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قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية و قواعدها

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه القائمة املعاني املوضحة هلا ما مل يقضِ سياق
النص بغري ذلك:
 أتعاب إدارة الصندوق :التعويض واملصاريف واألتعاب املتعلقة باخلدمات االستشارية
اليت يتم دفعها ملدير الصندوق.
 إدارة :إدارة أوراق مالية عائدة لشخص آخر يف حاالت تستدعي التصرف حسب
التقدير.
 أداة دين :أداة تنشأ مبوجبها مديونية أو تشكل إقراراً مبديونية وتكون قابلة للتداول،
تصدرها الشركات أو احلكومة ،أو اهليئات العامة ،أو املؤسسات العامة.
و يستثنى من ذلك اآلتي:
 )1أداة تؤدي إىل نشوء دين أو تشكل إقراراً به ،ويكون هذا الدين مقابل قيمة
واجبة الدفع مبوجب عقد لتوريد سلع أو خدمات ،أو مقابل أموال مقرتضة لتسوية
قيمة واجبة الدفع مبوجب عقد لتوريد سلع أو خدمات.
 )4شيك أو كمبيالة ،أو شيك مصريف أو خطاب اعتماد.
 )0ورقة نقدية ،أو كشف يبني رصيد حساب مصريف ،أو عقد إجيار ،أو أي أداة
أخرى إلثبات تصرف يف ممتلكات.
 )4عقد تأمني.
 اإلدراج :إدراج األوراق املالية يف السوق ،أو حيث يسمح سياق النص بذلك ،تقديم طلب
التسجيل وقبول اإلدراج.
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 االستحواذ :االستحواذ على حصة سيطرة يف شركة مدرجة أسهمها يف السوق.
االستحواذ العكسي :أي ترتيب تقوم مبوجبه شركة مدرجة أسهمها يف السوق بعرض
أسهم جديدة على مساهمي شركة غري مدرجة بدالً من أسهمهم حبيث متثل هذه
األسهم اجلديدة أكثر من  %10من أسهم الشركة املدرجة املتمتعة حبق التصويت بعد
عملية االستحواذ.
 إشعار الطرح اخلاص :اإلشعار الواجب تقدميه للهيئة مبوجب الفقرة (أ )4/من املادة
الثانية عشرة من الئحة طرح األوراق املالية.
 إصدار أسهم حقوق أولوية :طرح أسهم إضافية ملساهمي املصدر احلق يف االكتتاب
فيها مبا يتناسب مع نسب متلكهم.
 إصدار الرمسلة :طرح أسهم إضافية للمساهمني احلاليني ،مدفوعة بالكامل من
احتياطيات املصدر ،بنسبة احلصص اليت ميتلكها أولئك املساهمني.
 أصول العميل :األصول اليت تعترب أصوالً للعميل حسب ما مت بيانه يف الباب السابع من
الئحة األشخاص املرخص هلم.
 أصول غري قابلة للتسييل :تعين أياً من اآلتي:
 )1األصول الثابتة.
 )4املوارد املالية غري القابلة للتحويل إىل نقد فورًا.
 )0الودائع غري املتاحة للسحب خالل ثالثة أشهر أو أقل.
 أصول غري ملموسة :أصول غري نقدية ،ليس هلا وجود مادي وهلا قـدرة علـى تيويـد املنشـأةباخلــدمات أو املنــافع يف املســتقبل واكتســبت املنشــأة احلــق فيهــا نتيجــة أحــدا وقعــت أو
عمليات متت يف املاضي .وقد تكون األصـول غـري امللموسـة قابلـة للتمييـي بشـكل مسـتقل
(ميكــن فصــلها عــن بــاقي األصــول) ،ومــن أمثلــة ذلــك تكــاليف التأســيس ،العالمــات
التجاريـــة ،حقـــوق الطبـــع والنشـــر ،النمــــاذج والتصـــاميم الصـــناعية ،وحقـــوق االمتيــــا
والرتاخــيص .وقــد ت كــون األصــول غــري امللموســة غــري قابلــة للتمييــي بشــكل مســتقل مثــل
السمعة واملهارات والكفاءات اإلدارية وغري ذلك من العوامل اليت تكون الشهرة.
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 إطار النشاط العادي :نشاط عادي لتصريف الشؤون اليومية للمصدر ،وال يشمل ذلكالتعامالت العرضية أو غري املتكررة.
 إعالن :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،إعالن للجمهور يتم من خالل السوق أومن خالل أي نظام معلومات معرتف به من اهليئة.
.

 إعسار :إعسار فعلي ،أو البدء بأي إجراءات تتعلق باإلعسار أو التصفية أو الرتتيب
الطوعي مبوجب أنظمة اإلفالس ،أو البدء بأي إجراءات شبيهة يف اململكة أو يف أي
مكان آخر خارج اململكة.
 أعمال األوراق املالية :حسب ما جرى بيانه يف املادة الثالثة من الئحة أعمال األوراق املالية.
 أعمال متويل الشركات :القيام بأعمال األوراق املالية من شخص مرخص له بشأن أي
من اآلتي:
)1

طرح أوراق مالية أو إصدارها أو التعهد بتغطيتها أو إعادة شرائها أو تبادهلا أو
استهالكها أو تعديل شروطها أو أي مسألة ذات عالقة.

)4

الطريقة اليت يتم بواسطتها متويل أي نشاط جتاري ،أو هيكلته ،أو إدارته أو
السيطرة عليه أو تنظيمه أو تقديم التقارير عنه ،أو شروط أي مما سبق ،أو
ما يتعلق باألشخاص القائمني بذلك.

