتعزيــ�ز ثقافــة أداء
وريــادة األعمــال”.
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السوق
الرئيسية
السوق المالية السعودية “تداول” هي األكرب من بني األسواق المالية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()MENA
“تداول” هي السوق المالية الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل
بالمملكة العرب�ية السعودية ،حني تعترب المملكة ذات أكرب اقتصاد في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والدولة الوحيدة العضو في
مجموعة  ،G20حيث أنها ت�تم ّتع بالمقومات األساسية لالقتصاد الكلي.

السوق
الرئيسية
ُيمكــن للشــركات االنضمــام للســوق الرئيســية مــن خــال الطــرح العــام واإلدراج لرفــع رأس مالهــا أو توفــر ســيولة لمالكهــا ومســاهميها
الحاليـ�ي .وعلــى الشــركات المدرجــة اإللتــزام بقواعــد الطــرح واإللتزامــات المســتمرة التــي حددتهــا الهيئــة وقواعــد اإلدراج التي حددتهــا تداول.
وقد انضمت خالل السنوات الخمس الماضية أكرث من  26شركة للسوق الرئيسية بقيمة إجمالية بلغت  49.45مليار ريال سعودي عند اإلدراج.
وفــي عمليــات الطــرح العــام ت�تــاح األســهم المصــدرة للمسـت�ثمري�ن األفراد والمسـت�ثمري�ن المؤسســاتي�ي الذين يشــملون على ســبيل المثال
ال الحصــر :صناديــق االسـت�ثمار وصناديــق التقاعــد والبنــوك وشــركات الت�أمــن والشــركات المدرجــة واألشــخاص المرخــص لهــم والمسـت�ثمرون
المؤهلــون والمسـت�ثمرون األجانــب المؤهلــون إلجــراء عقــود المبادلــة.
يوضح الجدول أدناه متطلبات السوق الرئيسية للطرح واإلدراج:

متطلبات السوق الرئيسية
الطرح

اإلدراج

اإللتزامات المستمرة

• قيام الشركة بنشاط رئيسي لمدة
 3سنوات على األقل إما بنفسها
او من خالل واحدة أو أكرث من
الشركات التابعة لها.

• يجب أن ت�كون شركة
مساهمة مقفلة.

• اإللتزام باإلفصاح
عن التطورات الجوهرية.

• تقديم بيانات مالية مدققة
آلخر  3سنوات.

• طرح ما ال يقل عن  30٪من
األسهم للجمهور.

• اإلفصاح عن أحداث معينة.

• فري�ق إداري ذو خربة واسعة.

• أن يكون لدى الشركة 200
مساهم عام باعتبار ذلك
ح ًّدا أدنى.

• اإلفصاح عن المعلومات المالية
والتي تشمل:
أ .اإلفصاح عن البيانات المالية الربعية
(من خالل النظام اإللكرتوني)
للجمهور خالل فرتة ال ت�تجاوز 30
يوما بعد نهاية الفرتة المالية.
ً
ب .اإلفصاح عن البيانات المالية
السنوية للجمهور خالل فرتة ال
ت�تجاوز ثالثة أشهر بعد نهاية
الفرتة المالية السنوية.

• توفر رأس المال العامل الكافي
شهرا قادمة.
لمدة إثني عشر ()12
ً

• يجب أن ت�كون القيمة السوقية
المتوقعة  300مليون ريال سعودي
على األقل.

• تقري�ر مجلس اإلدارة.

• نشرة اإلصدار.

• واجبات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
المديري�ن التنفيذي�ي.
• تزويد الهيئة بالمستندات والوثائق.

ولمزيد من التفاصيل ،يرجى العودة إلى قواعد هيئة السوق المالية حول طرح األوراق المالية وإلتزاماتها المستمرة وقواعد اإلدراج في تداول.
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خطة الطرح
واإلدراج
خطــة الطــرح هــو مخطــط الطــرح العــام ،ويعكــس األهــداف

الشــكل  :1حركــة األســهم وعائــدات طــرح األســهم الجديــدة

للمصــدر الدخــول إلــى
للمصــدر ومســاهميه .يمكــن ُ
المحــددة ُ

والحاليــة فــي الشــركة

األســواق مــن خــال الطــرح العــام لألســهم .إمــا بطــرح أولــي
يشــمل إصــدار أســهم جديــدة فــي الشــركة لزيــادة رأس المــال
وعــرض هــذه األســهم للمسـت�ثمري�ن ،أو بطــرح ثانــوي يشــمل

الشــركة المصــدرة بينمــا متحصــات الطــرح الثانــوي تعــود إلــى
المســاهمني البائعــن.

األسهم

الحاليــ�ي ،باعتبــار أن متحصــات الطــرح األولــي تعــود إلــى

المست�ثمرون

متحصالت الطرح

ـبقا مملوكــة من قبل المســاهمني
عــرض أســهم مصــدرة مسـ ً

الطرح األولي
المساهمون

الشركة

ومــن الممكــن الدمــج مــا بــن عــرض أولــي وثانــوي؛ لتذهــب
بعــض عائــدات الطــرح إلى الشــركة والبعض اآلخر للمســاهمني
الحالي�ي.

الطرح الثانوي
المست�ثمرون

متحصالت الطرح

المساهمون

األسهم

المصــدر
يجــب أخــذ المشــورة مــن المستشــار المالــي لتوجيــه ُ
خــال عمليــة الطــرح واإلدراج ،ويقــدم المستشــار المالــي

الشركة

للمصــدر بشــأن إنشــاء الهيــكل األمثــل لــرأس المــال
المشــورة ُ
التوصــل إلــى
وتوضيــح اســراتيجيات أســواق المــال ،وبالتالــي
ّ
الهيــكل األمثــل للطــرح.

إعداد الشركة
للطرح العام
قــرار الشــركة لطــرح أســهمها لالكت�تــاب العــام يعــد اســراتيجي مــن نوعــه ويت�أثــر بعـ ٍ
ـدد مــن االعتبــارات منها مــدى جاهزية األعمال والنشــاط،
وال يجــدر أن تدخــل الشــركة فــي عمليــة الطــرح العــام مباشــرة دون التخطيــط واإلعــداد الدقيــق لضمــان نجــاح الشــركة فــي تنفيــذ الطــرح
العــام ومســتقبلها باعتبارهــا كشــركة مدرجــة.
ـراء ضروريـ ًا قبــل إطــاق عمليــة الطــرح العــام؛ ألن هــذا التقي�يــم سيســاعد فــي تحديــد وحــل
ّ
إن تقي�يــم اســتعداد الشــركة للطــرح العــام ُيعــد إجـ ً

أيــة مشــاكل تجاريــة أو ماليــة محتملــة ،كمــا ينبغــي أن تســتغل الشــركة هــذه المرحلــة أيض ـ ًا لتقي�يــم كيفيــة تخصيــص مــوارد كافيــة لتلبيــة
متطلبــات الطــرح واإلدراج بطريقــة ال تؤثــر علــى العمليــات اليوميــة التجاريــة للشــركة.

االستقالل المؤسسي واستمرارية األعمال

اإلداراة المالية

هــو أن يكــون لــدى الشــركة المــوارد والقــدرات والبيئــة

ُتعــد مــوارد وإمكانيــات إعــداد التقاري�ر المالية عناصر أساســية

المناســبة الســتمرارية النشــاط بكفــاءة وفعاليــة ،مــن خــال

للشــركات المدرجــة .وبصــرف النظــر عــن اإللتزامــات المتعلقــة

أي مــن مســاهميها وأعضــاء مجلــس اإلدارة
االســتقاللية عــن ّ

بحساســية وقــت اإلفصــاح عــن النتائــج الماليــة وإعالنهــا،

والمديريـ�ن التنفيذيـ�ي والشــركات الزميلــة وأي مــن مقدمي
الخدمــات ذات الصلــة .ومــن محاســن اإلســتقالل المؤسســي
واســتمرارية األعمــال هــو تقديــم مصالــح وأولويــات جميــع
المســت�ثمري�ن ،أو أي جهــة ذات عالقــة ،وحمايتهــم.
وكجــزء مــن عمليــة الطــرح العــام ،يجــب علــى اإلدارة إجــراء
“تقويــم جاهزيــة الشــركة للقيــام بالطــرح العــام “ لتحديــد

مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،كمــا أن توفــر المعلومــات الماليــة
وي ِ
�بســط أنشــطة وضــع الميزانيــة مــن
بشــكل دوري ُيمكِــن ُ

خــال اإللتــزام بأنظمــة وسياســات وإجــراءات اإلفصــاح المالــي

الســليمة وتطبيقهــا.

الفجــوات الموجــودة فــي المــوارد والقــدرات والبيئــة

باإلضافــة إلــى اإلدارة الماليــة ،فيجــب علــى الشــركة المدرجــة

التجاريــة ،والتــي يمكــن أن تحــدد مصــادر الخطــر وحجمهــا،

تعيــ�ي مراجــع داخلــي متصــل بشــكل مباشــر مــع مجلــس

ومــن المتوقــع أن تحتــاج بعــض القضايــا التــي تــم تحديدهــا

اإلدارة ،وهــو شــرط اســتباقي تنظيمــي لــإدراج وللتخفيــف

إلــى المعالجــة قبــل اإلدراج؛ ألنهــا تحمــل آثــار ًا تنظيميــة ،بينمــا

أيضــا مــن بعــض المخاطــر التنظيميــة ومخاطــر االمت�ثــال التــي
ً

يجــب اإلفصــاح عــن غريهــا للهيئــات التنظيميــة والمسـت�ثمري�ن

مــن الممكــن ان تواجــه الشــركة.

ـزءا مــن وثائــق اإليــداع واإلفصــاح.
المحتملــن باعتبــار ذلــك جـ ً

اسرتاتيجية الشركة ورسالتها
يتوقــع المسـت�ثمرون فــي أي شــركة مدرجــة ،أن تعمــل علــى
مدعومــة بأهــداف
إعــداد وتنفيــذ اســراتيجية قويــة ومرنــة
ً
وغايــات واضحــة ومحــددة بشــكل جيــد ،باإلضافــة إلــى تعي ـ�ي
فري ـ�ق إداري يملــك الخــرة والكفــاءة العاليــة وســجل حافــل
بإنجازاتهــم الماليــة والتشــغيلية ،وتضــع اســراتيجية الشــركة
أســاس االســت�ثمار والقيمــة المقرتحــة التــي يشــريها
المس ـت�ثمرون المحتملــون لتنفيــذ صفقــة ناجحــة فــي الطــرح
العــام.

حوكمة الشركات وتشكيل مجلس اإلدارة
إن الشــركة المدرجــة بحاجــة إلــى تلبيــة معايــ�ي حوكمــة
ّ
الشــركات باعتبــار ذلــك جــزء ًا مــن أفضــل الممارســات كمــا هــو
أيضــ َا محــدد فــي نظــام الســوق الماليــة ،حيــث أن الثقافــة
القويــة لحوكمــة الشــركات تســهم فــي تمكــن مجلــس إدارة
الشــركة مــن إتخــاذ القــرار لضمــان حمايــة جميــع المســاهمني
بالشــركة وتعزيــ�ز إطــار اإلدارة الحكيمــة للشــركة.
كمــا يتعــن علــى الشــركة إصــدار دليــل حوكمــة الشــركات الــذي

أن وجــود إدارة مختصــة بــإدارة المخاطــر الماليــة هــو
كمــا ّ

فــإن وجودهــا فــي
عنصــر أساســي فــي أي شــركة ،لــذا
ّ
شــركة عامــة مدرجــة يجــب أن يكــون أمــر حتمــي ،لــذا ُيوصــى
جــزءا مــن الوظيفــة الماليــة
بوجــود إدارة خزينــة باعتبارهــا
ً

إلدارة المخاطــر الماليــة ،ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال
إدارة النقــد ورأس المــال العامــل ،ومراقبــة الرفــع المالــي
واإلتفاقيــات ،والرســوم الماليــة وســداد القــروض.

فري�ق اإلدارة
يجــب أن يكــون لــدى فريــ�ق إدارة الشــركة الخــرة الكافيــة
والكفــاءة الكاملــة إلثبــات قدرتهــم علــى قيــادة الشــركة
وتنفيــذ اســراتيجيتها المحــددة أمــام المس ـت�ثمري�ن الحالي ـ�ي
والمحتملــن .وحــن تصبــح الشــركة مســتعدة لخــوض عمليــة
الطــرح واإلدراج ،فإنــه يجــب علــى مجلــس اإلدارة تقي�يــم
قــدرات وخــرات فريــ�ق اإلدارة الخــاص بهــم ،وذلــك لتحديــد
مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى تعزيـ�ز فريـ�ق اإلدارة .كمــا يجــب
إعــداد خطــط تعاقــب الموظفــن للحــد مــن اإلعتمــاد علــى
األفــراد وضمــان اإلنتقــال اإلداري الســلس.

تقنية المعلومات

يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح الســائدة باعتبــاره جــزء ًا مــن

إن إنشــاء بنيــة تحتيــة شــاملة لتقنيــة المعلومــات لكــي
ّ
تدعــم عمليــات الشــركة ووظائفهــا الداخليــة وضوابطهــا أمــر

المدرجــة تعزيــ�ز مجلــس إدارتهــا مــن خــال تعيــ�ي أعضــاء

ضــروري للشــركة الخاصــة قبــل أن تطــرح أســهمها لالكت�تــاب

مســتقلني ،وأن ُتشــ ّكل لجنــة لمراجعــة الحســابات والرتشــيح

شــركة عامــة.
العــام وتصبــح
ً

إعــداد الشــركة للقيــام بالطــرح العــام .وي�جــب علــى الشــركة

وتحديــد األجــور مــع االمت�ثــال للحــد األدنــى مــن اللوائــح
المحليــة ،وتختــار العديــد مــن الشــركات المدرجــة إعــداد لجــان
تبعــا لطبيعــة وحجــم عملياتهــا مثــل اللجنــة التنفيذيــة
أخــرى ً
ولجنــة إدارة المخاطــر.
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تدفــق المعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت المحــدد هــو
فــإن ّ
الفعالــة للشــركة واإلشــراف
اإلدارة
لضمــان
أساســي
عامــل
ّ

دلــيــــل اإلدراج

أن نظــام تخطيــط المــوارد المؤسســية ( )ERPيزيــد مــن
كمــا ّ

فعاليــة وكفــاءة العمليــات مــن خالل تبســيط أنشــطة األعمال،
واســتخدام شــبكة مناســبة لتقنيــة المعلومــات للت�أكيــد مــن
أمــن المعلومــات وتطوي ـ�ره باســتمرار.

29
عالقات المست�ثمري�ن والتواصل معهم
فعالــة مــع المس ـت�ثمري�ن ،والهيئــات التنظيميــة ،والســوق الماليــة الســعودية ،والعمــاء قبــل
يجــب علــى الشــركة إنشــاء قنــوات تواصــل ّ

الشــروع فــي الطــرح العــام للجمهــور .ومــن أجــل الحفــاظ علــى هــذا التواصــل فإنــه ينبغــي ت�أســيس وظائف متخصصــة بعالقات المسـت�ثمري�ن
للتعامــل مــع جميــع اإلتصــاالت مــع المس ـت�ثمري�ن ،ومحللــي أبحــاث األســهم ،ووســائل اإلعــام .كذلــك يجــب علــى الشــركة تطوي ـ�ر وصيانــة
موقعهــا علــى شــبكة االنرتنــت والــذي يتضمــن معلومــات عــن الشــركة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المعلومــات األساســية
عــن الشــركة :أعمالهــا ،وتاريخهــا ،واســراتيجية الشــركة ،والمديريــ�ن التنفيذيــ�ي ،وكذلــك التقاريــ�ر الســنوية والبيانــات الماليــة ،واألخبــار
الصحافيــة وســعر األســهم والبيانــات األخــرى التــي تعتــر جوهريــة للشــركة.

المستشارون الخارجيون
المعنيون بعمليات
الطرح واإلدراج
يجــب علــى الشــركة تعيـ�ي العديد مــن المستشــاري�ن الخارجي�ي
الخــراء فــي مجــاالت تخصصهــم بمــا يدعــم الشــركة فــي
عمليــة الطــرح العــام ،كمــا ينبغي أن تســعى الشــركات الراغبة
فــي الطــرح العــام الحصــول علــى المشــورة المناســبة فــي
وقــت مبكــر قبــل الطــرح لضمــان التخطيــط واإلعــداد المناســب
لعمليــة الطــرح العــام األولــي.

المستشار المالي
يعتــر المستشــار المالــي أو البنــك االســت�ثماري الشــريك
أن دور المستشــار
الرئيســي للشــركة خــال الطــرح العــام ،كمــا ّ

يتم ّثــل دور المستشــار المحاســبي بشــكل رئيســي فــي
مراجعــة وتقي�يــم البيانــات الماليــة للشــركة المرشــحة للطــرح
العــام األولــي ،وينبغــي أال يكــون المحاســب االستشــاري مــن
ضمــن ُمراجعــي الحســابات الحاليـ�ي للشــركة لتجنــب أي تضارب

فــي المصالــح .علــى خــاف ُمراجــع الحســابات ،ال تعتــر آراء أو

تقي�يمــات المحاســب االستشــاري ت�أكيــد ًا مــن أي نــوع علــى
البيانــات الماليــة ،ولكنهــا ُتســتخدم فقــط لتوضيــح جودتهــا
واتجاهاتهــا وســلوكها مــن خــال درجــة اإلفصــاح المطلــوب.

المالــي ضــروري وي�جــب تنســيقه والعمــل عليــه قبــل جميــع

ـادة مــا يقتصــر نطــاق عمــل المستشــار المحاســبي علــى
وعـ ً

إجــراءات العمــل المطلوبــة للطــرح العــام؛ حيــث يقــوم

مراجعــة الحســابات الماليــة للشــركة ،ولكن في بعــض الحاالت،

ـدءا
المستشــار المالــي بتوجيــه الشــركة خــال عمليــة الطــرح ،بـ ً

تشــمل هــذه المراجعــة حســابات ماليــة أخــرى ،مثــل البيانــات

مــن اتخــاذ قــرار الطــرح ووصــوالً إلــى مرحلــة التنفيــذ واإلدراج.
ويشــبه دور المستشــار المالــي دور مديــر المشــروع ،لكونــه
ُ
مســؤوالً عــن تنســيق صياغــة العنايــة الواجبــة فــي نشــرة

اإلصــدار ،وتطويـ�ر جاذبيــة اإلسـت�ثمار ،وهيــكل الطــرح ،وضمــان
اإلمت�ثــال للقواعــد المعمــول بهــا ،باإلضافــة لقيامــه بتنســيق
اإلتصــال بــن الشــركة والجهــات األخــرى ،بمــا فــي ذلــك الهيئة
وتــداول.
ويقــدم المستشــار المالــي للشــركة المشــورة الماليــة
ّ
ـوق األســهم للمس ـت�ثمري�ن البائعــن خــال فــرة الطــرح،
ويسـ ّ
كمــا يشــ ّكل المستشــار المالــي مجموعــة مــن متعهــدي

التغطيــة ،التــي ستســاعد الشــركة فــي تســوي�ق األســهم،
وتوعيــة المسـت�ثمري�ن عــن الطــرح (علــى ســبيل المثــال ،إجــراء
األبحــاث قبــل الدخــول فــي الصفقــة) ،وتوزيــع األســهم
وإيداعهــا فــي محافظ المسـت�ثمري�ن ،وكذلــك توفري إمكانيات

الماليــة االفرتاضيــة؛ للتعبــر بأثــر رجعــي عــن التغي ـ�يات فــي
نتائــج العمليــات والمركــز المالــي للشــركة بســبب األحــداث
األخــرة ،مثــل إعــادة الهيكلــة.
ويشــمل دور المستشــار المحاســبي إعــداد تقريــ�ر العنايــة
وفقــا
الماليــة الواجبــة عــن الحســابات الماليــة للشــركة
ً
لإلفصــاح المطلــوب ،وكذلــك إعــداد تقريــ�ر عــن رأس المــال
العامــل للشــركة.

مستشار السوق
يتمثــل دور مستشــار الســوق فــي تحليــل أعمــال الشــركة
والقطــاع التــي تعمــل بــه ،وأدائهــا الســابق ومكانتهــا فــي
الســوق بــن منافســيها ،وتوقعــات القطــاع المســتقبلية
وذلــك مــن أجــل كتابــة تقريــ�ر دراســة الســوق فــي الحــاالت
التــي ُتعــد المعلومــات العامــة عــن قطــاع الشــركة محــدودة،

الميزانيــة العموميــة لتغطيــة الطــرح.

كمــا يســتخدم تقريـ�ر دراســة الســوق لمســاعدة الشــركة فــي

المستشار القانوني

تطويــ�ر خطــة أعمالهــا وتوقعاتهــا الماليــة.

المستشــار القانونــي مســؤول عــن ضمــان تلبيــة جميــع
بــأن
المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة للعمليــة ،والت�أكــد
ّ
جميــع الوثائــق دقيقــة وكاملــة ،ويشــمل ذلــك طلــب الطــرح
واإلدراج ،وقــرار مجلــس اإلدارة بالطــرح ،وإقــرارات أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،ونشــرة اإلصــدار وكافــة الوثائــق الداعمــة -
حســب االقتضــاء  -وكذلــك الوثائــق األخــرى غــر التنظيميــة
ـؤول
للمصــدر مسـ
أن المستشــار القانونــي ُ
المطلوبــة ،كمــا ّ
ٌ
أيضــ ًا عــن إعــداد تقريــ�ر العنايــة الواجبــة القانونيــة ،وصياغــة
أجــزاء متعــددة مــن نشــرة اإلصــدار ،ودعــم الشــركة فــي أي
عمليــة إعــادة تنظيــم أو إعــادة هيكلــة قانونيــة أو اعتباريــة.
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مستشارون خارجيون آخرون ،ومقدمو الخدمات
قــد يتطلــب مــن الشــركة تعيــ�ي مستشــاري�ن آخريــ�ن ،وذلــك
حســب طبيعــة الطــرح .فعلــى ســبيل المثــال ،يتعــن علــى
وفقــا لمتطلبــات مؤسســة النقــد العربــي
شــركات الت�أمــن -
ً
الســعودي  -تعيــ�ي مستشــار اكتــواري خبــر بالضمانــات
والسياســات الخاصــة بشــركات الت�أمــن ،فــي حــن تحتــاج
صناديــق االســت�ثمار العقــاري إلــى تعيــ�ي مقيــم عقــاري
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وفقــا لألنظمــة أو الممارســات ذات الصلــة،
أيضــا
ً
معتمــد مــن أجــل تقي�يــم العقــارات المطروحــة ،كمــا قــد يكــون مقدمــو الخدمــات مطلوبــن ً
وقــد يشــمل ذلــك وكالء البيــع (الجهــات المســتلمة) ومقدمــي خدمــات التحقــق (شــركة علــم علــى ســبيل المثــال) ومــزودي منصــة البيانــات
اإلفرتاضيــة وشــركات الطباعــة والتحريــ�ر والمرتجمــن المحرتفــن.

خارطة الطري�ق للطرح
العام األولي
تنقسم عملية الطرح العام إلى مرحلتني :مرحلة التجهيز ومرحلة الطرح العام.
فــي مرحلــة التجهيــز تقــوم الشــركة مــع مستشــاريها الخارجيــ�ي بالتحضــر لمرحلــة الطــرح العــام التــي يتــم فيهــا تســوي�ق األســهم
للمس ـت�ثمري�ن ،وتســعريها وتخصيصهــا ،وســيتم تلخيــص خارطــة الطري ـ�ق مــع العناصــر الرئيســية للتحضــر والمراحــل العامــة لعمليــة الطــرح
العــام أدنــاه.

المرحلة الخاصة
التحضري لتقديم
الطلب
مرحلة إلزامية
مرحلة اختيارية

المرحلة العامة
التواصل مع هيئة
السوق المالية
وتداول

العرض التقديمي
للمحللني

توعية المست�ثمر

تقديم ملف الطرح

إعالن بيان النية

العام واإلدراج

في طرح األسهم

اإلدراج

بناء سجل األوامر
واالكت�تاب

تحديد السعر

التخصيص
والتداول
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اقتباسات
الشركات المدرجة

المدير التنفيذي لشركة جري�ر

عبد الكريم العقيل
“يضمــن اإلدراج لشــركة جري ـ�ر القابضــة اســتدامتها ونموهــا،
ـلبا علــى اقتصادنــا
ممــا يقلــل مــن المخاطــر التــي قــد تؤثــر سـ ً
الوطنــي .كمــا يســاهم فــي زيــادة كفــاءة الشــركة إلــى
المســتويات المثلــى ،ممــا يفتــح المجــال أمــام المس ـت�ثمري�ن
ليكونــوا جــزء ًا مــن الشــركة عنــد حصولهــم علــى أســهمها.
كمــا أن اإلدارة العليــا لهــا ت�أثــر رئيســي فــي تعزيــ�ز ثقــة
عمالئنــا وكيانــات التمويــ�ل”.

مرحلة
التجهيز
هــي المرحلــة حيــث تقوم الشــركة  -وبمســاعدة مستشــاريها

المؤسســية

 -بإعــداد كل التجهيــزات الداخليــة لإلســتعداد لطــرح األســهم

للتســهيل علــى المستشــاري�ن أثنــاء ت�أديــة

للجمهــور ،ويتــم وصــف العناصــر األساســية لهــذه المرحلــة

مهامهــم ،ويمكــن تعيــ�ي مقــدم خدمــة إلعــداد

مــن خــال:

منصــة آمنــة يمكــن الوصــول إليهــا عــر اإلنرتنــت،
والتــي تحتــوي علــى جميــع البيانــات والمعلومــات

تجهيز طلب التسجيل واإلدراج
يجــب علــى الشــركة اختيــار مستشــار مالــي وتعي ـ�ي عــدد مــن
المستشــاري�ن الخارجيــ�ي اآلخريــ�ن لبــدء التجهيــز لعمليــات

التــي يطلبهــا المستشــارون المختلفــون.

العناية الواجبة

الطــرح واإلدراج ،كمــا يمكــن أن يســاعد المستشــار المالــي

عــادة مــا يتضمــن الطــرح العــام إجــراءات العنايــة القانونيــة
ً

فــي توجيــه الشــركة والمســاعدة فــي طــرح أســهم الشــركة

والماليــة والتجاريــة واإلداريــة الواجبــة ،حيــث تعتــر ممارســة

واختيــار واقــراح االســتعانة بمستشــاري�ن آخريــ�ن.

العنايــة الواجبــة أحــد أهــم مســارات العمــل وتســتهلك

•

االجتمــاع التمهيــدي :يمثــل هــذا االجتمــاع بدايــة

•

معظــم المــوارد فــي عمليــة الطــرح العــام.

عمليــة الطــرح العــام ،وفيــه يجتمــع كبــار اإلداري ـ�ي

إن الهــدف مــن العنايــة الواجبــة هــو ضمــان الدقــة وضمــان
ّ

والمستشــاري�ن الماليــ�ي والقانونيــ�ي وغريهــم
مــن الجهــات ذات العالقــة فــي هــذه العمليــة

أن جميــع المعلومــات الجوهريــة متوافقــة مــع وثائــق الطرح،
ّ

مثــل الطلــب ،واإلقــرارات ،واألهــم مــن ذلــك نشــرة اإلصــدار.

لمناقشــة خطــة الطــرح واإلدراج ،ويتضمــن جــدول

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ستســتفيد الشــركة مــن مراجعــة

بنــودا معينــة مثــل
أعمــال االجتمــاع التمهيــدي
ً
تقديــم هيــكل الطــرح ،والجــدول الزمنــي للعمليــة

أعمالهــا مــن خــال رؤيــة مختلفــة ،ممــا ُيمكنهــا مــن إجــراء

وخطــة إدارة المشــروع.

