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 مقدمة:

 املالية ساعدة الشركات املدرجة نوراقهاقامت هيئة السوق املالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها مل

 مابأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحه عل  االلتزام التامالسعودية  بالسوق املالية

طرح األوراق املالية الواردة يف قواعد  املستمرةبااللتزامات اصة املواد ذات العالقة خبو التنفيذية

شركة السوق  عنوقواعد اإلدراج الصادرة   الصادرة عن هيئة السوق املالية وااللتزامات املستمرة

بهدف تعزيز مستوى الشفافية  ؛جملس هيئة السوق املالية مناملالية السعودية )تداول( واملوافق عليها 

واإلفصاح يف السوق املالية وإعانة املستثمرين عل  اختاذ قراراتهم االستثمارية بناًء عل  معلومات 

 صحيحة ووافية.

 

البد من توافرها يف مجيع إعالنات الشركات  امُلعلنة وحتدد هذه التعليمات العناصر األساسية اليت 

 لكرتوني )تداول(.عل  موقع السوق املالية السعودية اإل
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 تعليمات عامة 
 

 إعالن خلرب نو تطور جوهري وقع نو من املتوقع حدوث : فيما يلي البيانات اليت جيب نن يشملها نّي (ن 
 

التطور اجلوهري املراد كاماًل وواضحًا وصحيحًا وغري مضلل ويعكس  جيب نن يكون عنوان اإلعالن .1

 . إعالن

 ب . املتعلقة والتواريخ ب مع توضيح مجيع املعلومات املرتبطة   تقديم وصف مفصل للتطور اجلوهري .2

 التطور اجلوهري.حدوث اليت ندت إىل  ربراتإيضاح العوامل وامل .3

لتطور  وإذا تعّذر ذا اذكر األثر املالي هلجيب إذا كان للتطور اجلوهري نثر مالي يف القوائم املالية   .4

 ذكر السبب.جيب   ذلك

وقائع نو معلومات مرتبطة بذلك التطور اجلوهري  عل  الشركة بذل العناية الالزمة للتأكد من نن نّي .5

 صحيحة وغري مضللة.

معلومات ميكنها التأثري يف مضمون نو نتائج التطور  نو إخفاء نّي عل  الشركة عدم استبعاد نو حذف .6

 اجلوهري.

نن جيب نو رهن نصول   ضماناتتقديم نو  التزام مالي عل  الشركة إذا نشأ عن التطور اجلوهري نّي .7

طرفًا في    كونواجلهات اليت تالرهن الضمان نو  نويتضمن اإلعالن شروط ومدة وقيمة هذا االلتزام 

 ونثره يف القوائم املالية.

 .بياناتهم جيب اإلفصاح عن  حال وجود نطراف ذات عالقة مرتبطة باحلدث املعلن عن يف  .8

وجود صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة نو وجود ني ترتيب يستثمر مبوجب  كل من يف حال  .9

الشركة والطرف ذي العالقة يف ني مشروع نو نصل نو يقدم متوياًل ل  إذا كانت هذه الصفقة نو 

% من إمجالي إيرادات الشركة وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة  1الرتتيب مساوية نو تزيد عل  

ونمساء ني  تلك املصلحة وحدوداملرتبطة بالصفقة نو الرتتيب طبيعة املصلحة فصاح عن جيب اإل

نشخاص معنيني بها  والفائدة املتوقع احلصول عليها بشكل مباشر نو غري مباشر من تلك املصلحة 

ي وسواء نكانت تلك الفائدة مالية نم غري مالية. كما جيب اإلفصاح عن نسبة ملكية األشخاص ذ

 .قة يف الطرفني املرتبطني باحلدث املعلن عن  إن وجدتالعال

 

املتطلبات  اإلعالن كافة ونن يستويفمن خالل الوسيلة احملددة يف قواعد اإلدراج  جيب نن ُينشر اإلعالن (ب 

 الشكلية املطلوبة.

مبا ال  املوقع اإللكرتوني لشركة السوق املالية السعودية )تداول(عل   جيب نن يتم نشر القوائم املالية (ج 

 ة نيام عمل من تاريخ نشر إعالن النتائج املالية املرتبطة بها.تيتجاوز س

 

 إذا نعلنت الشركة تطورًا جوهريًا من املمكن نن يكون ل  تطورات جوهرية مستقبلية  فعليها إعالن نّي (د 

 جديدة تطرن عل  ذلك احلدث.جوهرية تطورات 
 

 اآلخر.جيب اإلفصاح عن كل منهما بشكل منفصل عن   يف حال وجود تطورين جوهريني لدى الشركة (ه 
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الثامن من قواعد السابع ومن التطورات اجلوهرية املنصوص عليها يف الباب  نّينثناء فرتة التداول حدث  إذا (و 

  فعل  الشركة االنتظار حت  الباب اخلامس من قواعد اإلدراجنو طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة 

  مع (تداول) السعودية السوق املالية اإللكرتوني لشركة وقعاملعل    فرتة التداول ومن ثم إعالنانتهاء 

االحتياطات الالزمة لضمان عدم تسرب اخلرب عن تلك التطورات اجلوهرية قبل نشر مجيع وجوب اختاذ 

ن عدم تسرب  اإلعالن. نما إذا كان اخلرب عن التطور اجلوهري من النوع الذي ال ميكن للشركة ضما

ون كأن يكون مرتبطًا بأطراف ُنخرى ال تضمن الشركة التزامها باحملافظة عل  السرية  نو نن يك)

فيجوز للشركة طلب   (كالكارثة الطبيعية نو احلريق نو حنو ذلك التطور حمل اخلرب مادة إعالمية؛

 التعليق املؤقت.

 

ناقش خالهلا موضوع جلان نخرى سُي ة نو نّيجيب عقد اجتماعات جملس إدارة الشركة نو جلان املراجع (ز 

ن خالل فرتة متّكطرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة جيب اإلعالن عن  بناًء عل  نحكام قواعد 

 قبل بداية فرتة التداول اليت تلي عقد االجتماع. (تداول)الشركة من نشر اإلعالن عل  موقع السوق املالية 

 

الشركة نن تضع سياسات وإجراءات بشأن اإلفصاح عن التطورات املهمة مبا اجلهة املختصة يف عل   (ح 

نن تضع إجراءات لإلعالن عن املعلومات املالية مبا عليها و  يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها يف هذا اجملال

 هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع املوظفني املختصني يف يضمن اتساق اإلعالن مع

إىل نن يتم قبول صيغة اإلعالن ونشره. وجيب نن تتضمن السياسات  (تداول)السوق املالية السعودية  شركة

عن النشر يف حالة األحداث الطارئة  وحتديد درجة املسؤولني واإلجراءات املشار إليها نمساء األشخاص 

 املعين نثناء وقوع احلدث.الشخص وجود صالحياتهم يف جمال النشر  ونمساء نشخاص آخرين يف حالة عدم 

 

. جيب عل  الشركة املدرجة نن تدرك نن التطورات اجلوهرية قد حتدث نثناء إعداد القوائم املالية الدورية (ط 

فورًا وال تنتظر حت  صدور قوائمها املالية حت  لو حدث ذلك  ذلك جيب نن تعلن الشركة  ويف هذه احلالة

 قبل نشر النتائج املالية بوقت قصري.

 

اإللكرتوني  وقعاملبث إعالن عل  إىل جيب عل  الشركة حتديد مدى احلاجة  :الشائعاتالرد عل   (ي 

حيق للهيئة و جوهرية تطورات  شائعات تتعلق بأّي لرد عل  نّيل (تداول) لشركة السوق املالية السعودية

 إلزام الشركات ببث إعالن مت  رنت ذلك ضروريًا.

 

بااللتزامات ذات العالقة األخرى املنصوص عليها يف نظام السوق املالية جيب عل  الشركات عدم اإلخالل  (ك 

 ولوائح  التنفيذية.
 

 .إعالناتهاعل  الشركة التقيد بقواعد اللغة العربية السليمة عند صياغة  (ل 
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جيب نن يكون النص املكتوب مطابقًا لنص اإلعالن   يف حال بث الشركة إعالنُا باللغة اإلجنليزية (م 

 ويف حال وجود ني تعارض بني النصني يؤخذ بالنص العربي. املكتوب باللغة العربية

 جيب عل  الشركات التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن هذه التعليمات.  (ن 
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 نتائجها املالية عن التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات

 

 :للشركات العناصر األساسية الواجب توافرها يف إعالنات النتائج املالية
 

 بيان املبيعات/اإليرادات خالل الربع احلالي ومقارنت  بالربع املماثل من العام السابق مع إيضاح نسبة التغري. .1

املماثل من العام السابق مـع إيضـاح نسـبة    بيان إمجالي الربح )اخلسارة( خالل الربع احلالي ومقارنت  بالربع  .2

 التغري.

بيان الربح )اخلسارة( التشغيلي خالل الربع احلالي ومقارنت  بالربع املماثل من العام السابق مع إيضاح نسبة  .3

 التغري.

بيان صايف الربح )اخلسارة( خالل الربع احلالي ومقارنت  بالربع املماثـل مـن العـام السـابق مـع إيضـاح نسـبة         .4

 التغري  وكذلك مقارنت  بالربع السابق مع إيضاح نسبة التغري.

بيان إمجالي الدخل الشامل خالل الربع احلالي ومقارنت  بـالربع املماثـل مـن العـام السـابق مـع إيضـاح نسـبة          .5

 .التغري  وكذلك مقارنت  بالربع السابق مع إيضاح نسبة التغري

ومقارنتـ  بـالفرتة املماثلـة مـن العــام السـابق مـع إيضـاح نســبة         بيـان املبيعـات/اإليرادات خـالل الفـرتة احلاليــة     .6

 التغري.

بيان إمجالي الربح )اخلسـارة( خـالل الفـرتة احلاليـة ومقارنتـ  بـالفرتة املماثلـة مـن العـام السـابق مـع إيضـاح              .7

 نسبة التغري. 

العـام السـابق مـع إيضـاح      بيان الربح )اخلسارة( التشغيلي خالل الفرتة احلاليـة ومقارنتـ  بـالفرتة املماثلـة مـن      .8

 نسبة التغري. 

