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قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

ص يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه القائمة املعاني املوضحة هلا ما مل يقِض سياق الن

 بغري ذلك:

التعويض واملصاريف واألتعاب املتعلقة باخلدمات االستشارية اليت  أتعاب إدارة الصندوق: −

يتم دفعها ملدير الصندوق.

اإلجراءات اليت يتخذها املصدر ويرتتب عليها زيادة عدد أوراقه املالية  إجراءات املصدر: −

على سبيل املثال ال  -املصدرة أو ختفيضها أو تعديل قيمتها االمسية، ويشمل ذلك 

زيادة رأس مال املصدر وختفيضه.  -احلصر

اآلليات املتعلقة بإدراج األوراق املالية يف السوق وتداوهلا لتنفيذ الصفقات  :1إجراءات تقنية −

على سبيل –من تسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الورقة املالية ونقلها وإيداعها وتشمل 

 اآلتي: -املثال ال احلصر

السوق املنبثقة عن قواعد السوق لتنظيم إجراءات تداول األوراق املالية إجراءات  (1

وإدراجها واإلجراءات الالحقة للتداول مبا يف ذلك تسجيل األوراق املالية وإيداعها 

 وتسويتها. 

إجراءات تصنيف فئات األوراق املالية املدرجة ومعايري حتديد قطاعات السوق وإجراء  (2

 ملمارسات املتبعة يف هذا اجملال.التعديالت الالزمة وفق ا

لألوراق املالية املدرجة إدراجًا  -بشكل مستمر–إجراءات تعديل السعر املرجعي  (3

مزدوجًا. 

 إجراءات إلغاء األوامر املمّررة ألسباب ناجتة عن خلل تقين يف نظم التداول. (4

عليق وفق إجراءات تعليق التداول لورقة مالية معينة يف احلاالت الطارئة وإلغاء الت (5

 أحكام قواعد التداول والعضوية.

منح خاصية صانع سوق ألعضاء السوق وإلغاؤها، وحتديد احلد األقصى لعدد صناع  (6

السوق على ورقة مالية ما، ووضع متطلبات مجيع اآلليات املتعلقة بصناعة السوق.

ابتداًء من " إجراءات تقنيةبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

.م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444تاريخ 
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اب اإلجراءات املرتبطة باملؤشرات مبا يف ذلك إنشاء مؤشر جديد، واعتماد آلية حس (7

ذلك املؤشر، وتعديلها، وإلغاء العمل به، ومعايري دخول األوراق املالية يف حساب 

 مؤشر ما أو استبعادها منه.

اإلجراءات املرتبطة مبتطلبات الربط جبميع أنظمة السوق أو مركز اإليداع أو  (8

مركز املقاصة جلميع املستفيدين من خدمات أي منها، مبا يف ذلك متطلبات أمن 

 .املعلومات

الئحة ويقصد بها ألغراض الئحة صناديق االستثمار  إمجالي قيمة أصول الصندوق: −

اليت يتم تقييمها وفقًا لكيفية تقييم  صناديق االستثمار العقاري، قيمة أصول الصندوق

 األصول املذكورة يف شروط وأحكام الصندوق.

اذج اختبارات يقصد به ألغراض الئحة صناديق االستثمار، إعداد من اختبار التحمل: −

التحمل وأساليب حتليل احلاالت االفرتاضية للمخاطر اليت يواجهها الصندوق، وسياسة 

مدير الصندوق يف التعامل معها، وحتليل مستوى احلساسية لقياس مستوى تذبذب 

على  –أسعار وحدات الصناديق االستثمارية للمتغريات اليت تؤثر فيها، ويشمل ذلك 

قيام مدير الصندوق مبحاكاة افرتاضية ملخاطر السيولة  –سبيل املثال ال احلصر 

والسياسة اليت سيتبعها ملواجهة تلك املخاطر، ونتائج هذه احملاكاة االفرتاضية؛ لتقييم 

 السياسة املتّبعة من قبله بهذا الشأن وحتديد سبل تطويرها.

ب إدارة أوراق مالية عائدة لشخص آخر يف حاالت تستدعي التصرف حبس إدارة: −

 التقدير، أو تشغيل صناديق االستثمار.

اختاذ القرارات االستثمارية لصناديق االستثمار  إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق: −

وحمافظ العمالء يف حاالت تستدعي التصرف حبسب التقدير، وتشغيل صناديق 

 االستثمار.

ار غري العقارية اختاذ القرارات االستثمارية لصناديق االستثم إدارة االستثمارات: −

  وحمافظ العمالء يف حاالت تستدعي التصرف حبسب التقدير.

يقصد به أينما ورد يف الئحة صناديق االستثمار، والئحة صناديق  إنهاء الصندوق: −

االستثمار العقاري، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفًقا للمدة أو احلدث احملدد يف 

بيع األصول وتوزيع مستحقات مالكي  شروط وأحكام الصندوق متضمنًة مرحلة

 الوحدات عليهم.
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أداة تنشأ مبوجبها مديونية أو تشكل إقرارًا مبديونية وتكون قابلة للتداول،  أداة دين: −

 تصدرها الشركات أو احلكومة، أو اهليئات العامة، أو املؤسسات العامة. 

 ويستثنى من ذلك اآلتي:

 به، ويكون هذا الدين مقابل قيمة واجبة أداة تؤدي إىل نشوء دين أو تشكل إقرارًا (1

الدفع مبوجب عقد لتوريد سلع أو خدمات، أو مقابل أموال مقرتضة لتسوية قيمة 

 واجبة الدفع مبوجب عقد لتوريد سلع أو خدمات. 

 شيك أو كمبيالة، أو شيك مصريف أو خطاب اعتماد. (2

أي أداة أخرى  ورقة نقدية، أو كشف يبني رصيد حساب مصريف، أو عقد إجيار، أو (3

 إلثبات تصرف يف ممتلكات.

 عقد تأمني. (4

أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي  أداة دين مدعومة بأصول: −

 أحكامها باآلتي: 

أن استحقاق محلة أداة الدين للعائد يعتمد كليًا على العوائد احملققة على أصول  (أ)

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة. 

)سواًء مبوجب ضمان أو غري ذلك( جتاه محلة أداة الدين بدفع أن الراعي غري ملزم  (ب)

 أي مبالغ مستحقة هلم مبوجب أداة الدين.   

أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي  أداة دين مرتبطة بأصول: −

 أحكامها باآلتي:

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

 ملنشأة ذات األغراض اخلاصة. ا

أن الراعي ملزم )سواءً مبوجب ضمان أو غري ذلك( جتاه محلة أداة الدين بدفع املبالغ  (ب)

 املستحقة هلم مبوجب أداة الدين. 

أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي  أداة دين مبنية على ديون: −

 أحكامها باآلتي:

ئد ال يعتمد على العوائد احملققة على أصول أن استحقاق محلة أداة الدين للعا  (أ)

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة. 

أن الراعي ملزم )سواءً مبوجب ضمان أو غري ذلك( جتاه محلة أداة الدين بدفع املبالغ  (ب)

 املستحقة هلم مبوجب أداة الدين. 
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دين أو أن القيمة االمسية ألداة الدين ُتدفع حلملة أداة الدين بتاريخ استحقاق أداة ال (ج)

 قبل ذلك.   

أداة دين ُيمنح حلاملها احلق يف حتويلها ألسهم يف الشركة  :أداة دين قابلة للتحويل −

 . امُلصدرة لتلك األداة

أداة دين ُيمنح حلاملها احلق يف تبديلها بأسهم يف شركة متلك  أداة دين قابلة للتبديل: −

أو يزيد على عدد األسهم  فيها الشركة املصدرة لتلك األداة عددًا من األسهم يساوي

 .اليت ميكن التبديل إليها مقابل أداة الدين القابلة للتبديل

-إدراج األوراق املالية يف السوق سواء يف السوق الرئيسية أو السوق املوازية، أو  اإلدراج: −

 تقديم طلب إىل السوق إلدراج األوراق املالية. -حيث يسمح سياق النص بذلك

يقصد بها ألغراض الئحة صناديق االستثمار، فئة التصنيف  الدرجة االستثمارية: −

املرتبطة مبخاطر ختلف عن السداد منخفضة نسبيًا واليت متنحها جهات التصنيف 

 االئتماني املعرتف بها.

ُيقصد به يف الئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق  :2الدخول املباشر إىل ُنظم السوق −

هلا الشخص من إدخال األوامر بشكل مباشر يف ُنُظم املالية، آلية فنية يتمّكن من خال

لغرض تنفيذ  -دون تّدخل أو إعادة إدخال لألوامر من قبل شخص آخر-التداول 

 .الصفقات

صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها يف السوق من خالل  االستحواذ: −

 تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة.

ت، تتضمن شركة معروضًا عليها مدرجة أسهمها يف صفقة، كيفما مت االندماج: −

 :السوق، وينتج عن هذه الصفقة أي من اآلتي

 .ضم الشركة املعروض عليها إىل شركة أخرى مدرجة أسهمها يف السوق (1

 .ضم الشركة املعروض عليها إىل شركة أخرى غري مدرجة أسهمها يف السوق (2

و أكثر )من ضمنها إنشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتني أ (3

 الشركة املعروض عليها(.

                                                      
م بتعريف مصطلح "الدخول املباشر إىل ُنظعمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

   .م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداًء من تاريخ السوق" 
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يقصد به قيام الشركة املدرجة بعرض أسهم جديدة على  االستحواذ العكسي: −

مساهمي شركة غري مدرجة بداًل من أسهمهم حبيث متثل هذه األسهم اجلديدة أكثر 

 % من أسهم الشركة املدرجة املتمتعة حبق التصويت بعد عملية االستحواذ.50من 
 

( من 2اإلشعار الواجب تقدميه إىل اهليئة مبوجب الفقرة الفرعية ) الطرح اخلاص: إشعار −

الفقرة )أ( من املادة العاشرة من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وُيقصد 

به ألغراض الئحة صناديق االستثمار: اإلشعار الواجب تقدميه إىل اهليئة مبوجب الفقرات 

( من الفقرة )أ( من املادة احلادية والثمانني من الئحة صناديق االستثمار 3و 2و 1الفرعية )

 1بالنسبة إىل الصناديق اخلاصة، وبالنسبة إىل الصناديق األجنبية، الفقرات الفرعية )

  ( من الفقرة )أ( من املادة التاسعة والتسعني من الئحة صناديق االستثمار.3و 2و

أسهم إضافية ملساهمي املصدر احلق يف االكتتاب فيها  طرح إصدار أسهم حقوق أولوية: −

 مبا يتناسب مع نسب متلكهم.  

طرح أسهم إضافية مع وقف العمل حبق  إصدار أسهم مع وقف العمل حبق األولوية: −

 . مساهمي املصدر يف أولوية االكتتاب فيها

ن طرح أسهم إضافية للمساهمني احلاليني، مدفوعة بالكامل م إصدار الرمسلة: −

 احتياطيات املصدر، بنسبة احلصص اليت ميتلكها أولئك املساهمني.  

األصول اليت تعترب أصواًل للعميل حسب ما مت بيانه يف الباب السابع من  أصول العميل: −

 الئحة مؤسسات السوق املالية.

 تعين أيًا من اآلتي: أصول غري قابلة للتسييل: −
 

 األصول الثابتة. (1

 ابلة للتحويل إىل نقد فورًا.املوارد املالية غري الق (2

 الودائع غري املتاحة للسحب خالل ثالثة أشهر أو أقل. (3

أصول غري نقدية، ليس هلا وجود مادي وهلا قدرة على تزويد املنشأة  أصول غري ملموسة: −

باخلدمات أو املنافع يف املستقبل واكتسبت املنشأة احلق فيها نتيجة أحداث وقعت أو 

وقد تكون األصول غري امللموسة قابلة للتمييز بشكل مستقل  عمليات متت يف املاضي.

)ميكن فصلها عن باقي األصول(، ومن أمثلة ذلك تكاليف التأسيس، العالمات 

التجارية، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعية، وحقوق االمتياز 
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ل مستقل مثل والرتاخيص. وقد تكون األصول غري امللموسة غري قابلة للتمييز بشك

 السمعة واملهارات والكفاءات اإلدارية وغري ذلك من العوامل اليت تكون الشهرة.