)0
)4

أي شراء فعلي أو مقرتح للسيطرة أو عمليات ذات عالقة.
دمج أو فك الدمج أو إعادة اهليكلة.

 أمر :فيما يتعلق بأمر من عميل:
 )1أمر صادر إىل شخص مرخص له من عميل لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.
 )4أي أمر آخر صادر من عميل إىل شخص مرخص له لتنفيذ صفقة يف ظروف
تؤدي إىل نشوء واجبات مشابهة لتلك اليت تنشأ عن أمر لتنفيذ صفقة بصفة
وكيل.
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كما يشمل أي قرار من شخص مرخص له لتنفيذ صفقة حسب تقديره حلساب
عميل ،وال يشمل معنى األمر أي طلبات لشراء أوراق مالية من إصدار جديد.
 أموال العميل :األموال اليت تعترب أمواالً عائدة للعميل حسب ما مت بيانه يف الباب السابع
من الئحة األشخاص املرخص هلم.
 أمني احلفظ :شخص يرخص له مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم للقيام بنشاطات
حفظ األوراق املالية.
 أمني حفظ خارجي :أي من اآلتي:
)1

بنك يوفر خدمات احلفظ ويكون مرخصاً له كبنك جتاري من سلطة خارج
اململكة تعرتف بها اهليئة.

)4

مركي إيداع أوراق مالية مرخص له بهذه الصفة من سلطة خارج اململكة
تعرتف بها اهليئة.

)0

منشأة استثمارية مرخص هلا بتوفري خدمات احلفظ وتكون عضواً يف سوق
أوراق مالية أو سوق عقود مستقبلية تعرتف بها اهليئة.

 أنظمة اإلفالس :نظام التسوية الواقية من اإلفالس الصادر باملرسوم امللكي رقم م16/
وتاريخ 1416/9/4هـ أو أي نصوص معمول بها تتعلق باإلعسار أو اإلفالس مبوجب
نظام الشركات ،أو أي نظام آخر يتناول تنظيم املسائل املتعلقة باإلفالس يف اململكة.
 أوراق مالية :تعين أي ًا من اآلتي:
 )1األسهم.
 )4أدوات الدين.
 )0مذكرة حق االكتتاب.
 )4الشهادات.
 )1الوحدات.
 )6عقود اخليار.
 )1العقود املستقبلية.

4

 )8عقود الفروقات.
 )9عقود التأمني طويل األمد.
 )10أي حق أو مصلحة يف أي مما ورد حتديده يف الفقرات من األوىل وحتى التاسعة
أعاله.
 األوراق املالية ذات العالقة :يقصد بها يف الئحة االندماج واالستحواذ أي من اآلتي:
 ) 1األوراق املالية للشركة املعروض عليها اليت مت تقديم العرض بشأنها أو الـيت تتمتـع
حبقوق تصويت.
 )4أسهم رأس املال للشركة املعروض عليها والعارض.
 )0األوراق املاليــة للعــارض الــيت تتمتــع  -بشــكل أساســي  -بــاحلقوق نفســها ألي
أوراق مالية سيتم إصدارها كثمن للعرض.
 )4األوراق املالية للشـركة املعـروض عليهـا والعـارض الـيت تتمتـع حبقـوق اكتتـاب أو
حتويل ألي من األوراق املالية املذكورة أعاله.
 برنامج إصدار  :برنامج ضمن نشرة إصدار واحدة ميكن أن يصدر مبوجبه عدد منأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل يف املستقبل ،وفق ما هو موضح يف نشرة
اإلصدار.
 بنك حملي :منشأة حاصلة على ترخيص مبمارسة األعمال املصرفية مبوجب أنظمة
اململكة.
 تابع :الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر،
أو يشرتك معه يف كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث .ويف أي مما سبق تكون
السيطرة بشكل مباشر أو غري مباشر.
" تداول" :النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
 الرتتيب :تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال األوراق املالية ،أو تقديم االستشارات يف
أعمال متويل الشركات ،أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة
مالية.
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 التسجيل :تسجيل األوراق املالية لدى اهليئة ،أو حيث يسمح سياق النص بذلك ،تقديم
طلب للهيئة للتسجيل وقبول اإلدراج.
 التسوية :حتديد وشرح بنود الفروقات بني جمموعتني من السجالت ،وال تشمل التسوية
إجراء التصحيحات الضرورية.
 التصنيف االئتماني :رأي يف مستوى األهلية االئتمانية جلهة أو يف مستوى األهلية
االئتمانية لورقة مالية ،باستخدام رمو أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.
ال ،ويشمل التعامل
ال أو وكي ً
 تعامل :أن يتعامل شخص يف ورقة مالية سواء بصفته أصي ً
البيع أو الشراء أو إدارة االكتتاب يف األوراق املالية ،أو التعهد بتغطيتها.
 التعليق املؤقت :التعليق املؤقت للتداول يف األوراق املالية املدرجة خالل فرتة التداول.
 التعليمات :أي توجيه  ،أو اختيار ،أو قبول ،أو رسالة أخرى مهما كان نوعها ،يتم
إرساهلا أو استقباهلا من خالل "نظام تداول" أو من خالل "نظام اإليداع بنظام تداول".
 تغيريات هيكلية :االندماج أو إعادة التنظيم اجلوهريان.
 جهات القطاع املالي :أي من اآلتي:
 )1البنوك.
 )4األشخاص املرخص هلم.
 )0األشخاص االعتباريون املشاركون يف أعمال منح االئتمان.
 )4شركات التأمني.
 )1شركات التمويل.
 )6التابعون ألي من اجلهات الواردة أعاله.
 )1أي جهة أخرى ترى اهليئة ضرورة تضمينها أو اعتبارها من جهات القطاع املالي.
 اجلمهور :تعنى يف قواعد التسجيل واإلدراج األشخاص غري املذكورين أدناه:
()1

تابعي املصدر.