الفرتة املماثلة من العام السابق مـع إيضـاح نسـبة    ببيان صايف الربح )اخلسارة( خالل الفرتة احلالية ومقارنت   .9

 .التغري

بيان إمجالي الدخل الشامل خالل الفرتة احلالية ومقارنت  بالفرتة املماثلة من العام السـابق مـع إيضـاح نسـبة      .10

 .التغري

 الفرتة املماثلة من العام السابق.بمقدار رحبية )خسارة( السهم خالل الفرتة احلالية ومقارنتها  .11

حقوق األقلية( ومقارنت  بالفرتة املماثلة من استبعاد بيان إمجالي حقوق املساهمني خالل الفرتة احلالية )بعد  .12

 العام السابق مع إيضاح نسبة التغري.

 الفرتة احلالية. بنهايةبيان مقدار اخلسائر املرتاكمة ونسبتها من رنس املال  .13

األســباب واملــؤثرات اجلوهريــة للــتغري يف صــايف الــربح )اخلســارة( بــني الفــرتات املماثلــة والســابقة الــواردة يف   .14

النشـاط الـرئيس   تكررة نو اليت ال تندرج ضـمن  املمبا يف ذلك األسباب  االستثنائية نو غري   9و 4الفقرتني 

 .للشركة

امتناع عـن إبـداء    نمر آخر  : رني غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه مراجعبيان نوع تقرير املراجع اخلارجي ) .15

امتنـاع عـن نتيجـة     نمـر آخـر    :  غري معَدل  حتفـظ  لفـت انتبـاه    استنتاج فحصرني معارض( نو )  الرني 

 .الفحص  استنتاج معارض(
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 نونو حتفـظ نو لفـت انتبـاه     (خـر آمـر  ن)وردت يف تقريـر املراجـع اخلـارجي متمثلـة يف فقـرة       مالحظة بيان نّي  .16

يف  ورد يف تقريـر املراجــع اخلــارجي وكتابتـ  يف اإلعــالن كمــا ورد  امتنـاع عــن إبـداء الــرني نو رني معــارض   

 .التقرير

س املال  يوضَّح ذلـك يف اإلعـالن   عند تغري مقدار رحبية السهم للفرتة املماثلة من العام السابق نتيجة تغري رن .17

 من خالل إضافة ما يفيد نن تغري رحبية السهم للفرتة املماثلة نتيجة تغري رنس املال.

ح ذلك يف اإلعالن من خـالل إضـافة   عند إعادة تبويب نرقام املقارنة للفرتة املماثلة نو السابقة  جيب نن يوضَّ .18

 تبويبها. نعيدما يفيد بأن نرقام املقارنة قد 

يتضـمن اإلعـالن تعـديل نو إعـادة إصـدار ألرقــام مقارنـة مـع فـرتة ااثلـة نو سـابقة  واردة يف إعــالن           عنـدما   .19

إصــدارها مــع بيــان  نعيــدح يف اإلعــالن مــا يفيــد بــأن األرقــام قــد ُعــّدلت نو ســابق للشــركة  جيــب نن يوضَّــ

 .ذلكنسباب 

 ماد معايري حماسبية جديدة.جيب عل  الشركة ذكر نّي تغيري يف السياسات احملاسبية نو اعت .20
 

 

 مالحظات:

 قصد بإمجالي الربح )اخلسارة(: صايف املبيعات )اإليرادات( ناقصًا تكلفة املبيعات )تكلفة اإليرادات(.ُي –

 ناقصًا  مصروفات التشغيل. (اخلسارة)قصد بالربح )اخلسارة( التشغيلي: إمجالي الربح ُي –

الظاهر يف قائمة الدخل )ويكون بعد الزكاة  (اخلسارة)قصد بصايف الربح )اخلسارة(: صايف الربح ُي –

 والضرائب(.  

 يقصد بالدخل الشامل )اخلسارة(: صايف الربح )اخلسارة( مضافًا إلي  بنود الدخل )اخلسارة( الشامل اآلخر. –

يقصد بالدخل)اخلسارة( الشامل اآلخر: بنود الدخل واملصروفات اليت ال تكون مثبتة ضمن صايف الربح  –

 )اخلسارة(.

 املالية )املفحوصة/املدققة( كما وردت يف القوائم تظهر يف اإلعالنن نرقام اخلاصة بفرتات املقارنة جيب األ –

 من املراجع اخلارجي للفرتة احلالية.

ال جيب نن   يف حالة حتقيق الشركة نرباحًا خالل الفرتة احلالية مقارنة خبسائر للفرتة املماثلة )نو العكس( –

 فقرة عل  نسبة التغري.تشتمل ال

نتائج الربع األول من لمن إعالن النتائج املالية األولية إذا كان اإلعالن ( 9 10 6 7 8)تستثن  الفقرات  –

 السنة املالية.

نم إجيابية األسباب واملؤثرات اجلوهرية للتغري يف نتائجها سواء نكانت مجيع جيب نن توضح الشركة  –

جيب ون املستثمرين من حتديد السبب احلقيقي للتغري الناتج  ميّكسلبية بشكل واضح ومباشر ودقيق 

 السابقة.ذكر نسباب التغري مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق وكذلك نسباب التغري مقارنة بالفرتة 

هذه النتائج تقديرية من إدارة الشركة  ننح يجيب توض  عند إعالن الشركة عن النتائج املالية التقديرية –

 املفحوصة نواختالف نرقام النتائج املالية  يف حالومل يتم فحصها نو مراجعتها من مراجعها اخلارجي  و

 .االختالف ذلكاملراجعة عن ما ُنعِلَن يف النتائج املالية التقديرية  جيب توضيح نسباب 
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 :األوليةوالسنوية  وفيما يلي مناذج إعالنات النتائج املالية
 

 النتائج املالية السنوية للشركات عدا البنوك وشركات التأمني عن عالناإلمنوذج ( 1) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "××××××/××/الية السنوية املنتهية يف النتائج املعن  ..........تعلن شركة "
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   ريال للعام السابق××× مقابل ريال ××× املبيعات/اإليرادات  تبلغ .1

 %.××( قدره وذلك بارتفاع )اخنفاض  ريال للعام السابق××× ريال  مقابل××× بلغ إمجالي الربح )اخلسارة(  .2

ه وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدر  السابقريال للعام ××× ريال  مقابل××× بلغ الربح )اخلسارة( التشغيلي  .3

××.% 

وذلك بارتفاع   ريال للعام السابق××× ريال  مقابل××× بعد الزكاة والضريبة )اخلسارة(  بلغ صايف الربح  .4

 ××%.( قدره اخنفاض)

 ××%.ريال للعام السابق  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره ××× ريال  مقابل××× بلغ إمجالي الدخل الشامل  .5

 ريال للعام السابق.×× ريال  مقابل×× رحبية )خسارة( السهم بلغت  .6

وذلك   ريال للعام السابق××× ريال  مقابل××× ستبعاد حقوق األقلية(  اإمجالي حقوق املساهمني )بعد بلغ  .7

 ××%.بارتفاع )اخنفاض( قدره 

 السابق إىل......العام بمقارنًة هذا العام خالل يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(  .8

امتناع عن إبداء  نمر آخر  رني غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه : مراجعبيان نوع تقرير املراجع اخلارجي ) .9

 .الرني  رني معارض(

نو نو حتفظ نو لفت انتباه وردت يف تقرير املراجع اخلارجي متمثلة يف فقرة نمر آخر مالحظة  كتابة نّي  .10

 اخلارجي.كما ورد يف تقرير املراجع امتناع عن إبداء الرني نو رني معارض 

 اإلعالن.ذكر ذلك يف ُي  يف حال إعادة تبويب بعض نرقام املقارنة  .11

 إضافتها.معلومات ترغب الشركة يف  ذكر نّي  .12
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 للشركات عدا البنوك وشركات التأمنياألولية النتائج املالية اإلعالن عن منوذج ( 2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "عشر شهرًا( ا/ اثن)ثالثة/ ستة/ تسعة××/××/×××× للفرتة املنتهية يف النتائج املالية األولية عن تعلن شركة .......... "
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

 

  ريـال للربـع املماثـل مـن العـام السـابق      ××× مقابـل  ريـال  ××× احلـالي  اإليرادات خالل الربع  املبيعات/ تبلغ .1

 %.××( قدره وذلك بارتفاع )اخنفاض

ريال للربع املماثل من العام السـابق   ××× ريال  مقابل××× احلالي بلغ إمجالي الربح )اخلسارة( خالل الربع  .2

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

ريــال للربــع املماثــل مــن العــام   ××× ريــال  مقابــل××× احلــالي بلــغ الــربح )اخلســارة( التشــغيلي خــالل الربــع    .3

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره السابق

ريـال للربـع   ××× ريـال  مقابـل  ××× احلـالي  خـالل الربـع   بعـد الزكـاة والضـريبة    )اخلسـارة(  بلغ صايف الـربح   .4

بارتفاع وذلك   بع السابقريال للر××× %.  ومقابل ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره  املماثل من العام السابق

  ××%. اخنفاض( قدره )

 ريـال للربـع املماثـل مـن العـام السـابق      ××× ريـال  مقابـل  ××× بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الربـع احلـالي    .5

 ××%.  ريال للربع السابق  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره ××× %.  ومقابل ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

  مـن العـام السـابق   للفـرتة املماثلـة   ريال ××× مقابل ريال ×××  الفرتة احلاليةخالل اإليرادات  املبيعات/ تبلغ .6

   %.××( قدره وذلك بارتفاع )اخنفاض

ريــال للفــرتة املماثلــة مــن العــام  ××× ريــال  مقابــل ××× الفــرتة احلاليــة بلــغ إمجــالي الــربح )اخلســارة( خــالل   .7

 %.××بارتفاع )اخنفاض( قدره    وذلكالسابق

ريــال للفــرتة املماثلــة مــن العــام ××× ريــال  مقابــل××× الفــرتة احلاليــة بلــغ الــربح )اخلســارة( التشــغيلي خــالل  .8

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره السابق

ريـال للفـرتة   ××× ريـال  مقابـل  ××× الفـرتة احلاليـة   خـالل  بعد الزكاة والضـريبة  )اخلسارة( بلغ صايف الربح  .9

  %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   السابقاملماثلة من العام 

  ريال للفرتة املماثلة من العام السابق××× ريال  مقابل××× بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الفرتة احلالية   .10

 %. ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

املماثلــة مــن العــام  ريــال للفــرتة ××× ريــال  مقابــل××× الفــرتة احلاليــة بلغــت رحبيــة )خســارة( الســهم خــالل    .11

 السابق.