تحســينات علــى العمليــات واإلجــراءات الداخليــة.

•

العــرض التوضيحــي لــإدارة :وباعتبــار ذلــك جــزء ًا مــن
االجتمــاع التمهيــدي أو بعــده بفــرة وجيــزة ،وبــه
ُت ِعــد الشــركة عرض ـ ًا إداري ـ ًا يغطــي نمــوذج األعمــال

القانونيــة للشــركة ،ويشــمل ذلــك نطــاق العنايــة
القانونيــة الواجبــة مــن خــال مراجعــة جميــع

واســراتيجية الســوق والمنتجــات والخدمــات

الوثائــق القانونيــة ،وتقي�يــم مــدى االمت�ثــال

المقدمــة واألداء المالــي والمجــاالت األخــرى

للقوانــن واللوائــح الســائدة ،وتحليــل أي دعــاوى

ـإن
التــي قــد ت�كــون ذات صلــة بعمليــة الطــرح .لــذا فـ ّ
الهــدف مــن العــرض التوضيحــي هــو ت�ثقيــف جميــع

أو مطالبــات معلقــة ،ومراجعــة العقــود الجوهريــة
واالتفاقيــات والتســهيالت الماديــة .ويعمــل
للمصــدر بشــكل وثيــق مــع
المستشــار القانونــي ُ
الشــركة وإدارتهــا لضمــان عــدم خضــوع جميــع عناصر

تركيــز الخــراء علــى المجــاالت ذات الصلــة.

•

شــؤونها القانونيــة ألي مخاطــر قانونيــة .وبمجــرد

حوكمــة المشــروع :كجــزء مــن االجتمــاع التمهيــدي،

إكتمــال اإلجــراءات يقــوم المستشــار القانونــي

ينبغــي االتفــاق علــى حوكمــة المشــروع لتســهيل

للمصــدر بإصــدار تقريــ�ر العنايــة القانونيــة الواجبــة
ُ

التنفيــذ الســلس ،كمــا ُيوصــى بالدعــوة إلجــراء
اجتماعــات أســبوعية للمستشــاري�ن لمشــاركة

الــذي يغطــي النتائــج الرئيســية ويصــف البيئــة

القانونيــة للشــركة.

تحديثــات التقــدم المت�كــررة علــى مســارات العمــل
ذات الصلــة مــع مجموعــة العمــل بأكملهــا .وي�جــب
علــى الشــركة تعيــ�ي؛ موظــف أو فريــ�ق يكــون

•

العنايــة التجاريــة الواجبــة :يتــم هــذا التقصــي
بشــكل أساســي مــن ِقبــل المستشــار المالــي

مســؤوالً عــن إدارة المشــروع مــن جانــب الشــركة.

للتحقــق مــن اســراتيجية أعمــال الشــركة واالمت�ثــال

وســـتـــكـــون مـهـمــــة وظــيـفــــة مســـؤول االتــصــــال

لهــا ،بمــا فــي ذلــك نمــوذج التشــغيل الحالــي،

اإلداري هــو تخصيــص معظــم الوقــت لعمليــة الطرح

واألداء المالــي باإلضافــة إلــى اســراتيجية النمــو

واإلدراج وأن يكــون لديــه فهــم جيــد ومعلومــات

المســتقبلية .وقــد يتضمــن هــذا التقصــي زيــارات

عــن الشــركة لضمــان ســهولة الوصــول إلــى صانعي
القــرار الرئيســي�ي ،حســب مــا يتطلبــه العمــل.

•

العنايــة القانونيــة الواجبــة :يقــوم المستشــارون
القانونيــون بالفحــص والتحقيــق فــي الشــؤون

المستشــاري�ن حــول الشــركة وأنشــطتها وضمــان
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والقانونيــة

والماليــة

ضروريــة

إن إتاحــة الوثائــق
منصــة البيانــات االفرتاضيــةّ :
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إلــى المرافــق التشــغيلية للشــركة وكذلــك مقابالت

أيضــا اســتخدام دراســة الســوق الســت�كمال خطــة
ويمكــن ً

أن النتائــج
مــع مســؤولي اإلدارة والموظفــن ،كمــا ّ

أعمــال الشــركة والتحقــق مــن بعــض عناصــر دورة األســهم،

التــي توصلــت إليهــا إجــراءات التقصــي الــازم

ستســاعد المستشــار المالــي للشــركة فــي إعــداد
خطــة لتســوي�ق األســهم الخاصــة بالشــركة والتــي
ســت�كون مهمــة فــي تحديــد موقــع الشــركة مــع
المســت�ثمري�ن المســتقبلي�ي.

•

العنايــة الماليــة الواجبــة :هــو تحليــل البيانــات
المراجعــة للشــركة ،ويقــوم بهــا مستشــار
الماليــة
َ
العنايــة الماليــة الواجبــة المعــن للشــركة .كمــا

يعمــل مستشــار العنايــة الماليــة الواجبــة مــع إدارة
الشــركة بشــأن التقصــي المالــي الــازم للتحقــق
مــن دقــة الوقائــع فــي النتائــج ،ويعكــس نطــاق
التقصــي المالــي الــازم الســنوات الماليــة التــي
يتعــن علــى الشــركة اإلفصــاح عنهــا وفق ـ ًا للوائــح.
وكذلــك يغطــي التقصــي المالــي الــازم حســابات
المراجعــة ،بمــا فــي ذلــك نتائــج العمليــات
الشــركة ُ
الماليــة والتدفقــات النقديــة للتحقــق مــن جــودة
األربــاح وت�أثــر االتجاهــات الســوقية والسياســات
واإلجــراءات المحاســبية وإمكانــات اإلفصــاح المالي،
كمــا يقــوم مستشــار العنايــة الماليــة الواجبــة
بإصــدار تقري ـ�ر التقصــي المالــي الــازم مــع توضيــح
النتائــج الرئيســية للتحليــل والشــرح التفصيلــي
للحســابات الماليــة.

•

تحليــل رأس المــال العامــل :هــو تقي�يــم كفايــة رأس
وفقــا لمتطلبــات الهيئــة،
المــال العامــل للشــركة
ً
وي�جــب علــى الشــركة التــي تســعى إلــى الطــرح
العــام أن ت�ثبــت وجــود رأس مــال عامــل ٍ
كاف لمــدة
شــهرا بعــد تاريــ�خ نشــر نشــرة اإلصــدار ،ويقــوم
12
ً

مستشــار العنايــة الماليــة الواجبــة بإجــراء تحليــل

رأس المــال العامــل فــي الشــركة للمعامــات مــن
أجــل دعــم اإلقــرارات المناســبة فــي وثائــق الطــرح
ذات الصلــة.

•

دراســة الســوق :هــي تحليــل الســوق والقطــاع
التــي تعمــل فيــه الشــركة؛ إذ يتــم إجــراء دراســة
للســوق ،إذا لــزم األمــر ،مــن قبــل مستشــار
التســوي�ق المعـ ّـن ،ويغطــي نطــاق دراســة الســوق

تحليـ ًـا لبيئــة االقتصــاد الكلــي فــي المناطــق التــي
أن تحليــل الســوق
تديــر فيهــا الشــركة أعمالهــا ،كمــا ّ
لتحديــد وتقي�يــم القــدرة التنافســية للشــركة بــن
جــزءا مــن دراســة الســوق.
منافســيها يعتــر
ً

وعــادة مــا يتــم الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات
ً
المســتخدمة فــي التحليــل مــن مصــادر عامــة ،أو قواعــد
البيانــات الخاصــة بالشــركة ،حســب الحاجــة.

خطة العمل
يجــب أن تدعــم خطــة العمــل وتشــرح كيفيــة نمــو الشــركة
ـادة مــا تمتــد خطــة العمــل
وخطــة التوســع المســتقبلية ،وعـ ً
لتشــمل نطــاق عــرض لمــدة خمــس ســنوات ،وقــد تمتــد ألكــر
مــن ذلــك حســب نــوع العمــل وقطــاع الشــركة؛ إذ قــد تــرى
الشــركة إمكانيــة لت�كليــف طــرف ثالــث لتقديــم الدعــم فــي
تطوي ـ�ر خطــة العمــل ،والتــي يتــم مراجعتهــا عــادة مــن قبــل
المستشــار المالــي وينعكــس ذلــك فــي عــرض الطــرح .كمــا
تشــكل خطــة العمــل النهائيــة أســاس عمليــة الطــرح ،وتدخــل

فــي عمليــة التقي�يــم قبــل عرضهــا علــى محللــي األبحــاث
والمســت�ثمري�ن المســتقلني.

نشرة الطرح ووثائق أخرى ذات صلة

()3

يتطلــب طلــب الطــرح العــام لــدى الهيئــة عــدد ًا من المســتندات
التــي يتــم إعدادهــا مــن قبــل الشــركة ومستشــارها القانوني
وبدعــم مــن المستشــار المالــي ،وفيمــا يلــي وصــف موجــز
لألقســام الرئيســية فــي نشــرة اإلصــدار:
نشــرة اإلصــدار :هــي وثيقة العرض الرئيســية والتي

•

ت�تضمــن جميــع اإلفصاحــات التنظيميــة والتعهــدات
أن جميــع
واإللتزامــات مــن قبــل الشــركة ،وتؤكــد ّ
المعلومــات الجوهريــة عــن الشــركة متوفــرة للعامــة.
وتقــدم نشــرة اإلصــدار أيضــ ًا الرســائل التســويقية
فيمــا يتعلــق بالطــرح علــى مجتمــع المســت�ثمري�ن
وضوحــا
المـحـتـمـليـــن ،وتــعـتــبــــر المــصــــدر األكـــثـــــر
ً
للمســت�ثمري�ن المحتملــن.
لــذا ينبغــي االهتمــام بشــكل ٍ كبــر بنشــرة اإلصــدار ألنهــا تؤثــر
بشــكل كبــر علــى اســتقبال الســوق لطــرح الشــركة .وفيمــا
يلــي األقســام الرئيســية لنشــرة اإلصــدار:
قســم عوامــل المخاطــرة :ويشــمل العوامــل

.1

المصــدر والقطــاع الــذي يعمــل
المرتبطــة بعمليــات ُ
بــه ،والتــي قــد يكــون لهــا ت�أثــر مــادي علــى عمليــات
الشــركة وأدائهــا المالــي ،لــذا يجــب أن يلتــزم
المصــدر باإلفصــاح الشــامل عــن هــذه المخاطــر،
ُ
المصــدر ومجلــس إدارتــه واإلدارة
وذلــك لحمايــة ُ
العليــا مــن الدعــاوى القضائيــة المحتملــة ،حيــث
تســتمد عوامــل الخطــر مــن المعلومــات الــواردة
مــن مختلــف تقاريــ�ر العنايــة الواجبــة التــي يقــوم
بهــا الخــراء.

قســم “نظــرة عامــة علــى الســوق”:
ويقــدم
ّ

.2

وصفــ ًا للوضــع التنافســي والتوجهــات المحركــة
فــي القطــاع التــي تعمــل فيــه الشــركة ،ويمكــن أن
يســتند هــذا القســم علــى البيانــات والتحليــات التي
تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر طــرف ثالــث متاحــة
بشــكل عــام ،أو إن أمكــن مــن تقاريــ�ر تــم تطوي�رهــا
للمصــدر مــن قبــل مستشــار الســوق.
ً
خصيصــا ُ

قســم المعلومــات ووصــف األعمــال فــي الشــركة:

.3

ويشــمل المعلومــات العامــة حــول أعمــال الشــركة
باإلضافــة إلــى مــواد تســوي�ق األســهم وجــدوى
اإلسـت�ثمارات .كمــا يســلط هــذا القســم الضــوء علــى
تشـكـيـــل الشــــركـــة وتطــور الملـكيـــة واألنشــطة
الـتــجــاريـــــــة الرئـيـســيـــــة والمـنــتـــجـــــــات والخـدمـــــــات
واسرتاتـيـجـيـةالتســـو ي�ق.

( )3ارجــع إلــى قواعــد ولوائــح اإللتزامــات المســتمرة لهيئــة الســوق الماليــة
لــأوراق الماليــة للحصــول علــى القائمــة الكاملــة التــي تحتــوي علــى وثائــق
الدعــم.
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قســم مناقشــة اإلدارة وتحليــل األداء التشــغيلي :ويتضمــن وضــع إدارة الشــركة وتحليــل أدائهــا ،والوضــع المالــي واتجاهــات
متعمقــا للمؤثــرات علــى نتائــج
األعمــال للفــرة المحــددة للنشــرة .كمــا ينبغــي أن ت�تضمــن المناقشــة فــي هــذا القســم تحليـ ًـا
ً
العمليــات ،بمــا فــي ذلــك تحليــل التقاري ـ�ر القطاعيــة عــن وحــدة األعمــال أو األســاس الجغرافــي ،حســب الحاجــة ،حيــث ت�تــم صياغــة
قســم المناقشــة والتحليــل اإلداري مــع المدخــات مــن ِقبــل المدقــق المالــي ومدققــي حســابات الشــركة.

.5

قســم المعلومــات القانونيــة :يوضــح هــذا القســم المجــاالت القانونيــة للشــركة ،ومــن بــن المجــاالت التــي يغطيهــا القســم
القانونــي عــادة موجــز ًا للرتاخيــص التشــغيلية للشــركة والتصاريـ�ح والعقــود والعقــارات والت�أمــن وإتفاقــات التمويـ�ل والدعــاوى
القانونيــة واإللتزامــات الطارئــة ،كمــا ينبغــي أن ت�توفــر مدخــات مــن تقريــ�ر العنايــة الواجبــة القانونيــة فــي القســم القانونــي.

.6

أجزاء أخرى مهمة من نشرة اإلصدار في الجدول أدناه:

الجدول  :1أقسام أخرى في نشرة اإلصدار
القسم
الهيكل التنظيمي

سياسة توزيع األرباح

استخدام متحصالت الطرح

بيانات الخرباء

إقرارات المديري�ن

معلومات التعهد بالتغطية

معلومات إصدار األسهم

الوصف
هيــكل الملكيــة قبــل اإلصــدار وبعــده ،وأســلوب حوكمــة الشــركة ،بمــا فــي ذلــك لجــان مجلــس اإلدارة،
الســر الذاتيــة للمديريــ�ن وأعضــاء مجلــس اإلدارة.
وكذلــك ِّ
وصــف سياســة توزيــع أربــاح الشــركة ،وتطــور دفــع األربــاح خــال الســنوات الثــاث الماضيــة التــي ســبقت
اإلصــدار.
تقديــر متحصــات اإلصــدار وجــدول تفصيلــي الســتخدامها ،بمــا فــي ذلــك الجــدول الزمنــي والمعالــم
األساســية للنفقــات.
ت�أكيــد الخــراء علــى صحــة أي بيانــات فــي نشــرة اإلصــدار ،بمــا فــي ذلــك إثبــات مؤهالتهــم وخرباتهــم
وت�أكيــد اســتقالليتهم عــن الشــركة.
تصريحــات المديريــ�ن بشــأن اســتمرارية األعمــال ،ولجــان بيــع األســهم ،ومعلومــات البيانــات الماليــة،
وفوائــد المســاهمني ،وكفايــة رأس المــال العامــل.
معلومــات عــن عــن إتفاقيــة التعهــد بالتغطيــة ،بمــا فــي ذلــك إجمالــي مبالــغ وشــروط إتفاقيــة التعهــد
بالتغطيــة.
معلومــات الطــرح ،بمــا فــي ذلــك عــدد األســهم ،وقيمــة الطــرح ،وســعر الســهم االســمي ،وطــرق
اإلكت�تــاب ،وفــرة الطــرح ،وتخصيــص األســهم ،والمبالــغ المســردة ،وغريهــا.

إعالن اإلكت�تاب

معلومات اإلكت�تاب والتخصيص وومنصة اإلدراج (تداول).

الوثائق المتاحة

قائمة الوثائق المتاحة للمراجعة.

نفقات الصفقة

مجموع النفقات المرتاكمة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح.

االست�ثناءات التنظيمية

تفاصيل جميع االست�ثناءات التي تمنحها هيئة السوق المالية إلى الشركة ،حسب الحاجة.

تقديم طلب الطرح واإلدراج لهيئة السوق المالية وتداول
تنظــم قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج عمليــات طــرح األوراق الماليــة وإدراجهــا ،حيــث أصــدرت الهيئــة
بنــاء علــى جهودهــا المتواصلــة لتطويــ�ر الســوق
قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة ووافقــت علــى قواعــد اإلدراج
ً
الماليــة الســعودية وحمايــة المس ـت�ثمري�ن ،وذلــك بموجــب برنامــج الريــادة الماليــة لعــام  2020الصــادر عــن الهيئــة.

وتقــع مســؤولية اإلشــراف علــى جوانــب معينــة مــن الســوق وتنظيمهــا علــى عاتــق شــركة “تــداول” ،وفقـ ًا لقواعــد ولوائــح الهيئــة ،بوصــف
ذلــك جــزء ًا مــن مشــروع انتقــال المســؤولية وتفعيلهــا بــن الهيئــة و“تــداول” ،ويشــمل ذلــك اللوائــح المتعلقــة باألنشــطة المختلفــة مثــل
اإلدراج واإلفصــاح المســتمر عــن المعلومــات .حيــث ت�كــون الهيئــة مســؤولة عــن الموافقــة علــى التســجيل والطــرح ،بمــا فــي ذلــك نشــرة
أن “تــداول” ت�كــون مســؤولة عــن الموافقــة علــى اإلدراج.
اإلصــدار ،فــي حــن ّ

مرحلة الطرح
العام
التواصل المبكر مع المست�ثمري�ن ومحللي األبحاث
للمصــدر -بمشــورة مستشــاره المالــي -وقبــل الحصــول
يجــوز ُ
علــى موافقــة الهيئــة ،أن يدخــل فــي اجتماعــات تمهيديــة
مــع كبــار المسـت�ثمري�ن لتلقــي التعليقات األوليــة حول الطرح،
والهيكلــة والشــروط األساســية الخاصــة بالطــرح ،كمــا يســاعد
التواصــل المبكــر مــع المسـت�ثمري�ن علــى تقليــل نســبة مخاطــر
الطــرح العــام ،والــذي يتــم عــن طري ـ�ق توعيــة المس ـت�ثمري�ن؛
حيــث يمكــن للمسـت�ثمري�ن المســتهدفني الرئيسـي�ي الحصــول
علــى مزيــد مــن الوقــت لدراســة الفــرص التــي تعــزز عمليــة
تحديــد األســعار فــي مرحلــة الطــرح العــام.
للمصــدر أيضــ ًا التعامــل مــع محللــي األبحــاث إلجــراء
يمكــن ُ
دراســة مــا قبــل الصفقــة للشــركة بعــد موافقــة الهيئــة علــى
عرضــا
للمصــدر ً
الطــرح العــام ،وينبغــي أن تقــدم اإلدارة العليــا ُ
عــن الشــركة إلــى محللــي األبحــاث المســتقلني ،ويشــمل هــذا

ُتم ّثــل هــذه المرحلــة جــزء ًا مــن عمليــة الطــرح واإلدراج؛ حيــث
ُتق ـ ِدم الشــركة علــى إعــام الســوق بنيتهــا لطــرح أســمهما
للجمهــور .ومــع اإلنتهــاء مــن مراحــل اإلعــداد المكثــف تصبــح
ـزة لمواجهــة المس ـت�ثمري�ن وجــذب مس ـت�ثمري�ن
الشــركة جاهـ ً
جــدد ،حيــث ســيدرس المس ـت�ثمرون كافــة معلومــات الشــركة
ـدا علــى مســتويات التقي�يــم
لضمــان أنهــا تمثــل اس ـت
�ثمارا جيـ ً
ً

التــي يتضمنهــا النطــاق الســعري .وتشــمل مرحلــة الطــرح
العــام عناصــر رئيســية وهــي:

 بناء سجل األوامر وفرتة اإلكت�تاببمجــرد موافقــة الهيئــة علــى الطــرح وموافقــة “تــداول”
المصــدر لطــرح
علــى اإلدراج؛ يتــم نشــر إعــان يتضمــن نيــة ُ
األســهم ،وت�تضمــن محتويــات هــذا اإلعــان وصف ـ ًا موجــز ًا عــن
المصــدر وعزمــه علــى تقديــم الطــرح وحجــم الطــرح واســماء
ُ
المصــدر نشــرة
المستشــاري�ن المســؤولني عــن الطــرح .وينشــر ُ

العــرض جميــع المعلومــات الجوهرية عن الشــركة وعملياتها

إصــدار تمهيديــة علــى موقــع الهيئــة علــى أن يتــم اعتمادهــا

واســراتيجيتها واألداء المالــي للمحللــن إلعــداد تقاري�رهــم،

قبــل ذلــك مــن الهيئــة.

ـدم محللــو األبحــاث التقريـ�ر البحثــي للمسـت�ثمري�ن بعــد
ثــم يقـ ّ
موافقــة الهيئــة علــى الطــرح العــام وذلــك كجــزء مــن عمليــة
ت�ثقيــف المســت�ثمري�ن قبــل عــرض الحملــة التســويقية علــى
اإلدارة.

وقبــل البــدء فــي عمليــة بنــاء ســجل األوامــر وتحديــد فــرة
إكت�تــاب األفــراد ،يقــوم المصــدر ومديــر ســجل اإلكت�تــاب بتحديــد
النطــاق الســعري لألســهم للمســاعدة فــي توجيــه عــروض

وإذا أمكــن االســتفادة مــن التعليقــات الناتجــة عــن عمليــة

المصــدر عمليــة الطــرح الســتالم
المســت�ثمري�ن ،ثــم يفت�تــح ُ
الطلبــات مــن المســت�ثمري�ن المؤسســاتي�ي المحليــ�ي

ت�ثقيــف المســت�ثمري�ن ،والتــي يتــم تنفيذهــا خــال الطــرح

والدوليــ�ي مــن خــال مديــر ســجل اإلكت�تــاب.

علــى التعامــل مــع مخــاوف المس ـت�ثمري�ن ومعالجتهــا خــال

ويــمــكـــن أن تــمــتــــد فــتـــرة تســــــجــيــــل

الرئيسـي�ي المهتمــن والمســاعدة فــي تحديــد نطــاق الســعر

المكـت�تـبـيـن المـحـتـملـيــن لـفـتــرة

العــام ،فــإن ذلــك سيســاعد الشــركة والمستشــاري�ن الماليـ�ي
عــروض التســوي�ق ،باإلضافــة إلــى تحديــد المســت�ثمري�ن
الــذي ســيتم تحديــده لفــرة الطــرح العــام.

تـصــل إلى أســــبـوعـيـن

،

وخــال هــذه الفــرة يقــوم مديــر اإلكت�تــاب برتتيــب اجتماعــات
المصــدر محلي ـ ًا ودولي ـ ًا (ويشــار إليــه باســم
المس ـت�ثمري�ن مــع ُ
ويقــدم الرئيــس التنفيــذي والمديــر
عــروض التســوي�ق)،
ّ
المالــي العــروض التقديميــة التــي أعدتها الشــركة بمســاعدة
عــادة لمحــة عامــة عــن
المستشــار المالــي والــذي ت�تضمــن
ً
أنشــطة الشــركة وأدائهــا المالــي واســراتيجية النمــو وتاريـ�خ
األســهم.
وفــي اليــوم األخــر مــن إعــداد ســجالت المســت�ثمري�ن،
يقــوم مديــر اإلكت�تــاب بمراجعــة العــروض التــي يقدمهــا
المس ـت�ثمرون المؤهلــون لمســاعدة الشــركة والمســاهمني
فــي تحديــد الســعر النهائــي للطــرح العــام األولــي.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن للمسـت�ثمري�ن األفــراد اإلكت�تــاب فــي
األســهم أثنــاء الطــرح العــام خــال فــرة الطــرح،
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ويمكن أن تبدأ فرتة اإلكت�تاب في عمليات البيع للجمهور خالل  14يوم
على األقل من تاري�خ نشر نشرة اإلصدار ،وتستمر عادة لمدة أسبوع واحد.

 توزيع وتسوية وإدراج األسهمـاء علــى مشــورة المستشــار المالــي.
عنــد االنتهــاء مــن فــرة اإلكت�تــاب ،يتــم تحديــد
َّ
المخصــص النهائــي مــن قبــل ُ
المصــدر والمســاهمني بنـ ً
ويتــم بعــد ذلــك مشــاركة الســجل النهائــي المخصــص لــإدراج مــع شــركة “تــداول” ومركــز “إيــداع” إليــداع األســهم فــي محافــظ المسـت�ثمري�ن
والتحضــر إلدراج األســهم.

الشركات
المدرجة
أدناه تفاصيل عامة عن الشركات المدرجة في السوق الرئـيـسـيــة بإجـمـالـي حـجــم الطروحـات الـتـي تم جمعهــا في
السنوات الخمس الماضية.

 7مليار ريال
سعودي

حجم الطروحات في الفرتة من 2018-2013

 10.06مليار ريال
سعودي

 25.23مليار ريال
سعودي

 2.84مليار ريال
سعودي
 4.15مليار ريال
سعودي

 1.83مليار ريال
سعودي
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اقتباسات
الشركات المدرجة

الرئيس التنفيذي لمجموعة
سامبا المالية

نشار
رانيا ّ
“لعبــت الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” ،بصفتهــا
الكيــان المرخــص الوحيــد للعمــل كســوق لــأوراق الماليــة
محوريــا فــي تطويــ�ر ســوق الصكــوك،
دورا
فــي المملكــة،
ً
ً
وتحســن قواعــد ومعايــ�ي اإلدراج وتــداول األوراق الماليــة،
وتحفيــز أداء الســوق والقــدرة علــى التنافســية العالميــة.
وقــد ســاهمت “تــداول” فــي تحســن معــدالت األداء المالــي
للشــركات ،وزادت مــن قــدرة هــذه الشــركات علــى االســتمرار،
ممــا م ّكــن الســوق مــن تعميــق معايـ�ي الشــفافية والحوكمة
التــي تضمــن وجــود خطــط إدارة حكيمــة لهــذه الشــركات.
وباعتبارهــا واحــدة مــن أكرب المجموعــات المالية والمصرفية
فــي المملكــة والمنطقــة؛ يعتــر إدراج مجموعــة ســامبا
نظــرا لحجــم رأس مــال المجموعــة
قيمــة مضافــة للســوق،
ً
ً
وعــدد مســاهميها والمعايــ�ي العالميــة إلدارة األعمــال
واإللتــزام الصــارم ألعلــى المعايــ�ي للبنــك .كل ذلــك يرتجــم
إلــى تــداول األســهم النشــط فــي الســوق ويرثيهــا ككل”.

اقتباسات
الشركات المدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة
ثوب األصيل

فيصل الجديعي
“لقــد أخذنــا علــى عاتقنــا الحفــاظ علــى اســم الشــركة
ووجودهــا مــن خــال تســجيل أســهمها فــي الســوق
الماليــة الســعودية ،وعلــى هــذا النحــو يمكننــا
االســتفادة مــن مصداقيــة الســوق للحصــول علــى
مرجــع مســتقل فــي مســائل الشــفافية والحوكمــة
والمســاعدة لت�أهيــل الشــركة ليتــم إدراجهــا فــي
الســوق الرئيســية “.
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نمو  -السوق
الموازية
هــي ســوق أســهم موازيــة ،لهــا متطلبــات إدراج أقــل مــن الســوق الرئيســية،
وتعمــل باعتبارهــا منصــة بديلــة للشــركات التي ال تســتوفي متطلبات الســوق
الرئيســية وت�تطلــع إلــى طــرح أســهمها طرحـ ًا عــام.
ـاة مهمــة تعمــل علــى زيــادة الدعــم
حيــث ُتعــد نمــو – الســوق الموازيــة قنـ ً
فــي تنويــع وتعميــق األســواق الماليــة ،ذات مرونــة أكــر وت�كلفــة أقــل.
حــن انهــا تعتــر جــزء مــن ضمــن أكــر األســواق ســيولة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا.