نشاط عادي لتصريف الشؤون اليومية للمصدر، وال يشمل ذلك  إطار النشاط العادي: −

  التعامالت العرضية أو غري املتكررة.

ة صناديق االستثمار يقصد بهم يف الئحة صناديق االستثمار والئح األطراف ذوو العالقة: −

  العقاري، ما يلي:

 مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن. (1

 أمني احلفظ وأمني احلفظ من الباطن. (2

 املطوِّر واملكتب اهلندسي. (3

 مدير األمالك، حيثما ينطبق. (4

 املقّيم املعتمد. (5

 مراجع احلسابات. (6

 جملس إدارة الصندوق. (7

تنفيذيني أو املوظفني لدى أيّ من األطراف أعضـاء جملس اإلدارة أو أيّ من املديرين ال (8

 أعاله.

 ( من صايف أصول صندوق االستثمار.%5أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ) (9

 أي شخص تابع أو مسيطر على أّي من األشخاص السابق ذكرهم. (10

  حبسب ما جرى بيانه يف الئحة مؤسسات السوق املالية. املالية امُلَعد مسبقًا: األوراق إعالن −
. 

إعسار فعلي، أو البدء بأي إجراءات تتعلق باإلعسار أو التصفية أو الرتتيب  سار:إع −

الطوعي مبوجب أنظمة اإلفالس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة يف اململكة أو يف أي 

 مكان آخر خارج اململكة.

 الية.حسب ما جرى بيانه يف املادة الثالثة من الئحة أعمال األوراق امل أعمال األوراق املالية: −

القيام بأعمال األوراق املالية من مؤسسة سوق مالية بشأن أي  أعمال متويل الشركات: −

 من اآلتي:

طرح أوراق مالية أو إصدارها أو التعهد بتغطيتها أو إعادة شرائها أو تبادهلا أو  (1

 استهالكها أو تعديل شروطها أو أي مسألة ذات عالقة.
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شاط جتاري، أو هيكلته، أو إدارته أو الطريقة اليت يتم بواسطتها متويل أي ن (2

السيطرة عليه أو تنظيمه أو تقديم التقارير عنه، أو شروط أي مما سبق، أو   ما 

 يتعلق باألشخاص القائمني بذلك.

 أي شراء فعلي أو مقرتح للسيطرة أو عمليات ذات عالقة. (3

 دمج أو فك الدمج أو إعادة اهليكلة. (4
 

 فيما يتعلق بأمر من عميل: أمر: −

 مر صادر إىل مؤسسة سوق مالية من عميل لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.أ (1

أي أمر آخر صادر من عميل إىل مؤسسة سوق مالية لتنفيذ صفقة يف ظروف تؤدي  (2

 إىل نشوء واجبات مشابهة لتلك اليت تنشأ عن أمر لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.

حلساب كما يشمل أي قرار من مؤسسة سوق مالية لتنفيذ صفقة حسب تقديرها 

عميل، أو حلساب صندوق استثمار تديره، أو لغرض جتميع أوامر عمالئها وفًقا لالئحة 

 سلوكيات السوق، وال يشمل معنى األمر أي طلبات لشراء أوراق مالية من إصدار جديد.

األموال اليت تعترب أموااًل عائدة للعميل حسب ما مت بيانه يف الباب السابع  أموال العميل: −

 ؤسسات السوق املالية.من الئحة م

شخص يرخص له مبوجب الئحة مؤسسات السوق املالية للقيام بنشاطات  أمني احلفظ: −

 حفظ األوراق املالية.

 أي من اآلتي: أمني حفظ خارجي: −

بنك يوفر خدمات احلفظ ويكون مرخصًا له كبنك جتاري من سلطة خارج  (1

 اململكة تعرتف بها اهليئة.

ص له بهذه الصفة من سلطة خارج اململكة تعرتف بها مركز إيداع أوراق مالية مرخ (2

 اهليئة. 

منشأة استثمارية مرخص هلا بتوفري خدمات احلفظ وتكون عضوًا يف سوق أوراق   (3

 مالية أو سوق عقود مستقبلية تعرتف بها اهليئة.

طرف ثالث يتعاقد معه أمني احلفظ للقيام ببعض أو  أمني حفظ الصندوق من الباطن: −

  احلفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.كل مهام أمني
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وتاريخ  50نظام اإلفالس الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ أنظمة اإلفالس: −

هـ، أو أي نصوص معمول بها تتعلق باإلعسار أو اإلفالس مبوجب نظام 28/5/1439

 الشركات، أو أي نظام آخر يتناول تنظيم املسائل املتعلقة باإلفالس يف اململكة.

هو نوع من أنواع فك الدمج ُتوزع فيه مجيع أو جزء من األسهم يف الكيان  :االنفصال −

املنفصل، املقرر تشكيله ليحتفظ باألصول، على مساهمي الشركة املدرجة يف صورة 

أرباح نسبًة وتناسبًا، وينتج عن ذلك انفصال الكيانني انفصااًل كاماًل من خالل صفقة 

ا طرح حصة من أسهم الكيان املنفصل، املقرر واحدة. وجيوز يف عملية االنفصال أيًض

تشكيله لالحتفاظ باألصول، على اجلمهور من خالل طرح عام وإدراج تلك األسهم يف 

 السوق.   

هو نوع من أنواع عمليات فك االندماج تعرض فيها الشركة  االنفصال االستبدالي: −

قرر تشكيله املدرجة على مساهميها مجيع أو بعض أسهم الكيان املنفصل، امل

لالحتفاظ باألصول، مقابل أسهمهم يف الشركة املدرجة، واليت ستستحوذ عليها 

 الشركة املدرجة كأسهم خزينة.

 تعين أيًا من اآلتي: أوراق مالية: −

 األسهم. (1

 أدوات الدين. (2

 مذكرة حق االكتتاب. (3

 الشهادات. (4

 الوحدات. (5

 عقود اخليار. (6

 العقود املستقبلية. (7

 عقود الفروقات. (8

 أمني طويل األمد.عقود الت (9

 أي حق أو مصلحة يف أي مما ورد حتديده يف الفقرات من األوىل وحتى التاسعة أعاله. (10
 

برنامج يصدر بشأنه نشرة إصدار واحدة وفقاً لقواعد طرح األوراق املالية  برنامج إصدار: −

وااللتزامات املستمرة، ميكن أن يصدر مبوجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين 

 ابلة للتحويل يف املستقبل، وفق ما هو موضح يف نشرة اإلصدار.  الق
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 البنك املركزي السعودي. البنك املركزي: −

منشأة حاصلة على ترخيص مبمارسة األعمال املصرفية مبوجب أنظمة  بنك حملي: −

 اململكة.

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو  تابع: −

يف كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. ويف أي مما سبق تكون  يشرتك معه

 السيطرة بشكل مباشر أو غري مباشر.

التقرير املعّد وفقًا ملتطلبات الفقرة )ج( من املادة الثالثة واألربعني من  تقرير املالءمة: −

 الئحة مؤسسات السوق املالية.

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. "تداول": −

طرح أوراق مالية من خالل منصة متويل مجاعي  تمويل اجلماعي باألوراق املالية:ال −

باألوراق املالية على مشرتكي تلك املنصة، وذلك بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص 

 .هلا يف ممارسة أعمال الرتتيب

أو تقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح األوراق املالية أو الرتتيب للتعهد بتغطيتها،  الرتتيب: −

 تقديم االستشارات يف أعمال متويل الشركات.

حيث يسمح سياق النص بذلك -تسجيل األوراق املالية لدى اهليئة، أو  التسجيل والطرح: −

 تقديم طلب للهيئة للتسجيل وقبول اإلدراج. -

تقديم طلب  -حيث يسمح سياق النص بذلك -تسجيل األسهم لدى اهليئة، أو التسجيل: −

 م لغرض اإلدراج املباشر يف السوق املوازية. للهيئة لتسجيل األسه

حتديد وشرح بنود الفروقات بني جمموعتني من السجالت، وال تشمل التسوية  التسوية: −

 إجراء التصحيحات الضرورية.

يقصد به، وفقًا لتقدير اهليئة، التعاون الفعلي مبوجب اتفاق )سواًء  التصرف باالتفاق: −

اهم )سواًء أكان رمسيًا أم غري رمسي( بني أشخاص أكان ملزمًا أم غري ملزم( أو تف

ليسيطروا )سواءً بشكل مباشر أم غري مباشر، باستثناء امللكية غري املباشرة عن طريق 

اتفاقية املبادلة أو عن طريق صندوق استثماري ال يكون ملالك وحداته أي حق يف قرارات 

ل ملكية مباشرة أو غري استثماره( على شركة، من خالل استحواذ أي منهم )من خال

مباشرة( على أسهم تتمتع حبق التصويت يف تلك الشركة. ويفسر مصطلح "األشخاص 

 .الذين يتصرفون باالتفاق" وفقًا لذلك
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ومبا ال يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سُيعّد األشخاص املذكورون أدناه، على سبيل 

رين يف ذات الفئة ما مل يثبت املثال ال احلصر، ممن يتصرفون باالتفاق مع أشخاص آخ

 خالف ذلك:

 .األشخاص األعضاء يف ذات اجملموعة (1

 .أقارب الشخص (2

شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية )خبالف ما يقوم به بنك يف سياق عمله  (3

املعتاد( إىل العارض أو األشخاص األعضاء يف ذات اجملموعة مع ذلك الشخص لغرض 

 أدوات دين قابلة للتحويل. شراء أسهم تتمتع حبقوق التصويت أو

أو يف مستوى األهلية جلهة رأي يف مستوى األهلية االئتمانية  التصنيف االئتماني: −

 االئتمانية لورقة مالية، باستخدام رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.

يقصد بها أينما وردت يف الئحة صناديق االستثمار، والئحة صناديق  تصفية الصندوق: −

ر العقاري، فرتة أقصاها ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ إنهاء الصندوق، االستثما

ويتوجب خالهلا تصفية أصول الصندوق بالكامل وفًقا ألحكام الئحة صناديق 

 االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري.

أو التعامل يف ورقة مالية، سواء بصفة أصيل أم وكيل، ويشمل التعامل البيع  التعامل: −

 الشراء أو إدارة االكتتاب يف األوراق املالية، أو التعهد بتغطيتها.

 التعليق املؤقت للتداول يف األوراق املالية املدرجة خالل فرتة التداول.  التعليق املؤقت: −
 

أي توجيه، أو اختيار، أو قبول، أو رسالة أخرى مهما كان نوعها، يتم  التعليمات: −

 ل "نظام تداول" أو من خالل "نظام اإليداع بنظام تداول".إرساهلا أو استقباهلا من خال

أداء العمليات املتعلقة بصناديق االستثمار، مبا يف ذلك حساب  تشغيل صناديق االستثمار: −

 صايف قيمة أصوهلا، وإدارة طلبات االشرتاك واالسرتداد يف وحداتها.

لتزامات املستمرة املستند يعين لغرض قواعد طرح األوراق املالية واال تعميم املساهمني: −

املطلوب يف حاالت معينة لتعديل رأس مال املصدر؛ بغرض متكني املساهمني من 

 التصويت يف اجلمعية العامة ذات العالقة بناًء على إدراك ودراية.

االندماج أو إعادة التنظيم اجلوهريان، ويشمل إعادة اهليكلة  تغيريات هيكلية:  −

من قواعد طرح األوراق املالية  احلادية واألربعني( من املادة 6اجلوهرية طبقًا للفقرة )

 وااللتزامات املستمرة.  
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هي إحدى أنواع صفقات فك الدمج حيث تبيع فيها الشركة املدرجة جزًءا من  التنحية: −

أصوهلا أو أعماهلا أو إحدى شركاتها التابعة من خالل نقلها بالكامل إىل كيان أو 

الكيانات القانونية املستحوذة( أو سيتم تأسيسها، أو نقلها إىل كيانات متعددة قائمة )

 اجلمهور مقابل نقد أو أسهم يف الكيان القانوني املستحوذ ُتمنح إىل الشركة املدرجة.  