ريـال  ××× ريال  مقابـل ××× الفرتة احلالية  ستبعاد حقوق األقلية( خاللابلغ إمجالي حقوق املساهمني )بعد   .12

 ××%.وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   للفرتة املماثلة من العام السابق

 من رنس املال. %××ريال وبنسبة ××× بلغت اخلسائر املرتاكمة بنهاية الفرتة احلالية   .13
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الربع املماثـل مـن العـام السـابق     بـ  احلالي مقارنةخالل الربع يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(  .14

 ......إىل.

خالل الربع احلالي مقارنة بالربع السابق من العـام احلـالي   يف صايف الربح ( سبب االرتفاع )االخنفاض يعود  .15

 .....إىل.

الفرتة املماثلــة مــن العــام  بــ احلاليــة مقارنــةخــالل الفــرتة يف صــايف الــربح يعــود ســبب االرتفــاع )االخنفــاض(    .16

 السابق إىل......

امتنـاع عـن    نمر آخر  :  غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه استنتاج فحصبيان نوع تقرير املراجع اخلارجي )   .17

 .نتيجة الفحص  استنتاج معارض(

نو نو حتفـظ نو لفـت انتبـاه    وردت يف تقرير املراجع اخلارجي متمثلـة يف فقـرة نمـر آخـر     مالحظة  كتابة نّي  .18

 اخلارجي.كما ورد يف تقرير املراجع  معارض امتناع عن إبداء الرني نو رني

 اإلعالن.ذكر ذلك يف ُي  يف حال إعادة تبويب بعض نرقام املقارنة  .19

 إضافتها.معلومات ترغب الشركة يف  ذكر نّي  .20

 

 النتائج املالية السنوية للبنوكاإلعالن عن منوذج ( 3) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "××××××/××/الية السنوية املنتهية يف النتائج املعن  .......... / مصرفيعلن بنك"
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

  وذلـك  ريال للعام السـابق ××× ريال  مقابل××× االستثمارات التمويل وبلغ إمجالي دخل العموالت اخلاصة/ .1

 %.××بارتفاع )اخنفاض( قدره 

  وذلـك  ريـال للعـام السـابق   ××× ريـال  مقابـل  ××× االسـتثمارات  التمويل وبلغ صايف دخل العموالت اخلاصة/ .2

 %.××بارتفاع )اخنفاض( قدره 

اض( قدره )اخنف وذلك بارتفاع ل للعام السابق ريا××× ريال  مقابل××× غ إمجالي ربح )خسارة( العمليات بل .3

×× .% 

 ××%.وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   ريال للعام السابق××× ريال  مقابل××× بلغ صايف الربح )اخلسارة(  .4

 ××%.ريال للعام السابق  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره ××× ريال  مقابل××× بلغ إمجالي الدخل الشامل  .5

 ريال للعام السابق.×× ريال  مقابل×× السهم  بلغت رحبية )خسارة( .6

وذلـك    ريـال للعـام السـابق   ××× ريال  مقابل××× ستبعاد حقوق األقلية( ابلغ إمجالي حقوق املساهمني )بعد  .7

 ××%.بارتفاع )اخنفاض( قدره 

ت %  وبلغــ×× وذلــك بارتفــاع )اخنفــاض( قــدره   ريــال للعــام الســابق××× ريــال مقابــل ××× بلغــت املوجــودات  .8

ــل  ××× االســتثمارات  ــال مقاب ــام الســابق  ××× ري ــال للع ــاع )اخنفــاض( قــدره     ري ــك بارتف %  و بلغــت ×× وذل

 لـك بارتفـاع  وذ  ريـال للعـام السـابق   ××× ريـال مقابـل   ××× حمفظة القـروض والسـلف )التمويـل واالسـتثمار(     
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ــع العمــالء  %××)اخنفــاض( قــدره   ــال للعــام  ××× ريــال مقابــل  ×××   و بلغــت ودائ  وذلــك بارتفــاع   الســابقري

 %. ×× )اخنفاض( قدره

 العام السابق إىل......بمقارنًة هذا العام خالل يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(  .9

امتنـاع عـن إبـداء     نمر آخر  رني غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه  مراجع:بيان نوع تقرير املراجع اخلارجي ) .10

 .الرني   رني معارض(

نو نو حتفـظ نو لفـت انتبـاه    وردت يف تقرير املراجـع اخلـارجي متمثلـة يف فقـرة نمـر آخـر       مالحظة  كتابة نّي .11

 اخلارجي.كما ورد يف تقرير املراجع امتناع عن إبداء الرني نو رني معارض 

 اإلعالن.ذكر ذلك يف ُي  يف حال إعادة تبويب بعض نرقام املقارنة .12

  إضافتها. املصرف يف/ نكمعلومات يرغب الب ذكر نّي .13

 

 للبنوكاألولية النتائج املالية اإلعالن عن منوذج ( 4) 

 ن( جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: 

/ اثنـا عشـر   )ثالثـة/ سـتة/ تسـعة   ××/××/×××× ة املنتهيـة يف  عن النتائج املالية األوليـة للفـرت   "يعلن بنك/ مصرف ........

 شهرًا("

 اآلتية عل  األقل:جيب نن يبني اإلعالن العناصر ب(  

ريـال  ××× ريـال  مقابـل  ××× خالل الربع احلالي التمويل واالستثمارات  بلغ إمجالي دخل العموالت اخلاصة/ .1

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره للربع املماثل من العام السابق

ريـال  ××× ريـال  مقابـل  ×××  خـالل الربـع احلـالي    بلغ صايف دخل العمـوالت اخلاصـة/التمويل واالسـتثمارات    .2

 %. ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره للربع املماثل من العام السابق  

للربـع املماثـل مـن العـام     ريـال  ××× ريـال  مقابـل  ×××  خالل الربع احلـالي  بلغ إمجالي ربح )خسارة( العمليات .3

 %.××)اخنفاض( قدره    وذلك بارتفاعالسابق

  للربـع املماثـل مـن العـام السـابق     ريال ×××   مقابلريال××× الربع احلالي خالل بلغ صايف الربح )اخلسارة(  .4

 ××%. وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   ريال للربع السابق××× ومقابل %   ×× قدرهوذلك بارتفاع )اخنفاض( 

  السـابق ريـال للربـع املماثـل مـن العـام      ××× ريال  مقابل××× بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الربع احلالي  .5

 ××%. ريال للربع السابق  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره ××× %   ومقابل ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

ريـال  ××× ريال  مقابل××× خالل الفرتة احلالية التمويل واالستثمارات  بلغ إمجالي دخل العموالت اخلاصة/ .6

  %.××قدره وذلك بارتفاع )اخنفاض(  للفرتة املماثلة من العام السابق 

ريـال  ××× ريـال  مقابـل  ×××  خالل الفـرتة احلاليـة   التمويل واالستثمارات بلغ صايف دخل العموالت اخلاصة/ .7

 %. ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره للفرتة املماثلة من العام السابق  

للفـرتة املماثلـة مـن العـام     ريال ××× ريال  مقابل×××  خالل الفرتة احلالية بلغ إمجالي ربح )خسارة( العمليات .8

 %.××)اخنفاض( قدره  وذلك بارتفاعالسابق  
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  ريال للفرتة املماثلة من العام السـابق ××× ريال  مقابل××× خالل الفرتة احلالية بلغ صايف الربح )اخلسارة(  .9

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

  ريال للفرتة املماثلة من العام السـابق ××× مقابلريال  ××× بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الفرتة احلالية  .10

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

 ريال للفرتة املماثلة من العام السابق.××× ريال  مقابل××× خالل الفرتة احلالية بلغت رحبية )خسارة( السهم  .11

ريـال  ××× ريـال  مقابـل  × ×× خالل الفرتة احلاليـة  ستبعاد حقوق األقلية(ابلغ إمجالي حقوق املساهمني )بعد  .12

 ××%.وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره للفرتة املماثلة من العام السابق  

 %.من رنس املال.××ريال وبنسبة ××× بلغت اخلسائر املرتاكمة بنهاية الفرتة احلالية  .13

  ريـال بنهايـة الفـرتة املماثلـة مـن العـام السـابق       ××× ريـال مقابـل   ×××  احلاليـة بلغت املوجـودات بنهايـة الفـرتة     .14

ريـال  ××× ريـال مقابـل   ××× احلاليـة  %  وبلغت االسـتثمارات بنهايـة الفـرتة    ××( قدره اخنفاضوذلك بارتفاع )

%  وبلغــت حمفظــة القــروض  ××وذلــك بارتفــاع )اخنفــاض( قــدره    بنهايــة الفــرتة املماثلــة مــن العــام الســابق  

ريال بنهاية الفرتة املماثلة من العـام  ××× ريال مقابل ××× احلالية لف )التمويل واالستثمار( بنهاية الفرتة والس

ريـال مقابـل   ××× احلاليـة    وبلغت ودائـع العمـالء بنهايـة الفـرتة     %××لك بارتفاع )اخنفاض( قدره وذ  السابق

  %. ××تفاع )اخنفاض( قدره وذلك بار  ريال بنهاية الفرتة املماثلة من العام السابق××× 

الربع املماثـل مـن العـام السـابق     بـ  احلالي مقارنةخالل الربع يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(  .15

 ......إىل.

خــالل الربــع احلــالي مقارنــة مــع الربــع الســابق مــن العــام  يف صــايف الــربح يعــود ســبب االرتفــاع )االخنفــاض(  .16

 احلالي إىل......

الفرتة املماثلة من العام السـابق  بمقارنة  احلاليةخالل الفرتة يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(  .17

 إىل......