()4

املساهمني الكبار يف املصدر.

()0

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.
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()4

أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر.

()1

أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني الكبار يف املصدر.

()6

أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف ( 4 ،0 ،4 ،1أو  )1أعاله.

()1

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم يف (،4 ، 0 ، 4 ،1
 ،1أو  )6أعاله .أو

()8

األشخاص الذين يعملون باالتفاق معاً وميلكون جمتمعني ( )%1أو أكثر من
فئة األسهم املراد إدراجها.

 اجلها اإلداري :جمموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االسرتاتيجية للشخص .ويعد
جملس إدارة الشركة املساهمة اجلها اإلداري هلا.
 اجلهة اإلشرافية األجنبية :اجلهة اإلشرافية الرئيسة يف الدولة اليت أُسست فيها وكالة
التصنيف االئتماني األجنبية.
 اجلهة املصنَّفة :الشخص االعتباري املصنَّف مستوى أهليته االئتمانية صراحةً أو ضمناً
يف التصنيف االئتماني (ويشمل ذلك مُصدر األوراق املالية املراد تصنيفها) سواءً أكان
ذلك بناءً على طلبه أم ال وسواءً أقدم املعلومات الال مة لتصنيف مستوى أهليته
االئتمانية أم ال.
 احلد األدنى ملتطلبات الرتخيص :يُقصد به يف الئحة وكاالت التصنيف االئتماني،
متطلبات الرتخيص حسبما هو حمدد يف املواد  8و  9و ( 10حيثما ينطبق) من الئحة
وكاالت التصنيف االئتماني.
 حساب عميل :حساب لدى بنك حملي باسم شخص مرخص له ويستويف الشروط
املنصوص عليها يف قواعد أموال العمالء.
 حساب يكون ملديره سلطة تقديرية فيه :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،أي
حساب لدى شخص مرخص له مبمارسة أعمال اإلدارة يكون له صالحية اختاذ
القرارات االستثمارية ذات العالقة ،دون احلاجة للحصول على موافقة مسبقة من
صاحب احلساب.
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 احلفظ :حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق مالية ،أو ترتيب قيام
شخص آخر بذلك ،ويشمل احلفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الال مة.
 حقوق تصويت :مجيع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم شركة و ميكن ممارستها من
خالل مجعية عمومية.
 رئيس تنفيذي :أي شخص طبيعي يدير عمليات أي شخص ويشمل العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وما يعادله.
 رهن :أي شكل من أشكال الضمان املعرتف به مبوجب أنظمة اململكة الذي ميكن
تنفيذه بشأن ورقة مالية.
 الروابط الوثيقة :يقصد بها يف الئحة األشخاص املرخص هلم والئحة وكاالت
التصنيف االئتماني ،العالقة بني شخص (يكون مقدم طلب الرتخيص ،أو الشخص
املرخص له ،أو وكالة التصنيف االئتماني املرخص هلا) وأي من األشخاص اآلتي
بيانهم:
 )1مسيطر على ذلك الشخص.
 )4شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص.
 )0شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك الشخص.
 )4شركة مسيطر عليها من أي من األشخاص املشار إليهم يف ( )1أو ( )4أو ()0
أعاله.
 مسسار وسيط :شخص يقوم من خالله الشخص املرخص له بتنفيذ صفقة بهامش تغطية
حلساب عميل.
 سهــم :سهم أي شركة أينما كان مكان تأسيسها .ويشمل تعريف "سهم" كل أداة
تكون هلا خصائص رأس املال.
 السوق :السوق املالية السعودية وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي جلنة ،أو جلنة
فرعية ،أو موظف ،أو مسؤول ،أو شخص تابع ،أو وكيل ميكن أن يتم تكليفه يف
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الوقت احلاضر بالقيام بأي من وظائف السوق ،وعبارة "يف السوق" تعين أي نشاط يتم
من خالل أو بواسطة التجهييات اليت توفرها السوق.
 السيطرة :القدرة على التأثري على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غري
مباشر ،منفرداً أو جمتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة
تساوي  %00أو أكثر من حقوق التصويت يف شركة( .ب) حق تعيني  %00أو أكثر من
أعضاء اجلها اإلداري ،وتفسر كلمة "املسيطر" وفقاً لذلك.
 شخص :أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة.
 شخص ذو صلة :العضو املنتدب ،أو عضو جملس إدارة ،أو كبار التنفيذيني أو أي
مساهم ميتلك نسبة كبرية من األسهم يف شركة تكون أوراقها املالية مدرجة ،أو أي
شخص ذي عالقة بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.
 شخص ذو عالقة:
 )1يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بكبار التنفيذيني أو عضو جملس إدارة
أو مساهم فرد ميتلك نسبة كبرية من األسهم ،أي من اآلتي بيانهم:
(أ)

اليوج واليوجة واألوالد القصر (يشار إليهم جمتمعني بـ"عائلة الفرد").

(ب)

أي شركة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منهم
جمتمعني ،أو تكون للفرد وألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد
منهم جمتمعني ،أي مصلحة يف رأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري
مباشر مبا يتيح هلم القدرة على:


التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تييد على %00يف
اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.



أو تعيني أو عيل أعضاء جملس اإلدارة املالكني لغالبية حقوق التصويت
يف اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.