 أي من اآلتي: جهات القطاع املالي: −

 البنوك. (1

 مؤسسات السوق املالية. (2

 .األشخاص االعتباريون املشاركون يف أعمال منح االئتمان (3

 شركات التأمني. (4

 شركات التمويل. (5

 التابعون ألي من اجلهات الواردة أعاله. (6

 أي جهة أخرى ترى اهليئة ضرورة تضمينها أو اعتبارها من جهات القطاع املالي. (7
 

تعين يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، والتعليمات اخلاصة  اجلمهور: −

لطروحات األولية، وتعليمات إصدار شهادات اإليداع بتنظيم آلية االستقرار السعري ل

 خارج اململكة، األشخاص غري املذكورين أدناه:  

 تابعي املصدر.      (1

 املساهمني الكبار يف املصدر. (2

 أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.  (3

 أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر.  (4

 وكبار التنفيذيني لدى املساهمني الكبار يف املصدر.  أعضاء جمالس اإلدارة (5

 ( أعاله.  5أو 4 ، 3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف ) (6

، أو  4،5 ، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم يف ) (7

 ( أعاله. أو  6

أكثر من فئة  %( أو5األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معًا وميلكون جمتمعني ) (8

 .األسهم املراد إدراجها

جمموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االسرتاتيجية للشخص. وُيَعّد  اجلهاز اإلداري: −

جملس إدارة شركة املساَهمة أو جملس مديري الشركة ذات املسؤولية احملدودة اجلهاز 

 اإلداري هلا.
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يف الدولة اليت ُأسست فيها وكالة  اجلهة اإلشرافية الرئيسة اجلهة اإلشرافية األجنبية: −

 التصنيف االئتماني األجنبية.

الشخص االعتباري املصنَّف مستوى أهليته االئتمانية صراحًة أو ضمنًا  اجلهة املصنَّفة: −

يف التصنيف االئتماني )ويشمل ذلك ُمصدر األوراق املالية املراد تصنيفها( سواًء أكان 

أقدم املعلومات الالزمة لتصنيف مستوى أهليته االئتمانية ذلك بناًء على طلبه أم ال وسواًء 

 أم ال.

ُيقصد به يف الئحة وكاالت التصنيف االئتماني،  احلد األدنى ملتطلبات الرتخيص: −

)حيثما ينطبق( من الئحة  10و 9و 8متطلبات الرتخيص حسبما هو حمدد يف املواد 

 وكاالت التصنيف االئتماني.

حملي باسم مؤسسة سوق مالية ويستويف الشروط  حساب لدى بنك حساب عميل: −

 املنصوص عليها يف قواعد أموال العمالء.

أي  يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ، حساب يكون ملديره سلطة تقديرية فيه: −

حساب لدى مؤسسة سوق مالية مرخص هلا مبمارسة أعمال اإلدارة تكون هلا صالحية 

ات العالقة، دون احلاجة للحصول على موافقة مسبقة من اختاذ القرارات االستثمارية ذ

 صاحب احلساب.

حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق مالية، أو ترتيب قيام  احلفظ: −

 شخص آخر بذلك. ويشمل احلفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة.

ها من مجيع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم شركة وميكن ممارست حقوق تصويت: −

 خالل مجعية عمومية.

الشخص املسؤول عن رعاية املنشأة ذات األغراض اخلاصة وفقًا ألحكام  الراعي: −

 القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

أي شخص طبيعي يدير عمليات أي شخص ويشمل العضو املنتدب  رئيس تنفيذي: −

 والرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وما يعادله.

كل من أشكال الضمان املعرتف به مبوجب أنظمة اململكة الذي ميكن أي ش رهن: −

 تنفيذه بشأن ورقة مالية.
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يقصد بها يف الئحة مؤسسات السوق املالية والئحة وكاالت التصنيف  :3الروابط الوثيقة −

والئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق االئتماني والئحة مراكز مقاصة األوراق املالية، 

قة بني شخص )يكون مقدم طلب الرتخيص، أو مؤسسة السوق املالية، أو العال، املالية

، أو السوق، أو مركز وكالة التصنيف االئتماني املرخص هلا، أو مركز املقاصة

 ( وأي من األشخاص اآلتي بيانهم:اإليداع

 مسيطر على ذلك الشخص. (1

 شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص. (2

 ى ذلك الشخص.شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر عل (3

 ( أعاله.3( أو )2( أو )1شركة مسيطر عليها من أي من األشخاص املشار إليهم يف ) (4

هو تسوية كل من سعر الوحدة احملتسب وفقاً للقوائم املالية والذي  سعر الوحدة املزدوج: −

ُتسجل فيه اخلسائر االئتمانية املتوقعة على القوائم املالية للصندوق، مع سعر الوحدة 

 سب ألغراض التعامل.احملت

شخص تقوم من خالله مؤسسة السوق املالية بتنفيذ صفقة بهامش تغطية  مسسار وسيط: −

 حلساب عميل.

سهم أي شركة أينما كان مكان تأسيسها. ويشمل تعريف "سهم" كل أداة  سهــم: −

 تكون هلا خصائص رأس املال. 

ث يسمح سياق النص بذلك . وتشمل حيالسوق األساسية أو نظام التداول البديل :4السوق −

أي جلنة، أو جلنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل ميكن أن يكلَّف 

يف الوقت احلاضر بالقيام بأٍي من وظائف السوق. وعبارة "يف السوق" تعين أي نشاط يتم 

 . من خالل أو بواسطة التجهيزات اليت توفرها السوق

                                                      
امُلعّدل " الروابط الوثيقةبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة ريف مصطلح "الروابط الوثيقة" ، على أن يستمر العمل بتعم1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداءً من تاريخ 

م 4/10/2004هـ املوافق 20/8/1425( وتاريخ 2004-11-4يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

م، واليت ُيمكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: 5/1/2022هـ املوافق 2/6/1443( وتاريخ 2022-5-5واملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )

(https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulati

ons_and_Rules_of_ar.pdfوذلك حتى تاريخ العمل بالتعريف امُلعدل ،).

ابتداًء من امُلعّدل " السوقبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم

الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة ، على أن يستمر العمل بتعريف مصطلح "السوق" م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444تاريخ 

م واملعدلة بقرار 4/10/2004هـ املوافق 20/8/1425( وتاريخ 2004-11-4وجب قرار جملس اهليئة رقم )السوق املالية وقواعدها الصادرة مب

م، واليت ُيمكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: 5/1/2022هـ املوافق 2/6/1443( وتاريخ 2022-5-5جملس اهليئة رقم )

(https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulati

of_ar.pdfons_and_Rules_وذلك حتى تاريخ العمل بالتعريف امُلعدل ،).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
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  مزاولة العمل يف تداول األوراق املالية يف اململكة.سوق مرخص هلا يف :5السوق األساسية −

السوق اليت ُتتداول فيها األسهم اليت مت تسجيلها وطرحها مبوجب  السوق الرئيسية: −

 الباب الرابع من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

طرحها مبوجب الباب السوق اليت ُتتداول فيها األسهم اليت مت تسجيلها و السوق املوازية: −

 الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

القدرة على التأثري على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غري  السيطرة: −

مباشر، منفردًا أو جمتمعًا مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة 

% أو أكثر من 30التصويت يف شركة. )ب( حق تعيني  % أو أكثر من حقوق30تساوي 

 " وفقًا لذلك.املسيطرأعضاء اجلهاز اإلداري، وتفسر كلمة "

ُيقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ: القدرة على التأثري يف أفعال أو  السيطرة: −

قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر )باستثناء امللكية غري املباشرة عن 

يق اتفاقية املبادلة أو عن طريق صندوق استثماري ال يكون ملالك وحداته أي حق يف طر

قرارات استثماره(، منفردًا أو جمتمعًا مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق، 

% أو أكثر من حقوق 30من خالل امتالك )بشكل مباشر أو غري مباشر( نسبة تساوي 

 ملسيطر" وفقًا لذلك.التصويت يف شركة، ويفسَّر مصطلح "ا

 أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة. شخص: −

العضو املنتدب، أو عضو جملس إدارة، أو كبار التنفيذيني أو أي  شخص ذو صلة: −

مساهم ميتلك نسبة كبرية من األسهم يف شركة تكون أوراقها املالية مدرجة، أو أي 

 ه هذا التعريف.شخص ذي عالقة بشخص ينطبق علي

 شخص ذو عالقة: −

يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بكبار التنفيذيني أو عضو جملس إدارة أو  (1

 مساهم فرد ميتلك نسبة كبرية من األسهم، أي من اآلتي بيانهم:

 الزوج والزوجة واألوالد القصر )يشار إليهم جمتمعني بـ"عائلة الفرد"(. )أ(

ي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منهم أي شركة تكون للفرد أو أل )ب(

جمتمعني، أو تكون للفرد وألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منهم 

                                                      
ابتداًء من " األساسية بتعريف مصطلح "السوقعمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) قًا لقرار جملس اهليئة رقموف   5

 .   م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444تاريخ 
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جمتمعني، أي مصلحة يف رأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر 

 مبا يتيح هلم القدرة على:

% يف  30التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على •

 العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل. اجلمعية

أو تعيني أو عزل أعضاء جملس اإلدارة املالكني لغالبية حقوق  •

التصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم 

 املسائل.

 يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بشركة متلك نسبة كبرية من األسهم: (2

ة هلا، أو قابضة هلا، أو تابعة زميلة هلا أي شركة أخرى تكون تابع )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(

ورد تعريفها يف الفقرة )أ( أو الفقرة )ب( جمتمعتني، أي  شركة أخرى

مصلحة يف رأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر مبا يتيح هلم 

 القدرة على:

% يف 30التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على  •

 اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.

جملس اإلدارة املالكني لغالبية حقوق  أو تعيني أو عزل أعضاء •

التصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم 

 املسائل.

 ُيقصد به مؤسسة السوق املالية. الشخص املرخص له: −

 من الئحة أعمال األوراق املالية. 1أي من األشخاص احملددين يف امللحق  شخص مستثنى: −

 يئة ألداء وظيفة واجبة التسجيل.شخص مسجل لدى اهل الشخص املسجل: −

حسبما جرى إيضاحه يف الفقرة )ب( من املادة الرابعة من الئحة  الشخص املطلع: −

 سلوكيات السوق.
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 شركة استثمارية: −

أي شركة متلك، أو تكون عضوًا يف جمموعة متلك أصواًل صافية ال تقل قيمتها  (1

 عن عشرة ماليني ريال سعودي.

ي شركة تضامن، أو منشأة أخرى متلك أصوالً صافية أي شراكة غري مسجلة، أو أ (2

 ال تقل قيمتها عن عشرة ماليني ريال سعودي.

شخصًا يتصرف بصفة عضو جملس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص  (3

اعتباري ويكون مسؤواًل عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك 

 (.2(، أو )1ة )الشخص االعتباري التعريف الوارد يف الفقر

 فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.شركة تابعة:  −

 شركة تأمني خاضعة إلشراف مؤسسة النقد. شركة تأمني: −

الشركة احلاصلة على ترخيص ملمارسة نشاط التمويل مبوجب أنظمة  شركة متويل: −

 اململكة.

 وراق املالية مدرجة يف السوق.هي أي شركة هلا أي نوع من أنواع األ شركة مدرجة: −

شركة مدرجة أسهمها يف السوق ُيقدم عرض بشأنها، أو  الشركة املعروض عليها: −

تكون أسهمها حمل صفقة بيع وشراء خاصة. ويفسر مصطلح "الشركة املعروض عليها 

 احملتملة" وفقًا لذلك.

وبة مبوجب العقود اليت حتتوي البياناِت واألحكاَم املطل شروط وأحكام الصندوق: −

أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري، ويتم توقيعها بني 

 مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

شروط كتابية تقدم لعميل تقوم مبوجبها مؤسسة سوق مالية  شروط تقديم اخلدمات: −

 بتنفيذ أعمال األوراق املالية مع عميل أو حلسابه.