نمو  -السوق الموازية
ـة بمســاهمتها اإلجماليــة
تعانــي الشــركات الصغــرة والمتوســطة مــن نقــص كبــر فــي الخدمــات فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية مقارنـ ً
فــي االقتصــاد؛ حيــث تم ّثــل الشــركات الصغــرة والمتوســطة حوالــي ثلــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســعودية و ُتســهم بحوالــي ثلثــي
الوظائــف ،لكــن حصتهــا فــي اإلقــراض المصرفــي ال تمثــل ســوى .2%
ـدم ســوق “نمــو” بدي ـاً حقيقي ـ ًا للشــركات الصغــرة والمتوســطة فــي الســعودية للوصــول إلــى مصــدر بديــل للتموي ـ�ل مــن خــال
لــذا يقـ ّ
الســوق الماليــة الســعودية.
وتعتــر متطلبــات اإلدراج والطــرح فــي “نمــو” أكــر مرونــة مــن متطلبــات الســوق الرئيســية ،ويتــم تلخيصهــا فــي الجــدول أدنــاه ،كمــا يتعــن
التقيــد باإللتزامــات المســتمرة التــي حددتهــا “تــداول” وكذلــك الهيئــة.
علــى الشــركات المدرجــة
ّ

منــذ إطــاق “نمــو” فــي شــهر فربايــر  ،2017تــم إدراج شــركات فــي نمــو  -الســوق الموازيــة بأحجــام طروحــات تزيــد
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مليــون ريــال ســعودي.

ومــن خــال اإلدراج فــي ســوق “نمــو” ،تســتطيع الشــركات الصغــرة والمتوســطة الوصــول إلــى المس ـت�ثمري�ن مــن المؤسســات واألفــراد
ـددا مــن المعايـ�ي والشــروط .يحــق ألي شــركة بعــد إدراجهــا فــي نمــو – الســوق الموازيــة بعامــن فرصــة االنتقــال إلــى
الذيــن يســتوفون عـ ً
الســوق الرئيســية بعــد إســتيفاء متطلبــات هــذه الســوق.

متطلبات نمو  -السوق الموازية
الطرح
المصدر لنشاط رئيسي لمدة
• ممارسة ُ
عام واحد على األقل إما بنفسه أو
من خالل إحدى الشركات التابعة له.
• تعي�ي مستشار مالي مرخص
له من قبل الهيئة.
• إعداد نشرة اإلصدار.

اإلدراج

اإللتزامات المستمرة

• يجب أن ت�كون شركة
مساهمة مقفلة.

• اإللتزام باإلفصاح عن التطورات
الجوهرية.

• طرح ما ال يقل عن 20%
من األسهم للجمهور.

• اإلفصاح عن أحداث معينة.

• أن يكون لدى الشركة ما ال يقل عن
مساهما من الجمهور في وقت
50
ً
اإلدراج.

• اإلفصاح عن المعلومات المالية
والتي تشمل:
أ .اإلفصاح عن البيانات المالية الربعية
(من خالل النظام اإللكرتوني)
للجمهور خالل فرتة ال ت�تجاوز 45
يوم ًا بعد نهاية الفرتة المالية.
ب .اإلفصاح عن البيانات المالية
السنوية للجمهور خالل فرتة ال
ت�تجاوز ثالثة أشهر بعد نهاية
الفرتة المالية السنوية.

• يجب أن ت�كون القيمة السوقية
اإلجمالية لألسهم المدرجة على
األقل  10مليون ريال سعودي

• تقري�ر مجلس اإلدارة.

• بيانات مالية مدققة لمدة سنة
واحدة على األقل.

• مهام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
الموظفني التنفيذي�ي.
• تزويد الهيئة بأي مستندات قد
تطلبها.

ولمزيد من التفاصيل ،يرجى العودة إلى قواعد هيئة السوق المالية حول طرح األوراق المالية وإلتزاماتها المستمرة وقواعد اإلدراج في تداول.

ما هي نمو  -السوق الموازية؟
“نمـــو” هي ســـــوق أســـهـــم موازيـــة ،لها متطلبـــات إدراج أقل من الســــوق الرئيسـيـــة ،وتعـمــــل باعـتــبـارهــا منصــة بديــلـة للشــركــــــات التي
ـاة مهمــة تعمــل علــى زيــادة
ال تســتوفي متطلبــات الســوق الرئيســية وت�تطلــع إلــى طــرح أســهم الشــركة طرح ـ ًا عام ـ ًا .و ُتعــد “نمــو” قنـ ً
الدعــم فــي تنويــع وتعميــق الســوق الماليــة.

44

دلــيــــل اإلدراج

45

من يمكنه االست�ثمار
في نمو  -السوق
الموازية؟
مــن خــال اإلدراج فــي “نمــو” تســتطيع الشــركات الصغــرة

اســت�ثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى شــركة

والمتوســطة الوصــول إلــى المســت�ثمري�ن مــن المؤسســات

مركــز إيــداع األوراق الماليــة “إيــداع” ،ويســتوفون

ـددا مــن المعايـ�ي ولديهــم خــرة
واألفــراد الذيــن يســتوفون عـ ً

أي مــن المعايــ�ي اآلتيــة:

فــي االســت�ثمار ،ويطلــق علــى هــؤالء اســم “المســت�ثمري�ن

•

فــإن مـجــمــوعـــــة المسـتــثـمــــري�ن
الــمـؤهــليـــــن” .وبالــتـــالي
ّ

الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعــن مليون

المؤسســاتي�ي الذيــن يمكــن الوصــول إليهــم فــي نمــو –

ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي

الســوق الموازيــة هــم نفــس المســت�ثمري�ن المؤسســاتي�ي

كل ربــع ســنة خــال اإلثنــي عشــرة شــهر ًا الماضيــة

فــي الســوق الرئيســية ،لكــن نطــاق المســت�ثمري�ن األفــراد

•

ـدا ويقتصــر علــى
الذيــن يمكــن الوصــول إليهــم يكــون أكــر تقي�يـ ً
نمــو – الســوق الموازيــة.

•

مســت�ثمر مؤهــل :يقصــد بــه حســب البــاب الثامــن مــن
قواعــد اإلدراج ،أي مــن األشــخاص اآلتــي بيانهــم:

•

.1
.2

عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال

دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة ســابقة
منــه
.3

حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي
هيئــة دوليــة تعــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي
ســوق ماليــة أخــرى تعــرف بهــا الهيئــة ،أو شــركة
مركــز إيــداع األوراق الماليــة “إيــداع”

.4

الشــركــات الـمـمـلـوكـــة من الحــكــومــة ،مـبــاشرة أو
عن طري�ق محـفـظــة يديــرهــا شـخص مـرخـص له في
ممارسة أعمال اإلدارة

.5

الشـركات والصناديـق المؤسسة في دول مجـلـس
التعاون الخليجي

.6

صناديق االست�ثمار

.7

مست�ثمرون أجانب مؤهلون

.8

أي اشــخاص اعتباريــ�ي آخريــ�ن يجــوز لهــم فتــح
حســاب اســت�ثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى
شــركــــة مركــــز إيــــداع األوراق الماليــة “إيــــداع”

.9

أشـخــــاص طــبــيــعـيــــون يـــجــــوز لــهــــم فــتــــح حســــــاب

أن يكــون حاصــاً علــى الشــهادة العامــة للتعامــل
فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة
()CME-1

•

أن يكــون حاصــاً علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة
فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن

قــد تــم تعي�ينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات
فــي نمــو – الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل

أن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ثــاث ســنوات
علــى األقــل فــي القطــاع المالــي

اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه
الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالس ـت�ثمار

أن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن خمســة مالي�ي
ريـــــــال ســـــعـــــودي

المســــتــثـــمــريــن الذين يسـتوفــون شـــروط االســــتــثــمــار في

أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق

جهــة معــرف بهــا دوليــ ًا
.10

أي أشخاص آخري�ن تحددهم الهيئة

مزايا وتحديات اإلدراج في
نمو – السوق الموازية:
يعتــر إطــاق نمــو – الســوق الموازيــة ضمن خطط تطوي�ر الســوق
الماليــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030والتــي أكــدت علــى
أولويــة تنميــة الشــركات الصغرية والمتوســطة.
وترت�كــز فكــرة “نمــو” علــى توفــر الســيولة للشــركات الصغــرة
والمتوســطة التــي قــد ال تســتطيع دخــول الســوق الرئيســية
مباشــرة .ومــن مزايــا وتحديــات اإلدراج فــي الســوق الموازيــة:

مزايا اإلدراج:
تعزي�ز هوية الشركة
ـزة تســليط الضــوء علــى نشــاط الشــركة وأدائهــا
يوفــر اإلدراج ميـ َ
وذلــك مــن خــال زيــادة التغطيــة اإلعالميــة وتوافــر تقاريــ�ر
المحللــن حولهــا ،حيــث تعتــر منصــة تســويقية للشــركة مــن
خــال طرحهــا وإدراجهــا فــي الســوق الموازيــة حيــث أن لكافــة
المتعاملــن فــي نمــو – الســوق الموازيــة التعــرف علــى الخدمــات
التــي تقدمهــا الشــركات المدرجــة فــي الســوق ،كمــا يســاعد فــي
تعزيــ�ز العالمــة التجاريــة للشــركة وجــذب مســت�ثمري�ن وعمــاء
ومورديــن جــدد.
ويحصــل المس ـت�ثمرون علــى فرصــة للمشــاركة فــي خطــط النمــو
المســتقبلية الخاصــة بالشــركة ومركزهــا فــي الســوق وأدائهــا
المالــي وغــر ذلــك.

زيادة خيارات التموي�ل
يعتــر الطــرح واإلدراج فــي الســوق الموازيــة أحــد الخيــارات
المتاحــة للشــركات الصغــرة والمتوســطة فــي تنويــع مصــادر
التمويــ�ل والوصــول إلــى هيــكل رأس مــال ذو كفــاءة مــن ناحيــة
الت�كلفــة والمخاطــر المصاحبــة ،ويعــزز الطــرح واإلدراج فــي
الســوق الموازيــة ألســهم الشــركة الخيــارات المتاحــة أمامهــا
أن الوصــول إلــى الســوق الماليــة
للحصــول علــى الســيولة؛ إذ ّ
ـة إلــى
ـ
إضاف
ـا،
ـ
به
ـة
ـ
الخاص
ـو
ـ
النم
ـداف
سيســاعدها فــي تحقيــق أهـ
َ
توفــر خيــارات تمويــ�ل مرنــة.
أيضــا فــي نمــو – الســوق
وبشــكل عــام ،ت�تمتــع الشــركات المدرجــة ّ
الموازيــة بمركــز يؤهلهــا لالقــراض مــن البنــوك بت�كلفــة تمويــ�ل
أن اإلدراج فــي الســوق
أقــل وعلــى فــرات اســتحقاق أطــول .كمــا ّ
الموازيــة يعــزز مــن ثقــة المسـت�ثمري�ن فــي الشــركة.

تعزي�ز إستمرارية الشركة
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ويعــد اإلفصــاح عــن األداء المالــي للشــركة بالنســبة للمسـت�ثمري�ن
إلزاميــا بموجــب العديــد مــن التشــريعات ويســاعد فــي تعزي�ز
مطلبــا
ً
ً
ـهل للشــركة الوصــول إلــى خيــارات نمــو أكــر بمــا
الشــفافية ويسـ ّ
فيهــا عمليــات االندمــاج واالســتحواذ والمشــاريع المشــركة.
ويســهم الطــرح فــي الســوق الموازيــة فــي زيــادة مســتوى
الحوكمــة لــدى الشــركات ،ورفــع الوعــي لمالكيهــا وإدارتهــا
وفصــل الملكيــة عــن اإلدارة ،وهــي مــن العوامــل المهمــة
أن
التــي تمنــح المس ـت�ثمري�ن الثقــة فــي الشــركة .إذ يعنــي ذلــك ّ
بإمكانهــم تقي�يــم اس ـت�ثماراتهم واتخــاذ قــرارات الشــراء أو البيــع
ودائمــا مــا تعمــل الشــركات جيــدة األداء علــى االســتفادة
بعنايــة.
ً
مــن هــذه الســمات لتعزي ـ�ز مكانتهــا ومصداقيتهــا فــي الســوق.

توســيع قاعــدة المسـت�ثمري�ن وفرصــة الدخــول فــي أســواق
جديدة
ـة للشــركات لتنويــع قاعــدة المس ـت�ثمري�ن لديهــا
يتيــح الطــرح فرصـ ً
وذلــك بدخــول مس ـت�ثمري�ن كمؤسســات وأفــراد مــن ذوي الخــرة
أن إتاحــة
والذيــن قــد يســهمون فــي تطويـ�ر أعمــال الشــركة .كمــا ّ
الفرصــة للمسـت�ثمري�ن األجانــب باالسـت�ثمار فــي الســوق الموازيــة
أبوابــا للتوســع فــي أســواق أجنبيــة.
قــد يفتــح
ً

توفري السيولة المباشرة للمساهمني
يعتــر اإلسـت�ثمار فــي شــركة مدرجــة أحــد أشــكال االسـت�ثمار األكــر
جاذبيــة ســبب ســهولة قيــام المســت�ثمري�ن علــى بيــع األســهم
وشــرائها فــي الســوق الماليــة بشــكل فــوري.

ســهولة التقي�يــم لســعر الســهم فــي حالــة االندمــاج
واالســتحواذ المحتملــة
يعتــر التقي�يــم أحــد الركائــز الرئيســية فــي عمليــة االندمــاج
أن الشــركات المدرجــة يكــون لهــا ســعر معلــن
واالســتحواذ ،حيــث ّ
للســهم بشــكل يومــي ،ممــا يســهل تحديــد نطــاق ســعري عنــد
عمليــات االندمــاج واالســتحواذ.

سهولة التخارج
تعتــر الســوق الموازيــة أحــد أدوات التخــارج المتاحــة للمــاك

طــرح 20%
مــن قيمــة الشــركة بـ ًـدل مــن 30%
الحاليـ�ي ،بحيــث يمكــن

كحــد أدنى

إن إنشــاء كيــان قانونــي منفصــل ومــدرج فــي الســوق يوفــر
ّ
الطمأنينــة بشــأن إســتمرارية الشــركة علــى المــدى البعيــد،
والمخاطــر المرتبطــة بالشــركات العائليــة علــى ســبيل المثــال،
حيــث مــن الممكــن أن يواجــه الجيــل الثانــي أو الجيــل الثالــث بعــض
التحديــات وقــد يصعــب عليهــم اإلســتمرار بنفــس القــدر مــن
االهتمــام واإلدارة واألداء كالجيــل األول .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
النزاعــات الداخليــة أحيا ًنــا مــا ت�كــون شــائعة فــي الشــركات العائليــة،
ســلبا علــى إســتمرارية الشــركة وأدائهــا.
ممــا قــد يؤثــر
ً

مرونــة أكــر للمــاك فــي اتخــاذ قــرار الطــرح.
ً

تعزي�ز مصداقية الشركة في السوق

سهولة المقارنة والتحليل

ُتعــد الشــفافية وتوافــر المعلومــات ســمتان ت�تعلقــان بالشــركات
المدرجــة حيــث تخضــع تلــك الشــركات إلشــراف هيئــة الســوق
الماليــة وهــو مــا يقتضــي نشــر المعلومــات بشــكل دوري وفــي
أوقــات محــددة.

يعطي مؤشــر الســوق الموازية ومعلومات الشــركات المشــاركة
فــي الســوق قــدرة إضافيــة للمحللــن الماليــ�ي فــي فهــم
البيانــات واتخــاذ القــرارات بشــكل أكــر كفــاءة ،مــن ناحيــة فهــم
الــدورات االقتصاديــة وتقي�يــم الشــركات المشــابهة.

دلــيــــل اإلدراج

مقارنــة بالســوق الرئيســية،

ممــا يعطــي
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ـهل مقارنــة الشــركة المدرجــة بنظرياتهــا وذلــك بفضــل توافــر
ويسـ ُ
المعلومــات .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن مقارنــة شــركة فــي
قطــاع التجزئــة بشــركات أخــرى مدرجــة فــي نفــس القطــاع وكذلــك
بالمؤشــر العــام للقطــاع مــن أجــل تحديــد أدائهــا النســبي.

تفعيل مشاركة الموظفني
تقــوم الكثــر مــن الشــركات علــى تحفيــز موظفيهــم مــن خــال
خطــط األســهم التشــجيعية طويلــة األمــد (برامــج خيــارات األســهم
الخاصــة بالموظفــن) وهــو مــا يتيــح للموظفــن فرصــة التملــك
أن هــذه الميــزة ستســاعد فــي جــذب
فــي الشــركة .وال شــك ّ
أصحــاب المواهــب والقــدرات العاليــة للعمــل بالشــركة ،كمــا تشــجع
عــاوة علــى توحيــد األهــداف
بقــاء الموظفــن لفــرات طويلــة،
ً
والمصالــح بــن الموظفــن والشــركة.

التحديات

الشفافية/اإلفصاح
عــددا مــن متطلبــات
وضعــت هيئــة الســوق الماليــة وتــداول
ً
اإلفصــاح التــي يتعــن علــى الشــركات المدرجــة فــي الســوق
الموازيــة اتباعهــا .وتهــدف هــذه المتطلبــات إلــى تعزيــ�ز
مســؤولية الشــركات المدرجــة تجــاه هيئــة الســوق الماليــة
أن الشــفافية واإلفصــاح يمكــن
وتــداول والمســت�ثمري�ن .ورغــم ّ
اعتبارهمــا مــن جوانــب القــوة فــي الشــركات ،إال أنهمــا قــد يمثــان
تحديــا للشــركات المدرجــة .وفــي هــذه الحــاالت،
فــي نفــس الوقــت
ً
قــد يكــون هنــاك قلــق لــدى الشــركات بشــأن اإلفصــاح عــن قــدر أكــر
مقارنــة بالشــركات الخاصــة المنافســة.
مــن المعلومــات للعامــة
ً

الت�كلفة والوقت
تســتلزم عمليــة الطــرح فــي الســوق الموازيــة إلتــزام الشــركة
الراغبــة فــي اإلدراج ببعــض الت�كاليــف والتــي تشــمل النفقــات
المتعلقــة بالشــؤون القانونيــة والمالية والمحاســبية والمســائل
المتعلقــة بمتطلبــات النظــام األساســي والحوكمــة .وتحتــاج
الشــركات إلــى تقي�يــم الفوائــد مــن الطــرح فــي الســوق الموازيــة
بالمقارنــة مــع الت�كاليــف المرتتبــة مــن عمليــة الطــرح والوقــت
الــازم إلتمامــه قبــل اتخــاذ القــرار.

وقت أطول في اتخاذ القرار
غالبــا مــا ُت�تخــذ القــرارات
مقارنــة بالشــركات الخاصــة والتــي
ً
ً
االســراتيجية فيهــا بواســطة المالــك أو مجموعــة صغــرة مــن
صانعــي القــرار؛ ت�تطلــب القــرارات االســراتيجية المهمــة فــي
الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة انعقــاد مجلــس اإلدارة
وفــي بعــض األحيــان موافقــة المســاهمني لكونهــا ذات ت�أثــر
علــى أداء الشــركة .ولذلــك ،تســتغرق عمليــة اتخــاذ القــرار فــي
الشــركات العامــة وق ًتــا أطــول إذ ت�كــون الشــركة مطالبــة باتبــاع
النظــام األساســي للشــركة واللوائــح المتعلقــة بمجلــس اإلدارة
واجتماعــات المســاهمني.

تعي�ي الفري�ق االستشاري
ُيشــرط أن تعــن الشــركة التــي تنــوي الطــرح فــي الســوق
فريقــا مــن المستشــاري�ن يتولــون مســؤولية إدارة
الموازيــة
ً
عمليــة الطــرح واإلدراج والتعامــل مــع الجهــات المســؤولة مثــل
هيئــة الســوق الماليــة و“تــداول” نيابــة عــن الشــركة.

فري�ق استشاري مستقل
متخصص ومرخص
مــن المهــم أن تقــوم الشــركة بالعمــل علــى إقنــاع المسـت�ثمري�ن بفكــرة نجــاح
الشــركة للطــرح فــي الســوق الموازيــة ،واإللتــزام بالتقيــد بالقواعــد واللوائح
المتعلقــة بالطــرح واإلدراج فــي الســوق الموازيــة .ويلعــب المستشــار
مهمــا فــي مســاعدة الشــركة علــى عــرض قصــة النجــاح ،وعــادة
دورا
ً
المالــي ً
مــا يت�ألــف الفري ـ�ق االستشــاري مــن المستشــاري�ن التالــن:
• المستشــار المالــي “إلزامــي” :يســتلزم القيــام بعمليــة الطــرح
واإلدراج تعيــ�ي مستشــار مالــي مرخــص مــن هيئــة الســوق الماليــة.
ـدم اإلرشــادات
ويقــوم المستشــار المالــي بــدور مديــر المشــروع ،ويقـ ّ
الالزمــة الســتيفاء المتطلبــات التشــريعية وكذلــك المســاعدة علــى
تعيــ�ي المستشــاري�ن اآلخريــ�ن واإلشــراف عليهــم.
ويعتــر المستشــار المالــي جهــة االتصــال الرئيســية مــع هيئــة الســوق
الماليــة و “تــداول” فيمــا يتعلــق بطــرح و إدراج الشــركة حيــث يقــوم
الخريــ�ن،
بالعنايــة المهنيــة الالزمــة والتشــاور مــع المستشــاري�ن ا َ
والت�أكــد بــأن الشــركة قــد اســتوفت جميــع متطلبــات الطــرح واإلدراج،
وت�تلخــص مهامــه حــول:
• الت�أكد من أن الشركة استوفت جميع متطلبات الطرح واإلدراج.
• حســاب القيمــة الســوقية العادلــة للشــركة باســتخدام عــدد مــن طــرق
التقي�يــم المعتمــدة.
• إعــداد ملــف الطــرح وإرســال طلــب التســجيل والطــرح إلــى هيئــة الســوق
الماليــة وإعــداد ملــف اإلدراج وإرســال طلــب اإلدراج إلــى تــداول.
• إدارة كافــة إجــراءات ومراحــل الحصــول علــى موافقــة الهيئــة ويشــمل
ذلــك المتابعــة المســتمرة مــع فري ـ�ق عمــل إدارة الطــرح لــدى الهيئــة
وإدارة اإلدراج لــدى “تــداول” واإلجابــة علــى كافــة االستفســارات
والتســاؤالت والمالحظــات المتعلقــة بالطلــب.
• الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن الهيئــة علــى طــرح أســهم
الشــركة وموافقــة “تــداول” علــى إدراجهــا.
• مســاعدة الشــركة فــي فتــح حســاب أمانــة لــدى واحــد مــن البنــوك
العاملــة فــي الســوق الســعودي بهــدف جمــع متحصــات الطــرح.
• اسـت�كمال فتح الحســابات االسـت�ثمارية للعمالء المحتملني ،واسـت�كمال
جميــع النمــاذج ذات العالقــة بعمليــة الطــرح.
• جمــع متحصــات اإلكت�تــاب مــن الجهــات المســتلمة والقيــام بكافــة
اإلجــراءات الضروريــة فيمــا يتعلــق بإيــداع المبالــغ فــي الحســابات
مســبقا.
المتفــق عليهــا مــع الشــركة
ً
• إدارة عملية تخصيص األسهم ورد الفائض إن وجد.
• إشعار الهيئة و”تداول” بالنتائج النهائية لعملية الطرح.
• تزويــد “تــداول” بالســجل النهائــي لمســاهمي الشــركة ،وإنهــاء جميــع
اإلجــراءات ذات العالقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج.
• المستشــار القانونــي “اختيــاري” :يســاعد المستشــار القانونــي
فــي أي عمليــة إعــادة هيكلــة قانونيــة الزمــة للشــركة قبــل الطــرح
واإلدراج ،وعمــل الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي ،وتحديــد المخاطــر
القانونيــة التــي تواجــه الشــركة.
• مستشار العناية المهنية المالي “اختياري”:
ويقــوم مستشــار العنايــة المهنيــة المالــي بتحليــل المعلومــات
الماليــة والت�أكــد مــن صحــة وســامة المعلومــات الماليــة ،وســامة
المركــز المالــي للشــركة.
كما يمكن االســتعانة بمستشــاري�ن آخري�ن حســب الحاجة مثل :مستشــار
الدراســة الســوقية ،مستشــار خطــة العمــل ،مستشــار المعايــ�ي
المحاســبية الدوليــة ( ،)IFRSمستشــار تقي�يــم أصــول ،وغريهــم.