)4

يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بشركة متلك نسبة كبرية من األسهم:
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أي شركة أخرى تكون تابعة هلا ،أو قابضة هلا ،أو تابعة ميلة هلا

(أ)

متلكها الشركة األم نفسها.
أي شركة يكون أعضاء جملس إدارتها معتادين على التصرف وفقًا

(ب)

لتوجيهات ،أو تعليمات الشركة اليت متلك نسبة كبرية من األسهم.
أي شركة تكون للشركة اليت متلك نسبة كبرية من األسهم ،وأي

(ج)

شركة أخرى ورد تعريفها يف الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) جمتمعتني ،أي
مصلحة يف رأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر مبا يتيح هلم
القدرة على:


التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تييد على  %00يف
اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.



أو تعيني أو عيل أعضاء جملس اإلدارة املالكني لغالبية حقوق التصويت
يف اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.

 الشخص املرخص له :شخص مرخص له من اهليئة مبمارسة أعمال األوراق املالية.
 شخص مستثنى :أي من األشخاص احملددين يف امللحق  1من الئحة أعمال األوراق
املالية.
 الشخص املسجل :شخص مسجل لدى اهليئة ألداء وظيفة واجبة التسجيل.
 الشخص املطلع :حسبما جرى إيضاحه يف الفقرة (ب) من املادة الرابعة من الئحة
سلوكيات السوق.
 شركة استثمارية:
)1

أي شركة متلك ،أو تكون عضوًا يف جمموعة متلك أصوالً صافية ال تقل
قيمتها عن مخسني مليون ريال سعودي.

)4

أي شراكة غري مسجلة ،أو أي شركة تضامن ،أو منشأة أخرى متلك أصوالً
صافية ال تقل قيمتها عن مخسني مليون ريال سعودي.
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)0

أي شخص ("أ") يتصرف بصفة عضو جملس إدارة ،أو مسؤول ،أو موظف لدى
شخص ("ب") عندما ينطبق على الشخص ("ب") التعريف الوارد يف الفقرتني
الفرعيتني ( ،)1أو ( )4حيث يكون الشخص ("أ") مسؤوالً عن أي نشاط أوراق
مالية للشخص ("ب").