 ت أو أدوات أخرى تعطي حقوقًا تعاقدية أو حقوق ملكية وذلك:أي شهادا الشهادات: −

فيما يتعلق بأي أسهم أو أدوات دين أو مذكرة حق اكتتاب اليت تشكل ورقة مالية  (1

 ميلكها شخص )عدا الشخص الذي مينح احلق مبوجب الشهادة أو األداة(.

 وجيوز نقل ملكيتها دون موافقة ذلك الشخص. (2

أو أدوات تعطي حقوقًا تعاقدية أو حقوق ملكية من نوع  ويستثنى من ذلك أي شهادات

عقود اخليار، أو العقود املستقبلية، أو عقود الفروقات، ويستثنى من ذلك أيضًا أي 
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شهادة أو أداة تعطي حقًا فيما يتعلق بورقتني ماليتني أو أكثر أصدرها أشخاص 

 خمتلفون.

ك )األسهم العادية أو االحتياطيات أصول ممّولة من حقوق املال :6صايف األصول السائلة −

 املعلنة أو غريها من األرباح املبقاة( غري مرهونة ومتاحة لتغطية خماطر األعمال العامة.

يقصد به إمجالي ، ألغراض الئحة صناديق االستثمار العقاري صايف أرباح الصندوق: −

يت حتّملها عوائد صندوق االستثمار العقاري بعد خصم إمجالي املصروفات والرسوم ال

 .باستثناء مكونات الدخل الشامل اآلخر الصندوق

الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق يقصد بها ألغراض  صايف قيمة األصول: −

 االستثمار العقاري، صايف قيمة أصول الصندوق مقسومة على عدد الوحدات القائمة.

ستثمار والئحة يقصد بها ألغراض الئحة صناديق اال صايف قيمة أصول الصندوق: −

 صناديق االستثمار العقاري، إمجالي قيمة أصول الصندوق خمصومًا منها اخلصوم.

التعامل تقوم بإدخال أوامر بيع نشاط مؤسسة سوق مالية مرخص هلا ب :7صانع السوق −

األوراق املالية وفقًا ملا لتلك  بشكل مستمر لغرض توفري السيولةألوراق مالية وشراء 

 .السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءاتتصدره اهليئة أو 

صفقة تتضمن البيع والشراء ألسهم شركات )تتمتع حبق  صفقة البيع والشراء اخلاصة: −

التصويت( مدرجة أسهمها يف السوق، جيري التفاوض عليها بني العارض واملساهم البائع 

يف الشركة املعروض عليها بشكل خاص من دون تقديم عرض أو مشاركة باقي 

 ساهمني يف الشركة املعروض عليها.امل

الصفقة اليت تقوم املنشأة ذات األغراض اخلاصة من خالهلا باحلصول  صفقة التمويل: −

على متويل عن طريق إصدار أدوات دين ويشمل ذلك االستحواذ على األصول الالزمة 

أي لتحقيق العوائد املستحقة مبوجب أدوات الدين أو نقل تلك األصول أو استخدامها ب

 شكل آخر، ويشمل ذلك أيضًا إصدار أدوات الدين.

                                                      
" صايف األصول السائلةبتعريف مصطلح "ل عمم، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

.م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداًء من تاريخ 

امُلعّدل " صانع السوقبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة ، على أن يستمر العمل بتعريف مصطلح "صانع السوق" م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداءً من تاريخ 

م 4/10/2004هـ املوافق 20/8/1425( وتاريخ 2004-11-4يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

م، واليت ُيمكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: 5/1/2022هـ املوافق 2/6/1443( وتاريخ 2022-5-5واملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )

(https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regul

ations_and_Rules_of_ar.pdfوذلك حتى تاريخ العمل بالتعريف امُلعدل ،).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
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 التجاري قصرية األجل. تعين الودائع وعقود التمويل صفقات سوق النقد: −

 صفقة تقرض فيها مؤسسة السوق املالية العميل جزءًا من قيمتها. صفقة بهامش تغطية: −

 صفقة يف ورقة مالية مشروطة االلتزام. صفقة مشروطة االلتزام: −

ُيقصد بها يف الئحة مؤسسات السوق املالية: األب واألم والزوج والزوجة  :صلة قرابة −

 واألوالد.

 صندوق االستثمار املؤسس خارج اململكة. الصندوق األجنيب: −

برنامج استثمار مشرتك يهدف إىل إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه  صندوق االستثمار: −

 الصندوق مقابل رسوم حمددة. باملشاركة مجاعيًا يف أرباح الربنامج، ويديره مدير

برنامج استثمار عقاري مشرتك يهدف إىل إتاحة الفرصة  صندوق االستثمار العقاري: −

للمستثمرين فيه للمشاركة مجاعيًا يف أرباح الربنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل 

 رسوم حمددة.

ته يف السوق صندوق استثمار عقاري ُتتداول وحدا صندوق االستثمار العقاري املتداول: −

الرئيسية أو السوق املوازية، ويتمثل هدفه االستثماري الرئيس يف االستثمار يف عقارات 

مطورة تطويراً إنشائيًا، قابلة لتحقيق دخلٍ دوريٍ وتأجريٍي، وتوزَّع نسبة حمددة من صايف 

أرباح الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات يف هذا الصندوق خالل فرتة عمله، وذلك 

 سنوي حبد أدنى. بشكل

 أي صندوق استثمار ال يكون صندوق استثمار مفتوح. صندوق استثمار مغلق: −

هو صندوق استثمار مغلق، ُتتداول وحداته يف السوق  صندوق االستثمار املغلق املتداول: −

 الرئيسية أو السوق املوازية. 

بطرح  صندوق استثمار ذو رأس مال متغري، تزداد وحداته صندوق استثمار مفتوح: −

وحدات جديدة أو تنقص باسرتداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، وحيق 

ملالكي الوحدات فيه اسرتداد قيم وحداتهم يف هذا الصندوق وفقًا لصايف قيمتها يف 

أيام التعامل املوضحة يف شروط وأحكام الصندوق وذلك وفقًا لالئحة صناديق 

 االستثمار.

ستثمار يتمثل هدفه الوحيد يف االستثمار يف األوراق املالية صندوق ا صندوق أسواق النقد: −

 قصرية األجل وصفقات سوق النقد وفقًا لالئحة صناديق االستثمار.

صندوق هدفه االستثماري الرئيس محاية رأس املال امُلستثمر  صندوق محاية رأس املال: −

 .من قبل مالكي الوحدات وإعادته إليهم يف موعد مستقبلي ُمحدد سلفًا
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صندوق استثمار مؤسس يف اململكة ال يكون صندوقاً عاماً وميكن  الصندوق اخلاص: −

طرح وحداته على مستثمرين يف اململكة وفقًا لألحكام الواردة يف الباب اخلامس من 

 الئحة صناديق االستثمار.

مؤسس يف اململكة وميكن طرح وحداته من قبل مدير صندوق استثمار  الصندوق العام: −

ق على مستثمرين يف اململكة وفقًا لألحكام الواردة يف الباب الرابع من الئحة الصندو

 صناديق االستثمار بأي طريقة غري الطرح اخلاص.

حبسب ما جرى بيانه يف املادة الثالثة واخلمسني من الئحة  الصندوق العام املتخصص: −

 صناديق االستثمار.

فه االستثماري الرئيس االستثمار هو صندوق خاص يتمثل هد الصندوق العقاري اخلاص: −

 خارج اململكة. أصوهلامجيع  يف العقار، وال يشمل ذلك الصناديق اليت تستثمر

صندوق استثمار هدفه االستثماري الرئيس استثمار مجيع أصوله يف  الصندوق القابض: −

 صناديق استثمار أخرى.

 رئيسية أو السوق املوازية.صندوق استثمار ُتتداول وحداته يف السوق ال الصندوق املتداول: −

صندوق استثمار هدفه االستثماري الرئيس استثمار مجيع أصوله يف  الصندوق املغذي: −

 صندوق استثمار آخر.

صندوق استثمار يتمثل هدفه االستثماري الرئيس يف تتبع أداء مؤشر  صندوق املؤشر: −

 .حمدد

الرئيسية أو السوق  وقصندوق مؤشر ُتتداول وحداته يف الس صندوق املؤشر املتداول: −

 املوازية.

يعين الضمان ألغراض قواعد أموال العمالء وقواعد أصول العمالء، مااًل أو  ضمان: −

أصاًل سدد العميل قيمته بالكامل، وحتتفظ به مؤسسة السوق املالية أو يكون حتت 

 إشرافها، سواء حلسابها، أو مبوجب شروط وديعة أو رهن أو ترتيبات رهن أخرى.

ُيقصد به يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة: الشخص الذي  ح:الطار −

يقدم عرضًا، أو يدعو شخصًا لتقديم عرض يؤدي يف حال قبوله إىل إصدار أو بيع أوراق 

مالية، إما بواسطته، وإما بواسطة شخص آخر مت عمل ترتيبات معه إلصدار األوراق 

الئحة االندماج واالستحواذ، أي شخص يقدم أو ينوي تقديم  املالية أو بيعها. وُيقصد به يف

 عرض استحواذ خيضع لالئحة االندماج واالستحواذ.
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ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، يعين طرح  طرح خاص: −

األوراق املالية الذي يقع ضمن إحدى حاالت الطرح الواردة يف املادة الثامنة من قواعد 

( 1ح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة؛ وألغراض الئحة صناديق االستثمار، يعين طر

طرح وحدات يف صندوق خاص يقع ضمن حاالت الطرح الواردة يف الفقرة )أ( من املادة 

يف صندوق أجنيب يقع  لألوراق املالية ( طرحًا2الثمانني من الئحة صناديق االستثمار أو 

اردة يف الفقرة )أ( من املادة الثامنة والتسعني من الئحة صناديق ضمن حاالت الطرح الو

 .االستثمار

حسب ما جرى بيانه يف املادة التاسعة من قواعد طرح األوراق املالية  طرح حمدود: −

 وااللتزامات املستمرة.

 يقصد به يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، ما يلي:  طرف ذو عالقة: −

 ي املصدر.    تابع (1

 املساهمني الكبار يف املصدر.   (2

 أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.  (3

 أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر.  (4

 أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني الكبار يف املصدر.  (5

 ( أعاله. 5أو  4، 3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف ) (6

 ( أعاله.  6أو  5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه يف ) (7

قصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ، شخص )سواء أكان يتصرف باالتفاق مع يو

العارض أو الشركة املعروض عليها أو أي من شركاتهم التابعة، أم ال يتصرف باالتفاق 

، بشكل مباشر أو غري مباشر، بأسهم العارض أو الشركة معهم( ميلك أو يتعامل

املعروض عليها سواًء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص )زيادة 

سواًء كانت -على مصاحله االعتيادية كمساهم( لديه مصلحة أو مصلحة حمتملة 

طرف ذو عالقة مع فيما سينتج عن االستحواذ أو االندماج أو -شخصية أم مالية أم جتارية 

كل من العارض والشركة املعروض عليها. ومبا ال يتعارض مع التطبيق العام هلذا 

 :اآلتي-على سبيل املثال ال احلصر -التعريف، يشمل التعريف 

شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية )خبالف ما يقوم به بنك يف سياق عمله  (1

 .املعتاد( إىل العارض أو الشركة املعروض عليها

 .عضو جملس إدارة يف العارض والشركة املعروض عليها )أو أي من تابعيهما( (2
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% أو أكثر يف العارض والشركة املعروض عليها )سواء بشكل 20شخص ميلك  (3

 .منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه باالتفاق(

مساهم كبري يف العارض ويكون يف الوقت نفسه عضوًا يف جملس إدارة يف  (4

 روض عليها أو العكس.الشركة املع

ُيقصد به يف الئحة مؤسسات السوق املالية، ويف تعريف مصطلح "عميل  الطرف النظري: −

 مؤسسي" الوارد يف قائمة املصطلحات أي من اآلتي بيانهم:

 مؤسسة النقد. (1

 السوق، أو أي سوق مالية تعرتف بها اهليئة. (2

 مركز اإليداع. (3

 مركز املقاصة. (4

 مؤسسة سوق مالية. (5

 .بنك حملي (6

 شركة تأمني حملية. (7

 مستثمر أجنيب مؤهل. (8

 منشأة خدمات مالية غري سعودية. (9

 وفيما عدا ذلك، فإن الطرف النظري يعين الطرف اآلخر يف صفقة.  