امتنـاع عـن    نمر آخر  :  غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه استنتاج فحصبيان نوع تقرير املراجع اخلارجي )   .18

 .نتيجة الفحص  استنتاج معارض(

 نونو حتفـظ نو لفـت انتبـاه    وردت يف تقرير املراجـع اخلـارجي متمثلـة يف فقـرة نمـر آخـر       مالحظة  كتابة نّي .19

 اخلارجي.كما ورد يف تقرير املراجع امتناع عن إبداء الرني نو رني معارض 

 اإلعالن.ذكر ذلك يف ُي  يف حال إعادة تبويب بعض نرقام املقارنة  .20

    إضافتها./ املصرف يف معلومات يرغب البنك ذكر نّي  .21

 النتائج املالية السنوية لشركات التأمنياإلعالن عن منوذج ( 5)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: .1
 

 "××/××/××××النتائج املالية السنوية املنتهية يف عن  ..........تعلن شركة "
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 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: .2
 

وذلـك بارتفـاع     ريـال للعـام السـابق   ××× ريـال  مقابـل   ( ××× GWPاملكتتبـة ) بلغ إمجالي نقساط التـأمني   .1

 %. ××)اخنفاض( قدره 

  وذلــك بارتفــاع ريــال للعــام الســابق××× ريــال  مقابــل ( ××× NWPبلــغ صــايف نقســاط التــأمني املكتتبــة ) .2

 %.××)اخنفاض( قدره 

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   لسابقريال للعام ا××× مقابل  ريال ××× بلغ صايف املطالبات املتحملة  .3

  وذلك بارتفـاع  ريال للعام السابق××× ريال  مقابل ××× بلغ صايف نرباح )خسائر( استثمارات محلة الوثائق   .4

 %.××)اخنفاض( قدره 

بلغ فائض )عجز( عمليات التأمني خمصومًا منها عائد استثمارات محلة الوثائق )نتائج العمليـات التشـغيلية(     .5

 %.××ع )اخنفاض( قدره ريال للعام السابق  وذلك بارتفا××× ريال  مقابل ××× 

  وذلـك  ريـال للعـام السـابق   ××× ريـال  مقابـل   ××× بلغ صايف نربـاح )خسـائر( اسـتثمارات نمـوال املسـاهمني        .6

 %.××بارتفاع )اخنفاض( قدره 

  وذلك بارتفاع )اخنفـاض(  عام السابقريال لل××× ريال  مقابل ××× بلغ صايف الربح )اخلسارة( قبل الزكاة   .7

 %.××قدره 

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره ريال للعام السابق××× ريال  مقابل ××× بلغ إمجالي الدخل الشامل    .8

 ريال للعام السابق.××× ريال  مقابل ××× بلغت رحبية )خسارة( السهم    .9

وذلـك    ريال للعام السابق××× ريال  مقابل××× األقلية( حقوق استبعاد بلغ إمجالي حقوق املساهمني )بعد   .10

 ××%.بارتفاع )اخنفاض( قدره 

 .ريال )إذا كانت السنة التشغيلية األوىل للشركة(××× بلغت مصاريف ما قبل التشغيل   .11

 العام السابق إىل......بمقارنًة هذا العام خالل يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(   .12

إبداء  امتناع عن  نمر آخر  رني غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه : مراجعنوع تقرير املراجع اخلارجي )بيان   .13

 .الرني   رني معارض(

نو نو حتفـظ نو لفـت انتبـاه    وردت يف تقرير املراجع اخلـارجي متمثلـة يف فقـرة نمـر آخـر      مالحظة  كتابة نّي .14

 اخلارجي.كما ورد يف تقرير املراجع امتناع عن إبداء الرني نو رني معارض 

 اإلعالن.ذكر ذلك يف ُي  يف حال إعادة تبويب بعض نرقام املقارنة  .15

         إضافتها.معلومات ترغب الشركة يف  ذكر نّي  .16
 

 

 لشركات التأمنياألولية النتائج املالية اإلعالن عن منوذج ( 6)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "اثنا عشر شهرًا( تسعة/ ستة/ )ثالثة/××/××/×××× النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف عن  ..........تعلن شركة "
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 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

ريــال للربــع ××× ريــال  مقابــل ××× ( خــالل الربــع احلــالي  GWPبلــغ إمجــالي نقســاط التــأمني املكتتبــة )   .1

 %. ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   العام السابقاملماثل من 

ريـال للربـع املماثـل    ××× ريال  مقابل ××× ( خالل الربع احلالي NWPبلغ صايف نقساط التأمني املكتتبة ) .2

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره من العام السابق

  ريال للربع املماثل من العام السابق ×××ريال  مقابل ××× بلغ صايف املطالبات املتحملة خالل الربع احلالي  .3

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

ريـال للربـع   ××× ريـال  مقابـل   ××× بلغ صايف نرباح )خسائر( استثمارات محلـة الوثـائق خـالل الربـع احلـالي       .4

  %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره املماثل من العام السابق

خمصومًا منها عائد استثمارات محلة الوثائق )نتائج العمليات التشـغيلية(  بلغ فائض )عجز( عمليات التأمني  .5

  وذلـك بارتفـاع )اخنفـاض(    ريال للربع املماثـل مـن العـام السـابق    ××× ريال  مقابل ××× خالل الربع احلالي 

 %.××قدره 

ريال للربع ×××  ريال  مقابل××× خالل الربع احلالي بلغ صايف نرباح )خسائر( استثمارات نموال املساهمني  .6

 ××%.املماثل من العام السابق  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

ريـال للربـع املماثـل مـن     ××× ريـال  مقابـل   ××× خالل الربـع احلـالي   بلغ صايف الربح )اخلسارة( قبل الزكاة  .7

ع وذلــك بارتفــا   ريــال للربــع الســابق  ××× %  ومقابــل ××وذلــك بارتفــاع )اخنفــاض( قــدره      العــام الســابق 

  %.×× )اخنفاض( قدره

  ريال للربع املماثـل مـن العـام السـابق    ××× ريال  مقابل ××× بلغ إمجالي الدخل الشامل خالل الربع احلالي  .8

 %. ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره  ريال للربع السابق ××× %  ومقابل ××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

ريــال للفــرتة ××× ريــال  مقابــل ××× خــالل الفــرتة احلاليــة ( GWPبلــغ إمجــالي نقســاط التــأمني املكتتبــة ) .9

 %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   املماثلة من العام السابق

ريــال للفــرتة ××× ريــال  مقابــل ××× ( خــالل الفــرتة احلاليــة  NWPبلــغ صــايف نقســاط التــأمني املكتتبــة )   .10

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره املماثلة من العام السابق

ريــال للفــرتة املماثلــة مــن العــام ××× ريــال  مقابــل ××× بلــغ صــايف املطالبــات املتحملــة خــالل الفــرتة احلاليــة    .11

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره السابق

ريـال للفـرتة   ××× ريال  مقابـل  ××× بلغ صايف نرباح )خسائر( استثمارات محلة الوثائق خالل الفرتة احلالية   .12

 %. ××لك بارتفاع )اخنفاض( قدره ام السابق  وذاملماثلة من الع

بلغ فائض )عجز( عمليات التأمني خمصومًا منها عائد استثمارات محلة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية(   .13

  وذلـك بارتفـاع )اخنفـاض(    ريال للفرتة املماثلة من العام السابق××× ريال  مقابل ××× خالل الفرتة احلالية 

 %.××قدره 

ريـال  ××× ريـال  مقابـل   ××× بلغ صايف نرباح )خسائر( اسـتثمارات نمـوال املسـاهمني خـالل الفـرتة احلاليـة         .14

 %.××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره للفرتة املماثلة من العام السابق
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مـن   ريال للفرتة املماثلة××× ريال  مقابل ××× الفرتة احلالية بلغ صايف الربح )اخلسارة( قبل الزكاة خالل   .15

  %.××وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره   العام السابق

ــة مــن العــام   ××× ريــال  مقابــل ××× بلــغ إمجــالي الــدخل الشــامل خــالل الفــرتة احلاليــة      .16 ريــال للفــرتة املماثل

 %. ××  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره السابق

 للفرتة املماثلة من العام السابق.ريال ×× ريال  مقابل ×× الفرتة احلالية بلغت رحبية )خسارة( السهم خالل   .17

ريـال  ××× ريال  مقابـل ××× بلغ إمجالي حقوق املساهمني )بعد إستبعاد حقوق األقلية( خالل الفرتة احلالية   .18

 ××%.للفرتة املماثلة من العام السابق  وذلك بارتفاع )اخنفاض( قدره 

 %.من رنس املال.××ة ريال وبنسب××× بلغت اخلسائر املرتاكمة بنهاية الفرتة احلالية   .19

الربع املماثل مـن العـام السـابق    ب احلالي مقارنةخالل الربع يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(   .20

 ......إىل.

الربع السابق من العـام احلـالي   ب احلالي مقارنةخالل الربع يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(   .21

 ......إىل.

خالل الفرتة احلالية مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السـابق  يف صايف الربح يعود سبب االرتفاع )االخنفاض(  .22

 إىل......

امتنـاع عـن    نمر آخر  :  غري معَدل  حتفظ  لفت انتباه استنتاج فحصبيان نوع تقرير املراجع اخلارجي )   .23

 .نتيجة الفحص  استنتاج معارض(

نو نو حتفـظ نو لفـت انتبـاه    وردت يف تقرير املراجـع اخلـارجي متمثلـة يف فقـرة نمـر آخـر       مالحظة  كتابة نّي .24

 اخلارجي.كما ورد يف تقرير املراجع امتناع عن إبداء الرني نو رني معارض 

 .ذكر ذلك يف اإلعالنُي  يف حال إعادة تبويب بعض نرقام املقارنة .25

         إضافتها.معلومات ترغب الشركة يف  ذكر نّي .26
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 التغريات اإلدارية عن التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات

 

 فتح باب الرتّشح لعضوية جملس اإلدارةعن عالن اإلمنوذج ( 1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 ح لعضوية جملس اإلدارة للدورة القادمة"عن فتح باب الرتّش شركة .........."تعلن 
 

 :اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقلجيب نن يبني   ( ب
 

 ها.تاريخ بداية الدورة وتاريخ انتهائ .1

 موعد فتح باب الرتشيح وموعد انتهاءه. .2

 طريقة تسلم طلبات الرتشيح. .3

مـن   رفـاق نسـخة  إ)مـع   الصـادرة عـن اجلمعيـة العامـة     الواردة يف الئحة عمل جلنة الرتشـيحات الرتّشح معايري  .4

 من املعايري(. هذه

 

 استقالة عضو جملس إدارة الشركةعن عالن اإلمنوذج ( 2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "نعضاء( من جملس إدارتهاعضوين/استقالة عضو )عن  شركة ..........تعلن "
 

 العناصر اآلتية عل  األقل:اإلعالن جيب نن يبني  ( ب
 

 (./املستقيلنينياملستقيَل) ( املستقيلالعضوين/األعضاءاسم العضو ) .1

 .(ا/عضويتهم)عضويتهم صفة عضويت  .2

 قبوهلــا تــاريخو الشــركةإدارة جملــس  إىل الســتقالةاجملــس اإلدارة نعضــاء( عضوي/)تــاريخ تقــديم عضــو   .3

 وسريانها.