 شركة تابعة :فيما يتعلق بشركة ،أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.
 شركة تأمني :شركة تأمني خاضعة إلشراف مؤسسة النقد.
 شركة متويل :الشركة احلاصلة على ترخيص ملمارسة نشاط التمويل مبوجب أنظمة
اململكة.
 الشركة املعروض عليها :يقصد بها يف الئحة االندماج واالستحواذ ،شركة مدرجة
أسهمها يف السوق (أو شركة غري مدرجة يف حال االستحواذ العكسي) يتم تقديم
عرض استحواذ بشأنها.
 شروط وأحكام الصندوق :العقود اليت حتتوي على البيانات واألحكام املطلوبة وفقاً
ألحكام املادة ( ) 11من الئحة صناديق االستثمار ،ويتم توقيعها بني مدير الصندوق
ومالكي الوحدات.
 شروط تقديم اخلدمات :شروط كتابية تقدم لعميل يقوم مبوجبها شخص مرخص له
بتنفيذ أعمال األوراق املالية مع عميل أو حلسابه.
 الشهادات :أي شهادات أو أدوات أخرى تعطي حقوقاً تعاقدية أو حقوق ملكية وذلك:
 )1فيما يتعلق بأي أسهم أو أدوات دين أو مذكرة حق اكتتاب اليت تشكل ورقة
مالية ميلكها شخص (عدا الشخص الذي مينح احلق مبوجب الشهادة أو األداة).
 )4وجيو نقل ملكيتها دون موافقة ذلك الشخص.
ويستثنى من ذلك أي شهادات أو أدوات تعطي حقوقاً تعاقدية أو حقوق ملكية من نوع
عقود اخليار ،أو العقود املستقبلية ،أو عقود الفروقات ،ويستثنى من ذلك أيضاً أي
شهادة أو أداة تعطي حقاً فيما يتعلق بورقتني ماليتني أو أكثر أصدرها أشخاص
خمتلفون.
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 صايف قيمة األصول :تعين يف الئحة صناديق االستثمار ،القيمة النقدية ألي وحدة على
أساس إمجالي قيمة األصول لصندوق االستثمار خمصوماً منها اخلصوم ومقسومة على
عدد الوحدات القائمة.
 صفقة بهامش تغطية :صفقة يقرض فيها الشخص املرخص له العميل جيءاً من قيمتها.
 صفقة مشروطة االلتيام :صفقة يف ورقة مالية مشروطة االلتيام.
 صندوق االستثمار :برنامج استثمار مشرتك يهدف إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه
باملشاركة مجاعياً يف أرباح الربنامج ،ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم حمددة.
 صندوق استثمار مفتوح :صندوق استثمار ذو رأس مال متغري ،تيداد وحداته بطرح
وحدات جديدة أو تنقص باسرتداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم  ،وحيق
ملالكي الوحدات اسرتداد قيم وحداتهم يف هذا الصندوق وفقاً لصايف قيمتها يف أوقات
االسرتداد املوضحة يف شروط وأحكام الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
 صندوق أسواق النقد :صندوق استثمار هدفه الوحيد االستثمار يف الودائع واألوراق
املالية قصرية األجل وعقود متويل التجارة وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
 الصندوق العاملي :صندوق استثمار توافق عليه اهليئة يستثمر  -بشكل أساسي -
مجيع أصوله يف األوراق املالية لصندوق أو صناديق استثمار تؤسس وتعمل خارج
اململكة.
 الصندوق القابض :صندوق استثمار يستثمر -بشكل أساسي -مجيع أصوله يف
صناديق استثمار أخرى وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
 ضمان :يعين الضمان ألغراض قواعد أموال العمالء وقواعد أصول العمالء ،ماالً أو
أصالً سدد العميل قيمته بالكامل ،وحيتفظ به الشخص املرخص له أو يكون حتت
إشرافه ،سواء حلسابه ،أو مبوجب شروط وديعة أو رهن أو ترتيبات رهن أخرى.
 الطارح :يكون هلذا املصطلح يف قواعد التسجيل اإلدراج املعنى احملدد باملادة ( )4من
الئحة طرح األوراق املالية.
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 طرح خاص :يقصد به يف الئحة طرح األوراق املالية ،طرح األوراق املالية الذى يقع ضمن
إحدى حاالت الطرح الواردة يف املادة التاسعة من الئحة طرح األوراق املالية.
 طرح حمدود :حسب ما جرى بيانه يف املادة احلادية عشرة من الئحة طرح األوراق املالية.
 طرف ذو عالقة :يقصد به يف قواعد التسجيل واإلدراج ،ما يلي:
( )1تابعي املصدر.
( )4املساهمني الكبار يف املصدر.
( )0أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.
( )4أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر.
( )1أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني الكبار يف املصدر.
( )6املستشار القانوني واملستشار املالي للمصدر.
( )1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف ( 4 ، 0 ، 4 ، 1أو  )1أعاله.
( )8أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه يف ( 6 ، 1 ، 4 ، 0 ، 4 ،1أو )1
أعاله.
 طرف ذو عالقة :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،أي شخص يتوافر فيه أي من
الشرطني اآلتيني أو كليهما:
 )1أن يكــون الشــخص (أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) مالك ـاً لنســبة  %40أو
أكثر من أسهم العارض ولنسبة  %40أو أكثر من أسهم الشـركة املعـروض عليهـا
(أو أي من تابعيهما) عند تقديم العرض أو خالل االثين عشر شـهراً السـابقة لتـاريخ
العرض ،أو أن ذلـك الشـخص سـوف يصـبح (أو أي شـخص يتصـرف باالتفـاق معـه)
مالكاً لنسـبة  %40أو أكثـر مـن أسـهم العـارض و لنسـبة  %40أو أكثـر مـن أسـهم
الشركة املعروض عليها (أو أي من تابعيهما) نتيجة املوافقة على العرض.
 ) 4أن يكون الشخص عضواً يف جملس إدارة العـارض والشـركة املعـروض عليهـا (أو
أي من تابعيهمـا) عنـد تقـديم العـرض أو خـالل االثـين عشـر شـهراً السـابقة لتـاريخ
العرض.
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 الطرف النظري :يعين يف الئحة األشخاص املرخص هلم ،عميالً يكون شخصاً مرخصًا
له ،أو شخصاً مستثنى ،أو شركة استثمارية ،أو منشأة خدمات مالية غري سعودية،