يعين يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة أي طلب يقدم للسوق  طلب إدراج: −

 إلدراج أوراق مالية من أي نوع.

ص يقدم أو ينوي تقديم عرض، ويشمل املصطلح )حيثما يرد يف الئحة أي شخ العارض: −

االندماج واالستحواذ( أي شخص أو أشخاص يتصرف العارض باالتفاق معهم. ويفسر 

 مصطلح "العارض احملتمل" وفقًا لذلك. 

باستثناء العروض -ُيقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ: أي عرض عام  العرض: −

خاضع لالئحة االندماج واالستحواذ ومقدم -الشركة املعروض عليهااملقدمة من ذات 

إىل مجيع حاملي األسهم اليت تتمتع حبق التصويت، يف الشركة املعروض عليها، وذلك 

 :ألي من الغرضني اآلتيني

 .شراء أسهم تتمتع حبق التصويت يف الشركة املعروض عليها (1

 .تفعيل االندماج مع الشركة املعروض عليها (2
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إشارة يف الئحة االندماج واالستحواذ إىل مصطلح "عرض" أو "عرض حمتمل" ُيقصد وأي 

 :بها أي من اآلتي

 .اندماج أو اندماج حمتمل (1

عرض أو عرض جزئي لغرض السيطرة، أو عرض حمتمل أو عرض جزئي حمتمل  (2

 .لغرض السيطرة

 .عرض جزئي أو عرض جزئي حمتمل ليس لغرض السيطرة (3

-ثناء العروض املقدمة من ذات الشركة املعروض عليها باست-عرض  العرض اجلزئي: −

خاضع لالئحة االندماج واالستحواذ مقدم إىل كل من حيمل أسهمًا تتمتع حبق التصويت 

يف الشركة املعروض عليها لغرض متلك حصة من أسهم تتمتع حبق التصويت يف 

 الشركة املعروض عليها.

السوق املالية: عضو جملس اإلدارة الذي ُيقصد به يف الئحة مؤسسات  العضو التنفيذي: −

 يكون متفرغاً يف اإلدارة التنفيذية ملؤسسة السوق املالية ويشارك يف األعمال اليومية هلا.

ُيقصد به يف الئحة مؤسسات السوق املالية: عضو جملس إدارة غري  العضو املستقل: −

عليه أي من عوارض تنفيذي يتمتع باالستقالل التام يف مركزه وقراراته، وال تنطبق 

االستقالل املنصوص عليها يف الفقرة )ج( من املادة الثالثة واخلمسني من الئحة مؤسسات 

 السوق املالية.

ُيقصد به يف الئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق املالية، عضو جملس  :8العضو املستقل −

 ذلك عدم وجود إدارة غري تنفيذي يتمتع باالستقالل التام يف مركزه وقراراته، مبا يف

أي أعمال أو قرابة أو عالقة أخرى تؤدي إىل تعارض يف املصاحل فيما يتعلق بالسوق أو 

مركز اإليداع، أو إدارة أو أعضاء أي منهما، إضافة إىل عدم وجود أي من هذه العالقات 

 .خالل السنتني السابقة لعضويته يف جملس اإلدارة

ة مؤسسات السوق املالية: عضو جملس اإلدارة ُيقصد به يف الئح العضو غري التنفيذي: −

 الذي ال يكون متفرغًا إلدارة مؤسسة السوق املالية وال يشارك يف األعمال اليومية هلا.

عرض )باستثناء العروض املقدمة من ذات الشركة املعروض  عرض لغرض السيطرة: −

 تتمتع حبق عليها( خاضع لالئحة االندماج واالستحواذ مقدم إىل كل من حيمل أسهمًا

                                                      
ابتداًء " العضو املستقلبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم      8

 .   م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444تاريخ من 
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التصويت يف الشركة املعروض عليها لغرض متلك حصة سيطرة يف الشركة املعروض 

 عليها.

العرض الذي يشتمل على عوض متمثل  عرض مبادلة أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل: −

 يف أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يف العارض.

بالنسبة للشركة املساهمة يشمل أعضاء جملس اإلدارة، وبالنسبة  عضو جملس اإلدارة: −

ألي شركة أخرى يشمل أي مدير أو مسؤول كبري آخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات 

 االسرتاتيجية للشركة.

أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوًا يف جملس إدارة  عضو جملس إدارة الصندوق: −

 والئحة صناديق االستثمار العقاري. ق االستثمارصندوق االستثمار وفقًا لالئحة صنادي

عضو جملس إدارة صندوق مستقل يتمتع  عضو جملس إدارة صندوق مستقل: −

 باالستقاللية التامة ومما ينايف االستقاللية، على سبيل املثال ال احلصر:

أن يكون موظفًا لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو  (1

فظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أمني ح

 أي مدير صندوق من الباطن أو أمني حفظ ذلك الصندوق.

أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني لدى مدير الصندوق أو يف أي  (2

 تابع له.

اإلدارة أو مع أي  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس (3

 من كبار التنفيذيني لدى مدير الصندوق أو يف أي تابع له.

أن يكون مالكًا حلصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو يف أي تابع له خالل  (4

 العاميني املاضيني.

العقارات املطورة اجلاهزة لالستخدام واملستوفية  عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا: −

مل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، للمتطلبات النظامية، ويش

 .والزراعية، وغريها

 أي من عقود التأمني طويلة األجل اليت تقرها اهليئة. عقد تأمني طويل األجل: −

 أي عقد خيار للتملك أو التصرف بأي من اآلتي: عقد خيار: −

 ورقة مالية. (1

 عملة نقدية.  (2

 ، أو البالديوم.البرتول، أو الفضة، أو الذهب، أو البالتني (3
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( 3( أو )2( أو )1أو عقد خيار لشراء أو بيع عقد خيار حمدد يف الفقرات الفرعية ) (4

 من هذه الفقرة.

 أي عقد للفروقات أو أي عقود أخرى يكون هدفها الصريح أو املقصود عقد فروقات: −

 تأمني حتقيق ربح أو تفادي خسارة ناجتة عن تقلبات يف:

 كان وصفها.قيمة أو سعر ممتلكات مهما  (1

 أو مؤشر أو عامل آخر جرى النص عليه لذلك الغرض يف العقد. (2

 ويستثنى من ذلك:

احلقوق مبوجب عقد إذا كان األطراف يهدفون إىل تأمني ربح أو تفادي خسارة  (1

 لطرف واحد أو أكثر يتسلم أي ممتلكات يكون العقد متعلقًا بها.

بيل الوديعة حسب شروط احلقوق مبوجب عقد يتم مبوجبه استالم أموال على س (2

تنص على أن أي عائد يتوجب سداده على املبلغ املودع حيسب بالرجوع إىل مؤشر 

 معني أو عامل آخر.

 واحلقوق املرتتبة على عقد تأمني. (3

حقوق مبوجب عقود لبيع سلع أو ممتلكات من أي نوع آخر يتم التسليم  عقد مستقبلي: −

فاق عليهما عند إبرام العقد، ويستثنى من مبوجبها يف تاريخ مستقبلي وبسعر يتم االت

 ذلك احلقوق املرتتبة على أي عقد يتم إبرامه ألغراض جتارية غري استثمارية. 

 عقد فروقات، أو عقد مستقبلي، أو عقد خيار. عقد مشتقات: −

 شخص تقوم مؤسسة سوق مالية بتنفيذ صفقات أوراق مالية حلسابه. عميل: −

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

يعين يف الئحة األشخاص املرخص هلم، عميالً ليس طرفاً نظريًا، وقد يكون  عميل فرد: −

 إما شخصًا طبيعيًا وإما شخصًا اعتباريًا.

عميل يقوم الشخص املرخص له بالتعامل فقط كوكيل له  فقط: -تنفيذ  -عميل فرد  −

 دون تقديم املشورة له.وفقًا للتعليمات اليت يتلقاها منه 

 ُيقصد به أي من اآلتي بيانهم: عميل مؤسسي: −

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

حكومية، مباشرة أو عن طريق بالكامل للدولة أو ألي جهة الشركات اململوكة  (ب

 .يف ممارسة أعمال اإلدارةتديرها مؤسسة سوق مالية مرخص هلا حمفظة 

 اري يتصرف حلسابه اخلاص، على أن يكون أي من اآلتي:أي شخص اعتب (ج
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شركة متلك، أو عضوًا يف جمموعة متلك أصواًل صافية تزيد على مخسني  (1

 .مليون ريال سعودي

شراكة غري مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى متلك أصواًل  (2

 .صافية تزيد على مخسني مليون ريال سعودي

إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص يتصرف بصفة عضو جملس  شخصًا (3

اعتباري ويكون مسؤواًل عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على 

 (.2( أو )ج/1ذلك الشخص االعتباري التعريف الوارد يف الفقرة )ج/

شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستويف أحد املعايري الواردة يف  (د

 الفقرتني )ب( أو )ج(.

 .مارصندوق استث (ه

 .طرفًا نظريًا (و

 به أي من اآلتي بيانهم: ُيقصد ميل مؤهل:ع −

 شخص طبيعي يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل: (أ

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

أربعني مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات يف كل ربع سنة خالل 

  املاضية.االثين عشر شهرًا

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

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

 مهنية تتعلق باالستثمار يف األوراق املالية.

أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة يف جمال أعمال األوراق املالية  (4

 من جهة معرتف بها دوليًا. معتمدة

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل  (5

اهليئة، على أن ال يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي يف السنتني 

 املاضيتني.

أن يكون عمياًل ملؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة أعمال اإلدارة  (6

 :ستيفاء اآلتيشريطة ا

، وأن تتم مجيع االتصاالت ذات مؤسسة السوق املاليةأن يكون الطرح على  .أ

  .االعالقة بواسطته
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بشروط متكنها من اختاذ تكون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت أن  .ب

القرارات االستثمارية نيابة عن العميل دون احلاجة إىل احلصول على موافقة 

 .مسبقة

مؤسسة إذا كان الطرح بواسطة  سة السوق املاليةمؤس لدى مسجلونأشخاص  (7

 .انفسه السوق املالية

 شخص اعتباري يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل: (ب

 حلسابه اخلاص، على أن يكون أي من اآلتي: يتصرفأي شخص اعتباري  (1

شركة متلك، أو عضوًا يف جمموعة متلك أصواًل صافية ال تقل قيمتها عن  .أ

 تزيد على مخسني مليون ريال سعودي.عشرة ماليني وال 

أي شراكة غري مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى متلك أصواًل  .ب

صافية ال تقل قيمتها عن عشرة ماليني ريال سعودي وال تزيد على مخسني 

 مليون ريال سعودي.

شخصًا يتصرف بصفة عضو جملس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى  .ج

واًل عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما شخص اعتباري ويكون مسؤ

أ( أو /1ينطبق على ذلك الشخص االعتباري التعريف الوارد يف الفقرة )

 ب(./1)

يف ممارسة أعمال اإلدارة  ملؤسسة سوق مالية مرخص هلا عمياًلأن يكون  (2

 شريطة استيفاء اآلتي:

ت ذات ، وأن تتم مجيع االتصاالمؤسسة السوق املالية أن يكون الطرح على .أ

 العالقة بواسطتها.

من اختاذ  ابشروط متكنه تكون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينتأن  .ب

القرارات االستثمارية نيابة عن العميل دون احلاجة إىل احلصول على موافقة 

 مسبقة.