المتطلبات
قواعد الطرح واإلدراج في نمو – السوق الموازية:
أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات
المســتمرة وأصــدرت “تــداول” قواعــد اإلدراج التــي يجــب اإللتــزام بها من قبل
الشــركات التــي تســعى لــإدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية .وت�تضمــن
هــذه القواعــد المتطلبــات الرئيســية التــي تحتــاج الشــركة إلــى اإللتــزام بهــا
قبــل وبعــد عمليــة اإلدراج فــي الســوق الموازيــة وذلــك بعــد الحصــول علــى
موافقــة مجلــس إدارة الشــركة علــى إدراج األوراق الماليــة للشــركة.
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دلــيــــل اإلدراج

 .1تعي ـ�ي المستشــاري�ن :تشــرط هيئــة الســوق الماليــة تعيــ�ي مستشــار
مالــي مســتقل مر ّخــص مــن قبلهــا لتقديــم المشــورة للشــركة بشــأن
االلتــزام بالقواعــد واللوائــح المختلفــة الخاصــة بهيئــة الســوق الماليــة.
وهنالــك عــدد مــن الشــروط التــي يتعــن علــى المستشــار المالــي التحقق
مــن توافرهــا فيمــا يخــص عمليــة اإلدراج ،وهــذه الشــروط مفصلــة فــي
قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة .أمــا بالنســبة لتعي ـ�ي
المستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة المهنيــة المالــي فيكون بشــكل
اختيــاري.
 .2الشروط المتعلقة بالتسجيل وقبول اإلدراج في السوق الموازية:
ت�تمثــل الشــروط األساســية التــي يلــزم الوفــاء بهــا مــن أجــل اإلدراج فــي
تــداول:
المصدر شركة مساهمة مقفلة
أ .يجب أن يكون ُ
ب .أن ت�كون القيمة السوقية للشركة  10مليون ريال كحد أدنى.
ج .أال تقل األسهم المملوكة من قبل الجمهور عن 20%
د .نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على األقل.
ه .تعي�ي مستشار مالي «إلزامي».
و .تعي�ي مستشار قانوني «اختياري».
ز .تعي�ي مستشار عناية مهنية مالي «اختياري».
ح .قوائم وتقاري�ر مالية سنوية مدققة للشركة.
ط .قوائم مالية ربعية مراجعة.
ي .اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية.
ك .ال يوجد متطلب لربحية الشركة.
ل .حظر بيع أسهم المؤسسني لمدة سنة من تاري�خ اإلدراج.
مساهما.
م .أال يقل عدد المساهمني من الجمهور عن 50
ً
 .3الطــرح واإلدراج فــي الســوق الموازيــة :ال تقتضــي عمليــة الطــرح
المصــدر بــأن ت�كــون األوراق الماليــة
واإلدراج فــي الســوق الموازيــة مــن ُ
المطروحــة مغطــاة مــن متعهــد تغطيــة (عمليــة اختياريــة) مرخــص مــن
قبــل هيئــة الســوق الماليــة.
المصــدر -بالتشــاور مــع مستشــاره المالــي -الوثائــق
كمــا يلــزم أن يقـ ّ
ـدم ُ
المطلوبــة مثــل طلــب التســجيل ونشــرة اإلصــدار ومــا إلــى ذلــك بمــا يتفــق
مــع قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.
 .4اإللتــزام بقواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد
المصــدر أن يلتــزم بقواعــد طــرح األوراق الماليــة
اإلدراج :يجــب علــى ُ
وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج وأن يقــدم المعلومــات
والتوضيحــات إلــى الهيئــة و”تــداول” عنــد الطلــب .وكذلــك بإمــكان
المصــدر المســاعدة فــي تزويــد
المستشــار المالــي المعــن مــن قبــل ُ
الهيئــة و“تــداول” بكافــة المعلومــات المطلوبــة وكذلــك التوضيحــات.
ومــن المهــم أن ُيوضــع فــي الحســبان أن هيئــة الســوق الماليــة يجــوز
لهــا اتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة التــي تراهــا فــي صالــح المســت�ثمري�ن.
 .5اإللتزامــات المســتمرة :الشــركات المدرجــة ُمطالبــة بقواعــد طــرح األوراق
الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج وغريهــا مــن القواعــد
واللوائــح الخاصــة بالهيئــة باســتمرار مــن أجــل ضمــان الحفــاظ علــى
وضــع الشــركة المدرجــة .وتشــمل اإللتزامــات الرئيســية متطلبــات ت�تعلــق
باإلفصــاح عــن التطــورات الجوهريــة والمعلومــات الماليــة ضمــن الفــرات
الزمنيــة المحــددة ،وكذلــك اإلعالنات والمنشــورات ومهــام مجلس اإلدارة
واإلشـــــعارات المـــتعلقة بــاألوراق الماليــة وســداد الرســوم ونحــو ذلــك.
وتغطــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد
أحكامــا ت�تعلــق برفــع رأس المــال وخفضــه .وتجــدر اإلشــارة إلــى
أيضــا
اإلدراج ً
ً
أن الجوانــب التــي ُذكــرت أعــاه تهــدف فقــط إلــى تقديــم نظــرة عامــة بشــأن
ّ
المتطلبــات الرئيســية وال تشــمل جميــع المتطلبــات التفصيليــة التــي يتعــن
المصــدر اإللتــزام بهــا والتــي يمكــن الرجــوع لهــا فــي قواعــد طــرح
علــى ُ
األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج فــي موقــع هيئــة
الســوق الماليــة وموقــع تــداول.
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خارطة طري�ق اإلدراج في
نمو – السوق الموازية
أصــدرت كل مــن الهيئــة و“تــداول” قواعــد طــرح األوراق الماليــة
واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج التــي يجــب أن يلتــزم بهــا
مصــدرو األوراق الماليــة .وت�تضمــن هــذه القواعــد المتطلبــات
المصــدر اإللتــزام بهــا قبــل صــدور
األساســية التــي يتعــن علــى ُ

قــرار مجلــس إدارتهــا بــإدراج األوراق الماليــة للشــركة .وي�جــب
االمت�ثــال لهــذه القواعــد أثنــاء وبعــد عمليــة اإلدراج فــي نمــو –
الســوق الموازيــة.
•

تعيــ�ي المستشــاري�ن الخارجيــ�ي :تشــرط الهيئــة تعيــ�ي
مستشــار مالــي معتمــد لتقديــم المشــورة للشــركة حــول
الطــرح وضمــان االمت�ثــال لمختلــف األنظمــة واللوائــح
الصــادرة عــن الهيئــة ،وتــرد تفاصيــل هــذه اللوائــح فــي
قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة
أن تعي ـ�ي المستشــار
الصــادرة مــن الهيئــة .وي�جــدر بالذكــر ّ

القانونــي ومستشــار العنايــة المهنيــة الماليــة أمــران
اختياريــان فــي نمــو – الســوق الموازيــة.
•

الطــرح واإلدراج فــي “نمــو” :-ال ت�تطلــب عمليتــي الطــرح
المصــدر
واإلدراج فــي نمــو – الســوق الموازيــة مــن ُ
تغطيــة األوراق الماليــة التــي يتــم طرحهــا مــن قبــل
متعهــد التغطيــة (اختيــاري) ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب
المصــدر -بالتشــاور مــع المستشــار المالــي -تقديــم
علــى ُ
المســتندات المطلوبــة مثــل طلــب التســجيل ونشــرة
ووفقــا لقواعد طــرح األوراق المالية واإللتزامات
اإلصــدار،
ً
المســتمرة وقواعــد اإلدراج فإنــه يجــب تقديــم ملــف الطرح
العــام مــن خــال البوابــة اإللكرتونيــة ،ثــم تقــوم “تــداول”
والهيئــة بمراجعــة الطلــب بالتــوازي،

وتصدر “تداول” الموافقة على
اإلدراج خالل

10

أيام وتصدر

الهيئة الموافقة على الطرح
خالل
•

30

يوم ًا.

اإللتــزام بقواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات
المصــدر بهــذه
المســتمرة وقواعــد اإلدراج :يجــب أن يلتــزم ُ
القواعــد ،وأن يقــدم المعلومــات واإليضاحــات إلــى الهيئة
ـاء علــى طلبهــا .كمــا يمكــن للمستشــار المالــي المعــن
بنـ ً
المصــدر المســاعدة فــي تزويــد الهيئــة بجميــع
ـل
ـ
قب
ـن
مـ
ُ
المعلومــات واالستفســارات المطلوبــة.

•

اإللتزامــات المســتمرة :يتعــن علــى الشــركات المدرجــة
اإللتــزام بقواعــد اإلدراج وقواعــد طــرح األوراق الماليــة
وفقــا
واإللتزامــات المســتمرة وأي قواعــد ولوائــح أخــرى
ً
لمــا تمليــه الهيئــة و“تــداول” بشــكل مســتمر ،وذلــك
لضمــان اإللتــزام بمتطلبــات الشــركات المدرجــة ،وتشــمل
اإللتزامــات الرئيســية متطلبــات اإلفصــاح عــن التطــورات
المهمــة والمعلومــات الماليــة ضمــن أطــر زمنيــة محــددة،
وكذلــك اإلعالنــات والمنشــورات ووظائــف مجلــس اإلدارة
وإشــعارات األوراق الماليــة ودفــع الرســوم .كمــا تغطــي
قواعــد اإلدراج أنظمــة زيــادة رأس المــال وخفضــه ،وتجــدر
أن الجوانــب المذكــورة أعــاه ال تهــدف إال
اإلشــارة إلــى ّ
إلــى تقديــم نظــرة عامــة عــن المتطلبــات الرئيســية ،وال
تشــمل جميــع المتطلبــات التفصيليــة التــي يجــب أن يلتــزم
المصــدر.
بهــا ُ
ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى العــودة إلــى موقعــي
هــيــئـــة الــســــوق الــمــالــيــــة وشــركـــــة الــســـوق الــمـالــيــــة
الســعودية “تــداول”.

الــتــقــــدم إلــى هـيـئــــة الســـوق الـمـالـيـــة و“تــــداول” بطلــب
الطــرح العــام.
بالنســبة للطــرح واإلدراج فــي نمــو – الســوق الموازيــة ،فإنــه ال
توجــد متطلبــات محــددة تفرضهــا الهيئــة فيمــا يتعلــق بالعنايــة
المصدرة.
المهنيــة الماليــة والقانونيــة والســوقية علــى الشــركة ُ
المصــدر والمستشــار المالــي
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد يقــرر ُ
تعيــ�ي مستشــاري�ن خارجيــ�ي للقيــام بهــذه الدراســات مــن أجــل
تعزيـ�ز عمليــة الطــرح وتوفــر المزيد من المعلومات للمسـت�ثمري�ن
للمصــدر اإلفصــاح عــن المعلومــات
بمــا يضمــن نجــاح الطــرح ،ويمكــن ُ
الناتجــة عــن دراســات العنايــة المهنيــة فــي نشــرة اإلصــدار وذلــك
لمســاعدة المســت�ثمري�ن علــى اتخــاذ قــرارات اســت�ثمارية جيــدة
للمصــدر والمستشــار المالــي الرتتيــب
علــى أســاس ســليم .وي�جــوز ُ
مــع المستشــاري�ن الخارجيــ�ي المعينــن لتظمــن دراســاتهم
ـزءا مــن طلــب الطــرح العــام.
باعتبارهــا جـ ً
تامــا لقواعــد
�ثــال
وتشــرط جميــع طلبــات الطــرح العــام امت ً
ً
طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج
العتبارهــا مؤهلــة لتقديمهــا إلــى الهيئــة ( )4وتــداول ،باإلضافــة
إلــى ذلــك ،يجــب تقديــم جميــع المســتندات ضمــن الطلــب إلــى
الهيئــة و“تــداول” إلكرتونيــ ًا.

رأي وقرار هيئة السوق المالية وتداول
تســتلزم المرحلــة األولــى مــن مراجعــة الهيئــة إجــراء مراجعــة
شــاملة لجميــع الوثائــق المقدمــة؛ حيــث تضمــن الهيئــة اكتمــال

( )4لمزيــد مــن المعلومــات حــول المســتندات المطلوبــة فــي طلــب الطــرح العــام ،
يرجــى الرجــوع إلــى قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة.

الوثائــق وامت�ثالهــا لقواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات
المســتمرة وقواعــد اإلدراج .أمــا المرحلــة الثانيــة فتســتلزم
مراجعــة شــاملة لنشــرة اإلصــدار المقدمــة مــع الطلــب .وتجــدر
أن الهيئــة لــن تقــدم أي تعليقــات علــى نشــرة
اإلشــارة إلــى ّ
كامــا.
اإلصــدار مــا لــم يكــن الطلــب
ً
المصــدر
كمــا يجــب علــى المستشــار المالــي (بالتعــاون مــع ُ
والمستشــاري�ن الخارجي ـ�ي المعينــن) الــرد علــى أي تعليقــات مــن
قبــل الهيئــة علــى مســتندات الطلــب قبــل إعــادة تقديــم ملــف
ـدل ،وقــد ت�كــون هنــاك تعليقــات إضافيــة عنــد
الطــرح العــام المعـ ّ
إعــادة إرســال الملــف.
وتعتمــد تعليقــات المراجعــة واستفســاراتها علــى الطلــب
معــا علــى إصــدار
المقــدم ،حيــث تعمــل جميــع األطــراف المعنيــة ً
مســودات محدثــة ومحســنة لنشــرة اإلصــدار حتــى االنتهــاء منهــا
تمامــا.
ً
وعــادة مــا يســتغرق قــرار الهيئــة بشــأن طلــب الطــرح العــام 30
ً
يومــا مــن اكتمــال الملــف ،وتصــدر “تــداول” الموافقــة المشــروطة
ً
علــى اإلدراج خــال  10أيــام بالتــوازي .وتعتمــد هــذه المدة الزمنية
علــى مــدى اكتمــال الوثائــق وجــودة نشــرة اإلصــدار والتعامــل مــع
التعليقــات واالستفســارات .وعنــد الموافقــة ،يتــم إصــدار إعــان
رســمي يتعلــق بالموافقــة علــى الموقــع اإللكرتونــي للهيئــة.

بعد اإلدراج
المصــدر
بعــد االنتهــاء مــن اإلدراج وبــدء التــداول،
يتعــن علــى ُ
ّ
اإللتـزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باإلفصاحات واإلعالنات،
المصــدر بإجــراء دعــوات و/أو اجتماعــات
ّ
ويفــضــــل بــأن يقــوم ُ
دوريــة مــع المســاهمني مــن أجــل توفــر الشــفافية فــي أدائهــا
وخططهــا المســتقبلية.

الشركات المدرجة
في نمو  -السوق
الموازية
فيمــا يلــي نظــرة عامــة علــى الشــركات التــي أدرجــت فــي نمــو -
الســوق الموازيــة موضح ـ ًا حجــم الطروحــات منــذ ت�أسيســها فــي
عــام .2017

التســوي�ق وتســعري الورقــة الماليــة والتخصيــص والتســوية
واإلدراج
عنــد الحصــول علــى الموافقــة علــى الطــرح واإلدراج ،ت�كــون
األســهم جاهــزة للتســوي�ق الرســمي للمســت�ثمري�ن المؤهلــن.
وفــي هــذه المرحلــة ،يجــوز للمستشــار المالــي التواصــل مــع
المســت�ثمري�ن المؤهلــن وإبالغهــم بجميــع التفاصيــل الضروريــة
المصــدر بمــا فــي ذلــك نتائــج قيمــة الورقــة الماليــة كمــا
عــن ُ
المصــدر والمستشــار المالــي ،ويتــم إرســال هــذه
يحددهــا
ُ
التفاصيــل إلــى المســت�ثمري�ن مــن خــال األنشــطة التســوقية
�جيــة.
واالجتماعــات المباشــرة مــع المس ـت�ثمري�ن والعــروض الرتوي ّ
بعــد ذلــك ،وبشــكل عــام فإنــه يتــم بنــاء مراحــل إنشــاء ســجالت
اإلكت�تــاب ،حيــث يتــم تحديــد مجموعــة مــن األســعار للســهم (أو
الســعر المحــدد) علــى أســاس التقي�يــم ،ويتــم توزيــع نمــاذج
اإلكت�تابــات التــي تعــرض األســعار علــى المســت�ثمري�ن المهتمــن،
ويتوقــع مــن جميــع المســت�ثمري�ن تقديــم نماذجهــم ،واإلفصــاح
عــن عــدد األســهم التــي يرغبــون بشــرائها فــي كل ســعر ضمــن
النطــاق (فــي حــال تــم تقديــم مجموعــة مــن األســعار) ،وقــد يتــم
توفــر مزيــد مــن البيانــات االفرتاضيــة خــال هــذه المرحلــة ،حيــث
يمكــن الوصــول إلــى تفاصيــل حــول الطــرح والوثائــق الداعمــة
ٍ
لمزيــد مــن التحاليــل قبــل وضــع اإلكت�تابــات المحتملــة.
يحــدد المستشــار المالــي – بالتشــاور
وبمجــرد اســتالم النمــاذج،
ّ
المصــدر – الســعر النهائــي للورقــة الماليــة (شــريطة إثبــات
مــع ُ
تقديــم نطاقــات أســعار للمس ـت�ثمري�ن) والتخصيــص لــكل مس ـت�ثمر
أخــذ ًا بعــن االعتبــار التغطيــة اإلجماليــة للطــرح.
ويتــم بعــد ذلــك إرســال “إشــعار تخصيــص” إلعــام المســت�ثمري�ن
باألســهم المخصصــة لهــم والســعر المحــدد للســهم الواحــد،
ويتبــع ذلــك تحويــ�ل قيمــة اإلكت�تابــات ،وترســل اســماء وتفاصيــل
المسـت�ثمري�ن إلــى “تــداول” مــن أجــل اسـت�كمال نقــل األســهم إلــى
محافظهــم االســت�ثمارية وبــدء التــداول.
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أدرجت في فرباير  2017قيمة
الطرح:

17.6

مليون ريال

أدرجت في يوليو  2017قيمة
الطرح 25.4 :مليون ريال

أدرجت في فرباير  2017قيمة
الطرح 48 :مليون ريال

أدرجت في فرباير  2017قيمة
الطرح 33.6 :مليون ريال

أدرجت في فرباير  2017قيمة

أدرجت في يونيو  2017قيمة

أدرجت في فرباير  2017قيمة

أدرجت في فرباير  2017قيمة

الطرح 216 :مليون ريال

الطرح 118.5 :مليون ريال

أدرجت في فرباير  2017قيمة
الطرح 22 :مليون ريال

الطرح 225 :مليون ريال

الطرح 16.3 :مليون ريال

أدرجت في أبري�ل  2018قيمة الطرح:
 32.4مليون ريال
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اقتباسات
الشركات المدرجة

الرئيس التنفيذي
للكثريي القابضة

مشعل الكثريي
“إدراج شــركة الكثــري القابضــة فــي الســوق الماليــة
الســعودية “تــداول” ُيم ّكنهــا مــن اتخــاذ خطــوات ملحوظــة
تجــاه مضاعفــة خطــط توســع الشــركة ،واتبــاع مناهــج الشــركة
الناجحــة لمســتقبل مزدهــر يتــم الحفــاظ عليــه لألجيــال
القادمــة”

دراسة حالة
شركة ثوب األصيل

فــي العمــل والتحلــي بــروح الفريــ�ق الواحــد .ومــع إطــاق

تعتــر شــركة ثــوب األصيــل مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال

فكــرة الســوق الموازيــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة

تجــارة وتوزيــع المالبــس الداخليــة والثيــاب واألقمشــة عاليــة

والســوق الماليــة الســعودية “تــداول” اتخــذت إدارة الشــركة

الجــودة فــي المنطقــة ،وي�رجــع ت�أســيس الشــركة إلــى عــام

قرارهــا بالعمــل علــى الطــرح واإلدراج فــي هــذه الســوق،

1989م غــر أن تواجدهــا فــي الســوق ســبق ذلــك بكثــر،

حيــث تــم تعيــ�ي شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة مستشــار ًا
ماليــ ًا ومديــر ًا للطــرح .وقــد تــم طــرح  3ماليــ�ي ســهم عــادي

ـددا مــن الفــروع
المملكــة العرب�يــة الســعودية،حيث تمتلــك عـ ً

تمثــل  30%مــن أســهم الشــركة وبقيمــة بلغــت  255مليــون

وتملــك الشــركة شــبكة مــن الفــروع المنتشــرة فــي أنحــاء
تصــل إلــى  20فــرع للثيــاب والمالبــس الداخليــة و 43فــرع لتجارة
ـددا مــن الــوكالء خــارج المملكــة
األقمشــة .كمــا أن للشــركة عـ ً
فــي كل مــن :اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة والعــراق وســوريا
واليمــن واألردن وليبيــا والكويــت .وتمتلــك ثــوب األصيــل
ـة كبــرة مــن العالمــات التجاريــة التــي تســاعدها فــي
مجموعـ ً
تنويــع المنتجــات لديهــا لتلبيــة رغبــات المســتهلكني.

هــذا الطــرح األكــر مــن حيــث الحجــم منــذ إطــاق الســوق
الموازيــة وحتــى هــذه اللحظــة.
يذكــر أن شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة عملــت كمستشــار
مالــي ومديــر للطــرح ألربــع شــركات مدرجــة فــي الســوق
الموازيــة حتــى اآلن .وفــي عــام 2018م حصلــت فالكــم علــى

تحولــت شــركة ثــوب األصيــل إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة

جائــزة “أفضــل مديــر إكت�تــاب لعــام  2017فــي نمــو – الســوق

عــام 2016م وبــرأس مــال بلــغ  150مليــون ريــال ســعودي،

الموازيــة “بواســطة شــركة أرقــام” ،وهــي بوابــة أخبــار مالية

وت�تطلــع إدارة الشــركة إلــى الحفــاظ علــى مســرة النجــاح

رائــدة فــي المنطقــة.

التــي تــم تحقيقهــا والعمــل علــى اسـت�كمالها بنفــس الجديــة
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ريــال ســعودي ،وبلغــت نســبة التغطيــة آنــذاك  ،150%ويعــد
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شركة مطابخ ومطاعم ريدان
ت�أسســت شــركة مطابــخ ومطاعــم ريــدان فــي عــام  ،1995وهــي واحــدة مــن كــرى الشــركات الرائــدة فــي مجــال الخدمــات الغذائيــة العرب�يــة
فرعــا فــي العديــد مــن المــدن الرئيســية فــي المملكــة .وفــي عــام  2013إســتحوذت
التقليديــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ،ولديهــا 14
ً
الشــركة علــى حلويــات الروشــة ،وقامــت بتوســيع عملياتهــا وإضافــة قائمــة واســعة مــن المخبــوزات وخدمــات تقديــم الطعــام عالم ًّيــا.
ـارا مال ًّيــا،
إعتزمــت شــركة ريــدان إدراج أســهمها فــي نمــو – الســوق الموازيــة،
وعينــت كالً مــن “االس ـت�ثمار كابيتــال” ( )ICAPباعتبــاره مستشـ ً
ّ
ـارا لدراســات العنايــة الماليــة الواجبــة ،وشــركة
ـ
مستش
ـرز”
ـ
كوب
ـاوس
ـ
ووتره
ـارا قانون ًّيــا ،وشــركة “برايــس
ً
و”شــرمان آنــد ســتريلينغ” مستشـ ً

مستشــارا لدراســة الســوق .وطرحــت الشــركة  30%مــن رأس مالهــا لــإدراج ،وبلغــت قيمــة هــذه النســبة  216مليــون ريــال
“بينــه بارتــر”
ً

ســعودي مقســمة إلــى  22.5مليــون ســهم ومســاوية  6.75مليــون ســهم مطــروح ،وتــم إدراج األســهم بنجــاح فــي المرحلــة األوليــة إلطــاق
الســوق الموازيــة فــي  26فربايــر  ،2017حيــث تــم إدراج ســبع شــركات فــي نمــو – الســوق الموازيــة.
ـرا ،وتــم اعتبــاره أكــر طــرح عــام فــي الســوق الموازيــة خــال اإلطــاق األول للســوق بأكــر مــن 260
حقــق الطــرح العــام لشــركة ريــدان
ً
نجاحــا كبـ ً

ـاويا لقيمــة تغطيــة إجماليــة تجــاوزت مليــار ريــال ســعودي .وتجــاوز تغطيــة الطــرح بنســبة  493٪أي مــا يقــارب نصــف قيمــة التغطيــة
عــرض مسـ ً

اإلجماليــة للشــركات الســبع المدرجــة خــال إطــاق نمــو – الســوق الموازيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،كان مــا يقــرب  40%مــن المسـت�ثمري�ن فــي
الطــرح العــام مــن المؤسســات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص المصــرح لهــم ،والصناديــق وخدمــات إدارة الصناديــق” .”DPMs
وفــي عــام ُ ،2017منحــت “االس ـت�ثمار كابيتــال” جائــزة “صفقــة العــام” فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية نتيجــة لنجاحهــا فــي إدراج شــركة
مطابــخ ومطاعــم ريــدان فــي نمــو – الســوق الموازيــة .أمــا عــن جائــزة “صفقــة العــام” فهــي جائــزة مرموقــة ومعــرف بهــا مــن “مصرفــي
عــادة للمؤسســات الماليــة الشــهرية والشــركات ذات الســمعة الجيــدة التــي تســهم
الشــرق األوســط The Banker Middle East-و ُتمنــح
ً
بشــكل كبــر فــي أســواق المــال فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية.
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حوافز اإلدراج

حوافز اإلدراج
ضمــن جهــود مبــادرة «تحفيــز وتشــجيع شــركات القطــاع الخــاص علــى طــرح وإدراج أســهمها فــي الســوق الماليــة» تحــت مظلــة برنامــج تطويـ�ر
القطــاع المالــي ،أحــد الربامــج التنفيذيــة التــي أطلقهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030
لتنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال تطويـ�ر وتعميــق مؤسســات القطــاع المالــي وتطويـ�ر الســوق الماليــة الســعودية
لت�كــون ســوق ًا ماليــة متقدمــة.
فقــد أعلنــت ســت جهــات حكوميــة وبالتعــاون مــع شــركة الســوق الماليــة (تــداول) عــن إطــاق وتقديــم ثمانيــة حوافز لمنــح األفضلية للشــركات
المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية بهــدف تشــجيع الشــركات للتحــول إلى شــركات مســاهمة عامة.
وت�أتــي هــذه الحوافــز ضمــن مجموعــة مــن المحفــزات المخطــط اإلعــان عنهــا فــي الفــرة القادمــة مــن قبــل الجهــات الداعمــة ،والحوافــز
التــي تــم إطالقهــا حتــى اآلن:

صندوق التنمية الصناعية السعودي

وزارة الشؤون البلدية والقروية

زيــادة ســقف الحــدود التمويليــة للشــركات المســاهمة
العامــة

اســتحداث "الدرجــة الممتــازة" تمنــح للشــركات المدرجــة
فــي تصنيــف الشــركات الجديــد

تخصيــص مســار ســريع فــي مركــز دعم األعمــال بالهيئة،
الهيئة العامة للغذاء والدواء

وتقديــم خدمــات استشــارية ت�تضمــن دورات تدري�بيــة
علــى أنظمــة الهيئــة االلكرتونيــة

رفــع نســبة التمويــ�ل والســقف األعلــى للخدمــات
صندوق التنمية الزراعية

االئ�تمانيــة للعميــل الواحــد وتخفيــض الضمانــات
المطلوبــة للشــركات المدرجــة

تســهيل عمليــة منــح الموافقــات الســريعة للشــركات
الهيئة العامة لالست�ثمار

مــن أجــل تســجيل الشــركاء األجانــب (المشــاريع
ا لمشــركة )
منــح الشــركات المدرجــة أولويــة الحصول علــى امتيازات
التحــدث واإلعــان في الفعاليــات البارزة

وزارة الصحة

منــح الشــركات المدرجــة األفضليــة فــي الوصــول
للربامــج التدري�بيــة التــي تقدمهــا وزارة الصحــة
منــح الشــركات المدرجــة األفضليــة فــي الحصــول علــى
التقاري ـ�ر والبيانــات اإلحصائيــة فــي قواعــد البيانــات
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اقتباسات
الشركات المدرجة

العضو المنتدب والرئيس
التنفيذي لجدوى لالست�ثمار

طارق السديري
“تقــدم “تــداول” لصناديــق االســت�ثمار العقاريــة
المتداولــة المنطلقــة حديثــ ًا الفرصــة للمســت�ثمري�ن
الســت�ثمار العقــارات المــدرة للدخــل ،بأســلوب ذا
ســيولة عاليــة وخــال مــن المتاعــب وبــدون الحاجــة
لرتاكــم كميــات ضخمــة مــن رؤوس األمــوال للوصــول
لهــذه الفئــة مــن األصــول .صندوقنــا االســت�ثماري
األول ،وهــو صنــدوق جــدوى ريــت الحرمــن ،كان أول
صنــدوق اســت�ثماري يقــدم للمســت�ثمري�ن الوصــول
للمدينتــن المقدســتني مكــة والمدينــة .علــى الجانــب
اآلخــر ،فــإن صندوقنــا االســت�ثماري الثانــي ،وهــو
صنــدوق جــدوى ريــت الســعودية ،يهــدف إلــى أن
يقــدم للمسـت�ثمري�ن الوصــول المتنــوع لجميــع المــدن
الرئيســية األخــرى وعــر قطاعــات مختلفــة مــن ســوق
العقــارات”.
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صناديق االست�ثمار
العقارية المتداولة
(ريتس)
العبور إلى سوق رأس مال متطور كجزء من رؤية 2030
تمتلك المملكة أسواق هامة لرأس المال ترت�كز على برنامج التحول
الوطني الطموح برؤية 2030

صناديق االست�ثمار
العقارية المتداولة
(ريتس)
تم طرح صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة

(ريتس) في السوق
المالية السعودية في عام

2016م

عندمــا تــم إدراج أول صنــدوق اس ـت�ثمار عقــاري فــي الســوق
الـــرئــيـســـيـــةـ ،ومـنـــذـ ذلك الحـيــــن نـمــــــــا عــــدد الصــنـــاديـــق إلى
 16صنــدوق متــداول فــي الســوق ،وبـلــــغ حــجــــم الطـــروحـــــات
 6.1مليــار ريــال ســعودي.
ومــن المتوقــع أن تســاهم صناديــق االســت�ثمار العقاريــة
المتداولــة فــي الســوق فــي تطويــ�ر قطــاع العقــار ،كمــا
ســتؤدي هــذه الصناديــق إلــى توافــر أصــول عقاريــة عديــدة
ومتنوعــة.