وفيما عدا تلك الالئحة ،فإن الطرف النظري يعين الطرف اآلخر يف صفقة.
 العارض :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،أي شخص يقدم أو ينوي تقديم
عرض استحواذ خيضع لالئحة االندماج واالستحواذ.
 عرض االستحواذ :عرض (باستثناء عرض مقدم من الشركة املعروض عليها ذاتها)
مقدم ملالكي األوراق املالية يف الشركة املعروض عليها يهدف إىل االستحواذ على
حصة سيطرة يف الشركة املعروض عليها.
 عضو جملس اإلدارة :بالنسبة للشركة املساهمة يشمل أعضاء جملس اإلدارة،
وبالنسبة ألي شركة أخرى يشمل أي مدير أو مسؤول كبري آخر من مهامه وضع و
تنفيذ القرارات اإلسرتاتيجية للشركة.
 عضو جملس إدارة الصندوق :أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوًا يف جملس إدارة
صندوق االستثمار وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
 عضو جملس إدارة صندوق مستقل :عضو جملس إدارة صندوق ال يكون موظفاً أو
عضو جملس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابع له ،أو أي مدير صندوق من الباطن أو
أمني حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو
أي مدير صندوق من الباطن أو أمني حفظ ذلك الصندوق.
 عقد تأمني طويل األجل :أي من عقود التأمني طويلة األجل اليت تقرها اهليئة.
 عقد خيار :أي عقد خيار للتملك أو التصرف بأي من اآلتي:
 )1ورقة مالية.
 )4عملة نقدية.
 )0البرتول ،أو الفضة ،أو الذهب ،أو البالتني ،أو البالديوم.
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 )4أو عقد خيار لشراء أو بيع عقد خيار حمدد يف الفقرات الفرعية ( )1أو ( )4أو ()0
من هذه الفقرة.
 عقد فروقات :أي عقد للفروقات أو أي عقود أخرى يكون هدفها الصريح أو املقصود
تأمني حتقيق ربح أو تفادي خسارة ناجتة عن تقلبات يف:
 )1قيمة أو سعر ممتلكات مهما كان وصفها.
 )4أو مؤشر أو عامل آخر جرى النص عليه لذلك الغرض يف العقد.
و يستثنى من ذلك:
 )1احلقوق مبوجب عقد إذا كان األطراف يهدفون إىل تأمني ربح أو تفادي خسارة
لطرف واحد أو أكثر يتسلم أي ممتلكات يكون العقد متعلقاً بها.
 )4احلقوق مبوجب عقد يتم مبوجبه استالم أموال على سبيل الوديعة حسب شروط
تنص على أن أي عائد يتوجب سداده على املبلغ املودع حيسب بالرجوع إىل مؤشر
معني أو عامل آخر.
 )0واحلقوق املرتتبة على عقد تأمني.
 عقد مستقبلي :حقوق مبوجب عقود لبيع سلع أو ممتلكات من أي نوع آخر يتم التسليم
مبوجبها يف تاريخ مستقبلي وبسعر يتم االتفاق عليهما عند إبرام العقد ،و يستثنى من
ذلك احلقوق املرتتبة على أي عقد يتم إبرامه ألغراض جتارية غري استثمارية.
 عقد مشتقات :عقد فروقات ،أو عقد مستقبلي ،أو عقد خيار.
 عميل :شخص يقوم شخص مرخص له بتنفيذ صفقات أوراق مالية حلسابه.
 عميل فرد :يعين يف الئحة األشخاص املرخص هلم ،عميالً ليس طرفاً نظرياً ،وقد
يكون إما شخصاً طبيعياً وإما شخصاً اعتبارياً.
 عميل فرد  -تنفيذ  -فقط :عميل يقوم الشخص املرخص له بالتعامل فقط كوكيل له
وفقاً للتعليمات اليت يتلقاها منه دون تقديم املشورة له.
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 غري مشروط بالنسبة للقبول :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،أن العرض
أصبح غري مشروط حبصول العارض على موافقة املساهمني يف الشركة املعروض
عليها.
 فئة التصنيف :رمي تصنيفي  -مبا يف ذلك احلرف أو الرمي العددي الذي قد يكون
مصحوباً برمو ملحقة حمددة  -يُستخدم يف التصنيف االئتماني لتوفري مقياس نسيب
للمخاطر للتمييي بني خصائص املخاطر املختلفة ألنواع اجلهات املصنَّفة أو األوراق
املالية أو األصول األخرى املصنَّفة.
 قائمة األعمال املرخص ممارستها :قائمة األعمال اليت يسمح لشخص مرخص له
ممارستها.
 قائمة املصطلحات :قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية
وقواعدها الصادرة عن جملس اهليئة.
 قريب :اليوج واليوجة واألوالد القصر.
 قواعد أصول العمالء :القواعد املتعلقة بأصول العمالء املنصوص عليها يف الباب
السابع من الئحة األشخاص املرخص هلم.
 قواعد أموال العمالء :القواعد املتعلقة بأموال العمالء املنصوص عليها يف الباب السابع
من الئحة األشخاص املرخص هلم.
 قواعد التسجيل واإلدراج :قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 كبار التنفيذيني :أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوالً عن وضع وتنفيذ القرارات
االسرتاتيجية للشركة مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي.
 كتابياً :حيثما وردت بهذا اللفظ ،أو بعبارة مشابهة وفيما يتعلق مبراسلة أو إشعار أو
موافقة أو اتفاق أو مستند آخر ،يعين أن يكون بشكل مقروء قابل للنسخ على ورق،
مهما كان الوسيط املستخدم.
 الئحة األشخاص املرخص هلم :الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن جملس هيئة
السوق املالية.
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 الئحة أعمال األوراق املالية :الئحة أعمال األوراق املالية الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 الئحة االندماج واالستحواذ :الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 الئحة حوكمة الشركات :الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 الئحة سلوكيات السوق :الئحة سلوكيات السوق الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 الئحة صناديق االستثمار :الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 الئحة طرح األوراق املالية :الئحة طرح األوراق املالية الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية.