لشخص طبيعي يستويف أحد املعايري الواردة يف الفقرة  بالكامل مملوكةشركة  (ج

  أحد املعايري الواردة يف الفقرة )ب(.)أ( أو لشخص اعتباري يستويف

أن العرض أصبح  ،يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ غري مشروط بالنسبة للقبول: −

 غري مشروط حبصول العارض على موافقة املساهمني يف الشركة املعروض عليها.
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 مبا يف ذلك احلرف أو الرمز العددي الذي قد يكون -رمز تصنيفي  فئة التصنيف: −

ُيستخدم يف التصنيف االئتماني لتوفري مقياس نسيب  -مصحوبًا برموز ملحقة حمددة 

للمخاطر للتمييز بني خصائص املخاطر املختلفة ألنواع اجلهات املصنَّفة أو األوراق املالية 

 أو األصول األخرى املصنَّفة.

ن يصبح هي الفرتة من اإلعالن عن النية املؤكدة لتقديم عرض إىل أ فرتة العرض: −

العرض غري مشروط بالنسبة للقبول أو إىل صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية 

للعارض، حسبما ينطبق، والشركة املعروض عليها يف حال االستحواذ عن طريق عرض 

 مبادلة أوراق مالية لكامل أسهم الشركة املعروض عليها.

رجة يف فصل و/أو التخارج من هي صفقة ترغب من خالهلا الشركة املد فك االندماج: −

إحدى شركاتها التابعة أو أحد أصوهلا أو أحد أعماهلا املوجودة ضمن جمموعتها احلالية 

بشكل كامل أو جزئي سواء كان ذلك من خالل إدراج هذه الشركة التابعة أو هذه 

األصول أو هذا القطاع يف السوق أو دون إدراج منفصل. وقد يكون فك االندماج يف 

 انفصال أو انفصال استبدالي أو التنحية. صورة

اليت يسمح ملؤسسة سوق مالية  قائمة األعمال قائمة األعمال املرخص ممارستها: −

 ممارستها.

قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها  قائمة املصطلحات: −

 الصادرة عن جملس اهليئة.

تطلب موافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة يعين قرارًا ي قرار خاص للصندوق: −

% أو أكثر من جمموع الوحدات احلاضر مالكها يف اجتماع مالكي 75ملكيتهم 

الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيًا أم ممثلني بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية 

 احلديثة.

ل نسبة يعين قرارًا يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين متث قرار صندوق عادي: −

% من جمموع الوحدات احلاضر مالكها يف اجتماع مالكي 50ملكيتهم أكثر من 

 الوحدات سواًء أكان حضورهم شخصيًا أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية احلديثة.

 الزوج والزوجة واألوالد القصر. قريب: −

 والدين.ُيقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ، الزوج والزوجة واألبناء وال قريب: −

القواعد املتعلقة بأصول العمالء املنصوص عليها يف الباب السابع  قواعد أصول العمالء: −

 من الئحة مؤسسات السوق املالية.
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القواعد املتعلقة بأموال العمالء املنصوص عليها يف الباب السابع  قواعد أموال العمالء: −

 من الئحة مؤسسات السوق املالية.

إلدراج املقرتحة من جملس إدارة السوق واملوافق عليها من جملس قواعد ا قواعد اإلدراج: −

 اهليئة.

جمموعة القواعد واللوائح واإلجراءات والتعليمات املقرتحة من جملس  قواعد السوق: −

 إدارة السوق واملوافق عليها من جملس اهليئة.

لية وااللتزامات قواعد طرح األوراق املا قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة: −

 املستمرة الصادرة عن جملس اهليئة.

القواعد املنظمة للمنشآت ذات  القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة: −

 األغراض اخلاصة الصادرة عن جملس اهليئة.

جمموعة القواعد واللوائح واإلجراءات والتعليمات املقرتحة من  :9قواعد مركز اإليداع −

 .إليداع واملوافق عليها من جملس اهليئةجملس إدارة مركز ا

جمموعة القواعد واللوائح واإلجراءات والتعليمات املقرتحة من  قواعد مركز املقاصة: −

 جملس إدارة مركز املقاصة واملوافق عليها من جملس اهليئة.

من قبل  -وحده أو مع آخرين-أي شخص طبيعي يكون مكلفًا  كبار التنفيذيني: −

منشأة أو من قبل عضو يف اجلهاز اإلداري للمنشأة مبهام إشراف اجلهاز اإلداري لل

 وإدارة، وتكون مرجعيته إىل أٍي من اآلتي بيانهم:

 اجلهاز اإلداري مباشرة. (1

 عضو يف اجلهاز اإلداري. (2

 الرئيس التنفيذي. (3

حيثما وردت بهذا اللفظ، أو بعبارة مشابهة وفيما يتعلق مبراسلة أو إشعار أو  كتابيًا: −

أو اتفاق أو مستند آخر، يعين أن يكون بشكل مقروء قابل للنسخ على ورق، موافقة 

 مهما كان الوسيط املستخدم.

هو الكيان حمل صفقة فك االندماج اليت ينتج عنها انفصال  الكيان املنفك اندماجه: −

 أو انفصال استبدالي أو تنحية ذلك الكيان من الشركة املدرجة.

                                                      
" قواعد مركز اإليداعبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

.م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداًء من تاريخ 



 

29 

ل االستحواذ العكسي، ويتألف من أعمال أو أصول هو الكيان حم الكيان املستهدف: −

 .أو شركة غري مدرجة

ُيقصد بها الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن  الئحة األشخاص املرخص هلم: −

 جملس هيئة السوق املالية.

الئحة أعمال األوراق املالية الصادرة عن جملس هيئة السوق  الئحة أعمال األوراق املالية: −

 املالية.

الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن جملس هيئة السوق  ئحة االندماج واالستحواذ:ال −

 املالية.

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق  الئحة حوكمة الشركات: −

 املالية.

الئحة سلوكيات السوق الصادرة عن جملس هيئة السوق  الئحة سلوكيات السوق: −

 املالية.

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن جملس هيئة السوق  الستثمار:الئحة صناديق ا −

 املالية.

الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن جملس  الئحة صناديق االستثمار العقاري: −

 هيئة السوق املالية.

الئحة مؤسسات السوق املالية الصادرة عن جملس هيئة  الئحة مؤسسات السوق املالية: −

 ة.السوق املالي

الئحة وكاالت التصنيف االئتماني الصادرة عن  الئحة وكاالت التصنيف االئتماني: −

 جملس هيئة السوق املالية.

اللجنة اليت تكونها مؤسسة السوق املالية ملراقبة أعمال األوراق  جلنة املطابقة وااللتزام: −

 املالية اليت تقوم بها.

ات أو إجراءات أو أوامر تصدرها اهليئة أي لوائح أو قواعد أو تعليم اللوائح التنفيذية: −

 لتطبيق أحكام النظام.

صندوق االستثمار أو صندوق االستثمار الشخص الذي ميلك وحدات يف  مالك الوحدات: −

 العقاري متثِّل حصة مشاعة يف صايف أصول الصندوق.
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ر يقصد به يف الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثما مالك الوحدات الكبري: −

أو أكثر من وحدات صندوق االستثمار املغلق  %5العقاري، شخص ميلك ما نسبته 

 املتداول أو صندوق االستثمار العقاري املتداول.  

يقصد بهم يف الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق  مالكو الوحدات من اجلمهور: −

ر املغلق املتداول االستثمار العقاري، كل من ميلك وحدة أو وحدات يف صندوق االستثما

 أو صندوق االستثمار العقاري املتداول على أن ال يكون من اآلتي بيانهم: 

 .مالك الوحدات الكبري (1

  .مدير الصندوق وتابعوه (2

 أعضاء جملس إدارة الصندوق. (3

 البنك املركزي السعودي. مؤسسة النقد: −

 املالية.املبادئ الواردة يف الباب الثاني من الئحة مؤسسات السوق  املبادئ: −

موظف لدى مؤسسة السوق املالية ميارس أعمال متويل  متخصص متويل الشركات: −

 الشركات.

 متداولة يف السوق. متداولة: −

 فيما يتعلق بشخص، تعين ذلك الشخص وكل تابع له. جمموعة: −

فيما يتعلق بأي نوع من األوراق املالية، تعين األوراق املالية اليت مت قبول إدراجها  مدرجة: −

 السوق. يف

جملس ُيعّين مدير الصندوق أعضائه وفًقا لالئحة صناديق  جملس إدارة الصندوق: −

االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري؛ ملراقبة أعمال مدير الصندوق ذي العالقة، 

 واإلشراف عليها.

 اهليئة العامة للمنافسة املكونة مبوجب نظام املنافسة. اهليئة العامة للمنافسة: −

شخص يتوىل وظائف التحليل املرتبطة بنشاطات  حلل التصنيف أو ُمحلل تصنيف:ُم −

 التصنيف.

ُمحلل التصنيف املسؤول بشكل أساسي عن حتضري التصنيف  ُمحلل التصنيف الرئيس: −

االئتماني أو التواصل مع اجلهة املصنَّفة أو مع مصدر األوراق املالية املصنَّفة أو املراد 

 تصنيفها.
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املخاطر واخلسائر احملتملة اليت تنشأ عن تشغيل السوق أو  :10مال العامةخماطر األع −

مركز اإليداع كعمل جتاري، باستثناء املخاطر واخلسائر احملتملة املتعلقة بتعثر عضو 

السوق أو مركز اإليداع. وتتضمن خماطر األعمال العامة أي اخنفاض حمتمل يف قيمة 

 .نتيجة لرتاجع إيراداته أو ازدياد مصروفاته املركز املالي للسوق أو مركز اإليداع

عدم وفاء املكتتب بسداد قيمة أداة الدين أو أداة الدين القابلة للتحويل  خماطر التسوية: −

 املصدرة. 

مؤسسة السوق املالية اليت تتوىل إدارة أصول صندوق االستثمار أو  مدير الصندوق: −

حداته وفًقا ألحكام الئحة صناديق صندوق االستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح و

االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض 

 اخلاصة.

 شخص خارج اململكة يعمل مديرًا للصندوق األجنيب. مدير الصندوق األجنيب: −

و مدير صندوق استثماري عادة ما يكون على صلة بالعارض أ مدير صندوق ذو صلة: −

الشركة املعروض عليها )حيثما ينطبق(، إذا كان مسيطراً عليه، أو مسيطرًا، أو حتت 

 :ذات السيطرة مع

 .عارض أو أي شخص يتصرف باالتفاق معه (1

 .الشركة املعروض عليها أو أي شخص يتصرف باالتفاق معها (2

 ( أعاله.2( أو )1أي مستشار ذي صلة بأي من األشخاص املذكورين يف ) (3

طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق مبوجب عقد وفقًا  ق من الباطن:مدير الصندو −

والئحة صناديق االستثمار العقاري، يتخذ نيابة عن مدير  لالئحة صناديق االستثمار

الصندوق كل أو بعض القرارات االستثمارية لصندوق االستثمار اخلاضع إلدارة مدير 

 الصندوق. 

ور املالية ألي شخص سواء كان باسم رئيس أي شخص طبيعي يدير األم مدير مالي: −

 مالي أو مدير مالي أو أي اسم آخر.

موظف لدى مؤسسة السوق املالية يقوم بنشاط إدارة نيابة  مدير احملفظة االستثمارية: −

 عن مؤسسة السوق املالية مع عميل أو حلساب عميل.

                                                      
" خماطر األعمال العامةبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443تاريخ و( 2022-77-4) وفقاً لقرار جملس اهليئة رقم 

.م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداًء من تاريخ 
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املها االكتتاب شهادات احلقوق أو األدوات األخرى اليت جتيز حل مذكرة حق اكتتاب: −

 بأي أسهم أو أدوات دين.

مركز إيداع أوراق مالية مرخص له يف مزاولة عمليات  :11املركز أو مركز اإليداع −

إيداع األوراق املالية املتداولة يف السوق ونقلها وتسويتها وتسجيل ملكيتها يف اململكة 

 .وفقًا ألحكام النظام والئحة أسواق ومراكز إيداع األوراق املالية

مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له يف مزاولة عمليات مقاصة األوراق  مركز املقاصة: −

 املالية يف اململكة وفقًا ألحكام النظام والئحة مراكز مقاصة األوراق املالية.