 نسباب االستقالة. .4

 .العضو املستقيل تاريخ بداية عضوية .5
 

 تعيني عضو جملس إدارة جديد للشركةعن عالن اإلمنوذج ( 3) 
 

 نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:جيب  ( ن
 

 "نعضاء( مبجلس إدارتهاعضوين/) تعيني عضوعن  شركة ..........تعلن "
 

 العناصر اآلتية عل  األقل: يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 .(املعيِنني املعيَنني/) املعني)العضوين/األعضاء( اسم العضو  .1

 (.ا/عضويتهم)عضويتهم صفة عضويت  .2
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ــذي    .3 ــس اإلدارة الـ ــاع جملـ ــاد اجتمـ ــاريخ انعقـ ــّين تـ ــو ُعـ ــ  عضـ ــوا)فيـ ــاء( /عضـ ــدنعضـ  جملـــس اإلدارة اجلديـ

 ./اجُلُدد(اجلديدان)

 .بداية العضويةتاريخ  .4

 .هذا التعيني عل  نول اجتماع للجمعية العامة إلقراره ُيعرضوسوف   نهائية ّدَعموافقة اجمللس ال ُتنن  .5

 )للعضوين/لألعضاء( املعني )املعيَنني/املعيِنني(. للعضو ذكر نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية .6

 

 استقالة عضو جملس إدارة الشركة وتعيني عضو جملس إدارة جديد للشركةعن عالن اإلمنوذج ( 4)

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 )عضوين/نعضاء("استقالة عضو )عضوين/نعضاء( من جملس إدارتها وتعيني عضو عن  شركة .........."تعلن 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

ــتقيل )   .1 ــاء ( املســـــ ــو )العضوين/األعضـــــ ــم العضـــــ ــتقيَلنياســـــ ــتقيلني(   املســـــ ــويت   /املســـــ ــفة عضـــــ وصـــــ

 .)عضويتهما/عضويتهم(

تــاريخ تقــديم عضــو )عضوي/نعضــاء( جملــس اإلدارة االســتقالة إىل جملــس إدارة الشــركة وتــاريخ قبوهلــا      .2

 وسريانها.

 نسباب االستقالة. .3

 تاريخ بداية عضوية العضو املستقيل.  .4

 وصفة عضويت  )عضويتهما/عضويتهم(.  /املعينني(املعيَننياسم العضو )العضوين/األعضاء( املعني ) .5

ــد         .6 ــس اإلدارة اجلديـ ــاء( جملـ ــو )عضوا/نعضـ ــ  عضـ ــّين فيـ ــذي ُعـ ــس اإلدارة الـ ــاع جملـ ــاد اجتمـ ــاريخ انعقـ تـ

 )اجلديدان/اجُلُدد(.

 تاريخ بداية العضوية. .7

 نن موافقة اجمللس ال ُتَعّد نهائية  وسوف ُيعرض هذا التعيني عل  نول اجتماع للجمعية العامة إلقراره. .8

 ذكر نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية للعضو )للعضوين/لألعضاء( املعني )املعيَنني/املعيِنني(. .9

 

 استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عن عالن اإلمنوذج ( 5)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 استقالة الرئيس التنفيذي للشركة" عن شركة .........."تعلن 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

 اسم الشخص املستقيل. .1

 تاريخ قبول االستقالة وتاريخ سريانها. .2

 نسباب االستقالة. .3
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 تعيني رئيس تنفيذي للشركة عن عالن اإلمنوذج ( 6)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "رئيس تنفيذي للشركةتعيني عن  شركة ..........تعلن "
 

 العناصر اآلتية عل  األقل: اإلعالن جيب نن يبني ( ب
 

 املعني.اسم الشخص  .1

 .في ُعّين قرار جملس اإلدارة الذي تاريخ  .2

 .مباشرة العملتاريخ  .3

 ذكر نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية للشخص املعني. .4
 

وتعـيني / تكليـف رئـيس تنفيـذي جديـد       استقالة الرئيس التنفيـذي للشـركة  عن عالن اإلمنوذج ( 7)

 للشركة 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة للشركة وتعيني /استقالة الرئيس التنفيذي عن  شركة ..........تعلن "
 

 :العناصر اآلتية عل  األقل يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 املستقيل.اسم الشخص  .1

 سريانها. االستقالة وتاريخقبول تاريخ  .2

 نسباب االستقالة. .3

 .اجلديد )يف حال التكليف(التنفيذي اسم الشخص املكلف الذي سيقوم بأعمال  حلني تعيني الرئيس  .4

 .ن )يف حال التعيني(املعّياسم الشخص  .5

 )التكليف/التعيني(. بدايةتاريخ  .6

 تاريخ قرار جملس اإلدارة الذي مت في  )التكليف/التعيني(. .7

 .(ناملعّي)املكلف/ذكر نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية للشخص  .8

 ( منوذج اإلعالن عن استقالة عضو جلنة املراجعة8) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 جلنة املراجعة" من"تعلن شركة .......... عن استقالة عضو )عضوين/نعضاء( 

 

 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
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 اسم العضو )العضوين/األعضاء( املستقيل )املستقيَلني/املستقيلني(. .1

 تاريخ تقديم عضو )عضوي/نعضاء( جلنة املراجعة االستقالة وتاريخ سريانها. .2

 االستقالة.نسباب  .3

 تاريخ بداية عضوية العضو املستقيل.  .4

 

 (منوذج اإلعالن عن تعيني عضو جلنة املراجعة9)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن تعيني عضو )عضوين/نعضاء( يف جلنة املراجعة"
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

 )العضوين/األعضاء( املعني )املعيَنني/ املعيِنني(.اسم العضو  .1

اجلديـــد جلنـــة املراجعـــة /نعضـــاء( العضوينالـــذي ُعـــّين فيـــ  عضـــو ) تـــاريخ انعقـــاد اجتمـــاع جملـــس اإلدارة .2

 )اجلديدان/اجُلُدد(.

 تاريخ بداية العضوية. .3

 عية العامة إلقراره.نن موافقة اجمللس ال ُتَعّد نهائية  وسوف ُيعرض هذا التعيني عل  نول اجتماع للجم .4

 ذكر نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية للعضو )للعضوين/لألعضاء( املعني )املعيَنني/املعيِنني(.  .5
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 التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات عن التغيري يف رنس املال

 

 نواًل: طرح نسهم حقوق نولوية

توصية جملس إدارة الشركة بزيادة رنس مال الشركة عن طريق طرح نسهم  عن عالناإلمنوذج ( 1)

 ولويةاألحقوق 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 ولوية"األتوصية جملس اإلدارة بزيادة رنس مال الشركة عن طريق طرح نسهم حقوق عن  شركة .........."تعلن 
 

 األقل:جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل   ( ب
 

 تاريخ اجتماع اجمللس. .1

املبلغ اإلمجالي الذي ترغب الشركة يف احلصول علي   دون التطرق إىل ذكر عدد نو قيمة األسـهم املـراد    .2

 .طرحها نو نسبتها من رنس املال احلالي

 نسباب الزيادة يف رنس املال. .3

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية تاريخ األحقية  عل  نن تكون األحقية للمساهمني املالكني لألسهم يوم  .4

اليت قررت زيادة رنس مال عن طريق طـرح نسـهم حقـوق نولويـة والـذين تظهـر نمسـائهم يف سـجل مسـاهمي          

 املصدر لدى مركز اإليداع يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اجلمعية.

تقديم ملف طلب زيـادة  رنس  اإلشارة إىل نن  سيتم اإلعالن عند تعيني مستشار مالي للطرح  وكذلك عند  .5

 .السوق املالية ألخذ موافقتها املال إىل هيئة

  

 تعيني مستشار مالي إلدارة االكتتاب يف نسهم حقوق األولوية عن عالناإلمنوذج ( 2)
 

بعد إعالن توصية جملس اإلدارة بزيـادة رنس مـال الشـركة عـن طريـق نسـهم حقـوق األولويـة  تعلـن الشـركة تعـيني            

 مالي وفقًا لآلتي:مستشار 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 تعيني مستشار مالي إلدارة االكتتاب يف نسهم حقوق األولوية"عن  شركة .........."تعلن 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:  ( ب
 

 .اسم املستشار املالي .1

 تاريخ تعيني املستشار املالي. .2

 املستشار املالي احلالي  ُيعَلن اسم املستشار املالي اجلديد وسبب تغيري املستشار املالي القديم.يف حال تغيري  .3

 .نّي معلومات نخرى تود الشركة إضافتها .4

 



 

24 

 

عن طريق طرح نسهم حقوق األولوية  الشركة مالزيادة رنس تقديم ملف طلب  عن عالناإلمنوذج ( 3)

 هيئة السوق املالية ألخذ موافقتهاإىل 
 

 :جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي ( ن
 

تقديم ملف طلب زيـادة رنس مـال الشـركة عـن طريـق طـرح نسـهم حقـوق األولويـة إىل هيئـة           عن  شركة .........."تعلن 

 السوق املالية"
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:  ( ب
 

 تاريخ تقديم ملف الطلب إىل هيئة السوق املالية. .1

 إىل موضوع الطلب.اإلشارة  .2

ــادة رنس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح نســهم حقــوق      عــن عــالناإلاالشــارة إىل  .3 توصــية جملــس اإلدارة بزي

 األولوية.

زيـادة رنس املـال عـن طريـق طـرح نسـهم        طلـب  التطورات اجلوهرية عل  ملـف  عن عالناإلمنوذج ( 4) 

 حقوق األولوية لدى هيئة السوق املالية
 

زيادة رنس مال الشركة عـن طريـق طـرح نسـهم حقـوق األولويـة إىل هيئـة السـوق املاليـة ألخـذ           بعد إعالن تقديم ملف 

يف حـال موافقـة   و موافقتها  يـتعني علـ  الشـركة اإلعـالن متـ  مـا طـرنت نحـداث جوهريـة علـ  الطلـب لـدى اهليئـة.             