 الئحة وكاالت التصنيف االئتماني :الئحة وكاالت التصنيف االئتماني الصادرة عن
جملس هيئة السوق املالية.
 جلنة املطابقة وااللتيام :اللجنة اليت يكونها الشخص املرخص له ملراقبة أعمال األوراق
املالية اليت يقوم بها.
 اللوائح التنفيذية  :أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها اهليئة
لتطبيق أحكام النظام.
 مالك الوحدات :الشخص الذي ميلك وحدات يف صندوق االستثمار.
 مؤسسة النقد :مؤسسة النقد العربي السعودي.
 املبادئ :املبادئ الواردة يف الباب الثاني من الئحة األشخاص املرخص هلم.
 متخصص متويل الشركات :موظف لدى الشخص املرخص له ميارس أعمال متويل
الشركات.
 متداولة :متداولة يف السوق.
 جمموعة :فيما يتعلق بشخص ،تعين ذلك الشخص وكل تابع له.
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 مدرجة :فيما يتعلق بأي نوع من األوراق املالية ،تعين األوراق املالية اليت مت قبول إدراجها
يف السوق.
 جملس إدارة الصندوق :جملس يقوم مدير الصندوق بتعيني أعضائه وفقاً لالئحة
صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير صندوق االستثمار.
 جملس محاية املنافسة :جملس محاية املنافسة املكون مبوجب نظام املنافسة.
 مُحلل التصنيف أو مُحلل تصنيف :شخص يتوىل وظائف التحليل املرتبطة بنشاطات
التصنيف.
 مُحلل التصنيف الرئيس :مُحلل التصنيف املسؤول بشكل أساسي عن حتضري
التصنيف االئتماني أو التواصل مع اجلهة املصنَّفة أو مع مصدر األوراق املالية املصنَّفة
أو املراد تصنيفها.
 خماطر التسوية :عدم وفاء املكتتب بسداد قيمة أداة الدين أو أداة الدين القابلة
للتحويل املصدرة.
 مدير الصندوق :شخص مرخص له مبمارسة أعمال اإلدارة مبوجب الئحة األشخاص
املرخص هلم يكون مسئوالً عن إدارة وحفظ أصول صندوق االستثمار.
 مدير الصندوق األجنيب :مدير أي صندوق مت تأسيسه ويعمل خارج اململكة ،تشكل
أوراقه املالية جيءاً من أصول صندوق عاملي موافق عليه من قبل اهليئة.
 مدير الصندوق من الباطن :طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق مبوجب عقد وفقاً
لالئحة صناديق االستثمار ،ويكون مسئوالً نيابة عن مدير الصندوق عن القرارات
االستثمارية جلميع أو أي جيء من صندوق االستثمار اخلاضع إلدارة مدير الصندوق.
 مدير مالي :أي شخص طبيعي يدير األمور املالية ألي شخص سواء كان باسم رئيس
مالي أو مدير مالي أو أي اسم آخر.
 مدير احملفظة االستثمارية :موظف لدى الشخص املرخص له يقوم بنشاط إدارة نيابة
عن الشخص املرخص له مع عميل أو حلساب عميل.
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 مـــذكرة حـــق اكتتـــاب :شـــهادات احلقـــوق أو األدوات األخـــرى الـــيت جتيـــي حلاملـــها
االكتتاب بأي أسهم أو أدوات دين.
 املركي أو مركي اإليداع :مركي إيداع األوراق املالية الذي يتم إنشاؤه مبوجب املادة
السادسة والعشرين من النظام .وحتى يتم إنشاء املركي ،فإن أي إشارة إليه تعين نظام
اإليداع يف سوق األوراق املالية "تداول".
 مساهم كبري :شخص ميلك ( )%1أو أكثر من أسهم املصدر.
 املستثمر ذي اخلربة :حسب ما جرى بيانه يف املادة العاشرة من الئحة طرح األوراق
املالية.
 املستثمرون املتخصصون :أي شخص طبيعي يستوف اثنني على األقل من املعايري اآلتية:
 )1أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املاليـة ال يقـل جممـوع قيمتهـا عـن
أربعني مليون ريال سعودي و ال ت قل عن عشـر صـفقات يف كـل ربـع سـنة خـالل
االثين عشر شهراً املاضية.
 )4أن يتجــاو متوســط حجــم حمفظــة أوراقــه املاليــة عشــرة ماليــني ريــال ســعودي
خالل االثين عشر شهراً املاضية.
 )0أن يعمل أو سبق له العمل ملدة سنة واحـدة أو أكثـر يف القطـاع املـالي يف وظيفـة
مهنية تتعلق باالستثمار يف األوراق املالية.
 مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب :مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
ومتويل اإلرهاب لدى الشخص املرخص له الذي يتم تعيينه وفقاً للمادة الرابعة والستني
من الئحة األشخاص املرخص هلم.
 مسؤول املطابقة وااللتيام :مسؤول املطابقة وااللتيام لدى الشخص املرخص له الذي
يتم تعيينه وفقاً لنص الفقرة (أ) من املادة السابعة واخلمسني من الئحة األشخاص
املرخص هلم.
 مسؤولية :أي مسؤولية ،أو خسار ة ،أو ضرر ،أو مطالبة ،أو مصروفات مهما كان
نوعها أو طبيعتها سواء كانت مباشرة ،أو غري مباشرة ،أو تبعية ،أو غري ذلك.
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 مستشار استثمار :موظف لدى الشخص املرخص له يقوم بنشاط تقديم املشورة نيابة
عن الشخص املرخص له مع أو حلساب عميل.
 مستشار مستقل :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ،أي مستشار ال يكون
للعارض أو للشركة املعروض عليها أي تأثري أو سيطرة عليه بشكل مباشر أو غري
مباشر.
 املشروعات املشرتكة :ترتيب بني شخصني أو أكثر ألغراض جتارية تتعلق بأعمال
يقومون بتنفيذها ،أو ييمعون تنفيذها باملشاركة فيما بينهم.
 املشورة :تقديم املشورة لشخص بشأن ميايا وخماطر تعامله يف ورقة مالية ،أو ممارسته
أي حق تعامل يرتتب على ورقة مالية.
 املصدر :الشخص الذي يصدر أوراقاً ماليةً أو يعتيم إصدارها.
 معسر :الشخص الذي أصبح يف حالة اإلعسار.
 معلومات داخلية :حسبما جرى إيضاحه يف الفقرة (ج) من املادة الرابعة من الئحة
سلوكيات السوق.
 ملحق تسعري  :مستند يتضمن الشروط النهائية لكل إصدار أدوات دين أو أدوات الدين
القابلة للتحويل بغرض إدراجها.
 اململكة :اململكة العربية السعودية.