السوق، أو منصة تواصل بديلة معرتف بها من قبل اهليئة  مزود خدمات معلومات تنظيمي: −

االت اليت ال يتاح فيها لألشخاص اإلعالن من خالل تكون بدياًل عن السوق يف احل

 السوق.

 %( أو أكثر من أسهم املصدر. 5شخص ميلك ) مساهم كبري: −

ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، حبسب  املستثمر ذو اخلربة: −

 ت املستمرةما جرى بيانه يف املادة التاسعة من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزاما

هـ 09/04/1439( وتاريخ 2017-123-3الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

( وتاريخ 2019-104-1م واملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )27/12/2017املوافق 

م. وألغراض الئحة صناديق االستثمار 30/09/2019هـ املوافق 01/02/1441

بيانه يف الفقرة )ب( من املادة الرابعة والئحة مؤسسات السوق املالية، حبسب ما جرى 

( 2006-219-1الصادرة بقرار اجمللس رقم ) والسبعني من الئحة صناديق االستثمار

-1م واملعدلة بقرار اجمللس رقم )24/12/2006هـ املوافق 03/12/1427وتاريخ 

 م. 23/05/2016هـ املوافق 16/08/1437( وتاريخ 61-2016

 

 

 

                                                      
 املركز أو مركز بتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

الوارد ، على أن يستمر العمل بتعريف مصطلح "املركز أو مركز اإليداع" م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداًء من تاريخ امُلعّدل  "اإليداع

( وتاريخ 2004-11-4يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

 (2022-5-5م واملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )4/10/2004وافق هـ امل20/8/1425

 :ياآلت الرابط ُيمكن االطالع عليها من خالل واليت م،5/1/2022 املوافق هـ2/6/1443 وتاريخ

(the_Reguhttps://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_

lations_and_Rules_of_ar.pdfوذلك حتى تاريخ العمل بالتعريف امُلعدل ،)

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/Glossary_of_Defined_Terms_Used_in_the_Regulations_and_Rules_of_ar.pdf
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  شخص طبيعي يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل:أي  املستثمرون املتخصصون: −

أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املالية ال يقل جمموع قيمتها عن أربعني  (1

مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات يف كل ربع سنة خالل االثين عشر 

 شهرًا املاضية.

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

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

 مهنية تتعلق باالستثمار يف األوراق املالية.

أن يكون حاصالً على شهادة مهنية متخصصة يف جمال أعمال األوراق املالية معتمدة  (4

 من جهة معرتف بها دولًيا.

ة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل أن يكون حاصاًل على الشهادة العام (5

اهليئة، على أن ال يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي يف السنتني 

 املاضيتني.

يقصد به يف الباب الثامن من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات  مستثمر مؤهل: −

ألربعني من الئحة صناديق ويف املادتني السادسة واألربعني والسابعة وااملستمرة، 

أي من االستثمار، ويف املادة اخلامسة واألربعني من الئحة صناديق االستثمار العقاري، 

 اآلتي بيانهم:

 مؤسسات سوق مالية تتصرف حلسابها اخلاص. (1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون  (2

بشروط متكنها من اختاذ القرارات اخلاصة بقبول مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت 

املشاركة يف الطرح واالستثمار يف السوق املوازية نيابة عن العميل دون حاجة إىل 

 احلصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة، أو  (3

 اهليئة، أو مركز اإليداع.السوق، وأي سوق مالية أخرى تعرتف بها 

الشركات اململوكة من احلكومة، مباشرة أو عن طريق حمفظة تديرها مؤسسة  (4

 سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة أعمال اإلدارة.

 الشركات والصناديق املؤسسة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. (5

 صناديق االستثمار. (6
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ستثمار يف السوق املوازية والذين يستوفون األجانب غري املقيمني املسموح هلم باال (7

املتطلبات املنصوص عليها يف الدليل االسرتشادي الستثمار األجانب غري املقيمني يف 

 السوق املوازية.

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. (8

أي أشخاص اعتباريني آخرين جيوز هلم فتح حساب استثماري يف اململكة وحساب  (9

 لدى مركز اإليداع.

أشخاص طبيعيون جيوز هلم فتح حساب استثماري يف اململكة وحساب لدى مركز  (10

 اإليداع، ويستوفون أي من املعايري اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املالية ال يقل جمموع قيمتها  أ()

عن أربعني مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات يف كل ربع سنة 

 عشرة شهرًا املاضية.خالل االثين 

 )ب( أن ال تقل قيمة صايف أصوله عن مخسة ماليني ريال سعودي.

 )ج( أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل يف القطاع املالي.

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من  د()

 قبل اهليئة.

 على شهادة مهنية متخصصة يف جمال أعمال األوراق هـ( أن يكون حاصاًل)

 املالية معتمدة من جهة معرتف بها دولًيا.

 حتددهم اهليئة. آخرينأي أشخاص  (11

يقصد به ألغراض القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة،  املستفيد: −

الالزم الشخص الذي ُتؤسَّس املنشأة ذات األغراض اخلاصة لغرض حصوله على التمويل 

من خالل إصدار أدوات دين، وفقًا ألحكام القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض 

 اخلاصة.

مستند العرض الذي جيب على العارض أن يعّده وينشره فيما يتعلق  مستند العرض: −

 بعرض وفقًا للمادة الثامنة والثالثني من الئحة االندماج واالستحواذ.

بة لتسجيل األسهم لدى اهليئة لغرض اإلدراج املباشر يف الوثيقة املطلو مستند التسجيل: −

 السوق املوازية وذلك مبوجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. 

مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب: −

للمادة الرابعة والستني من  ومتويل اإلرهاب لدى مؤسسة السوق املالية الذي يعّين وفًقا
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الئحة مؤسسات السوق املالية، أو مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لدى 

اجلهة اخلارجية اليت تكلفها مؤسسة السوق املالية بأداء وظيفة مسؤول اإلبالغ عن 

رين من غسل األموال ومتويل اإلرهاب الذي يعّين وفًقا لنص الفقرة )هـ( من املادة العش

 الئحة مؤسسات السوق املالية.

مسؤول املطابقة وااللتزام لدى مؤسسة السوق املالية الذي  مسؤول املطابقة وااللتزام: −

يعّين وفًقا لنص الفقرة )أ( من املادة السابعة واخلمسني من الئحة مؤسسات السوق 

ها مؤسسة السوق املالية، أو مسؤول املطابقة وااللتزام لدى اجلهة اخلارجية اليت تكلف

املالية بأداء وظيفة مسؤول املطابقة وااللتزام الذي يعّين وفقًا لنص الفقرة )هـ( من املادة 

 العشرين من الئحة مؤسسات السوق املالية.

أي مسؤولية، أو خسارة، أو ضرر، أو مطالبة، أو مصروفات مهما كان  مسؤولية: −

 اشرة، أو تبعية، أو غري ذلك.نوعها أو طبيعتها سواء كانت مباشرة، أو غري مب

موظف لدى مؤسسة السوق املالية يقوم بنشاط تقديم املشورة نيابة  مستشار استثمار: −

 عن مؤسسة السوق املالية مع أو حلساب عميل.

مؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة أعمال تقديم  مستشار االستثمار املستقل: −

ها مستشار استثمار مستقل وفقًا ألحكام الفقرة )و( املشورة، اليت تقّدم نفسها على أن

 من املادة احلادية واألربعني من الئحة مؤسسات السوق املالية.

  :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ مستشار ذو صلة: −

املستشار الذي يقدم مشورة إىل العارض أو الشركة املعروض عليها تتعلق بعملية  (1

 .عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أم عن طريق عرضاالستحواذ سواًء أكانت 

 .مؤسسة سوق مالية تتصرف ملصلحة العارض أو الشركة املعروض عليها (2

املستشار الذي يقدم مشورة إىل شخص يتصرف باالتفاق مع العارض أو الشركة  (3

املعروض عليها، تتعلق بالعرض، أو يف املوضوع الذي يعد سببًا لكون ذلك الشخص 

 لتصرف باالتفاق ذي العالقة.طرفًا يف ا

يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ، مستشار قانوني  مستشار قانوني مستقل: −

حاصل على ترخيص يف ممارسة املهنة يف اململكة يكون مستقاًل عن الشخص الذي 

قام بتعيينه )سواًء أكان العارض أم الشركة املعروض عليها أو أي شخص آخر جيب 

تشار قانوني مستقل مبوجب الئحة االندماج واالستحواذ( وعن املستشار عليه تعيني مس



 

36 

املالي لذلك الشخص. وتشمل احلاالت اليت يكون فيها املستشار القانوني غري مستقل 

 :عن الشخص الذي يريد تعيينه على سبيل املثال ال احلصر اآلتي

 كبريًا أو عضو إذا كان املستشار القانوني أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهمًا (1

جملس إدارة يف الشخص الذي عّينه أو أي شركة تابعة له أو يف املستشار املالي أو 

 .أّي شركة تابعة له

إذا كان املستشار القانوني أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهمًا كبريًا يف مسيطر  (2

 .نهماعلى الشخص الذي عّينه أو يف املستشار املالي أو يف أّي شركة تابعة ألي م

إذا كان أحد موظفي املستشار القانوني املشاركني يف تقديم اخلدمات القانونية  (3

إىل الشخص مساهمًا كبريًا أو عضو جملس إدارة يف الشخص الذي عّينه أو يف 

 .املستشار املالي أو يف أّي شركة تابعة ألي منهما

 من شركاته إذا كان أيّ  من شركاء املستشار القانوني أو عضو جملس إدارة أيٍّ (4

التابعة مساهمًا كبريًا أو عضو جملس إدارة يف الشخص الذي عّينه أو يف املستشار 

 .املالي أو يف أّي شركة تابعة ألٍي منهما

إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو جملس إدارة الشخص الذي عّينه أو أيّ  من  (5

يف املستشار  شركاته التابعة مساهمًا كبريًا أو شريكًا أو عضو جملس إدارة

 .القانوني أو أّي شركة تابعة له

إذا كان الذي عّين املستشار القانوني أو املستشار املالي أو أي ّ من شركاتهما التابعة  (6

مساهماً كبريًا أو عضو جملس إدارة أو شريكاً يف املستشار القانوني أو أيّ شركة 

 .تابعة له

و أيّ  من شركاته التابعة مساهمًا املستشار القانوني أ إذا كان الشخص الذي عّين (7

 .كبريًا يف مسيطر على املستشار القانوني أو أّي شركة تابعة له

يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ: مستشار مالي مرخص  مستشار مالي مستقل: −

من قبل اهليئة يكون مستقاًل عن الشخص الذي قام بتعيينه )سواًء أكان العارض أم 

عليها أو أي شخص آخر جيب عليه تعيني مستشار مالي مستقل  الشركة املعروض

مبوجب الئحة االندماج واالستحواذ(. وتشمل احلاالت اليت يكون فيها املستشار املالي 

 :اآلتي -على سبيل املثال ال احلصر  -غري مستقل عن الشخص الذي يعتزم تعيينه 

ساهمًا كبريًا أو عضو جملس إذا كان املستشار املالي أو أي  من شركاته التابعة م (1

 .إدارة يف الشخص الذي عّينه أو أّي شركة تابعة له
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إذا كان املستشار املالي أو أي  من شركاته التابعة مساهمًا كبريًا يف مسيطر على  (2

 .الشخص الذي عّينه أو أّي شركة تابعة له

لشخص إذا كان أحد موظفي املستشار املالي املشاركني يف تقديم املشورة إىل ا (3

 .مساهمًا كبريًا أو عضو جملس إدارة يف الشخص الذي عّينه أو أّي شركة تابعة له

إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو جملس إدارة املستشار املالي أو أيٍّ من  (4

شركاته التابعة مساهمًا كبريًا أو عضو جملس إدارة يف الشخص الذي عّينه أو أّي 

 .شركة تابعة له

مساهمي أو عضو جملس إدارة الشخص الذي عّينه أو أيٌّ من إذا كان أحد كبار  (5

شركاته التابعة مساهمًا كبريًا أو عضو جملس إدارة يف املستشار املالي أو أّي 

 .شركة تابعة له

إذا كان الشخص الذي عّين املستشار املالي أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهمًا  (6

 .الي أو أّي شركة تابعة لهكبريًا أو عضو جملس إدارة يف املستشار امل

إذا كان الشخص الذي عّين املستشار املالي أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهمًا  (7

 .كبريًا يف مسيطر على املستشار املالي أو أّي شركة تابعة له

ترتيب بني شخصني أو أكثر ألغراض جتارية تتعلق بأعمال  املشروعات املشرتكة: −

 تنفيذها باملشاركة فيما بينهم.يقومون بتنفيذها، أو يزمعون 

مدير الصندوق املرخص له يف ممارسة نشاط إدارة االستثمارات  مشغل الصندوق: −

املعيَّنة مبوجب الفقرة )ب( من املادة الثامنة  مؤسسة السوق املاليةوتشغيل الصناديق أو 

  .؛ لتشغيل صناديق االستثمارمن الئحة صناديق االستثمار

ورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم املشورة تقديم املش املشورة: −

يف مزايا وخماطر تعامله فيها، أو ممارسته أي حق تعامل يرتتب عليها، أو يف التخطيط 

 املالي وإدارة ثرواته فيها.