العقارات –أصول
است�ثمارية مهمة
فــي عــام 2016م ،قــام مؤشــر ًا داو جونــز  S&P Dow Jonesو MSCI
باســتحداث قطــاع تصنيفــي جديــد ضمــن التصنيــف القطاعــي المعيــاري
العالمــي ( )GICSســمي بقطــاع الصناديــق العقاريــة المتداولــة (،)REITs
وعلــى ضــوء التغيــ�ي تــم نقــل أســهم صناديــق االســت�ثمار العقاريــة
المتداولــة وغريهــا مــن الشــركات العقاريــة المدرجــة فــي األســواق
الماليــة مــن القطــاع المالــي إلــى القطــاع الجديــد ،وهــو أول قطــاع
جديــد يضــاف إلــى التصنيــف  GICSمنــذ إنشــائه عــام 1999م.
ولمــا تمثلــه هــذه العقــارات مــن أهميــة فــي االقتصــاد األمريكــي
والعالمــي ،ومنــذ إدراج هــذه العقــارات فــي إطــار قطــاع خــاص بهــا؛ تم ّكــن المحللــون مــن متابعتهــا وقيــاس حجــم نموهــا ،ووصفــت “جــي
بــي مورغــان” األمــر بدقــة فــي مقالتهــا “العقــارات :ال مثيــل لهــا” عندمــا قالــت “اتجــه الكثــرون نحــو العقــارات بشــكل متزايــد ،ليــس ألنهــا
مجــرد بديــل ،ولكــن العتبارهــا مكو ًنــا أساســ ًّيا للمحفظــة االســت�ثمارية”.
متطــورة
العقــارات
هــذه
�كــون
ت
مــا
ــا
غالب
فإنــه
الرئيســية،
ســوقها
أن األســواق الماليــة التــي تعتــر العقــارات أحــد أهــم مكونــات
ً
ً
كمــا ّ
ـإن األســواق التــي تحتضــن أو تطــور قطــاع صناديــق االسـت�ثمار العقاريــة ت�تميــز عــادة بجذب االسـت�ثمار
وقابلــة لالسـت�ثمار المؤسســي .لــذا فـ ّ
()5

المؤسســي فــي قطــاع العقــار.

( )5هودجنز ،مايكل سي “العقارات لم تعد البديل األمثل” جي بي مورغان ،إدارة األصول،
JPMorgan, am.jpmorgan.com/ blobcontent/131/169/1383169203231_11_559.pdf.
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العقار المؤسسي
في المملكة العرب�ية
السعودية
يم ّثــل العقــار فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية أحــد
ونظــرا لحجــم رؤوس
أهــم أنــواع األصــول االســت�ثمارية.
ً
األمــوال المطلوبــة فــي مجــال التطويــ�ر العقــاري ،فقــد
اقتصــر االس ـت�ثمار فــي هــذا القطــاع علــى األراضــي البيضــاء
والعقــارات الســكنية والعقــارات التجاريــة صغــرة الحجــم
وبالتالــي أدت هــذه الوتــرة إلــى اس ـت�ثمارات محــدودة فــي
بعيــدة
األصــول العقاريــة الكبــرة والعمالقــة التــي أصبحــت
ّ
عــن متنــاول عــدد كبــر مــن المسـت�ثمري�ن األفراد الذيــن لديهم
رغبــة فــي االســت�ثمار العقــاري.
حكوميــا واألوقــاف والشــركات
وهيمنــت الكيانــات المدعومــة
ً

الكبــرة العائليــة علــى هــذه الفئــة مــن العقــارات التــي اتخذت
اســراتيجية البقــاء علــى هــذه العقــارات الضخمــة ضمــن
نشــاطاتها االســت�ثمارية ،وأثــرت هــذه االســراتيجية بشــكل
ســلبي علــى فرصــة إنشــاء بيئــة ت�تيــح لالسـت�ثمار المؤسســي
فرصــة الدخــول فــي العقــارات الضخمــة وتداولهــا فيمــا
بــن هــذه المســت�ثمري�ن المؤسســن ،ولهــذا الســبب بــات
متواضعــا وشــبه
االســت�ثمار المؤسســي فــي العقــارات
ً
معــدوم.
كل مــن خيــارات التمويــ�ل واالســت�ثمار
ونظــرا لمحدوديــة ً
ً

المؤسســي فــي قطــاع العقــار؛ تر َّكــز التطويـ�ر العقــاري فــي
المملكــة العرب�يــة الســعودية علــى العقــارات الصغــرة غــر
أدى إلــى محدوديــة ســوق
االســت�ثمارية ،وهــو األمــر الــذي ّ
خصوصــا حــن ت�تــم مقارنتــه
العقــار المؤسســي بالمملكــة
ً
مــع أســواق عقاريــة مؤسســية مماثلــة بــدول مجموعــة
ـإن إدخــال صناديــق االس ـت�ثمار العقاريــة
العشــري�ن ،ولهــذا فـ ّ
المتداولــة فــي الســوق ســيمثل أحــد أهــم األدوات التــي
ســتم ّكن هــذا القطــاع مــن النمــو.

وزن قطاع العقارات
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%82

%18

%7

%10
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المملكة العرب�ية

دول مجلس

األسواق

اإلمارات العرب�ية

السعودية

التعاون الخليجي

العرب�ية

المتحدة

العقارات

قطاعات أخرى

ما هي صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة (ريتس)
صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة هــي أحــد األدوات الماليــة التــي تم ّكــن جميــع أنــواع المســت�ثمري�ن مــن االســت�ثمار فــي ســوق
العقــارات ،ويتحقــق ذلــك مــن خــال الملكيــة الجماعيــة للعقــارات المطــورة بغــرض توليــد إيـ�رادات دوريــة والحصــول علــى عائــدات مــن الت�أجــر.
وفيما يلي ملخص لإلطار التشغيلي الرئيسي لصندوق االست�ثمار العقاري.

األصول العقارية
المطروحة للبيع

اإلستحواذ

صناديق االست�ثمار
العقارية المتداولة

اإليجار الدوري

المست�ثمر 1
االست�ثمار
المست�ثمر 2
توزيع األرباح
المست�ثمر 3

يتولــى إدارة الصنــدوق مديــر صنــدوق معتمــد مــن هيئــة الســوق الماليــة
ـابقا لتحقيــق أفضــل النتائــج للمس ـت�ثمري�ن ،وتشــمل
ويتبــع اســراتيجية محــددة سـ ً

يكت�تب المست�ثمرون
في الصندوق عن
طري�ق شراء أسهم
ويتم توزيع األرباح
على المست�ثمري�ن
من خالل إي�رادات
اإليجار والبيع.

أيضــا مــا يلــي:
مســؤوليات مديــر الصنــدوق ً
• تحديد فرص االستحواذ المحتملة والتفاوض بشأنها.
• اإلشراف على العناية المهنية في االستحواذ.
• مراقبة ومراجعة عملية تحصيل األرباح وتوزيعها.
• تقديم تقاري�ر دورية للمست�ثمري�ن توضح أداء الصندوق.
• االحتفــاظ بجميــع وثائــق الصنــدوق وضمــان إلتــزام الصنــدوق بالقواعــد
واللوائــح.
• تلبيــة جميــع طلبــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية
“تــداول”.
• اإلشراف على جميع عمليات التصرف في األصول عند الحاجة.
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يعني مدير
مديرا
الصندوق
ً

للممتلكات لضمان
التشغيل اليومي
لألصول المملوكة
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ت�ت�كون صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة من وحدات ،وتم ّثل كل وحدة ملكية في العقارات المملوكة.
تمامــا مثــل األســهم خــال
ـية
ـ
الرئيس
وت�تشــابه وحــدات صناديــق االس ـت�ثمار العقــاري مــع األســهم ،ويمكــن تداولهــا فــي ســوق “تــداول”
ً
ســاعات التــداول.
ويمكــن لصناديــق االسـت�ثمار العقاريــة المتداولــة االسـت�ثمار محل ًّيــا وإقليم ًّيــا وعالم ًّيــا بمــا ال يتجاوز  25%من إجمالي قيمــة أصول الصندوق
خــارج المملكــة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتعــن توزيــع مــا ال يقــل عــن  90%مــن صافــي أربــاح الصنــدوق االسـت�ثماري العقــاري المتــداول علــى
مالكــي الوحــدات ســنو ًّيا (علــى األقل).
وعلــى غــرار الصناديــق االسـت�ثمارية األخــرى ،تلتــزم صناديــق االسـت�ثمار العقاريــة المتداولــة بالقواعــد واللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة ،كمــا
المطبقــة فــي ســوق األســهم.
أيضــا بالمعايـ�ي العاليــة للشــفافية واإلفصــاح
تلتــزم صناديــق االسـت�ثمار العقاريــة المتداولــة ً
ّ
وفقا للوائح الهيئة كما يلي:
ويمكن تلخيص الخصائص الرئيسية لصناديق االست�ثمار العقاري
ً

نوع الصندوق القانوني

صندوق عقاري مغلق.

عدد المساهمني

 200مساهم كحد أدنى.

الحد األدنى لت�أسيس الصندوق

 500مليون ريال.

القيمة االسمية للوحدة

 10ريال سعودي للوحدة.

ملكية األصول

يجب تسجيل األصول باسم الطرف الثالث (الوصي) والمملوكة ألصحاب الوحدات.

األرباح

نسبة القروض

االست�ثمار

األراضي البيضاء

عقارات تحت التطوي�ر

ســنويا كحــد أدنــى علــى حاملــي
يجــب توزيــع مــا ال يقــل عــن  90%مــن صافــي أربــاح الصنــدوق
ً
الوحــدات.

يجب أال يتجاوز اقرتاض الصندوق  50%من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
وفقــا آلخــر القوائــم
يجــب اســت�ثمار مــا ال يقــل عــن  75%مــن قيمــة أصــول الصنــدوق اإلجماليــة
ً
الماليــة المدققــة فــي عقــارات متطــورة تــم إنشــاؤها لت�أســيس إيــ�رادات دوريــة وت�أجــر.
يحظر على مدير الصندوق االست�ثمار في األراضي البيضاء.
وفقــا
ُيســمح لمديــر الصنــدوق باالس ـت�ثمار بحــد أقصــى  25%مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق
ً

آلخــر القوائــم الماليــة المدققــة فــي مجــال التطويـ�ر العقــاري ســواء فــي العقــارات المملوكــة من
قبــل مديــر الصنــدوق أو غريهــا ،أو لرتميــم أو إعــادة تطويـ�ر هــذه العقــارات.

عقارات خارج المملكة

الملكية العامة

فرتة الحظر على المالك

وفقــا آلخــر
ال يجــوز لمديــر الصنــدوق اس ـت�ثمار أكــر مــن  25%مــن إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق
ً
القوائــم الماليــة المدققــة فــي العقــارات خــارج المملكــة.
يجــب أال تقــل نســبة الوحــدات المملوكــة مــن قبــل الجمهــور عــن  30%مــن مجمــوع وحــدات صناديــق
االسـت�ثمار العقاريــة المتداولــة.
سنة واحدة

الهيكل العام
والمساهمني الرئيسي�ي
الحفظ
العقار

حاملي الوحدات
ملكية
العقار

رسوم حفظ
وإدارة سجالت
المساهمني
االست�ثمار في الصندوق

الدخل من اإليجار

إدارة
خدمات
العقارات

توزيع األرباح

رسوم اإلدارة

رسوم إدارة العقار

خدمات اإلدارة

العمل على خدمة
حاملي الوحدات

مدير
العقار
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رسوم

مجلس إدارة
الصندوق

مدير
الصندوق
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إدارة الصندوق
واإلفصاح
إدارة الصندوق
مسجل
شخصا
• يتولى إدارة الصندوق مدير محفظة يعمل لدى مدير الصندوق ،وي�جب أن يكون
ً
ً
لدى الهيئة بموجب أحكام الئحة األشخاص المرخص لهم.
• إلتزامات مدير الصندوق:
 .1وضع إجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية واإلدارية لمشاريع الصندوق وأعماله.
 .2إبالغ الهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.
 .3اإللتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العالقة بعمل الصندوق.
 .4إدارة أصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه.
 .5الت�أكد من نظامية وسالمة العقود التي يتم إبرامها لمصلحة الصندوق.
مسؤول عند تعي�ي تابع أو أي طرف آخر للقيام
مسؤول عن إدارة الصندوق وحفظ أصوله وخدمات إدارته ،ويظل
• ُيعد مدير الصندوق
ً
ً
بتلك األعمال.
• يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن األخطاء التي قد تحصل بسبب إهماله أو سوء سلوكه
المتعمد.

اإلفصاح
على مدير الصندوق توفري معلومات كافية عن أهداف االست�ثمار في الصندوق وشروطه ومخاطره ،وأي معلومة أخرى تم ّكن مالكي
الوحدات من اتخاذ قرارهم االست�ثماري ،كما يجب أال تحتوي المواد التعريفية للصندوق على أي معلومة خاطئة أو مضللة .الصناديق
االست�ثمارية العقارية المتداولة المدرجة حدي ًثا

الصناديق المدرجة
حديث ًا
أدرجت في يناير 2018

أدرجت في يناير 2018

أدرجت في فرباير 2018

أدرجت في مارس 2018

حجم الصندوق 1.38 :مليار ريال سعودي

حجم الصندوق 572 :مليون ريال سعودي

حجم الصندوق 1.58 :مليار ريال سعودي

حجم الصندوق 1.22 :مليار ريال سعودي

أدرجت في مارس 2018

أدرجت في مايو 2018

أدرجت في يوليو 2018

أدرجت في أغسطس 2018

حجم الصندوق 1.08 :مليار ريال سعودي

حجم الصندوق 600 :مليون ريال سعودي

حجم الصندوق 1.63 :مليار ريال سعودي

حجم الصندوق 1.18 :مليار ريال سعودي

أدرجت في نوفمرب 2018
حجم الصندوق 733 :مليون ريال سعودي

دراسة حالة

صندوق االست�ثمار العقاري المتداول  -الرياض المالية

مقدمة
فــي  16نوفمــر  ،2016تــم إدراج صنــدوق االسـت�ثمار العقــاري
المتــداول  -الريــاض الماليــة فــي الســوق الرئيســية لـ”تداول”
باعتبــاره أول صنــدوق اســت�ثماري عقــاري متــداول فــي
المملكــة العرب�يــة الســعودية ،وتــم إطــاق الصنــدوق
كصنــدوق يحمــل فــي طياتــه اســت�ثمارات عقاريــة متنوعــة
شــملت قطاعــات المكاتــب ،والبيــع بالتجزئــة ،والضيافــة،
باإلضافــة إلــى تنــوع حجــم مســت�أجريه البالــغ عددهــم أكــر
�أجرا يعملــون فــي قطاعــات عــدة شــملت
مــن  80مســت ً
األغذيــة والمشــروبات ،والضيافــة ،والتعليــم ،واالتصــاالت،

وجهــات حكوميــة فــي عــدة مــدن بالمملكــة (الريــاض ،جــدة،
ـوع االســراتيجي فــي تركيبــة
الدمــام ،الخــر) .ونجــح هــذا التنـ ّ

الصنــدوق إلــى خفــض المخاطــر المحتملــة بالقطاعــات
والمــدن والمسـت�أجري�ن وغريهــم .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقد
أتاحــت هــذه االســراتيجية إمكانيــة التوســع والنمــو ودخــول
قطاعــات جديــدة مــن خــال توفــر الصنــدوق لتدفقــات نقديــة
قويــة وعقــارات حاليــة متنوعــة.
ومنــذ اإلدراج ،اســتحوذ الصنــدوق علــى عقاريــ�ي إضافيــ�ي،
وفــي طــور الحصــول علــى ثالثــة عقــارات إضافيــة مــن خــال
أول عمليــة لزيــادة رأس مــال لصنــدوق اســت�ثماري عقــاري
متــداول بالســوق الرئيســية ،وتؤكــد هــذه االســتحواذات
قــدرة الصنــدوق علــى ســد الثغــرة التــي طالمــا أ ّثــرت علــى
أســواق العقــارات الســعودية -وهــو وجــود مسـت�ثمر عقــاري
مؤسســي يتطلــع إلــى امتالك العقــارات الضخمــة .األمر الذي
يؤكــد زيــادة عــدد المس ـت�ثمري�ن العقاري ـ�ي “المؤسســاتي�ي”
فــي المســتقبل القريــب.

ومـنـذ إدخــال صنــاديـق االســتـثـمار العقارية
المـتـداولــة في الســوق ،نـمـــا عــددها إلى

 16صندوق

عقاري متداول.

ومــن المتوقــع أن يلعــب قطــاع صناديــق االسـت�ثمار العقاريــة
دورا أساس ـ ًّيا فــي تطوي ـ�ر قطــاع العقــارات وذلــك
المتداولــة
ً
مــن خــال مســت�ثمري�ن مؤسســاتي�ي يســتهدفون العقــارات
العمالقــة لتلبيــة تطلعاتهــم االســت�ثمارية .وتم ّكــن هــذه
الصناديــق المســت�ثمري�ن مــن البيــع والشــراء بــكل ســهولة
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ويســر ،وســتؤثر هــذه الصناديــق بشــكل إي�جابــي علــى نوعيــة
الحقــا والتــي ال بــد لهــا مــن تقديــم
العقــارات المطــورة
ً
عوائــد جيــدة لجــذب هــذه الصناديــق لالســتحواذ عليهــا أو
المســاهمة فــي بنائهــا بشــكل مباشــر (ضمــن الحــدود التــي
تضعهــا اللوائــح واألنظمــة) ممــا ســيصرف النظر عــن العقارات
غــر القابلــة لالســت�ثمار وســيقل الطلــب عليهــا.
ومــع مــرور الوقــت ،ســيتم الحكــم علــى صناديــق االس ـت�ثمار
بنــاء علــى
العقاريــة المتداولــة مــن قبــل الســوق
ً
اســراتيجيتها فــي االســتحواذ ،وقوتهــا ،وخربتهــا اإلداريــة،
وجــودة التدفقــات النقديــة .ومــن المتوقــع أن تســتمر
جــودة األصــول التــي اكتســبتها صناديــق االسـت�ثمار العقاريــة
المتداولــة فــي التحســن مــع زيــادة الطابــع المؤسســي علــى
القطــاع العقــاري مــع مــرور الوقــت.

سهولة الوصول إلى المست�ثمري�ن األفراد
إن إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى ســوق العقــارات
ّ
الســعودي مــن خــال تشــكيل قطــاع صناديــق االســت�ثمار
يحســن إمكانيــة الوصــول إلــى
العقاريــة المتداولــة،
ّ
المســت�ثمري�ن األفــراد عــر توفــر فرصــة لهــم بالمشــاركة

فــي الصناديــق مــن خــال أســعار وحــدات فــي متناولهــم.
ـرا
أن قيمــة العقــارات الضخمــة عــادة مــا ت�كــون حاجـ ًـزا كبـ ً
كمــا ّ

خصوصــا
لدخــول المس ـت�ثمري�ن األفــراد لمثــل هــذه العقــارات،
ً
وأن اإلســت�ثمار المؤسســي ال يتيــح فــي العــادة فرصــة
ّ

فــإن صناديــق
للمســت�ثمري�ن األفــراد بالدخــول فيهــا ،ولهــذا
ّ
ترابطــا بــن القطــاع
االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة تشــ ّكل
ً

العقــاري والســوق الماليــة ،وت�تيــح للمســت�ثمري�ن األفــراد
إمكانيــة الوصــول إلــى األصــول العقاريــة الكبــرة ،وضمــان
عائــد مالــي مســتمر ،وتحســن الســيولة بالنســبة لالس ـت�ثمار
المباشــر فــي العقــارات ،وإمكانيــة نمــو رأس المــال علــى
المــدى الطويــ�ل .ومــن المتوقــع أن يــؤدي إنشــاء أداة
اس ـت�ثمار جيــدة التنظيــم وســيولة أكــر فــي مجــال العقــارات
إلــى توســيع فــرص االسـت�ثمار لتشــمل مجموعــة متنوعــة من
العقــارات التــي ال ت�توفــر عــادة للمســت�ثمري�ن األفــراد.
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أدوات الدين الخاصة
بالشركات
تداول مت�كامل
إنشاء مركز إيداع األوراق المالية ومركز المقاصة لدفع تداول باتجاه
“التداول المالي المت�كامل” بحلول عام 2018

أدوات الدين
الخاصة بالشركات
ـدم أســواق أدوات الديــن حـ ًـا بديـ ًـا للوصــول إلــى رأس المــال طوي ـ�ل األجــل وذلــك مــن خــال خيــارات متنوعــة كخيــار ًا بدي ـاً عــن القــروض
تقـ ّ
التقليديــة المقدمــة مــن البنــوك وعمليــات طــرح األســهم .ويم ّكــن الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن وســائل التمويـ�ل لدعــم الشــركات في خطط
توســعها ،وتعزيـ�ز رؤوس أموالهــا العاملــة ،وتحســن هيكلتهــا .كمــا ت�تمكــن هــذه الشــركات حــال دخولهــا لســوق أدوات الديــن مــن تحســن
صورتهــا وكفاءتهــا الماليــة بمــا يعــزز تنافســيتها وقدرتهــا علــى زيــادة رؤوس أموالهــا فــي المســتقبل.
وتهيمــن البنــوك الســعودية اليــوم علــى تقديــم أدوات الديــن للشــركات .مــن خــال إصــدار الصكــوك أو الســندات لتنويــع مصــادر التموي ـ�ل
أن الدخــول إلــى ســوق أدوات الديــن
المتاحــة للشــركة ومســاعدتها فــي التخلــص أو التقليــل مــن خطــوط االئ�تمــان التقليديــة المختلفــة .كمــا ّ
أيضــا لهــذه األدوات تقليــل أعبــاء التدفقــات النقديــة
يلبــي متطلبــات الشــركة التمويليــة
ً
وفقــا الحتياجاتهــا وخططهــا ومشــاريعها ،ويمكــن ّ
للشــركة وتقديــم خيــارات تمويليــة لخطــط النمــو طويلــة األجــل ،مــن أجــل غــرس نهــج منظــم إلدارة الخصــوم.
مختلفــا لــرأس المــال مــن خــال فــرات اســتحقاق
ـدرا
ً
إن إصــدار ســندات الديــن مــن خــال ســوق أدوات الديــن (الســندات  /الصكــوك) يقــدم مصـ ً
ّ
طويلــة األجــل ت ـ�تاوح بــن  10-5ســنوات تدفــع عــادة دفعــة واحــدة .وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الشــائع فــي ســوق الســندات  /الصكــوك أن
يتــم ســداد المبلــغ كامـ ًـا عنــد االســتحقاق ،إال أنــه يمكــن تضمــن ســداد العائــد ورســملة األصــل وخيــار الســندات  /الصكــوك مــع خيــار الشــراء
حســب تقديــر الجهــة المصــدرة.
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النقاط االسرتاتيجية
واالعتبارات الرئيسية
الطرح العام أو الخاص

عمومــا إلــى جهــات اإلصــدار العامــة علــى أنهــا
وينظــر
ً
ُ

تــم إصــدار معظــم إصــدارات أدوات الديــن فــي الســوق
الســعودية كطــرح خــاص ،ويكمــن الســبب فــي اختيــار الطــرح
الخــاص (والــذي يقتصــر علــى فئــة معينــة مــن المســت�ثمري�ن
“المسـت�ثمري�ن ذوي الخــرة”) إلــى مرونــة متطلبــات الوثائــق
ومتطلبــات الموافقــة .باإلضافــة إلــى محدوديــة مسـت�ثمري
الســندات  /الصكــوك وخربتهــم االس ـت�ثمارية ،وبالتالــي فــإن
الطروحــات العامــة ال توفــر عــادة طلبــات كافيــة لتغطيتهــا
مقارنــة بالطروحــات الخاصــة.

“مســؤولة اجتماع ًّيــا” وشــفافة فــي عملياتهــا؛ مــن خــال
بعــض االعتبــارات الرئيســية كاشــراط أن ت�كــون جميــع الوثائــق
واالتفاقيــات الرئيســية باللغــة العرب�يــة ،باإلضافــة إلــى
ضــرورة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة واإللتــزام باإلفصــاح
المطلــوب.

اإلصدار بموجب برنامج
بموجــب برنامــج إصــدار أدوات الديــن ،يمكــن للشــركة أن
تفكــر فــي الوصــول إلــى ســوق الســندات  /الصكــوك مــن
خــال إصــدارات متعــددة ،أي أنــه يمكــن للشــركة إصــدار

أن الجهــات
وعلــى الرغــم مــن قلــة الطروحــات العامــة إال ّ
العاملــة فــي “تــداول” والهيئــة يعملــون علــى دعــم رؤيــة

صكــوك متعــددة عنــد ظهــور الفــرص فــي الســوق ولتلبيــة

خاصــة للشــركات
المزيــد مــن طروحــات الصكــوك العامــة
ً

المتطلبــات المســتمرة ،بحيــث ت�كــون االســتفادة مــن الســوق

المدرجــة أو الكيانــات المرتبطــة بالحكومــة .ولهــذا تســعى

فــي إصــدارات متعــددة مــن الســندات  /الصكــوك فــي إطــار

المصــدرة مــن خــال
الهيئــة إلــى تقديــم الدعــم للجهــات ُ
التغاضــي عــن بعــض المتطلبــات بهــدف جــذب جهــات اإلصــدار

منصــة واحــدة للوثائــق ،مــع االحتفــاظ بمجموعــة مرنــة مــن
المعايــ�ي (مــدة أداة الديــن ومبلغهــا وفــرة ســدادها ومــا

إلــى الطــرح العــام.

وفقــا لتقديــر الشــركة الطارحــة.
إلــى ذلــك)
ً

الطرح الخاص

ويخفــض برنامــج الصكــوك الت�كاليــف المتعلقــة بالطــرح

يتيــح هــذا الطــرح الوصــول إلــى المســت�ثمري�ن ذوي الخــرة،
ويتميــز بســهولة متطلباتــه ووثائقــه المطلوبــة وذلــك
أن الوثائــق ال ت�تطلــب
لغــرض إســتيفاء متطلبــات اإليــداع ،حيــث ّ
تقديمهــا بلغــة مزدوجــة).

ويتمثــل الطلــب فــي إخطــار الهيئــة
قبــل الطــرح بـــ
الطرح العام

10

أيــام

.

توفــر الطروحــات العامــة إمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة
أكــر مــن المسـت�ثمري�ن والدخــول إلى األســواق بشــكل أوســع.
ومــا يميــز الطــرح العــام عــن الخــاص هــو إمكانيــة الوصــول
أن الطــرح الخــاص محت�كــر
إلــى كافــة أنــواع المس ـت�ثمري�ن حيــث ّ
علــى فئــة المس ـت�ثمري�ن المتخصصــن .ولهــذا الســبب تفضــل
الجهــات الحكوميــة الطــرح العــام لمــا فيــه مــن دعــم وتطويـ�ر
لســوق الديــن العــام الســعودي.