 املنتج املُهيكَلْ :ورقة مالية أو أصل آخر ناتج عن صفقة أو برنامج توريق أو أي صفقة
مشابهة.
 منشأة خدمات مالية غري سعودية :شخص يقوم بأعمال األوراق املالية ضمن إطار مهنته
أو جتارته خارج اململكة.
 مندوب مبيعات :موظف لدى الشخص املرخص له يقوم بنشاطات التعامل أو الرتتيب
نيابة عن الشخص املرخص له مع أو حلساب عميل.
 موارد مالية :فيما يتعلق بشخص مرخص له ،هي جمموع ما يلي:
 )1األسهم فيما عدا األسهم املمتا ة متجمعة األرباح.
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 )4أي مبالغ مقيدة قيداً دائناً إىل حساب عالوة أسهم.
 )0االحتياطيات املراجعة.
 )4احتياطيات إعادة التقييم.
يطرح منها:
 )1األصول غري امللموسة.
 )4خسائر السنة اجلارية.
 )0األسهم اململوكة يف أشخاص آخرين مرخص هلم ،أو يف بنوك ،أو شركات
خدمات مالية غري سعودية ،ما مل تكن ملكيتها ألغراض التداول فقط.
 )4األصول غري القابلة للتسييل.
 موظف :فيما يتعلق بشخص ،يشمل عضو جملس إدارة شركة ،أو مدير الشركة أو
الشريك يف شركة تضامن ،أو أي فرد آخر يعمل مبوجب عقد عمل ،أو عقد خدمات
ويتم وضع خدماته يف تصرف أو حتت سيطرة ذلك الشخص.
 نشاط األوراق املالية :حسب ما جرى بيانه يف املادة الثانية من الئحة أعمال األوراق
املالية.
 نشاطات التصنيف :تشمل أياً من النشاطات اآلتية :حتليل البيانات واملعلومات بغرض
التصنيف االئتماني ،وتقييم التصنيف االئتماني واعتماده وإصداره ومراجعته.
 نشرة اإلصدار :الوثيقة املطلوبة لطرح أوراق مالية مبوجب النظام وقواعد التسجيل
واإلدراج.
 النظام :نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 00/وتاريخ 1444/6/4هـ.
 نظام مكافحة غسل األموال :نظام مكافحة غسل األموال الصادر بـاملرسوم امللكي
رقم م 09/وتاريخ 1444/6/41هـ.
 نظام املنافسة :نظام املنافسة الصادر باملرسوم امللكي رقم م 41/بتاريخ 1441/1/4هـ.
 اهليئة  :هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص ،أي جلنة ،أو جلنة فرعية ،أو
موظف ،أو وكيل ميكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف اهليئة.
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 هيئة إشرافية :اهليئة ،أو مؤسسة النقد ،أو أي سلطة أخرى يف اململكة ،أو خارجها
تقوم بالرقابة واإلشراف على ممارسة أعمال األوراق املالية ،أو األعمال املصرفية أو
املالية أو أعمال التأمني أو االستثمار ،مبا يف ذلك اهليئات ذاتية الرقابة.
 وحدة :تعين يف الئحة صناديق االستثمار ،حصة املُالك يف أي صندوق استثمار يتكون
من وحدات مبا يف ذلك أجياء الوحدة ،وتعامل كل وحدة على أنها متثل حصة مشاعة
يف أصول صندوق االستثمار.
 ورقة مالية جتارية :أداة دين تؤدي إىل نشوء أو إقرار بدين حيل أجل استحقاقه خالل
أقل من سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
 ورقة مالية تعاقدية :أي من اآلتي:
 )1عقود اخليار.
 )4العقود املستقبلية.
 )0عقود الفروقات.
 )4عقود التأمني طويل األمد.
 )1أي حق أو مصلحة يف أي مما ورد حتديده يف الفقرات السابقة.
 ورقة مالية متداولة :ورقة مالية متداولة يف السوق.
 ورقة مالية مشروطة االلتيام :ورقة مشتقة سوف يصبح العميل مبوجب شروطها مليماً
أو ميكن أن يكون مليماً بسداد مدفوعات إضافية عند انتهاء صالحية األداة أو
إغالق املركي االستثماري.
 ورقة مالية معي ة :أي من اآلتي:
 )1ورقة مالية مشروطة االلتيام.
 )4أداة توفر عائداً (أو توحي بأنها توفر عائداً) من خالل التعييي باالقرتاض ،سواء
من خالل االقرتاض أو من خالل االستثمار يف األوراق املالية التعاقدية.
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 الوظائف واجبة التسجيل :أي وظائف حتدد اهليئة وجوب تأديتها من شخص مسجل
لدى اهليئة.
 وكالة التصنيف االئتماني األجنبية :وكالة التصنيف االئتماني املؤسسة خارج
اململكة املرخص هلا أو املسجلة (حيثما ينطبق) ملمارسة نشاطات التصنيف خارج
اململكة.
 وكالة التصنيف االئتماني األجنبية املرخص هلا :وكالة التصنيف االئتماني األجنبية
املرخص هلا ممارسة نشاطات التصنيف يف اململكة وفقاً ألحكام الئحة وكاالت
التصنيف االئتماني.
 وكالة التصنيف االئتماني املرخص هلا :الشخص االعتباري املؤسس يف اململكة
واملرخص له ممارسة نشاطات التصنيف االئتماني وفقاً ألحكام الئحة وكاالت
التصنيف االئتماني ،أو وكالة التصنيف االئتماني األجنبية املرخص هلا.
 وكيل تسوية :شخص يقوم معه الشخص املرخص له أو من خالله بتسوية صفقة.
 يبيع أو بيع :فيما يتعلق بورقة مالية ،يشمل بيع ورقة مالية لقاء مثن ،أو تسليم حقوق
الورقة املالية أو التنا ل عنها أو حتويلها أو حتمل التيام مرتتب عليها.
 يتصرف باالتفاق :التعاون الفعلي مبوجب اتفاق أو تفاهم (سواء بشكل رمسي أو غري
رمسي) بني أشخاص حبيث يكونون مسيطرين على شركة ،من خالل استحواذ أي
منهم على أسهم يف تلك الشركة.
 يتصرف باالتفاق :يعين يف قواعد التسجيل واإلدراج ،التعاون الفعلي مبوجب اتفاق أو
تفاهم (سواء بشكل رمسي أو غري رمسي) بني أشخاص للحصول على مصلحة أو
ممارسة حقوق التصويت يف أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.
 يتعامل :يشرتي ورقة مالية ،أو يبيعها ،أو يكتتب فيها ،أو يتعهد بتغطيتها.
 يشرتي أو شراء :يشمل شراء ورقة مالية أو سلعة لقاء مثن.
 يوم :يوم عمل يف اململكة طبقاً أليام العمل الرمسية يف اهليئة.
 يوم التعامل :أي يوم يتم فيه بيع واسرتداد وحدات صندوق االستثمار.
 يوم تقوميي :أي يوم ،سواء أكان يوم عمل أم ال.
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