 .ية العامة( يومًا  قبل موعد انعقاد اجلمع14فرتة ال تقل عن ) اإلصدار خاللاهليئة  ترفق نشرة 

 

 :جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي ( ن
 

التطورات يف ملف زيادة رنس مال الشركة عن طريق طرح نسهم حقـوق األولويـة لـدى هيئـة     عن  شركة .........."تعلن 

 السوق املالية"
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:  ( ب
 

 تقديم امللف.اإلشارة إىل موضوع الطلب لدى اهليئة وتاريخ  .1

ــال ال احلصــر: اســتيفاء نو إكمــال          .2 ــ  ســبيل املث ــة )ومــن ذلــك عل ــب لــدى اهليئ ــة الطل توضــيح وتفصــيل حال

 املتطلبات واملالحظات عل  امللف  نو نن الطلب حتت الدراسة لدى اهليئة(.

ني تطورات نخرى جوهرية )عل  سبيل املثال ال احلصـر: سـحب امللـف نهائيـًا مـع توضـيح األسـباب  رفـض           .3

 الطلب من قبل اهليئة مع ذكر األسباب  تعليق الطلب لعدم استيفاء املتطلبات ... إخل(.
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 حتديد فرتة تداول حقوق األولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدة عن عالناإلمنوذج ( 5)
 

 :بعد صدور موافقة اجلهات الرمسية واجلمعية العامة غري العادية عل  زيادة رنس املال  تعلن الشركة اآلتي
 

 :جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي ( ن
 

 واالكتتاب يف األسهم اجلديدة" األولوية حقوقفرتة تداول حتديد عن  شركة .........."تعلن 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:   ( ب
 

 واالكتتاب يف األسهم اجلديدة: األولوية حتديد تاريخ بداية ونهاية فرتة تداول حقوق .1
 

)التنبي  عل  نن  يتاح حلملة حقوق األولوية اارسة حقهـم يف االكتتـاب )كليـًا نو جزئيـًا( يف األسـهم اجلديـدة       

 األولوية واالكتتاب يف األسـهم اجلديـدة   ونن تداول حقوق  املوجودة يف حمافظهميف حدود عدد حقوق األولوية 

 . ديكون وفق ما حتدده نشرة اإلصدار للمساهمني املقيدين واملستثمرين اجلد

 توضيح تفاصيل الطرح املتبقي: .2
 

األســهم )إن التنبيــ  علــ  ننــ  يف حــال تبقــي نســهم مل ُيكَتتــب فيهــا  فســتطرح تلــك األســهم املتبقيــة وكســور   )

 .(حبسب ما هو مذكور يف نشرة اإلصدار وجدت( عل  املستثمرين ذوي الطابع املؤسسي
 

تنبي  املستثمرين الذين ال يرغبون يف االكتتاب عل  نهمية بيع ما لديهم من حقوق نولوية اثناء فرتة التداول  .3

لعدم االسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع     احملددة؛ لكي ال يتعرضوا الخنفاض يف قيمة حمافظهم االستثمارية نتيجًة 

 نو باالكتتاب.
 

للحصول عل  نسب تذبـذب نسـعار حقـوق األولويـة يوميـًا بعـد اإلقفـال خـالل فـرتة تـداول احلقـوق  ميكـن              .4

 شركة السوق املالية السعودية )تداول( من خالل الرابط )...(.ل اإللكرتوني وقعاملزيارة 
 

شــركة الســوق املاليــة الســعودية ل اإللكرتونــي وقــعاملللحصــول علــ  قيمــة احلــق اإلرشــادية  ميكــن زيــارة  .5

 )تداول( من خالل الرابط )...(.
 

للحصول عل  املزيد من التفاصيل عن كيفية عمل آلية تداول حقوق االولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدة   .6

 .)...( نأمل زيارة الرابط

              رة اإلصــدار املتعلقــة بزيــادة رنس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار نســهم حقــوق األولويــة     للحصــول علــ  نشــ .7

 ميكن زيارة موقع ..... من خالل الرابط )...(.

 

 إعالن تذكريي عن بدء فرتة تداول حقوق األولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدةمنوذج ( 6) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 عن بدء فرتة تداول حقوق األولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدة" شركة .........."إعالن تذكريي من 
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 :جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل ( ب
 

 تاريخ بدء فرتة تداول حقوق األولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدة. .1

 تاريخ نهاية فرتة تداول حقوق األولوية. .2

 فرتة االكتتاب يف األسهم اجلديدة.تاريخ نهاية  .3

 

إعــالن تــذكريي عــن آخــر يــوم لتــداول حقــوق األولويــة وآخــر يــوم لالكتتــاب يف األســهم     منــوذج ( 7)

 اجلديدة
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 اجلديدة"عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم لالكتتاب يف األسهم  شركة .........."إعالن تذكريي من 
 

 :عل  األقل جيب نن يبني اإلعالن العنصر اآلتي ( ب
 

 .تاريخ نهاية فرتة تداول حقوق األولوية .1

 االكتتاب يف األسهم اجلديدة.تاريخ نهاية فرتة   .2
 

 

تفاصيل عملية بيع األسهم اليت مل ُيكتتب فيها وبدء مرحلة الطرح باإلضـافة   عن عالناإلمنوذج ( 8)

 إىل نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدة
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

األسهم اليت  نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب يف األسهم اجلديدة وتفاصيل عملية بيع عن  شركة .........."تعلن 

 مل ُيكتتب فيها"

 

 :جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل ( ب
 

 بها وقيمتها ونسبة التغطية من جممل األسهم املطروحة اجلديدة. االكتتابعدد األسهم اليت مت  .1

 األسهم املكتتب فيها ونسبة التغطية من جممل األسهم املطروحة اجلديدة.إمجالي عدد وقيمة  .2

 تفاصيل آلية الطرح املتبقي وتاريخ بدايت  ونهايت . .3

 حتديد ساعات فرتة الطرح املتبقي. .4

 نتائج الطرح املتبقي وختصيص نسهم حقوق األولوية عن عالناإلمنوذج ( 9)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 نتائج الطرح املتبقي وختصيص نسهم حقوق األولوية"عن  شركة .........."تعلن 
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 :جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل ( ب
 

 عدد االسهم املباعة.  .1

 إمجالي املبلغ العائد من عملية بيع األسهم اليت مل ُيكتَتب فيها وكسور األسهم إن وجدت.  .2

 املباعة.متوسط سعر البيع لألسهم  .3

 صايف مبلغ التعويضات العائد ملالك حقوق األولوية وكسور األسهم. .4

 تاريخ إيداع األسهم يف حسابات املساهمني.  .5

توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( حلملـة حقـوق األولويـة الـذين مل ميارسـوا       عن عالناإلمنوذج ( 10) 

 حقهم يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة
 

 اإلعالن كالتالي:جيب نن يكون عنوان  ( ن
 

ــن  ــم يف        عــن  شــركة .........."تعل ــذين مل ميارســوا حقه ــة ال ــوق األولوي ــة حق ــويض )إن وجــدت( حلمل ــالغ التع ــع مب توزي

 االكتتاب يف األسهم اجلديدة"

 

 

 :جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل ( ب
 

 يف االكتتاب ومستحقي الكسور.تاريخ توزيع التعويض لألشخاص املستحقني الذين مل ميارسوا حقهم  .1

إمجالي املبلغ الذي سـيوزَّع علـ  األشـخاص املسـتحقني الـذين مل ميارسـوا حقهـم يف االكتتـاب ومسـتحقي           .2

 الكسور.

طريقــة تســـليم التعــويض إىل األشـــخاص املســتحقني الـــذين مل ميارســوا حقهـــم يف االكتتــاب ومســـتحقي       .3

 الكسور.

 عملية اإليداع. اسم وطريقة االتصال باجلهة املسؤولة عن .4

 
 

% نو نكثر بني االستخدام الفعلي ملتحصالت إصدار 5منوذج اإلعالن عن وجود اختالف بنسبة ( 11) 

  نسهم حقوق األولوية مقابل ما ُنفِصح عن  يف نشرة اإلصدار
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 إصدار نسهم حقوق األولوية"تطورات استخدام املتحصالت من عن  شركة .........."تعلن 
 

 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:   ( ب
 

% نو نكثر يف االستخدام الفعلي للمتحصالت عن ما سبق اإلفصـاح عنـ    5اإلفصاح عن نّي اختالفات بنسبة  .1

 يف نشرة اإلصدار ونسباب ومربرات هذه االختالفات.
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 اإلفصاح عنها.نّي معلومات نخرى مهمة ترى الشركة نهمية  .2

 : نسهم منحةثانيًا

 مال الشركة عن طريق منح نسهم بزيادة رنساإلدارة توصية جملس عن عالن اإلمنوذج ( 1) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "بزيادة رنس مال الشركة عن طريق منح نسهمتوصية جملس اإلدارة  عن شركة .........."تعلن 
 

 العناصر اآلتية عل  األقل:  يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 اجمللس.اجتماع تاريخ  .1

 رنس مال الشركة قبل الزيادة وبعدها. .2

 نسبة الزيادة يف رنس املال. .3

 عدد األسهم قبل زيادة رنس املال وبعدها.  .4

 .نسباب الزيادة يف رنس املال .5

 عدد األسهم املمنوحة لكل سهم.  .6

 إصدار الرمسلة.ستخدم يف طبيعة وقيمة االحتياطيات اليت سوف ُت .7

تاريخ األحقية  عل  نن تكون األحقية للمساهمني املالكني لألسهم يوم االستحقاق املقيدين يف سجل  .8

 مساهمي املصدر لدى مركز اإليداع يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.

ع محلة األسهم كسور األسهم يف حمفظة واحدة جلمي "سُتجمعجيب ذكر نن    يف حال وجود كسور نسهم .9

كل حبسب حصتــ  خالل مدة ال  املستحقني للمنحة ع قيمتها عل  محلة األسهموُتباع بسعر السوق  ثم ستوزَّ

 ."تتجاوز )تذكر املدة النظامية احملددة( يومًا من تاريخ حتديد األسهم املستحقة لكل مساهم

العادية عل  الزيادة يف رنس املال وعدد  اإلشارة إىل ضرورة موافقة اجلهات الرمسية واجلمعية العامة غري .10

 األسهم املمنوحة.