والوقــت الــازم إلصــدار اإلصــدارات المتعــددة .ومــع ذلــك،
فــإن اإلصــدارات قليلــة العــدد يجــب أن ت�كــون مدعومــة بوثائــق
إصــدار مســتقلة ،وتعتــر الت�كاليــف األوليــة المقارنــة إلنشــاء
برنامــج أعلــى بقليــل مــن ت�كاليــف اإلصــدارات المســتقلة .كمــا
أن هنــاك ت�كلفــة ســنوية لتحديــث برنامــج الســندات  /الصكــوك.
ّ
ولهــذا فإنــه يمكــن توفــر الوقــت والت�كلفــة مــن خــال
اإلصــدارات المت�كــررة المرتبطــة بربنامــج ألدوات الديــن وذلــك
مســبقا .وعلــى الرغــم مــن أن متطلبــات
لوجــود الوثائــق
ً
التوثيــق لربنامــج أدوات الديــن تعتــر أكــر مــن متطلبــات
اإلصــدار المســتقل ،إال أنهــا تســتغرق نفــس المــدة الالزمــة
لصياغــة جميــع الوثائــق المطلوبــة.
ـدا أكــر
كمــا يحقــق برنامــج الســندات  /الصكــوك للشــركة تواجـ ً
فــي الســوق ،ويشــجع المسـت�ثمري�ن الجــدد علــى وضع خطوط
ائ�تمــان .ومــن الناحيــة االســراتيجية ،يم ّكــن الربنامــج عــادة
مــن إي�جــاد فــرص عكســية لإلســتقصاء قــد يتــم تجاهلهــا فــي
اإلصــدارات المســتقلة ،وتســهم القــدرة علــى اإلصــدار -علــى
نحــو قائــم فــي اســتغالل الفــرص -فــي تمكــن الشــركة مــن
االســتفادة مــن أوضــاع الســوق المواتيــة.

هيكلة الصكوك
المبادئ اإلسالمية الشائعة والمطبقة في تعامالت الصكوك وهيكلتها هي كالتالي:
المبدأ

الوصف
عقــد ت�تقاســم فيــه األربــاح ،حيــث يســاهم الطــرف األول بجهــوده فــي تنظيــم المشــاريع بينمــا يوفــر الطــرف اآلخــر

صكوك المضاربة

ـبقا ،فــي حــن يتحمــل مقــدم
رأس المــال .ويتــم تقاســم أي أربــاح بــن الطرفــن علــى أســاس متفــق عليــه مسـ ً
رأس المــال الخســائر.
عقــد شــراكة بــن طرفــن أو أكــر ،يســاهم فيــه جميــع األطــراف .ويتــم تقاســم الربــح بــن األطــراف علــى أســاس

صكوك المشاركة

نســبة تقاســم األربــاح المتفــق عليهــا فــي العقــد ،وأي خســارة يتــم تقاســمها بــن األطــراف علــى أســاس نســبة
المســاهمة المتفــق عليهــا.

صكوك الوكالة

صكوك اإلجارة

عقد وكالة يقوم أحد أطرافه بتعي�ي كيان آخر للقيام بمهمة معينة نيابة عنه.

ت�تضمــن اإلجــارة ت�أجــر أصــول قابلــة للت�أجــر متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،مثــل األراضــي والمبانــي
والمنشــآت والمعــدات وغــر ذلــك خــال فــرة محــددة مقابــل ســعر محــدد (مدفوعــات اإليجــار)
عقــد يشــر إلــى صفقــة بيــع وشــراء لبعــض الســلع المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية؛ حيــث يتــم ســداد ســعر

صكوك المرابحة

ـاويا
البيــع علــى أســاس مؤجــل ومقســط علــى فــرة ســداد متفــق عليهــا مسـ ً
ـبقا .وي�جــب أن يكــون ســعر البيــع مسـ ً
لســعر الشــراء باإلضافــة إلــى األربــاح.

ـارا هــي صكــوك االس ـت�ثمار .وهــي التــي تســتخ ِدم مزي ً�جــا مــن
فــي ســوق الديــن الســعودي ،فــإن أكــر أنــواع الصكــوك المســتخدمة انتشـ ً
ـادة 51%أو أكــر) مــن عائدات الصكوك فــي أصول المضاربة (االسـت�ثمار
هيكلــة صكــوك المضاربــة والمرابحــة .ويتــم اسـت�ثمار نســبة معينــة (عـ ً
المصــدر والمتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية) ،فــي حــن يتــم اس ـت�ثمار مــا تبقــى مــن عائــدات الصكــوك
فــي األعمــال التجاريــة مــن قبــل ُ
بنســبة معينــة (ال تزيــد عــادة عــن  )49%فــي صكــوك المرابحــة (شــراء الســلع المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية) .كمــا يوجــد أدنــاه وصــف
عــام لهيكلــة صكــوك االسـت�ثمار.
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األطراف الرئيسية
عادة ما تشارك في صفقة الصكوك أو السندات هي كالتالي:
األطراف الرئيسية التي
ً
الطرف

الوظيفة
يــؤدي ويديــر عمليــة اإلصــدار ،والتــي تشــمل الهيكلــة ،والحصــول علــى الموافقــات ذات الصلــة (كأن ت�كــون
متوافقــة مــع الشــريعة) ،وإعــداد الوثائــق المطلوبــة (مثــل نشــرة اإلصــدار ،وثائــق المعامــات) ،وإعــداد أي

مدير اإلكت�تاب

معامــات متعلقــة بالجهــات التنظيميــة (مثــل هيئــة الســوق الماليــة).
أيضا يقوم بقيادة مجمل أعمال التسوي�ق والتوزيع والتسوية.
ً
يقــدم المشــورة القانونيــة المتعلقــة بالقانــون الســعودي ،أو القانــون اإلنجليــزي أو قانــون االختصاصــات

المستشار القانوني القضائيــة األخــرى (عنــد الحاجــة) ،وصياغــة نشــرة اإلصــدار ،ووثائــق المعامــات ،والمســتندات األخــرى ذات الصلــة.
للمصدر ومدير اإلكت�تاب ،وذلك على التوالي.
ويتم
ً
عادة تعي�ي مستشاري�ن قانوني�ي لتقديم المشورة ُ
لجنة الشريعة
(تنطبق فقط على
الصكوك)

المدقق المالي

تقديــم المشــورة بشــأن األمــور المتعلقــة بالشــريعة وإصــدار الفتــاوى الشــرعية فيمــا يتعلــق بالهيكلــة ووثائــق
الصفقات.
عادة لجنة شرعية خاصة به.
ويكون لمدير اإلكت�تاب
ً
يوفــر الدعــم للمعلومــات الماليــة المقدمــة فــي نشــرة اإلصــدار ومراجعــة قســم الــزكاة والضرائــب فــي تلــك
ـادة تعي ـ�ي المراجــع الحالــي.
النشــرة .يتــم عـ ً

وكيل حملة الصكوك يمثل حاملي الصكوك وي�رصد مدى االمت�ثال للشروط واألحكام.
مدير المدفوعات

يقــوم بحســاب ونقــل مدفوعــات الربــح والخســارة للمســت�ثمري�ن ،وإعــداد ونشــر إشــعار الدفــع والتوزيعــات
الدوريــة.

المراحل الرئيسية
المراحل الرئيسية والجوهرية في صفقات الصكوك أو السندات:
مرحلة التعي�ي

• الحصول على الموافقة الداخلية ،مثل موافقة مجلس اإلدارة على إصدار الصكوك  /السندات ،وتعي�ي
المستشاري�ن للصكوك  /السندات ،وغريها.
• تعي�ي مدير إكت�تاب.
• تعي�ي أطراف أخرى كالمستشار القانوني ومدققي الحسابات وغريها.

مرحلة الهيكلة وتجهيز

• صياغة الشروط واألحكام والشروط التجارية.

الوثائق

• الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية على شرعية هيكلة الصكوك (تنطبق فقط على الصكوك)
• صياغة نشرة اإلصدار ووثائق المعامالت.
المصدر للقيام بالعناية المهنية الواجبة.
• عقد اجتماعات مع ُ
• الحصول على التواقيع الالزمة لت�كون مستندات المعاملة مطابقة للشريعة (تنطبق فقط على الصكوك)

مرحلة اإلخطار

سواء في حالة الطرح الخاص أو الطرح اﻟﻌﺎم عن طري�ق التقديم لهيئة السوق المالية.
إعداد اإلخطار
ً

مرحلة التوزيع

• صياغة اسرتاتيجية للتسوي�ق.
• إعداد عرض تعريفي للمست�ثمري�ن.
• التنسيق مع المست�ثمري�ن المحتملني والمتابعة مع المهتمني.
• عملية بناء سجل األوامر.
• اإلعالن عن السعر النهائي.

مرحلة التخصيص والتسوية

• التخصيص النهائي للمست�ثمري�ن.
• تنفيذ وثائق العمليات.
• دفع العائدات من المست�ثمري�ن المخصصني للمصدر.

مرحلة ما بعد اإلغالق

• تسجيل الصكوك  /السندات من قبل مركز إيداع األوراق المالية.
• إدراج الصكوك  /السندات من قبل “تداول” (تنطبق على الصكوك  /السندات المدرجة فقط)
• إخطار هيئة السوق المالية بالتخصيص النهائي للمست�ثمري�ن والحصيلة اإلجمالية للصكوك  /السندات.

نظرة عامة على سوق أدوات
الدين في السعودية
علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة ،تــم جمــع مــا مقــداره  142.4مليــار ريــال
ســعودي فــي الســوق مــع بيانــات اســتحقاق مختلفــة فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات .كانــت معظــم قوائــم الديــون فــي

ـدل مــن الطــرح العــام.
الســنوات الخمــس الماضيــة مــن خــال اإلكت�تــاب الخــاص بـ ً
لمحة عامة عن رأس مال أدوات الدين في السوق السعودية سيتم عرضها أدناه.

قيمة إصدارات الصكوك والسندات للشركات (مليار ريال)
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الشركات السعودية (ريال سعودي)
بيانات االستحقاق (مليار ريال سعودي)

الشركات السعودية (ريال سعودي)

()٧

إجمالي اإلصدار (مليار ريال سعودي)

التوزيع العام للمست�ثمري�ن

االتصاالت
الخدمات المصرفية
النقل
الخدمات اإلنشائية
العقارات
الصناعة
التجزئة
اإلسمنت
النفط والغاز
المحاصيل واألغذية
المرافق
( )%60البنوك

المصرف اإلنمائي المتعدد األطراف
البرتوكيماويات والتعدين

( )%28الحكومة
( )%4الشركات

2014

2015

2016

2017

2018

( )%5الصناديق
( )%2الت�أمني
( )%1اإلست�ثمارات الخاصة

( )٧المصدر :بلومربج ،إتش إس بي سي ،افرتضنا أن صكوك  /سندات مع خيار استدعاء مدمج ،سوف يحل موعد استحقاقها في تاري�خ االستدعاء األول.

أنواع قسائم أدوات الدين – الفائدة العائمة والثابتة
ـدرة فــي الســوق الســعودي أدوات ديــن ذات معــدالت فائــدة عائمــة مقارنــة بــاألوراق الماليــة ذات العائــد
أصــدرت معظــم الجهــات المصـ ّ

الثابــت .ويلخــص الرســم البيانــي أدنــاه نــوع القســيمة ألدوات الديــن المســتخدمة فــي أســواق أدوات الديــن الســعودية.

طرق دفع أصل أداة الدين
المصدرة في السوق السعودية تقري ً�با
أن جميع الجهات
ّ
في حني ّ
أن الجــهـــات
إال
عامــــة،
ألغـــراض
الـديــــون
إصــدار
عـائــدات
تســتــخــدم
ّ
أيضـا بمرونـة السـداد دفعة واحـدة عند اسـتـحـقاق
المصدرة ت�تمتع ً
ّ
أدوات الدين.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أصبحت جميع إصدارات أدوات
الدين تقري ً�با ت�تميز بإمكانيـة السـداد دفعـة واحـدة .ويلخـص الرسم

البياني أدناه نوع الدفع الخاص بأدوات الدين المستخدم في أسواق
لسندات السعودية.

خصائص أدوات الدين
مدة استحقاق أدوات الدين
علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ،تــم إصــدار  62.2%أدوات الديــن لمــدة  5ســنوات ،تماشـ ًـيا مــع مــا يفضلــه المسـت�ثمرون فــي الســوق
الســعودية .كما تم إصدار أدوات دين ذات  7ســنوات و 10ســنوات ،تمثل  21.6%من الســوق الســعودي وذلك بســبب الطلب من مسـت�ثمري
قطاعــات الخزينــة بالبنــوك وصناديــق التقاعــد والكيانــات المرتبطــة بالحكومة.
ويلخص الرسم البياني أدناه عدد إصدارات أدوات الدين المستخدمة في أسواق رأس المال للسندات السعودية.

* تشمل سبع سنوات ( ،)7عشرة ( )10سنوات وأطول مدة الصكوك مع ميزة الخيار القابلة لالستدعاء أو القابلة للطي في الذكرى الخامسة (الخامسة) لألدوات

إصدار أداة دين بقيمة  3.9مليار ريال سعودي
• فــي  30يوليــو  ،2015أصــدرت الشــركة الوطنيــة للنقــل
البحــري (البحــري) مبلــغ  3.9مليــار ريــال ســعودي (مــا يعــادل

الطلب حسب نوع المست�ثمر

مؤمنــة،
 1.040مليــون دوالر أمريكــي) مــن صكــوك غــر
ّ
وتمثــل هــذه الصفقــة أول إصــدار للشــركة بســوق أدوات
الديــن.
• يمثــل هــذا اإلصــدار أول إصــدار أداة ديــن لشــركة مدرجــة
ومتداولــة بالســوق الرئيســية ،ويتــم تــداول هــذه األداة
فــي الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” منــذ عــام .2015

أبرز المعامالت
المصدر:
ّ

الشركة الوطنية للنقل
البحري

المصدر:
تصنيف
ّ

ال يوجد

تاري�خ التسعري:

 18يونيو 2015

تاري�خ التسوية:

 30يوليو 2015

تاري�خ االستحقاق:

 31يوليو 2022

مبلغ اإلصدار:

 3.9مليار ريال سعودي (1.040
مليون دوالر أمريكي)

الحالة

كبرية وغري مضمونة
المنسق الرئيسي ،المدير

دور HSBC
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المشرتك للمدير ،مسؤول
اإلكت�تاب ،مسؤول الدفع

سندات الخزينة ()47%

الحكومة ()45%

الشركات ()5%

مديرو الصندوق ()2%

شركات الت�أمني ()1%
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أول صك هجني ذو أصول دائمة بقيمة  1.7مليار ريال سعودي
• تمثــل هــذه الصفقــة أول صكــوك هجينــة مشــركة معتمــدة علــى حقــوق الملكيــة فــي وســط وشــرق أوروبــا والشــرق األوســط
وأفريقيــا.
• تهــدف هــذه الصفقــة إلــى تعزي ـ�ز قاعــدة رأس مــال المراعــي والحفــاظ علــى مســتويات المديونيــة ضمــن “المنطقــة المناســبة
داخليــا”.
ً
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• هــذه
ً
مــع اإللتــزام بدفــع األربــاح علــى المدفوعــات المؤجلــة .وتعتــر هــذه الصكــوك موهلــة لمحاســبة كحقــوق ملكية.

أبرز المعامالت

الطلب حسب نوع المست�ثمر

المصدر
ُ

شركة المراعي

تقي�يم اإلصدار

غري مصنف

السندات

صكوك هجينة

الحالة

إلتزامات أولى وغري مضمونة
(بالتساوي مع الصكوك الكبرية
األخرى من جهة اإلصدار)

تاري�خ التسوية

 30سبتمرب 2013

اإلستحقاق

دائم

خيار االتصال بالجهة
المصدرة

 30سبتمرب  2018وأي تاري�خ لسداد
التوزيعات بعد ذلك

الحجم

 1.7مليار ريال سعودي

دور HSBC

مدير مشرتك ومسجل طلبات
اكت�تاب

الحكومة ()26%
)AMs (25%
الخدمات المصرفية الخاصة ()6%

البنوك ()41%
الت�أمني والشركات ()2%

دراسة حالة
الشركة السعودية العالمية للبرتوكيماويات( :سبكيم)
المصدر

الشركة السعودية العالمية للبرتوكيماويات

العملة

ر.س (ريال سعودي)

حجم الطرح

 1,000مليون ريال سعودي

تاري�خ الطرح

 16يونيو 2016

تاري�خ اإلستحقاق

 5سنوات ( 16يونيو )2021

سعر الطرح

 100%من مجموع القيمة االسمية للصكوك.

معدل الربح

سعر الفائدة بني البنوك السعودية لمدة  6أشهر  235 +نقطة أساس

مواعيد التوزيعات الدورية

نصف سنوي ،يومي  16يونيو و 16ديسمرب.

الحالة

كبرية .بخالف حساب االحتياطي المضمون فيما يتعلق بدفع ربح واحد ،والمعاملة غري المضمونة

الهيكل اإلسالمي

االست�ثمار

طريقة اإلصدار

البناء السعري

نوع العرض

وضع خاص يقتصر على المست�ثمري�ن المؤهلني في المملكة العرب�ية السعودية

القانون الحاكم

قوانني المملكة العرب�ية السعودية

دور الرياض المالية

المنسق والمدير المشرتك ومسؤول اإلكت�تاب ووكيل لحاملي الصكوك

الطلب حسب نوع المست�ثمر
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بنك الرياض
المصدر

بنك الرياض

العملة

ر.س (ريال سعودي)

حجم الطرح

 4,000مليون ريال سعودي

تاري�خ الطرح

 24يونيو 2015

تاري�خ اإلستحقاق

عشر ( )10سنوات الموافق  24يونيو  – 2025قابلة للسداد في الذكرى السنوية الخامسة

سعر الطرح

مئة بالمئة ( )100%من مجموع القيمة االسمية للصكوك.

معدل الربح

سعر الفائدة بني البنوك السعودية لمدة  6أشهر  115 +نقطة أساس

مواعيد التوزيعات الدورية

نصف سنوي ،يومي  24يونيو و 24ديسمرب.

الحالة

ثانوي

الهيكل االسالمي

اإلست�ثمار

طريقة اإلصدار

البناء السعري

نوع العرض

وضع خاص يقتصر على المست�ثمري�ن المؤهلني في المملكة العرب�ية السعودية

القانون الحوكمة

وفق قوانني المملكة العرب�ية السعودية

دور الرياض المالية

المنسق الرئيسي ومسؤول اإلكت�تاب ووكيل لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع

الطلب حسب نوع المست�ثمر

80

دلــيــــل اإلدراج

81

صناديق المؤشرات
المتداولة
قاعدة إي�رادات متنوعة ومتنامية ذات إمكانات إي�جابية كبرية
من المتوقع أن ت�تضاعف قاعدة إي�رادات “تداول” خالل الخمس سنوات
القادمة مدعومة باسرتاتيجية طموحة

صناديق المؤشرات
المتداولة
كان لشــركة فالكــم للخدمــات الماليــة الســبق فــي إطــاق
أول صنــدوق مــن صناديــق المؤشــرات المتداولــة ،حيــث
قامــت “فالكــم” فــي عــام 2010م بإطــاق صنــدوق فالكــم 30
المتــداول ،ثــم تــاه فــي نفــس العــام إطــاق صنــدوق فالكــم
ســعيا منهــا فــي تنويــع
المتــداول للبرتوكيماويــات .وذلــك
ً
الخيــارات االســت�ثمارية للمســت�ثمري�ن.
إن صناديــق المؤشــرات المتداولــة هــي صناديــق اسـت�ثمارية
ّ
مقســمة إلــى وحــدات متســاوية يتــم تداولهــا فــي ســوق
األوراق الماليــة خــال فــرات التــداول الرســمية كتــداول
أســهم الشــركات ،وت�ت�كــون مــن ســلة مــن أســهم الشــركات
المدرجــة فــي الســوق المالــي والقابلــة للتــداول ،وتجمــع
كل مــن صناديــق االســت�ثمار
هــذه الصناديــق مميــزات ً
المشــركة واألســهم .وت�تميــز هــذه الصناديــق عــن وســائل
الالســت�ثمار األخــرى بمــا يلــي:

الشفافية

الت�كلفة

أن صناديــق المؤشــرات المتداولــة ت�تبــع مؤشــرات
بحكــم ّ
ســوقية فــإن مــن الســهولة التعــرف علــى اس ـت�ثمارات هــذه

بانخفــاض الت�كاليــف المرتتبــة علــى هــذا االشــراك فــي هــذه

الصناديــق مــن حيــث المحتــوى ونســب االس ـت�ثمارات .ويلتــزم

الصناديــق ،حيــث ت�تمثــل هــذه الت�كاليــف فقــط فــي عمولــة

مصــدرو هــذه الصناديــق بنشــر معلومــات اإلفصــاح كاملــة عــن

أن مصاريــف إدارة هــذه الصناديــق
الشــراء أو البيــع ،كمــا ّ
جــدا ،ويلتــزم المصــدر لهــذه الصناديــق بالمصاريــف
قليلــة
ً

المســتمر مــن قبــل مديــر الصنــدوق خــال فــرات التــداول

فقــط المفصــح عنهــا فــي نشــرة اإلصــدار.

صناديقهــم والمؤشــرات التــي ت�تبعهــا .كمــا تمتــاز بالتقي�يــم

يتميــز االس ـت�ثمار بشــكل أساســي فــي الصناديــق المتداولــة

لقيمــة الوحــدة أو مــا يعــرف بالقيمــة االسرتشــادية لصافــي
أصــول الوحــدة ،باإلضافــة إلــى تقي�يــم نهايــة اليــوم أو مــا
يعــرف بصافــي قيمــة األصــول.

المرونة
ت�تميــز وحــدات صناديــق المؤشــرات المتداولــة بســهولة

ت�تميــز الصناديــق االســت�ثمارية بشــكل عــام بتنــوع األصــول

التعامــل معهــا ،حيــث يســتطيع المســت�ثمر شــراء أو بيــع

المســت�ثمر فيهــا ممــا يقلــل مــن مخاطــر االســت�ثمار وتقلــب

الوحــدات مباشــرة عــن طريـ�ق ســوق األســهم وبشــكل فــوري

األســعار ،بعكــس االســت�ثمار المباشــر فــي األســهم.

وبنفــس طريقــة شــراء األســهم .كمــا يســتطيع المســت�ثمر
شــراء وحــدات صناديــق المؤشــرات المتداولــة بغــض النظــر
عــن المصــدر ،وذلــك بعكــس الصناديــق المشــركة التــي
يتطلــب الالس ـت�ثمار فيهــا التعامــل مــن خــال مديــر الصنــدوق
مباشــرة ،باإلضافــة إلــى أنــه ال يوجــد حــد أدنــى لالشــراك فــي
صناديــق المؤشــرات المتداولــة.
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الصناديق االست�ثمارية
المغلقة المتداولة

ماهــي صناديــق االســت�ثمار المغلقــة
ا لمتد ا و لــة ؟
هــي صناديــق اســت�ثمارية متاحــة للجمهــور ،يتــم تــداول
وحداتهــا فــي الســوق الماليــة ،وتهــدف إلــى تســهيل
االســت�ثمار فــي قطاعــات ومجــاالت مختلفــة ومتنوعــة.
وت�ت�كــون هــذه الصناديــق مــن وحــدات وكل وحــدة تمثــل ملكيــة
األصــل الثابــت ،حيــث يتــم تــداول الوحدات في الســوق المالية
مثــل صناديــق االســت�ثمار العقاريــة المتداولــة واألســهم
خــال ســاعات التــداول.
صناديــق االســت�ثمار المغلقــة المتداولــة  -كغريهــا مــن
األدوات االسـت�ثمارية بالســوق الماليــة  -تخضــع إلــى الرقابــة
واإلشــراف مــن جانــب هيئــة الســوق الماليــة و«تــداول»،
كل بحســب اختصاصــه .كمــا ُتلــزم أنظمــة الســوق الماليــة
صناديــق االســت�ثمار المغلقــة المتداولــة بمســتويات عاليــة
مــن الشــفافية واإلفصــاح كمــا ورد فــي تعليمــات صناديــق
االســت�ثمار المغلقــة المتداولــة.

خصائــص صناديــق االســت�ثمار المغلقــة
المتداولــة
فرصــة اســت�ثمارية :توفــر بيئــة جاذبــة لالســت�ثمار ،ت�توافــر
فيهــا القنــوات االســت�ثمارية المتعــددة التــي تخــدم جميــع
فئــات المســت�ثمري�ن .وتعتــر صناديــق االســت�ثمار المغلقــة
فريــدة مــن نوعهــا بمعنــى أنهــا توفــر فرصــ ًا اســت�ثمارية
لتنويــع االســت�ثمارات فــي صنــدوق واحــد.
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ســهولة االســت�ثمار :ت�تميــز صناديــق االســت�ثمار المغلقــة
بوضــوح أنظمتهــا وســهولة التعامــل بوحداتهــا – بيعــ ًا
وشــراء – بشــكل مماثــل لألســهم وصناديــق االســت�ثمار
ً
العقاريــة المتداولــة المدرجــة بالســوق الماليــة.
الشــفافية العاليــة :يلتــزم مديــر الصنــدوق بتقديــم تقاريــ�ر
دوريــة وفقــا لنشــاط كل صنــدوق ويتــم عرضهــا علــى موقــع
تــداول كغريهــا مــن التقاريـ�ر الخاصــة بالشــركات المدرجــة فــي
الســوق الماليــة.
تنــوع األصــول :ت�تميــز صناديــق االســت�ثمار المغلقــة بتنــوع
مجــاالت اســت�ثمار الصنــدوق.