 الشخص الذي يصدر أوراقًا ماليًة أو يعتزم إصدارها. املصدر: −

، يكون مسؤواًل عن تنفيذ اجلوانب الفنية شخص يرشحه مدير الصندوق املطوِّر: −

 لتحقيق أغراض الصندوق.

ُيقصد بها يف الئحة مؤسسات السوق املالية: املبالغ والبدالت  املكافآت والتعويضات: −

واألرباح وما يف حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باإلداء، واخلطط 
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يا عينية أخرى، باستثناء النفقات واملصاريف التحفيزية قصرية أو طويلة األجل، وأي مزا

 الفعلية املعقولة اليت تتحملها الشركة عن عضو جملس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

من قواعد طرح األوراق املالية  28هي املعايري املبينة يف امللحق رقم  معايري حتديد الفئة: −

فكًا للدمج يتطلب  وااللتزامات املستمرة، وهي حتدد ما إذا كانت الصفقة تشكل

 موافقة املساهمني.

 الشخص الذي أصبح يف حالة اإلعسار. معسر: −

حسبما جرى إيضاحه يف الفقرة )ج( من املادة الرابعة من الئحة  معلومات داخلية: −

 سلوكيات السوق.

شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له مبزاولة مهنة التقييم وفقًا  املقّيم املعتمد: −

( وتاريخ 43م املقيمني املعتمدين الصادر باملرسوم امللكي )م/ألحكام نظا

 هـ والئحته التنفيذية )فرع تقييم العقارات(.9/7/1433

مستند يتضمن الشروط النهائية لكل إصدار أدوات دين أو أدوات الدين  ملحق تسعري: −

 القابلة للتحويل بغرض إدراجها.  

 اململكة العربية السعودية. اململكة: −

ورقة مالية أو أصل آخر ناتج عن صفقة أو برنامج توريق أو أي صفقة  ج امُلهيَكْل:املنت −

 مشابهة.

املعايري الدولية للبنية التحتية للسوق املالية الصادرة  :12مبادئ البنية التحتية للسوق املالية −

( واللجنة الفنية للمنظمة الدولية CPMIعن جلنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق )

 (.IOSCOئات األوراق املالية )هلي

شخص يقوم بأعمال األوراق املالية ضمن إطار مهنته  منشأة خدمات مالية غري سعودية: −

 أو جتارته خارج اململكة.

منصة إلكرتونية ملمارسة التمويل اجلماعي  منصة التمويل اجلماعي باألوراق املالية: −

  ممارسة أعمال الرتتيب.  باألوراق املالية لدى مؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف

موظف لدى مؤسسة السوق املالية يقوم بنشاطات التعامل أو الرتتيب  مندوب مبيعات: −

 نيابة عن مؤسسة السوق املالية مع أو حلساب عميل.

                                                      
مبادئ البنية التحتية بتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022افق هـ املو23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم   12

 .   م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444ابتداًء من تاريخ " للسوق املالية
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منشأة مؤسسة ومرخص هلا مبوجب القواعد املنظمة  منشأة ذات أغراض خاصة: −

 للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

 ما يتعلق مبؤسسة سوق مالية، هي جمموع ما يلي:في موارد مالية: −

 األسهم فيما عدا األسهم املمتازة متجمعة األرباح. (1

 أي مبالغ مقيدة قيدًا دائنًا إىل حساب عالوة أسهم.  (2

 االحتياطيات املراجعة.  (3

 احتياطيات إعادة التقييم. (4

 يطرح منها:

 األصول غري امللموسة. (1

 خسائر السنة اجلارية. (2

كة يف مؤسسات سوق مالية أخرى، أو يف بنوك، أو شركات خدمات األسهم اململو (3

 مالية غري سعودية، ما مل تكن ملكيتها ألغراض التداول فقط.

 األصول غري القابلة للتسييل. (4

والئحة صناديق االستثمار العقاري، شخص  ُيقصد به يف الئحة صناديق االستثمار املوزع: −

 .ملكةيكلف بطرح وحدات صندوق استثمار يف امل

فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو جملس إدارة شركة، أو مدير الشركة أو  موظف: −

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.

ة عن موظف لدى مؤسسة السوق املالية يقوم بنشاط التعامل نياب موظف الوساطة: −

 مؤسسة السوق املالية.

 شخص مرخص له من اهليئة يف ممارسة أعمال األوراق املالية. مؤسسة سوق مالية: −

هي نسبة إمجالي تكاليف  نسبة تكاليف الصندوق إىل إمجالي قيمة أصول الصندوق: −

الصندوق إىل أحدث قيمة إلمجالي أصول الصندوق خالل النصف أو الربع املعين، ويراد 

لصندوق: مجيع املصروفات احململة على الصندوق متضمنًة املصروفات بتكاليف ا

 الثابتة واملتغرية، واملصاريف املرتبطة بأحداث معينة.

تشري فيما يتعلق بأي صفقة إىل الرقم املعرب عنه بنسبة مئوية ناجتة عن  :النسبة املئوية −

 فقة.إجراء عملية حسابية ضمن معايري حتديد الفئة اجملرى على تلك الص

 حسب ما جرى بيانه يف املادة الثانية من الئحة أعمال األوراق املالية. نشاط األوراق املالية: −
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تشمل أيًا من النشاطات اآلتية: حتليل البيانات واملعلومات بغرض  نشاطات التصنيف: −

 التصنيف االئتماني، وتقييم التصنيف االئتماني واعتماده وإصداره ومراجعته.

الوثيقة املطلوبة لطرح أوراق مالية طرحًا عامًا أو طرحًا يف السوق املوازية  نشرة اإلصدار: −

 مبوجب النظام وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

سوق مرخص هلا من اهليئة يف مزاولة العمل يف تداول أنواع حمددة  :13نظام التداول البديل −

 .ثمرينمن األوراق املالية لفئات حمددة من املست

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ النظام: −

نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله الصادر  نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله: −

 هـ.1439/2/12( وتاريخ 21باملرسوم امللكي رقم )م/

الصادر بـاملرسوم امللكي  نظام مكافحة غسل األموال نظام مكافحة غسل األموال: −

 هـ.5/2/1439وتاريخ  20رقم م/

 هـ.29/6/1440بتاريخ  75نظام املنافسة الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ نظام املنافسة: −

هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي جلنة، أو جلنة فرعية، أو  اهليئة: −

 ظيفة من وظائف اهليئة.موظف، أو وكيل ميكن أن يتم تفويضه للقيام بأي و

اهليئة، أو مؤسسة النقد، أو أي سلطة أخرى يف اململكة، أو خارجها  هيئة إشرافية: −

تقوم بالرقابة واإلشراف على ممارسة أعمال األوراق املالية، أو األعمال املصرفية أو 

 املالية أو أعمال التأمني أو االستثمار، مبا يف ذلك اهليئات ذاتية الرقابة.

حصة أي مالك يف أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها، وتعامل كل  وحدة: −

 وحدة على أنها متّثل حصة مشاعة يف صايف أصول الصندوق. 

هي الوحدات املشرتاة اليت يقوم مدير الصندوق باالحتفاظ بها وفًقا  وحدات اخلزينة: −

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري.

الشخص الذي ُتسجَّل بامسه أسهم املنشأة ذات  وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة: −

األغراض اخلاصة اليت تصدر أدوات الدين، وال ُيعد مالًكا هلا، وفًقا ألحكام القواعد 

   املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.

ل استحقاقه خالل أداة دين تؤدي إىل نشوء أو إقرار بدين حيل أج ورقة مالية جتارية:  −

 أقل من سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

                                                      
" نظام التداول البديلبتعريف مصطلح "عمل م، ُي22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443وتاريخ ( 2022-77-4) وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم 

.   م1/1/2023هـ املوافق 8/6/1444من تاريخ  ابتداًء
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 أي من اآلتي: ورقة مالية تعاقدية: −

 عقود اخليار. (1

 العقود املستقبلية. (2

 عقود الفروقات. (3

 عقود التأمني طويل األمد. (4

 أي حق أو مصلحة يف أي مما ورد حتديده يف الفقرات السابقة. (5

 سوق.ورقة مالية متداولة يف ال ورقة مالية متداولة: −

ورقة مشتقة سوف يصبح العميل مبوجب شروطها ملزمًا  ورقة مالية مشروطة االلتزام: −

أو ميكن أن يكون ملزماً بسداد مدفوعات إضافية عند انتهاء صالحية األداة أو إغالق 

 املركز االستثماري.

 أي من اآلتي: ورقة مالية معززة: −

 ورقة مالية مشروطة االلتزام.  (1

و توحي بأنها توفر عائدًا( من خالل التعزيز باالقرتاض، سواء من أداة توفر عائدًا )أ (2

 خالل االقرتاض أو من خالل االستثمار يف األوراق املالية التعاقدية.

أي وظائف حتدد اهليئة وجوب تأديتها من شخص مسجل لدى  الوظائف واجبة التسجيل: −

 اهليئة.

الئتماني املؤسسة خارج اململكة وكالة التصنيف ا وكالة التصنيف االئتماني األجنبية: −

 املرخص هلا أو املسجلة )حيثما ينطبق( ملمارسة نشاطات التصنيف خارج اململكة.

وكالة التصنيف االئتماني األجنبية  وكالة التصنيف االئتماني األجنبية املرخص هلا: −

وكاالت  ألحكام الئحةاملرخص هلا ممارسة نشاطات التصنيف يف اململكة وفقًا 

 يف االئتماني.التصن

املؤسس يف اململكة  العتباريالشخص ا وكالة التصنيف االئتماني املرخص هلا: −

واملرخص له ممارسة نشاطات التصنيف االئتماني وفقًا ألحكام الئحة وكاالت 

 التصنيف االئتماني، أو وكالة التصنيف االئتماني األجنبية املرخص هلا.

 املالية أو من خالله بتسوية صفقة. شخص تقوم معه مؤسسة السوق وكيل تسوية: −

فيما يتعلق بورقة مالية، يشمل بيع ورقة مالية لقاء مثن، أو تسليم حقوق  يبيع أو بيع: −

 الورقة املالية أو التنازل عنها أو حتويلها أو حتمل التزام مرتتب عليها.
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التعاون  تعين يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، يتصرف باالتفاق: −

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.  

 يشرتي ورقة مالية، أو يبيعها، أو يكتتب فيها، أو يتعهد بتغطيتها. يتعامل: −

 يشمل شراء ورقة مالية أو سلعة لقاء مثن. ء:يشرتي أو شرا −

 يوم عمل يف اململكة طبقًا أليام العمل الرمسية يف اهليئة. يوم: −

 أي يوم ميكن فيه االشرتاك يف وحدات صندوق استثمار واسرتدادها. يوم التعامل: −

 أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم تقوميي: −