 

 علـ   االنتهاء مـن عمليـة بيـع كسـور األسـهم )إن وجـدت( وتوزيـع مبـالغ البيـع          عن عالناإلمنوذج  (2)

 ملساهمني املستحقنيا
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

بيع كسور األسهم الناجتة عن زيادة رنس مال الشركة يف حسابات  املبالغ العائدة من إيداععن  شركة ..........تعلن "

 "املساهمني املستحقني
 

  العناصر اآلتية عل  األقل:اإلعالن جيب نن يبني  ( ب
 

 تاريخ االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم. .1

 .املباعة عدد األسهم  .2
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 .املبلغ العائد من عملية بيع كسور األسهم .3

 .املباعة من األسهممتوسط سعر البيع لكل سهم  .4

 .ملساهمني املستحقنيا يف حسابات كسور األسهم العائدة من بيع بالغاملتاريخ إيداع  .5

عن توزيع املبلغ العائد من عملية بيع  كسور األسهم عل  املساهمني  ةاملسؤولباجلهة اسم وطريقة االتصال  .6

 املستحقني.

 

عل  وتوزيع مبالغ البيع  )إن وجدت( كسور األسهمعدم االنتهاء من عملية بيع عن عالن اإلمنوذج  (3)

 ملساهمني املستحقني خالل املدة احملددة نظامًاا
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

بيع كسور األسهم الناجتة عن زيادة رنس مال الشركة خالل املدة  عملية عدم االنتهاء منعن  شركة ..........تعلن "

 "احملددة نظامًا
 

  العناصر اآلتية عل  األقل: يبني اإلعالننن  جيب ( ب
 

يف حسـابات املسـاهمني    البيـع  يداع مبـالغ إمتام عملية بيع كسور األسهم وإسبب عدم متكن الشركة من  .1

 .خالل املدة احملددة نظامًا املستحقني

 املستحقني.ملساهمني ا عل  التاريخ املتوقع لالنتهاء من عملية بيع كسور األسهم وتوزيع مبالغ البيع .2
 

 ختفيض رنس املال ثالثًا:
 

 ختفيض مقرتح لرنس مال الشركة أّيباإلدارة توصية جملس عن عالن اإلمنوذج ( 1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "بتخفيض رنس مال الشركةتوصية جملس اإلدارة عن  شركة .........."تعلن 

 
 

 العناصر اآلتية عل  األقل:   يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 .اجمللس تاريخ اجتماع  .1

 رنس مال الشركة قبل التخفيض وبعده. .2

 نسبة التخفيض يف رنس املال. .3

 عدد األسهم قبل ختفيض رنس املال وبعده. .4

 سبب وطريقة ختفيض رنس املال. .5

 .نو التنظيمي التزامات  نو عمليات  نو نداء الشركة املالي نو التشغيلييف ني نثر جوهري للتخفيض  .6
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هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اليت تقـرر فيهـا ختفـيض     تاريخ التخفيضنن  .7

 رنس املال.

اإلشارة إىل ضرورة موافقة اجلهـات الرمسيـة واجلمعيـة العامـة غـري العاديـة علـ  ختفـيض رنس املـال وعـدد            .8

 األسهم.

ند تعيني مستشار مالي  وكذلك عند تقديم ملف طلب ختفيض رنس املال اإلشارة إىل نن  سيتم اإلعالن ع .9

 .السوق املالية ألخذ موافقتها هيئةإىل 

 

 تعيني مستشار مالي لتخفيض رنس املالعن عالن اإلمنوذج ( 2)

 توصية جملس اإلدارة بتخفيض رنس مال الشركة  تعلن الشركة تعيني مستشار مالي وفقًا لآلتي:عن عالن اإلبعد 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 تعيني مستشار مالي لتخفيض رنس املال"عن  شركة .........."تعلن 
 

 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:  ( ب
 

 اسم املستشار املالي .1

 تاريخ تعيني املستشار املالي. .2

املستشار املالي اجلديد وسبب تغيري املستشار املالي يف حال تغيري املستشار املالي احلالي  ُيعَلن اسم  .3

 القديم.

 نّي معلومات نخرى تود الشركة إضافتها. .4

 

 يئة ألخذ موافقتهااهلل إىل تقديم ملف طلب ختفيض رنس املاعن عالن اإلمنوذج ( 3)
 

 :جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي ( ن
 

 رنس مال الشركة إىل هيئة السوق املالية"تقديم ملف طلب ختفيض عن  شركة .........."تعلن 

 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:  ( ب
 

 تاريخ تقديم ملف طلب ختفيض إىل هيئة السوق املالية. .1

 اإلشارة إىل موضوع الطلب. .2

 تخفيض رنس مال الشركة.بتوصية جملس اإلدارة عن عالن اإلاإلشارة إىل  .3

 طلب ختفيض رنس املال املقدم إىل اهليئة للف امل( منوذج اإلعالن عن التطورات اجلوهرية عل  4)
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يئة ألخذ موافقتها  يتعني عل  الشركة اإلعالن مت  ما اهلبعد إعالن تقديم ملف طلب ختفيض رنس املال إىل 

خالل فرتة ال تقل عن يرفق تعميم املساهمني   يف حال موافقة اهليئةوطرنت نحداث جوهرية عل  الطلب لدى اهليئة. 

  .( يومًا  قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة14)
 

 :جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن التطورات يف ملف طلب ختفيض رنس املال لدى هيئة السوق املالية"
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:  ( ب

 

 اإلشارة إىل موضوع الطلب لدى اهليئة وتاريخ تقديم امللف. .1

توضيح وتفصيل حالة الطلب لدى اهليئة )ومن ذلك عل  سبيل املثال ال احلصر: استيفاء نو إكمال  .2

 املتطلبات واملالحظات عل  امللف  نو نن الطلب حتت الدراسة لدى اهليئة(.

املثال ال احلصر: سحب امللف نهائيًا مع توضيح األسباب  عل  سبيل ومن ذلك  ني تطورات نخرى جوهرية ) .3

 رفض الطلب من قبل اهليئة مع ذكر األسباب  تعليق الطلب لعدم استيفاء املتطلبات ... إخل(.

 

( منوذج اإلعالن عن االنتهاء مـن عمليـة بيـع كسـور األسـهم )إن وجـدت( وتوزيـع مبـالغ البيـع علـ            5)

 املساهمني املستحقني
 

 كون عنوان اإلعالن كالتالي:جيب نن ي ( ن
 

"تعلن شركة .......... عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناجتة عن ختفيض رنس مال الشركة يف 

 حسابات املساهمني املستحقني"
 

 ( جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ب
 

 تاريخ االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم. .1

 األسهم  املباعة.عدد  .2

 املبلغ العائد من عملية بيع كسور األسهم. .3

 متوسط سعر البيع لكل سهم من األسهم املباعة. .4

 تاريخ إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم يف حسابات املساهمني املستحقني. .5

ألسـهم علـ  املسـاهمني    اسم وطريقة االتصال باجلهة املسؤولة عن توزيع املبلغ العائد من عملية بيع  كسور ا .6

 املستحقني.
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( منوذج اإلعالن عن عدم االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم )إن وجدت( وتوزيع مبالغ البيع عل  6)

 تعميم املساهمنيخالل املدة املذكورة يف  املساهمني املستحقني 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

االنتهاء من عملية بيع كسور األسهم الناجتة عن ختفيض رنس مال الشركة خالل "تعلن شركة .......... عن عدم 

 "املذكورة يف تعميم املساهمني املدة
 

 ( جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ب

عملية بيع كسور األسهم وإيداع مبالغ البيع يف حسابات املساهمني  سبب عدم متكن الشركة من إمتام  .1

 املستحقني.

 التاريخ املتوقع لالنتهاء من عملية بيع كسور األسهم وتوزيع مبالغ البيع عل  املساهمني املستحقني. .2

 

 رابعًا: زيادة رنس املال عن طريق حتويل الديون
 

( منوذج اإلعـالن عـن توصـية جملـس إدارة الشـركة بزيـادة رنس مـال الشـركة عـن طريـق حتويـل            1)

 الديون
 

 يكون عنوان اإلعالن كالتالي:جيب نن  ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن توصية جملس اإلدارة بزيادة رنس مال الشركة عن طريق حتويل الديون"
 

 ( جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ب
 

 تاريخ اجتماع اجمللس. .1

ذكر عدد نو قيمة األسهم املراد    دون التطرق إىلاملبلغ اإلمجالي للديون اليت ترغب الشركة يف حتويلها .2

 طرحها نو نسبتها من رنس املال احلالي.

 نسباب الزيادة يف رنس املال. .3

اإلشارة إىل ضرورة موافقة اجلهات الرمسية واجلمعية العامة غري العادية عل  الزيادة يف رنس املال عن طريق  .4

 حتويل الديون.

مالي للطرح  وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رنس املال  اإلشارة إىل نن  سيتم اإلعالن عند تعيني مستشار .5

 إىل هيئة السوق املالية ألخذ موافقتها. عن طريق حتويل الديون
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( منوذج اإلعالن عـن تعـيني مستشـار مـالي إلدارة ملـف طلـب زيـادة رنس مـال الشـركة عـن طريـق            2)

 حتويل الديون

الشركة عن طريق حتويل الديون  تعلن الشركة تعيني مستشار بعد إعالن توصية جملس اإلدارة بزيادة رنس مال 

 مالي وفقًا لآلتي:
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن تعيني مستشار مالي إلدارة ملف طلب زيادة رنس مال الشركة عن طريق حتويل الديون"
 

 عل  األقل:( جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية  ب
 

 اسم املستشار املالي. .1

 تاريخ تعيني املستشار املالي. .2

 يف حال تغيري املستشار املالي احلالي  ُيعَلن اسم املستشار املالي اجلديد وسبب تغيري املستشار املالي القديم. .3

 نّي معلومات نخرى تود الشركة إضافتها. .4

 

الشركة عن طريق حتويل الـديون إىل اهليئـة   ( منوذج اإلعالن عن تقديم ملف طلب زيادة رنس مال 3)

 ألخذ موافقتها
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن تقديم ملف طلب زيادة رنس مال الشركة عن طريق حتويل الديون إىل هيئة السوق املالية"
 

 ( جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ب
 

 يئة.اهلتاريخ تقديم ملف الطلب إىل  .1

 اإلشارة إىل موضوع الطلب. .2

 االشارة إىل اإلعالن عن توصية جملس اإلدارة بزيادة رنس مال الشركة عن طريق حتويل الديون. .3

ــة علــ  ملــف    4) ــب ال( منــوذج اإلعــالن عــن التطــورات اجلوهري ــة ل طل زيــادة رنس مــال  املقــدم إىل اهليئ

 الشركة عن طريق حتويل الديون 

بعد إعالن تقديم ملف زيادة رنس مال الشركة عن طريق حتويل الديون إىل اهليئة ألخذ موافقتها  يتعني عل  

يرفق تعميم  يف حال موافقة اهليئة و الشركة اإلعالن مت  ما طرنت نحداث جوهرية عل  الطلب لدى اهليئة.