الهــدف مــن صناديــق االس ـت�ثمار المغلقــة
المتداولــة
 توفــر مزيــد مــن الســيولة للمس ـت�ثمري�ن عــن طري ـ�ق إنشــاءمنصــة لتــداول وحــدات صناديــق االسـت�ثمار المغلقــة حيــث يتم
شــرائها أو بيعهــا فــي أي وقــت خــال أوقــات التــداول.
 دعــم نمــو صناعــة األصــول مــن خــال اســت�ثمار الصنــدوقفــي مجموعــة متنوعــة مــن األصــول.
 توفــر بيئــة جاذبــة لالســت�ثمار حيــث ت�توفــر فيهــا القنــواتاالسـت�ثمارية المتعددة التي تضم جميع فئات المسـت�ثمري�ن.
 زيادة مســتوى الشــفافية في أعمال الصناديق وشــفافيةتداولهــا مــن خــال توفــر طلبــات وعــروض مســتمرة خــال
أوقــات التــداول وتطبيــق متطلبــات االفصــاح.
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معاي�ي الطرح واإلدراج
الهيكل القانوني

صندوق است�ثماري مغلق

الحد األدنى لت�أسيس الصندوق

 500مليون ريال سعودي

القيمة األسمية

 10ريال سعودي للوحدة

عدد المساهمني

 200مساهم على األقل

ملكية الجمهور

ال تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن 30%من إجمالي وحدات الصندوق

فرتة الحظر

تستمر فرتة الحظر على وحدات المؤسسني لمدة  12شهر
اإلفصــاح عــن التطــورات الجوهريــة واإلفصــاح عــن أحــداث معينــة وفقــ ًا لمــا ورد فــي التعليمــات

متطلبات اإلفصاح

الخاصــة بصناديــق االســت�ثمار المغلقــة المتداولــة ووفقــا لمــا ورد فــي لوائــح الصناديــق
االســت�ثمارية

نسبة القروض

اإلدراج المباشر

ال يجوز أن يتجاوز اقرتاض الصندوق ما نسبته  30%من صافي قيمة أصوله
الســماح باإلدراج المباشــر للصناديق االسـت�ثمارية المغلقة في حال اســتيفاء متطلبات التعليمات
الخاصة بالصناديق االسـت�ثمارية المغلقة المتداولة
مــع مراعــاة أحــكام المادتــن السادســة والســتني والســابعة والســتني مــن الئحــة صناديــق

تسعري الوحدات

االسـت�ثمار ،يجــب علــى مديــر الصنــدوق نشــر صافــي قيمــة كل وحــدة خــال فــرة توائــم مــع طبيعــة
أصــول الصنــدوق علــى أن ال تزيــد فــرة تســعري الوحــدات عــن ســتة أشــهر كحــد أقصــى
عــن طري ـ�ق قبــول مســاهمات عينيــة أو عــن طري ـ�ق قبــول مســاهمات نقديــة شــرط الحصــول علــى

زيادة رأس مال الصندوق

موافقــة الهيئــة ومــن ثــم الحصــول علــى موافقــة مالكــي الوحــدات فــي حالــة زيــادة رأس المــال
كتغــر أساســي للصنــدوق

مجــاالت وقيــود االســت�ثمارات لصناديــق
االســت�ثمار المغلقــة المتداولــة
مجاالت االست�ثمار
 يجــوز لصنــدوق االســت�ثمار المغلــق المتــداول اســت�ثمارأمــوال الصنــدوق وأصولــه فــي الصناديــق الخاصــة علــى أن
ال يتجــاوز ذلــك  25%مــن صافــي أصــول الصنــدوق ،ويس ـت�ثنى
مــن ذلــك الصناديــق العامــة المتخصصــة.
 يجــوز اســت�ثمار نســبة تزيــد علــى  10%مــن صافــي قيمــةأصــول الصنــدوق فــي أصــول غــر قابلــة للتســي�يل
 يجــوز اســت�ثمار نســبة تزيــد علــى  35%مــن صافــي قيمــةأصــول الصنــدوق فــي أدوات الديــن الحكوميــة

قيود االست�ثمار
 ال يجــوز لمديــر الصنــدوق اسـت�ثمار أمــوال الصندوق وأصولهفــي مجال االسـت�ثمار العقاري
 ال يجــوز لمديــر الصنــدوق اسـت�ثمار نســبة تزيــد علــى  25%مــنصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي أصــل واحــد غــر قابــل
للتس ـي�يل

الفرق بني صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة “ريتس” وصناديق االست�ثمار المغلقة المتداولة
خصائص

صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة “ريتس”

صناديق االست�ثمار المغلقة المتداولة

الهيكل القانوني

صندوق عقاري مغلق

صندوق است�ثماري مغلق

حجم الصندوق

 500مليون ريال سعودي

 300مليون ريال سعودي

القيمة األسمية

 10ريال للوحدة

 10ريال للوحدة

االكت�تاب

نعم من خالل الوحدات

نعم من خالل الوحدات

عدد المساهمني

 200مساهم على األقل

 200مساهم على األقل

توزيع األرباح

نسبة القروض

يجــب أن ال تقــل نســبة األربــاح الموزعــة علــى مــاك
الوحــدات عــن  90%ســنوي ًا مــن صافــي أربــاح الصنــدوق

ال يوجد متطلب لتوزع األرباح

ال يجــوز أن يتجــاوز اقــراض الصنــدوق مــا نســبته  50%مــن ال يجــوز أن يتجــاوز اقــراض الصنــدوق مــا نســبته 30%
صافــي قيمــة أصولــه

مــن صافــي قيمــة أصولــه

يجــب أن تحــدد تلــك األصــول بشــكل مســتقل مــن خــال
تســجيل األوراق الماليــة و األصــول األخــرى لــكل صنــدوق
اســت�ثمار باســم أمــن الحفــظ لصالــح ذلــك الصنــدوق،
ملكية األصول

و تســجل األصــول العقاريــة للصنــدوق باســم شــركة
تابعــة ألمــن الحفــظ و تعــد أصــول صنــدوق االســت�ثمار
العقــاري المتــداول مملوكــة لمالكــي الوحــدات فــي ذلــك

يجــب أن تحــدد تلــك األصــول بشــكل مســتقل مــن خــال
تســجيل األوراق الماليــة و األصــول األخــرى لــكل
صنــدوق اســت�ثمار باســم أمــن الحفــظ لصالــح ذلــك
الصنــدوق كمــا ورد فــي الئحــة صناديــق االســت�ثمار

الصنــدوق مجتمعــن
ملكية الجمهور

ال تقــل ملكيــة مالكــي الوحــدات مــن الجمهــور عــن  30%ال تقــل ملكيــة مالكــي الوحــدات مــن الجمهــور عــن
مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق
يجــب أن ال تقــل قيمــة اسـت�ثمارات الصنــدوق فــي عقــارات

االست�ثمارات

مطــورة تطويــ�ر ًا إنشــائي ًا قابلــة لتحقيــق دخــل ٍ ت�أجــري
ودوري عــن مــا نســبته  75%مــن القيمــة اإلجماليــة ألصــول
الصنــدوق وذلــك بحســب أخــر قوائــم ماليــة مدققــة
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 30%مــن إجمالــي وحــدات الصنــدوق
ال يجــوز لهــا اســت�ثمار نســبة تزيــد علــى  25%مــن
صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي أصــل واحــد.
يســت�ثنى مــن ذلــك اســت�ثمار نســبة تزيــد علــى 35%
مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي أدوات
الديــن الحكوميــة

أوقات التداول

التداول في السوق المالية خالل ساعات التداول

التداول في السوق المالية خالل ساعات التداول

نسبة التذبذب

±10%

±10%
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عالقات
المست�ثمري�ن
فري�ق إداري متمرس ومجلس إدارة فعال
يقود “تداول” فري�ق إداري ذو خربة عالية ويديره مجلس إدارة فعال
يمثل جميع الجهات المعنية من أصحاب المصلحة.

أهمية عالقات
واتصاالت المست�ثمر
اإلكت�تاب العام :نجاح خطة االتصاالت
تعتــر االتصــاالت المؤسســية والماليــة مــن األدوات األساســية الفعالــة لإلكت�تــاب العــام .ومــن خــال بلــورة انطبــاع إي�جابــي لــدى أصحــاب
المصلحــة الرئيس ـي�ي ،بمــا فــي ذلــك وســائل اإلعــام التجاريــة والماليــة ،والمحللــن ،والمس ـت�ثمري�ن ،ســيكون بإمــكان الجهــات المصــدرة
(الشــركة المطروحــة لإلكت�تــاب العــام) زيــادة إمكانيــة التعويــم الناجــح .ولجــذب المس ـت�ثمري�ن وضمــان الحصــول علــى تقي�يــم عــادل ،يتوجــب
علــى الشــركة إيصــال المعلومــات الكافيــة حــول أســهم الشــركة أوالً ،ومــن ثــم تقديــم شــرح مفصــل حــول خططهــا السـت�ثمار عائــدات اإلدراج
لدعــم النمــو المســتقبلي.
ففي فرتة ما بعد األزمة المالية كانت السمعة هي كل شيء ،لذا ستقوم وسائل اإلعالم والمحللون والمست�ثمرون المتمرسون
بتقصــي الحقائــق بشــكل أدق حــول الجهــة المصــدرة .لــذا ،مــن الضــروري أن يتــم األخــذ بعــن االعتبــار جميــع الجوانــب المتعلقــة بــاإلدراج،
ويتوجــب علــى اإلدارة أن تعمــل علــى بلــورة صــورة واضحــة حــول خطــط تعزي ـ�ز أعمالهــا مســتقبالً والنجاحــات التــي حققتهــا ســابق ًا ،فض ـاً
عــن اعتمــاد الشــفافية عنــد تقديــم أي معلومــات حــول الشــركة ،وأن تقــوم بتقديــم ســرد واضــح للجماهــر الرئيســية المســتهدفة لدعــم
نجــاح اإلكت�تــاب العــام.

أهداف ودوافع خطة االتصاالت
لضمــان نجــاح خطــة التواصــل المتعلقــة باإلكت�تــاب العــام ،يجــب أن يكــون لــدى الجهــة المصــدرة فهــم واضــح للدوافــع التــي مــن شــأنها الت�أثــر
فــي عمليــة اإلدراج .وت�تضمــن هــذه الدوافــع وضــع الســوق الحالــي ،وســمعة القطــاع ،واســتقرار البيئــة التنظيميــة والتشــريعية أو عــدم
اســتقرارها ،وحالــة االس ـت�ثمار للشــركة ،وكيفيــة توزيــع العائــدات ،وتقي�يــم األســهم ،وســجل النجاحــات وســمعة اإلدارة ،فض ـاً عــن عمليــة
تســجيل طلبــات اإلكت�تــاب.
يحدد الرسم البيان أدناه الدوافع الرئيسية وراء الطرح العام وأهداف خطة االتصاالت الداعمة.

الدوافع

األهداف

ظروف السوق

أهمية التوقيت
• إدارة االتصــاالت بدقــة :إعــداد اســراتيجية خاصــة بالتســري�بات
وإدارة التوقعــات
• تحسني صورة الشركة قبل إعالن نية التعويم.
• مراقبة الشركات المنافسة المدرجة والقضايا الجديدة

• االنطباع العام لسوق اإلكت�تاب
• بيئة االقتصاد الكلي
سمعة القطاع
• ما هي مخاوف المست�ثمري�ن؟
• هل من المجدي إجراء مقارنة مع األقران؟
الشروط التشريعية /التنظيمية الكلية
• اللوائح والتوجيهات الحكومية
• المخاوف المتعلقة بالتنظيم المستقبلي
حالة اإلست�ثمار
• إلــى أي حــد المعلومــات المقدمــة عــن أســهم
الشــركة مقنعــة؟
• لماذا يجب شراء أسهم الشركة؟
استخدام العائدات
• استخدام قائمة العائدات وهيكل الصفقات
التقي�يم
• القيمــة المثلــى لجميــع األطــراف :مــا هــي نوايــا
المســت�ثمري�ن الرئيســي�ي؟
• السيولة والطلب
• توقعات توزيعات األرباح
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اإلعالن :بناء حالة االست�ثمار
• ما الذي يعزز من تميز الشركة /لماذا يجب شراء األسهم؟
• إظهار الشفافية واإللتزام باألخالقيات والمسؤولية
• تمي�يز الشركة عن مثيالتها
• إظهار الشفافية في البيانات المالية
قصة الشركة
• تطور إي�جابي داخل الشركة والسوق
• إظهار قصة نمو وتحديد مكانة الشركة في السوق
ديناميكية السوق الصحيحة
• العمل على ت�ثقيف مديري الصناديق
• شــرح نمــوذج أعمــال الشــركة ،والت�كنولوجيــا ،وعــروض البيــع
الحصريــة ،ومكانــة الشــركة مقارنــة مــع منافســيها
• لماذا أنت في وضع جيد لإلدراج في هذه النقطة الزمنية؟
• كيف سيتم استخدام المتحصالت لدفع النمو؟
• مســتويات الســيولة مــا بعــد اإلدراج ســتؤدي إلــى زيــادة
اهتمــام المحللــن وتغطيتهــم
الحوكمة
• ت�كوي�ن مجلس اإلدارة يعد العنصر الرئيسي
• المــدراء غــر التنفيذيــ�ي -إظهـــار معرفــة عمـيـقـــة وإلمــام
ٍ
كـــاف بالقطــاع
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• شرح المكافآت والعائدات -من األسئلة التي يمكن طرحها
• إظهــار التوافــق علــى المــدى الطويــ�ل لــإدارة مــع حصــص
الملكيــة

فري�ق اإلدارة
• سجل النجاحات
• التوافق مع تطلعات المساهمني

تسجيل طلبات اإلكت�تاب
• خلق حالة من نقص المعروض
•مــع وجــود بعــض اإلكت�تابــات المحتملــة والتنافســية ،يجــب
تســليط الضــوء علــى المزايــا التنافســية للجهــة المصــدرة
• الرسالة األساسية“ :واحدة من األسهم المتميزة للشراء”

تسجيل طلبات اإلكت�تاب
• الزخم وتحديات التسعري

تحديد وفهم الفئات المستهدفة
لضمــان نجــاح تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن برنامــج التواصــل ،يتوجــب علــى الشــركة تحديــد الفئــات المســتهدفة والتوصل إلــى فهم عميق
حولهــا .كمــا يجــب األخــذ بعــن االعتبــار تنــوع هــذه الفئــات وإختــاف احتياجاتهــا وأهدافهــا وأســاليب تفاعلهــا .لــذا ،يجــب العمــل علــى وضــع
خطــة تســوي�ق خاصــة باإلكت�تــاب العــام ت�توافــر فيهــا كافــة المعطيــات لتلبيــة احتياجــات جميــع هــذه الفئــات.
وتشــمل قائمــة أصحــاب المصلحــة المســتهدفني مجموعــة متنوعــة مــن الفئــات تشــمل وســائل اإلعــام ،والمســت�ثمري�ن ،والمحللــن،
والموظفــن ،والهيئــات مــن مختلــف القطاعــات ،والعمــاء ،والشــركاء ،والمنظمــن والحكومــات وغريهــم مــن المؤثري ـ�ن .وتنتمــي فئــات
الجماهــر المســتهدفة إلــى مصفوفــة معقــدة قــد يصعــب فــي كثــر مــن األحيــان التحــري عنهــا .وي�جــب علــى خطــة التواصــل المتعلقــة
باإلكت�تــاب أن ت�كــون متســقة مــع األخــذ بعــن االعتبــار متطلبــات ومصالــح كل مــن هــذه الفئــات علــى ِ
حــدة .علــى ســبيل المثــال ،ينصــب اهتمــام
المســت�ثمري�ن والمحللــن علــى إمكانــات النمــو علــى المديــ�ي المتوســط والطويــ�ل ،فــي حــن يولــي المنظمــون إهتمامــ ًا كبــر ًا إلطــار
الحوكمــة المؤسســية.
وسـت�أخذ االســراتيجية القويــة لطــرح األســهم بعــن االعتبــار جميــع شــرائح أصحــاب المصلحــة .ويعطــي الرســم البيانــي التالــي نظــرة عامــة
للبيئــة التــي ســيتم فيهــا تقديــم الربنامــج المت�كامــل لالتصــاالت.

وسائل اإلعالم

الموظفون المحتملون

الشركاء االسرتاتيجيون

المحلية واإلقليمية والتجارية

البحوث  /الجامعات

ه

االتصاالت
المت�كاملة

م

محللو األسواق المالية

الم
وظ

ف
ون

س
األ
ة

مل

ح

وسائل اإلعالم الدولية

الجهات التنظيمية

المساهمون المحتملون
الشركاء اآلخرون

شركاء
ال

محللو القطاع

تبني نهج أفضل الممارسات
إن اعتمــاد نهــج منظــم ومرحلــي قــد ُيســهم فــي إظهــار تمايــز الشــركة مقارنــة مــع أقرانهــا ويعــزز مــن مكانتهــا ضمــن القطــاع .وستســمح
هــذه العمليــة لــإدارة بإقامــة عالقــات صحيحــة مــع أصحــاب المصلحــة المناســبني ،وخلــق التفاهــم والدعــم والثقــة بــن الجماهــر
المســتهدفة والمؤثريــ�ن .وهــذا ســيؤدي فــي نهايــة المطــاف لتحفيــز الطلــب علــى األســهم.
خطوة  :1االستعداد لتحقيق النجاح

الخطوة  :2بناء السمعة

الخطوة  :3تسريع الوترية

• جعل قصتك  /رسالتك الحقيقية

• زيادة الوعي /التعريف بالشركة من خالل
مجموعة األحداث

• زيادة الزخم

• تحديث الموقع اإللكرتوني /منصات

• توليد الحماس لدى الشركة واإلدارة

• اعتماد برنامج األنشطة
لتواصل االجتماعي /المواد اإلعالمية
• التدرب على تقديم العروض التوضيحية

• إدارة القضايا
• نشر اخبار إي�جابية حول الشركة

يجــب أن ت�كــون الشــركة وإدارتهــا علــى أتــم االســتعداد لحمــات التســوي�ق للطــرح العــام .وي�جــب إعــداد قصــة األســهم والرســائل الرئيســية
بمســتوى عــال ٍ مــن التفصيــل مــع اإلجابــة علــى األســئلة الصعبــة التــي تمــت صياغتهــا والتدريــب عليهــا .وي�جــب أن يكــون هنــاك برنامــج واضــح
لألنشــطة يتــم ربطــه بجــداول األعمــال المزدحمــة للمتحدثــن الرســمي�ي ،كمــا يجــب أن ت�كــون جميــع المــواد الداعمــة (ســواء علــى اإلنرتنــت
أو خارجــه) جاهــزة للتعميــم فــي وقــت قصــر .ونوصــى بضــرورة إجــراء تدريــب مســبق حــول كيفيــة تقديــم العــروض التوضيحيــة والتفاعــات
اإلعالميــة لضمــان إحــداث ت�أثــر إي�جابــي عنــد إيصــال الرســالة .ومــع نجــاح الجهــة المصــدرة فــي بنــاء ســمعة جيــدة فــي الســوق ،ت�كــون قــد
نجحــت أيض ـ ًا فــي تحقيــق مســتوى أكــر مــن الوعــي لــدى الجماهــر المســتهدفة .ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تنظيــم مجموعــة مــن
الفعاليــات مثــل اجتماعــات المائــدة المســتديرة والزيــارات الميدانيــة ،والتــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن اإلهتمــام بأعمــال الشــركة وعملياتهــا،
فضـاً عــن زيــادة الثقــة بكفــاءة اإلدارة.
ومــع اقــراب الطــرح العــام لإلكت�تــاب األولــي ،وخاصــة اإلعــان عــن نيــة اإلدراج ،ســتزداد وتــرة الزخــم .فــي هــذه المرحلــة ،يجب أن يكــون فري�ق
االتصــال الداخلــي والخارجــي ،علــى أهبــة االســتعداد للعمــل علــى مــدار الســاعة بهــدف االســتفادة مــن الفــرص ،ومعالجــة أيــة قضايــا وخلــق
تدفــق إخبــاري متســق وإي�جابــي .وفــي حــال تطبيــق الربنامــج بشــكل فعــال ،سـت�كون النتيجــة النهائيــة خلــق قيمــة أفضل ألســهم الشــركة.

الشركة
المصدرة
لألسهم
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قيمة

95
وضع اسرتاتيجية التسوي�ق الخاصة باإلكت�تاب
لضمــان نجــاح اســراتيجية التســوي�ق الخاصــة باإلكت�تــاب ،نــرى أنــه مــن األفضــل تطبيقهــا عــر أربــع مراحــل .خــال المرحلــة األولــى ،يتوجــب
علــى الجهــة المصــدرة أن تعمــل علــى بلــورة برنامــج تحضــري مفصــل لعمليــة اإلدراج .وت�تطلــب قائمــة الخطــوات التــي تســبق عمليــة
اإلدراج وضــع وتحديــد بروتوكــوالت وضوابــط االتصــاالت .كمــا تضــم المــواد التــي تــم تطوي�رهــا لدعــم عمليــة اإلدراج مجموعــة مــن الرســائل
األساســية التــي ت�تماشــى مــع حالــة االسـت�ثمار ،فضـاً عــن الوثائــق الخاصــة باألســئلة واألجوبــة ،والمواضيــع الرئيســية ،والبيانــات المتعلقــة
بالتســري�بات ومكانــة الشــركة ،ومؤشــرات األداء الرئيســية ،والمحتــوى الخــاص بالموقــع اإللكرتونــي ،والعــروض التوضيحيــة ،وخطــة وســائل
التواصــل االجتماعــي ،ومكتبــة الصــور الخاصــة بالشــركة .كمــا نوصــي بإعــداد فيلــم فيديــو لعمليــة اإلكت�تــاب وإطــاق حملــة إعالنيــة فــي
حــال كان حجــم العــرض كبــر ًا .وتشــمل قائمــة األنشــطة األخــرى توفــر التدريــب اإلعالمــي ألعضــاء اإلدارة العليــا ،وتطوي ـ�ر قاعــدة البيانــات
للمحللــن ووســائل اإلعــام ،ووضــع اســراتيجية إعالميــة واضحــة ،والصياغــة األوليــة لبيانــات اإلعــان عــن نيــة اإلدراج ،والتســعري وتعامــات
اليــوم األول .ومــع دخــول اســراتيجية التســوي�ق المرحلتــن الثانيــة والثالثــة (انظــر الرســم البيانــي أدنــاه) ،هنــاك العديــد مــن الخطــوات
الواجــب القيــام بهــا أو تجنبهــا بشــكل صــارم.
الخطوات الواجب القيام بها

الخطوات الواجب تجنبها

• إحالــة جميــع استفســارات المحللــن ،ووســائل اإلعــام
الماليــة والســوق إلــى المستشــاري�ن المعنيــ�ي

• إصدار المواد المكتوبة دون التدقيق مع المستشاري�ن
القانوني�ي والمالي�ي
• إجراء المقابالت دون رقابة

• التنســيق الداخلــي فيمــا يتعلــق باستفســارات وســائل
اإلعــام وكيفيــة الــرد عليهــا

• مشاركة اسرتاتيجية أعمال الشركة مع أطراف خارجية

• إبــاغ المستشــاري�ن فــور ُا فــي حــال تــم اإلفصــاح عــن بعــض
المعلومــات الدقيقــة والحساســة عــن غــر قصــد

• تقديم أو اإلدالء بأية بيانات تطلعيه (حول األداء التشغيلي
أو المالي للشركة)

• إبقــاء جميــع أعضــاء الفــرق االستشــارية علــى اطــاع دائــم
باألنشــطة الرئيســية القادمــة

• التعليق على مزايا االست�ثمار في الشركة (تحفيز السوق)
• مناقشة أي من جوانب اإلكت�تاب مع أطراف خارجية

• صـيـاغــــة الـوثــــائق المطلوبــة فــي الوقــت المـنـاســـب مــع
تحــديـــد مـواعـيـــد نـهـائـيـــة لتسـلـيـمـهـــا

• إخطار وسائل اإلعالم المحلية /والمختصة بتغطية أخبار
الشركات دون قصد

• التـواصـــل بشــكـــل استـــباقي مــع جـمـيـــع الـمـوظـفـــن فــي
الوقــت المناســب
• ثالثة مستويات من التواصل:
-1مسار األعمال العادي :االستمرار كالمعتاد
-2الرتوي�ج لألعمال :كن حذر ًا
-3السوق /الرتوي�ج لإلكت�تاب :ال

المرحلة 1

المرحلة  2و 3
بيان التسرب

المرحلة 4

اختبار السوق إي�جاد المسار اليوم األول للتعامل
التعامل كشركة مدرجة

 2-1شهر

المستقبل

 3-2شهر

بناء السوق المناسب

الحمالت الرتوي�جية وتسجيل المكت�تبني المحتملني
التحضري

السمعة /مكانة الشركة

زيادة الزخم

دخول دورة إعداد التقري�ر المالي

• تطوي�ر اسرتاتيجية التعامل مع األخبار المسربة وبيان
تحديد موقف الشركة
• تطوي�ر حالة االست�ثمار والعرض التوضيحي
• اعتماد برنامج األنشطة
• اعتماد النموذج ومؤشرات األداء الرئيسية وغريها
• مراقبة القضايا الرئيسية
• تطوي�ر وثائق الدعم الرئيسية
• تطوي�ر الموقع اإللكرتوني
• وضع ضوابط رقابة داخلية صارمة

• تحديد الفعاليات اإلعالمية،
ومحللي جوانب البيع والشراء
• عرض النتائج
• زيارات الموقع
• المقاالت اإلعالمية
• الندوات لمناقشة القضايا
• تدفق األخبار
• الموضوعات اإلدارية

• فرص التعريف بمقومات الشركة
الرئيسية
• مواجهة القضايا وتسريع وترية
التغطية اإلعالمية
• نية التعويم
• انتهاء العملية
• إدارة التوقعات
• التسعري والتقي�يم

• تنفيذ برنامج االتصاالت
• االستفادة من المواد اإلعالمية وتدفق
األخبار لت�كوي�ن االنطباع األولي
• خلق فرص إعالمية خارج التقويم المالي
التقي�يم
• الربامج اإلستباقية لالجتماع مع المحللني
والمست�ثمري�ن الرئيسي�ي ومواءمتها مع
التقويم المالي

تطبيق أفضل الممارسات
في مجال عالقات
المست�ثمري�ن
عالقات المست�ثمري�ن بعد اإلكت�تاب العام
بدء مهمة عالقات المست�ثمري�ن
فــي ظــل البيئــة االقتصاديــة الحاليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ،أصبــح مــن الضــروري أن تعمــل الشــركات المدرجــة علــى تولــي مهمــة إدارة برامــج
عالقــات المس ـت�ثمري�ن.
ـة إلــى توجــه
ومــع التعزيـ�زات التنظيميــة فــي الســوق الماليــة فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية وفتــح المجــال أمــام المسـت�ثمري�ن األجانــب المؤهلــن ،إضافـ ً
ـإن هــذا الوقــت يعتــر الوقــت المناســب للشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة
الحكومــة الواضــح نحــو جــذب المزيــد مــن االسـت�ثمارات األجنبيــة المباشــرة ،فـ ّ
الســعودية “تــداول” لبنــاء وتعزيـ�ز عالقاتهــا مــع المسـت�ثمري�ن العالميـ�ي.
لقــد أســهمت القــوى الجديــدة المؤثــرة والتطــورات التنظيميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،منهــا علــى ســبيل المثــال قانــون توجهات أســواق المــال األوروبية
المصدريـ�ن إلعــادة النظــر فــي كيفيــة تواصلهــم مــع المسـت�ثمري�ن ،والعمــل علــى توفــر معلومــات كافيــة وواضحــة حــول أســهم وأداء
فــي الضغــط علــى ُ
الشــركة كونهــا مــن األمــور الحيويــة لجــذب اهتمامهــم.
ومــن ت�أثــرات قانــون توجهــات األســواق الماليــة األوروبيــة مواجهــة الشــركات الســعودية المدرجــة بعــض الصعوبــات فيمــا يتعلــق بتغطيــة تقاريـ�ر محللــي
أن هنــاك حاجــة ُملحــة
جانــب البيــع .عـ
ً
ـاوة علــى ذلــك ،أصبــح مجتمــع الشــراء أكــر إهتمام ـ ًا بالهوامــش مــع ازديــاد وتــرة االس ـت�ثمار الســلبي .وهــذا يعنــي ّ
فعــال ومباشــر مــع مجتمــع المس ـت�ثمري�ن ،بإشــراف مــن فري ـ�ق عالقــات المس ـت�ثمري�ن.
لوضــع برنامــج تواصــل ّ
ولضمــان نجــاح برنامــج عالقــات المسـت�ثمري�ن ،ال بــد مــن تبنــي نهــج اســراتيجي للتواصــل المســتمر بهــدف الحفــاظ علــى ســمعة إي�جابيــة بــن الفئــات الرئيســية
المســتهدفة ،مــع وجــود رؤيــة واضحــة فــي الســوق تدعــم الحفــاظ علــى ســعر ســهم عــادل ،واســتمرار ثقــة المس ـت�ثمري�ن .وال بــد مــن تضمــن الشــفافية
والتعامــل معهــا كأولويــة عنــد بلــورة برنامــج عالقــات المسـت�ثمري�ن.
وفــي إطــار الجهــود المبذولــة لتبنــي أفضــل الممارســات فــي مجــال عالقــات المسـت�ثمري�ن في المملكة العرب�ية الســعودية ودول مجلــس التعاون الخليجي
تماشـ ًـيا مــع المعايـ�ي الدوليــة؛ يتوقــع المحللــون والمسـت�ثمرون الحصــول علــى مســتويات أعلــى مــن اإلفصــاح ،ممــا يمنحهم الثقــة التي يحتاجونهــا لتقديم
المشــورة الالزمــة ،حيــث ال يمكــن لربامــج التواصــل مــع المسـت�ثمري�ن أن ت�كــون غامضــة أو انتقائيــة ،بل يجب أن ت�تســم بالشــفافية واالتســاق.

ت�أسيس وحدة عالقات المست�ثمري�ن
وإن
إن ت�أســيس وحــدة عالقــات المس ـت�ثمري�ن سيســهم فــي وضــع األســس الالزمــة لوضــع برنامــج تواصــل مــع المس ـت�ثمري�ن يتســم بالبســاطة والفعاليــة.
ّ
ّ
التحــول إلــى شــركة عامــة ســيؤدي إلــى بعــض التحــوالت الثقافيــة داخــل المنظمــة ،حيــث ســيتم تحديــد أدوار ومســؤوليات جديــدة تلبيــة للمتطلبــات الناتجــة
عــن هــذا التحــول .وال بــد مــن إعــادة النظــر فــي مجريــات العمــل للت�كيــف مــع متطلبــات عالقــات المسـت�ثمري�ن واإلفصــاح ،ومــن المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى إجــراء
تعي�ينــات جديــدة لتمكــن وحــدة عالقــات المسـت�ثمري�ن مــن القيــام بالمهــام الملقــاة علــى عاتقهــا.
ـتقبل ،وســيوفر القــدرات المطلوبــة للبنــاء علــى جــودة
إن وضــع إطــار عمــل منظــم لوحــدة عالقــات المسـت�ثمري�ن ســيحدد مســار وانطبــاع هــذه العالقــات مسـ
ً
ّ
برنامــج التواصــل الخــاص بالمسـت�ثمري�ن.
ويقدم الرسم البياني أدناه لمحة عامة إرشادية حول إطار أفضل الممارسات في مجال عالقات المست�ثمري�ن:

اإلدارة العليا
ومجلس اإلدارة
مدير الشؤون المؤسسية

الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

مسؤول عالقات

المستشار الخارجي

المست�ثمري�ن

( إختياري)

رئيس اإلعالم
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مدير االتصاالت المؤسسية

رئيس قسم التسوي�ق
والعالمة التجارية

رئيس االتصاالت
الداخلية

رئيس قسم التسوي�ق
والعالمة التجارية
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تحتــاج الشــركات المدرجــة حديثـ ًا ،والتــي لــم يســبق لهــا إدارة عالقــات

إن قيــاس وتقي�يــم وصقــل برنامــج التواصــل ســيمكن وحــدة عالقــات
ّ

المس ـت�ثمري�ن ،إلــى تعي ـ�ي مســؤول عالقــات المس ـت�ثمري�ن أو اختيــار

المسـت�ثمري�ن مــن الت�كيــف واالســتعداد للتفاعــل مــع تعليقات الســوق

أحــد الكفــاءات داخليـ ًا .وفــي كلتــا الحالتــن ،فإنــه مــن الضــروري توفــر
التدريــب الــازم حــول أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

المســتقلة وتحليــات المســاهمني.

كمــا يمكــن أن تســهم بعــض الهيئــات اإلقليميــة والدوليــة فــي دعــم
عمليــات التوظيــف والتدريــب ،مثــل جمعيــة عالقــات المســت�ثمري�ن

االنتقال إلى دورة اإلبالغ واإلفصاح
إن تطبيــق برنامــج فعــال للتواصــل وإدارتــه بكفــاءة سيســهم فــي
ّ

فــي الشــرق األوســط (مــرا) أو جمعيــة عالقــات المســت�ثمري�ن،

تحديــد سلســلة مــن اإلفصاحــات خــال فــرات متســقة ومتســاوية .كما

والتــي تعمــل جميعهــا علــى تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات

أن التخطيــط المســبق للتواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة (المحللون،
ّ

التدري�بيــة والربامــج.
وستـقـــوم وحــــدة عـالقـــات المسـتـثـمـريــــن بالـعـمـــــل علــى تــطــويـــــر
وســرد كامــل فيمــا يتعلــق بأســهم الشــركة وأدائهــا ،وفتــح قنــوات
االتصــال مــع المســت�ثمري�ن مــن خــال أدوات القيــاس لتحديــد كيفيــة
تفاعــل الســوق ورغبــة المســت�ثمري�ن .وأن يتضمــن أيضــ ًا معلومــات
كافيــة ومفصلــة حــول اســراتيجية تعزي ـ�ز النمــو واألداء التشــغيلي،
مدعومــة ببعــض المبــادرات الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة
ً
للشــركات ذات الصلــة.
أن مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ال يــزال
وبالرغــم مــن ّ

أن معاي ـ�ي الحوكمــة
حديث ـ ًا نســبي ًا فــي منطقــة الشــرق األوســط ،إال ّ

البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمة المؤسســية تشــهد إهتمامـ ًا متزايد ًا
بالنســبة للمسـت�ثمري�ن فــي الخــارج .لــذا ،ال بــد مــن تســليط الضوء على
إنجــازات الشــركة ومــا حققتــه مــن تقــدم فــي مجــال تطبيــق الحوكمــة
البيئيــة واالجتماعيــة ،وربطهــا بشــكل مباشــر بــاألداء التشــغيلي
والمالــي للشــركة.
إن بنــاء ســجل حافــل بالنجاحــات وتحقيــق األهــداف والطموحــات هــو
ّ

أمــر بالــغ األهميــة للحفــاظ علــى ســمعة إي�جابيــة فــي الســوق .وهنــا
يأتــي دور وحــدة عالقــات المســت�ثمري�ن لتعظيــم قيمــة وكفــاءة
إضافــة إلــى تطويــ�ر قاعــدة
الوقــت المطلــوب للقيــام بمهامهــا،
ً
متنوعــة مــن المســت�ثمري�ن الداعمــن ومــن ثــم المحللــن .وي�جــب
علــى مســؤول عالقــات المســت�ثمري�ن -كخطــوة أساســية -التواصــل
مــع كبــار المســاهمني مــرة كل ســتة أســابيع ،والتواصــل مــع المحللني
مــرة واحــدة كل شــهر علــى األقــل .ومــن المهــم أن تقــوم وحــدة
عالقــات المســت�ثمري�ن بمتابعــة توجهــات المســت�ثمري�ن النشــطني
وترتيــب لقــاءات معهــم وجهـ ًا لوجــه بشــكل دوري ،فضـ ًـا عــن الزيارات
الميدانيــة وأيــام أســواق رأس المــال.

ووســائل اإلعــام ،والمسـت�ثمرون) ،والتفاعــل مع المســاهمني يعترب

مــن الســمات المهمــة فــي التقويــم المالــي للشــركة .كمــا يجــب أن
ت�تســم دورة اإلبــاغ واإلفصــاح بالوضــوح وتضمينهــا فــي الصفحــة
الخاصــة بوحــدة عالقــات المســت�ثمري�ن علــى موقــع الشــركة ،حيــث
يمكــن للمســت�ثمري�ن والمســاهمني البقــاء علــى اطــاع دائــم حــول
المســتــجـــدات والمعلوماـــت الخاصــة بالشركـــة علــى أســـاس فصـــلي.
ويقــدم الرســم البيانــي أدنــاه ملخصـ ًا إرشــاديا دورة اإلفصــاح واإلبالغ
الســنوية ،والتــي قــد تختلــف مــن شــركة إلــى أخــرى:

ما األهداف المتوقع تحقيقها من برنامج عالقات المست�ثمري�ن؟

ما هي توقعات السوق فيما يتعلق بالشركة؟
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مــا هــي األهــداف التــي ت�توقــع الشــركة تحقيقهــا مــن تبنــي
أفضــل الممارســات فــي مجــال عالقــات المس ـت�ثمري�ن؟

•

إتاحــة المجــال أمــام الســوق ووســائل اإلعــام للوصــول
إلــى المعلومــات المطلوبــة بســهولة.

•

القليل من الوعود والكثري من اإلنجازات.

 .1خلــق حالــة اســت�ثمارية مقنعــة :عــر رســالة واضحــة
وموجــزة وكاملــة ومتســقة لتحقيــق صــدى إي�جابــي بــن
مجتمــع المســت�ثمري�ن.

•

تحديد المتحدثني الرئيسي�ي ووضع ضوابط واضحة.

•

بناء عالقات طويلة األمد أساسها الثقة.

 .2تحقيــق توقعــات الســوق :مــن خــال العمــل علــى متابعــة
وإدارة توقعــات جميــع أصحــاب المصلحــة فــي الســوق
الماليــة ،وفــي األوقــات الجيــدة والســيئة.

•

معرفــة وتحديــد الفئــات المســتهدفة والت�أكــد مــن تلبيــة
احتياجاتهــم.

•

كسب سمعة عنوانها االنفتاح وسهولة الوصول.

 .3تحســن العالقــات مــع فئــات الشــراء والبيــع :مــن خــال
الـمـحــافـظــــة علــى تواصــــل مـتســـق واســتـبـاقـــي مـــع
االستـــغالل الـجـيـــد لـوقـــت اإلدارة العـلـيــــا.

•

االستعداد للتحدث عن القطاع ،مع عدم انتقاد
أبدا.
المنافسني ً

•

الحفاظ على النشاط واسـتمرار الزخـم في الفرتات التي
تفصــل بني األحــداث التي يـتـضـمـنـهــا الـتــقــويـــم المـالـي.

 .4زيــادة الوعــي فــي الســوق :عــر ت�أمــن مشــاركة أعضــاء
اإلدارة العليــا فــي أهــم المنصــات والفعاليــات ،ونشــر
المقــاالت فــي وســائل اإلعــام الرائــدة والمتخصصــة فــي
تغطيــة األخبــار الماليــة والشــركات

•

االســـتـعـداد لـتـلـقي األخـبــار السـلـبـيـة كمـا هـو الحــال مع
األخبار اإليجابية.

•

وصـــول الشــركــة لمــرتــبـــة االحــتــــرام الـتـي تســـتــحــقــهــا.
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النهج ثالثي المراحل لبناء برنامج عالقات المست�ثمري�ن:
النهج ثالثي المراحل لبناء برنامج عالقات المست�ثمري�ن ومجموعة األدوات التي تدعم ذلك ،يتبعه “تحليل وتطوي�ر وتنفيذ” تسلسل األنشطة:

التحليل
•

اسرتاتيجية عالقات المست�ثمري�ن والتدقيق
الداخلي

•

تحليل المساهمني

•

استهداف المست�ثمري�ن وتحليل المنافسني

•

دراسة االنطباع السائد

•

تقاري�ر تفاعل المست�ثمري�ن بشكل ربع سنوي

•

مراقبة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
للشركات

•

مراجعة تقاري�ر محللي جانب البيع

•

تقي�يم أداء محللني الشركات المالية

•

تقاري�ر تحليل المنافسني

التطوي�ر

التنفيذ

•

تطوي�ر السرد حول أسهم وأداء الشركة

•

التقي�يم المالي واإلفصاحات

•

الرسائل

•

•

إدارة التوقعات

توفري سهولة وصول المست�ثمري�ن
للمعلومات

•

الحقائق والرسوم البيانية للمست�ثمري�ن

•

استضافة أيام األسواق المالية

•

الفيديو الخاص بالمست�ثمري�ن

•

تنظيم الزيارات الميدانية

•

إدارة قاعدة البيانات

•

تحديد المست�ثمري�ن
تقاري�ر مجلس عالقات المست�ثمري�ن

•

إدارة توافق اآلراء

•

السرد الخاص بالمسؤولية االجتماعية
للشركات

•

•

تحديث قاعدة البيانات والرصد

•

نشر المعلومات عرب الربيد اإللكرتوني

•

دعم أبحاث أسواق األسهم

•

دعم التصويت بالوكالة

الحفاظ على الزخم :تغذية الفكر
بعــد ت�أســيس وحــدة وبرنامــج عالقــات المسـت�ثمري�ن ،فإنــه مــن الضــروري الحفــاظ علــى الزخــم مــن خــال جــذب اهتمــام المسـت�ثمري�ن بشــكل متواصل.
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تنظيــم سلســلة مــن األحــداث التفاعليــة وإعــداد المنشــورات.
وت�تضمــن قائمــة الفعاليــات األكــر أهميــة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي ،حيــث يجتمــع المســاهمون للتصويــت علــى قــرارات مجلــس
اإلدارة واالســتماع إلــى آخــر المســتجدات المتعلقــة بالشــركة وأدائهــا .ويعتــر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي فرصــة ذهبيــة للت�أثــر فــي
أصحــاب المصلحــة األكــر أهميــة مــن خــال تقديــم العــروض التوضيحيــة المقنعــة ،والتــي يمكــن دعمهــا بمحتــوى الوســائط المتعــددة مثــل فيديــو
المس ـت�ثمر.
ويعتــر التقريـ�ر الســنوي مــن المنشــورات األكــر أهميــة ضمــن تقويــم عالقــات المسـت�ثمري�ن .ويمكــن تعزيـ�ز كفــاءة هــذا التقريـ�ر مــن خــال تضمــن
التصميــم الجرافيكــي عالــي الجــودة والصــور الفوتوغرافيــة ،واســتخدام الرســوم البيانيــة لشــرح اســراتيجية الشــركة ونمــوذج أعمالهــا ،فضـ ًـا عــن
الموقــع اإللكرتونــي الخــاص بعالقــات المس ـت�ثمري�ن لتمكــن المس ـت�ثمري�ن والمحللــن وأصحــاب المصلحــة اآلخري ـ�ن مــن الوصــول إلــى المعلومــات
المطلوبــة بســهولة.
إن توفــر ميــزة تحميــل التقري ـ�ر الســنوي علــى الموقــع اإللكرتونــي والصفحــة الرئيســية لعالقــات المس ـت�ثمري�ن يعتــر مــن الخطــوات المهمــة
ً
لتمكــن الجماهــر مــن الوصــول بشــكل مباشــر للمعلومــات التــي يحتاجونهــا.
ـة إلــى يــوم
كمــا ت�تضمــن قائمــة الفعاليــات األخــرى تنظيــم زيــارات ميدانيــة للمحللــن علــى ســبيل المثــال للمعامــل أو األصــول العقاريــة ،إضافـ ً
األســواق الماليــة الســنوي أو يــوم المس ـت�ثمر ،حيــث ت�تــم دعــوة أهــم الجهــات ضمــن قاعــدة بيانــات عالقــات المس ـت�ثمري�ن للقــاء اإلدارة العليــا،
وحضــور العــروض التوضيحيــة التــي تعــرض األداء التشــغيلي والمالــي للشــركة،
وتلقــي تحديثــات حــول اســراتيجية النمــو المتبعــة والتجــول فــي
ّ
المرافــق.
وتعتــر هــذه الفعاليــات مــن الوســائل الفعالــة للتواصــل مــع الجماهــر وبنــاء عالقــات شــخصية ومباشــرة مــع الشــركات .وتعــادل فــي أهميتهــا
أهميــة برامــج اإلبــاغ واإلفصــاح.

دراسات الحالة

شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
التحدي
تطوي ـ�ر اســراتيجية عالقــات المس ـت�ثمري�ن مت�كاملــة بهــدف بنــاء
وتعزيــ�ز ســمعة شــركة الشــرق األوســط لصناعــة وإنتــاج الــورق
واســتقطاب مجموعــة متنوعــة مــن جمهــور المســت�ثمري�ن
المحليــ�ي واإلقليميــ�ي واألجانــب.
وفــي ظــل وجــود اســراتيجية واضحــة ،بــدأت شــركة الشــرق
األوســط لصناعــة وإنتــاج الــورق برنامجهــا المالــي وبرنامــج
عالقــات المســت�ثمري�ن منــذ إدراجهــا فــي “تــداول” عــام .2015
وقــد بــدأت الشــركة فــي تنفيــذ برنامــج اتصــاالت ماليــة مت�كامــل
لتطوي ـ�ر عالقــات قويــة مــع المس ـت�ثمري�ن ووســائل اإلعــام لــم
يكــن موجــود ًا مــن قبــل.

الخطوات
إن إجــراء تحليــل لتقي�يــم أداء الشــركة مقارنــة مــع نظرائهــا
الدوليــ�ي ،ووضــع خطــة اتصــاالت مت�كاملــة إلدارة عالقــات
مســت�ثمري�ن وبلــورة الرســائل الرئيســية للشــركة ،واســراتيجية
العالقــات اإلعالميــة واالتصــاالت بمــا فــي ذلــك إرســال جميــع
النتائــج الماليــة لشــركة الشــرق األوســط لصناعــة وإنتــاج الــورق
إقليميــ ًا .مكــن الشــركة مــن التواصــل بشــكل اســتباقي مــع
أصحــاب المصلحــة مــن خــال اعتمــاد نهــج متســق وفــوري.
قامــت شــركة مبكــو بتنظيــم أول يــوم للمس ـت�ثمري�ن فــي الربــع
الرابــع مــن العــام  ،2017وتلقــت دعــوات للمشــاركة فــي مؤتمرات
رئيســية خاصــة بالمسـت�ثمري�ن فــي العــام .2018
تحظــى شــركة مبكــو بســمعة جيــدة باعتبارهــا واحــدة مــن
الشــركات الســعودية الناجحــة ،وتمــت زيــادة الوعــي حــول
اســتمراريتها التجاريــة ،ومقوماتهــا البيئيــة لتعزيـ�ز مكانتهــا بــن
الجماهــر المســتهدفة.
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النتائج
خالل فرتة تسعة أشهر،

ارتفع سهم شركة الشرق األوسط
لصناعة وإنتاج الورق بأكرث من

50%

بعد بدء برنامج اتصاالت المست�ثمري�ن
االستباقي
قــام فري ـ�ق اإلدارة بإنشــاء عالقــات قويــة مــع أصحــاب المصلحــة
ومواصلــة بنــاء عالقــات مــع محللــي األســهم الرئيس ـي�ي.
وألنهــا لــم تحظــى ســابق ًا بــأي تغطيــة من قبل محللي الشــركات،
قامــت شــركة ســايكو بتغطيــة شــركة الشــرق األوســط لصناعــة
وإنتــاج الــورق مــع وجــود خطــة قويــة للحصــول علــى المزيــد مــن
التغطيــة المحليــة والدوليــة.
يعمــل فريــ�ق االتصــاالت الماليــة وعالقــات المســت�ثمري�ن حاليــ ًا
علــى تحديــث اســراتيجيته حيــث شــارفت مرحلــة تعزيــ�ز مكانــة
الشــركة علــى االنتهــاء ممــا ســيرتتب عليــه تبنــي نهجـ ًا اســراتيجي ًا
أكــر تركيــز ًا علــى المســتوى الدولــي.

حفل اإلدراج
الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) تقــدم خدمــة إقامــة حفــل
إدراج للشــركات المدرجــة حديثــا فــي مركــز اإلعالمــي فــي تــداول
قبــل افت�تــاح الســوق فــي أول يــوم لتــداول أســهم الشــركة مــن
بــاب ترويــ�ج وتغطيــة الحــدث اعالميــ ًا .الخدمــات المقدمــة مــن
تــداول للشــركة المتعلقــة بحفــل اإلدراج:

 .1حفل استقبال وضيافة للمدعوي�ن.
 .2إعداد البيان الصحفي للحفل وتوزيعه في وسائل اإلعالم.
 .3التصوي�ر الفوتوغرافي للحفل.
 .4تغطية الحفل على وسائل التواصل االجتماعية
 .5الســماح للشــركات بدعــوة وســائل اإلعــام للمقابــات الفرديــة
فــي حــال رغبتهــا ،بشــرط الحصــول علــى موافقــة تــداول.
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المصطلحات
الهيئة

هيئة السوق المالية.

قسيمة/كوبون

اعتبارا من تاري�خ إصدار السند حتى تاري�خ االستحقاق.
مبلغ الفائدة السنوية التي يتلقاها حامل السند
ً

الدين

مبلغ من المال المستحق ،أو له تاري�خ استحقاق.

إيداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية.

GICS

معيار التصنيف الصناعي العالمي.

االستحقاق /مدة االستحقاق مقدار الوقت المتبقي لسداد القرض أو حتى انتهاء العقد المالي.

104

ريتس

صندوق است�ثماري عقاري متداول.

السهم

تمثل نسبة ملكية األسهم في الشركة.

الصكوك

السندات اإلسالمية.

تداول

السوق المالية السعودية.

تاسي

المؤشر العام للسوق المالية السعودية “تداول”.

وحدة

تمثل نسبة التملك من العقارات األساسية في الصناديق العقارية المتداولة.
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المالحق
نظرة عامة على قواعد اإلدراج في “تداول” والرسوم السنوية ذات الصلة
المنصة

نوع الرسوم

المبلغ

الت�كرارات

السوق الرئيسية

رسوم اإلدراج األولي

 50,000ريال سعودي

مرة واحدة

رسوم اإلدراج السنوية

 1نقطــة أســاس مــن رأس المــال المدفــوع  0.5 +نقطــة
أســاس مــن متوســط القيمــة الســوقية
سنوية
تخضع رسوم التسجيل السنوية لما يلي :الحد األقصى:
 1,000,000ريال سعودي

نمو  -السوق الموازية

صناديق االست�ثمار العقارية
المتداولة (ريتس)

رسوم اإلدراج األولي

 50,000ريال سعودي

مرة واحدة

رسوم اإلدراج السنوية

 50,000ريال سعودي

سنوية

رسوم اإلدراج األولي

 50,000ريال سعودي

مرة واحدة

رسوم اإلدراج السنوية

 0.3نقطة أساس من القيمة السوقية
تخضع رسوم التسجيل السنوية لـ:
الحد األدنى 50,000 :ريال سعودي

سنوية

الحد األقصى 300,000 :ريال سعودي
الصناديق العقارية المغلقة

رسوم اإلدراج األولي

 50,000ريال سعودي

رسوم اإلدراج السنوية

 0.3نقطة أساس من القيمة السوقية

مرة واحدة

تخضع رسوم التسجيل السنوية لـ:
الحد األدنى 50,000 :ريال سعودي

سنوية

الحد األقصى 300,000 :ريال سعودي
الصكوك والسندات

رسوم اإلدراج السنوية-أول
إصدار
رسوم اإلدراج السنوية-
إصدارات إضافية
الحد األدنى لرسوم اإلصدار
السنوي

صناديق المؤشرات المتداولة

رسوم اإلدراج في صناديق
المؤشرات المتداولة

 0.1( 0.00001نقطة أساس) من حجم اإلصدار

سنوية

 0.05( 0.000005نقطة أساس) من حجم اإلصدار

سنوية

 30,000ريال سعودي

سنوية

 50,000ريال سعودي

مرة واحدة

• لــن ت�كــون “تــداول” او هيئــة الســوق الماليــة مســؤولة عــن دقــة المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند ،قــد يطــرأ تغيـ�ي أو تعديــل علــى تلــك
المعلومــات وفقـ ًا لألنظمــة والقواعــد التــي تصدرهــا هيئــة الســوق الماليــة ،لالطــاع يرجــى زيــارة https://cma.org.sa
• قــد يحتــوي هــذا المســتند علــى روابــط إلكرتونيــة لمواقــع خارجيــة ،ال تضمــن “تــداول” أو هيئــة الســوق الماليــة صحــة أو اكتمــال المعلومــات التي
تحتويهــا تلــك المواقع.

الرعاة
اإلنماء لالست�ثمار
صالح عبد اهلل الحناكي
الرئيس التنفيذي
ت+ 966112185966 :
sahenki@alinmainvest.com
محمد عبد العزي�ز الفنتوخ
رئيس االست�ثمارات البديلة وتطوي�ر المنتجات
ت+ 966112185965 :
mafantoukh@alinmainvest.com

اإلست�ثمار كابيتال
خالد عبدالعزي�ز الريس
الرئيس التنفيذي
ت + 966112547666 :تحويلة 3300
kalrayes@icap.com.sa
محمد عبداهلل أبا الخيل
رئيس مجموعة تموي�ل الشركات
ت + 966112547666 :تحويلة 6700
mabalkhail@icap.com.sa

فالكم للخدمات المالية
معاذ الخصاونة
رئيس مجلس اإلدارة
المكتب+ 966112118498 :
الجوال+ 966547788777 :
Moath.alkhaswneh@falcom.com
رامي ج .عطوان
رئيس قسم صرافة االست�ثمار
المكتب+ 966112118487 :
الجوال+ 966508016111 :
Rami.Atwan@falcom.com.sa

إتش أس بي سي العرب�ية السعودية
فارس الغنام
مدير عام
ورئيس
قسم االستشارات المصرفية االست�ثمارية
ت+ 966112992426 :
farisalghannam@hsbcsa.com
فيصل قدري
مدير عام –رئيس إدارة أسواق الدين
ت+ 966112992447 :
faisalqadri@hsbcsa.com
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انستنكتيف بارترنز
سامنثا بارتيل الخلف
الشريك المدير – الشرق األوسط
جوال+ 971506568851 :
جوال+ 966560295460 :
Samantha.Bartel@instinctif.com
جورج ألني
كبري اإلستشاري�ي – الشرق األوسط
جوال+ 9715510435486 :
George.allen@instinctif.com

الرياض المالية
عادل العتيق
الرئيس التنفيذي – الشرق األوسط
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ت+ 9660114865666 :
Adel.alateeq@riyadcapital.com
عبد اهلل المديميغ
نائب الرئيس األول
رئيس الخدمات المصرفية االست�ثمارية للشركات
جوال+ 966050233334 :
Abdullah.almedmigh@riyadcapital.com

فري�ق مديرو العالقات
عبد اهلل الدايل
قائد فري�ق  -إدارة اإلدراج
ج+ 966539165256 :
ت+ 966112189013 :
abdullah.dayel@tadawul.com.sa

عبد العزي�ز البعيز

عاصم العقيل

مدير عالقة  -إدراة اإلدراج

مدير عالقة أول  -إدارة اإلدراج

ج+ 966551020660 :
ت+ 966112189224 :
abdulaziz.boayz@tadawul.com.sa

ج+ 966500669999 :
ت+ 966112189428 :
assim.aqeel@tadawul.com.sa

تركيز القطاع
.1

محمد الشرفاء
مسؤول عالقات اإلدراج
ج+ 966554240026 :
ت+ 966112189510 :
mohammed.shorafa@tadawul.com.sa

التموي�ل

 .2العقارات
 .3الرعاية الصحية
 .4ت�كنولوجيا المعلومات
 .5االتصاالت

مساعد مسؤول عالقات االدراج

 .6المرافق
 .7السلع االستهالكية الكمالية

سليمان العسكر
مدير عالقة أول  -إدارة اإلدراج
ج+ 966504324809 :
ت+ 966112189034 :
sulaiman.askar@tadawul.com.sa

تركيز القطاع
.1

السلع االستهالكية األساسية

 .2الصناعية
 .3الخامات
 .4الطاقة
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فواز اليحيى
ج+ 966533566766 :
ت+ 966112189141 :
fawaz.yahya@tadawul.com.sa

حذيفة المنيع
مسؤول عالقات اإلدراج
ج+ 966550996166 :
ت+ 966112189110 :
huthayfah.mania@tadawul.com.sa

محمد الحربي
مسؤول عالقات اإلدراج
ج+ 966591414055 :
ت+ 966112189148 :
mohammed.harbi@tadawul.com.sa
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فري�ق اإلدارة

فري�ق المحللني

محمد الرميح

ريم الجميل

مدير عام إدارة األسواق

محلل قيادي  -اإلدراج

ت+ 966112189264 :
mohammed.rumaih@tadawul.com.sa

ت+ 966112189018 :
Reem.jameel@tadawul.com.sa

نايف العذل

الدانه السعيد

مدير إدارة اإلدراج

محلل أول اإلدراج

ت+ 966112189046 :
nayef.athel@tadawul.com.sa

ت+ 966112189019 :
aldanah.saeed@tadawul.com.sa

تركي العتيبي

فري�ق عمل مكتب دعم اللجنة
التنفيذية لـ مبادرة تحفيز وتشجيع
شركات القطاع الخاص على طرح
وإدراج أسهمها في السوق المالية:
سالم العنزي
مدير
ت+ 966112189057 :
Salem.enizi@tadawul.com.sa

سارة بن عوي�ن
كبري مسؤولني
ت+ 966112189282 :
sarah.owain@tadawul.com.sa

محمد الغامدي
مسؤول
ت+ 966112189291 :
mohammed.alghamdi@tadawul.com.sa

محلل  -اإلدراج
ج+ 966559886622 :
ت+ 966112189826 :
turki.otaibi@tadawul.com.sa
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