  .( يومًا  قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة14ال تقل عن ) خالل فرتةاملساهمني 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 عن التطورات يف ملف زيادة رنس مال الشركة عن طريق حتويل الديون لدى هيئة السوق املالية" شركة .........."تعلن 
 

 ( جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ب
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 اإلشارة إىل موضوع الطلب لدى اهليئة وتاريخ تقديم امللف. .1

توضيح وتفصيل حالة الطلب لدى اهليئة )ومن ذلك عل  سبيل املثال ال احلصر: استيفاء نو إكمال  .2

 املتطلبات واملالحظات عل  امللف  نو نن الطلب حتت الدراسة لدى اهليئة(.

صر: سحب امللف نهائيًا مع توضيح األسباب  رفض ني تطورات نخرى جوهرية )عل  سبيل املثال ال احل .3

 الطلب من قبل اهليئة مع ذكر األسباب  تعليق الطلب لعدم استيفاء املتطلبات ... إخل(.

 

اإلعالنـات املتعلقـة باالسـتحواذ علـ  شــركة / نصـل عـن طريـق زيـادة رنس مــال          :خامسـاً 

 الشركة من خالل إصدار نسهم ملالك الشركة / األصل

شـراء   / كةتوقيع الشـركة مـذكرة تفـاهم لالسـتحواذ علـ  شـر      عن عالن اإلمنوذج املرحلة األوىل: 

 نصل
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "( .........)  /شراءعل  لالستحواذ اآلخر(الطرف  )اسممذكرة تفاهم مع  توقيعهاعن  شركة .......... "تعلن
 

 اآلتية عل  األقل:   اإلعالن العناصر جيب نن يبني ( ب
 

 تاريخ توقيع مذكرة التفاهم. .1

 مدة املذكرة. .2

  اسم الطرف الذي مت التوقيع مع . .3

 املستشار املالي لكل طرف من نطراف االتفاقية. .4

 نهم شروط املذكرة.  .5

 .بياناتهم جيب اإلفصاح عن  نطراف ذات عالقة يف حال وجود  .6

 اإلجراءات اليت ستتخذها الشركة خالل مدة االتفاقية.  .7

غــري العاديــة علــ  زيــادة رنس املــال بغــرض   العامــة اإلشــارة إىل ضــرورة موافقــة اجلهــات الرمسيــة واجلمعيــة  .8

 ./الشراءاالستحواذ

 

توقيـع الشـركة اتفاقيـة اسـتحواذ علـ  شـركة /شـراء نصـل عـن          عـن  عالن اإلمنوذج املرحلة الثانية: 

 زيادة رنس مال الشركة من خالل إصدار نسهم ملالك الشركة /األصلطريق 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

شـراء  شـركة /  )اسم الشركة اليت سـيتم االسـتحواذ عليهـا(    اتفاقية استحواذ عل  توقيعهاعن  شركة .......... تعلن"

)اسم الشركة اليت سيتم االسـتحواذ  الشركة من خالل إصدار نسهم ملالك شركة عن طريق زيادة رنس مال  نصل

 "/األصلعليها( 
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 العناصر اآلتية عل  األقل:   يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 حجم  ونسبة زيادة رنس املال. .1

 عدد األسهم قبل زيادة رنس املال وبعده. .2

  .(هؤسيتم شرا األصل الذي)/سيتم االستحواذ عليها( اسم )الشركة اليت .3

  .(هؤسيتم شرا األصل الذي)/سيتم االستحواذ  عليها(قيمة )الشركة اليت  .4

 قيمة الشركة املدرجة. .5

مع توضيح التأثريات نو املخاطر احملتملة إلصدار هـذه األسـهم علـ  مسـاهمي      معادلة )نسبة( مبادلة األسهم .6

 .الشركة احلالية وعل  الشركة و عل  اختاذ القرار فيها

 (هؤسـيتم شـرا  األصـل الـذي   ) /سيتم االسـتحواذ  عليهـا(    ملكية الشركة املدرجة يف )الشركة اليتنسبة  .7

 بعد إصدار األسهم.

 نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر هلم نسهم جديدة بعد انتهاء عملية االستحواذ.  .8

 تاريخ توقيع اتفاقية االستحواذ.   .9

 معلومات نو شروط جوهرية ذات عالقة من شأنها نن تؤثر يف سعر السهم. نّي .10

 .بياناتهم جيب اإلفصاح عن   نطراف ذات عالقة يف حال وجود  .11

 تاريخ انتهاء االتفاقية وشروط فسخها. .12

رنس املــال بغــرض  علــ  زيــادةغــري العاديــة  العامــة اإلشــارة إىل ضــرورة موافقــة اجلهــات الرمسيــة واجلمعيــة  .13

 ./الشراءاالستحواذ

 

مالحظة: فيما خيص اإلعالنات املطلوبة إذا كانت الشركة حمل االستحواذ شركة مدرجـة  فإنـ  جيـب التقيـد     

  بأحكام الئحة االندماج واالستحواذ.

 

املرحلة الثالثة: منوذج اإلعالن عن انتهاء اجـراءات االسـتحواذ علـ  شـركة / شـراء نصـل عـن طريـق         

 زيادة رنس مال الشركة من خالل إصدار نسهم ملالك الشركة /األصل 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 ........("تعلن شركة .......... عن انتهائها من اجراءات االستحواذ عل  / شراء )
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:   ( ب
 

 . تاريخ انتهاء اجراءات االستحواذ.1

 .. ملخص عن االستحواذ / الشراء2

 . األطراف ذات العالقة.3

 . االثر املالي.4
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التوضيح نن  سوف يتم . تاريخ انتهاء نقل امللكية واملستندات النظامية اليت مت تعديلها لعكس نقل امللكية نو 5

 اإلعالن الحقًا.

 

 التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات عن االستحواذ العكسي

 منوذج اإلعالن عن االتفاق عل  االستحواذ العكسي

 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 اآلخر( لالستحواذ عل  ).......(""تعلن شركة .......... عن االتفاق عل  شروط االستحواذ العكسي مع )اسم الطرف 
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:   ( ب
 

 . تفاصيل الصفقة  مبا يف ذلك اسم الطرف اآلخر فيها.1

 . نبذة عن نعمال الشركة نو األصل حمل الصفقة.2

 تأجيل العوض(.. العوض ومدى استيفائ  )مبا يف ذلك الشروط املتعلقة بأي ترتيبات الزمة بشأن 3

 . قيمة إمجالي األصول حمل الصفقة.4

 . األرباح املتعلقة باألصول حمل الصفقة.5

 . نثر الصفقة عل  الشركة املدرجة مبا يف ذلك ني منافع يتوقع نن حيصل عليها املصدر نتيجة الصفقة.6

 . تفاصيل ني عقود خدمات لألعضاء املقرتحني جمللس إدارة املصدر.7

 ىل ضرورة موافقة اجلهات الرمسية واجلمعية العامة غري العادية عل  االستحواذ العكسي.. اإلشارة إ8

 اجلمعيات العامةاملتعلقة بالتعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات 

 

 غري العادية(  الدعوة إىل اجلمعية العامة )العادية نوعن عالن اإلمنوذج   (1)
 

 عنوان اإلعالن كالتالي:جيب نن يكون بعد نخذ موافقة اجلهات الرمسية   ( ن
 

ــدعو " ــركة ..........تــ ــري     شــ ــة نو غــ ــة )العاديــ ــة العامــ ــاع اجلمعيــ ــور اجتمــ ــاهميها إىل حضــ ــة( مســ ــاع)"العاديــ  االجتمــ

 ول/الثاني/الثالث(األ
 

 العناصر اآلتية عل  األقل:   يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

  .جدول نعمال اجلمعية .1

 اجلمعية.ووقت انعقاد تاريخ  .2

    .)رابط خرائط حمرك البحث قوقل( االجتماعمتضمنًا املدينة ورابط مبقر مكان انعقاد اجلمعية  .3
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املسـتندات املؤيـدة وفقـًا     (العادية نو الغـري عاديـة  )جيب نن ترفق الشركة لكل بند من بنود اجلمعية العامة  .4

 .(42يف الصفحة رقم ) املرفقللجدول 
 

من املسـاهمني املقيـدين يف سـجل مسـاهمي املصـدر لـدى مركـز اإليـداع بنهايـة           إيضاح من ل  حق احلضور .5

 حبسب األنظمة واللوائح.و جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية العامة 

 .ح النصاب الالزم النعقاد اجلمعيةإيضا .6

بعد ساعة جتماع الثاني كان لدى الشركة الرغبة يف عقد االجتماع األول للجمعية واالانعقاد يف حال عدم  .7

يد ذلك مع جتماع األول ما يفب نن يتضمن إعالن الدعوة لعقد اال  جيجتماع األولاالانعقاد واحدة من عدم 

 جتماع الثاني.توضيح النصاب الالزم النعقاد اال

( %5كانت الدعوة للجمعية بطلب من مراجع احلسابات نو جلنة املراجعة نو عدد مـن املسـاهمني ميثـل )    إذا .8

 من رنس املال عل  األقل  فيجب توضيح ذلك يف اإلعالن.

للصـيغة الـواردة يف امللحـق رقـم     وفقـًا   إرفاق منوذج التوكيل يف إعالنات الدعوة الجتمـاع مجعيـة املسـاهمني    .9

( من الضـوابط واإلجـراءات التنظيميـة الصـادرة تنفيـذًا لنظـام الشـركات اخلاصـة بشـركات املسـاهمة           1)

  املدرجة.

ــاع اجلمعيــة إىل وجــود خاصــية        .10 ــي  اإلشــارة يف نــص إعــالن الــدعوة الجتم علــ  بنــود   التصــويت اإللكرتون

تـاريخ   عـن  يف حال حتديده نو التوضيح ننـ  سـوف يـتم اإلعـالن الحقـاً     بدئ   ووقت مع ذكر تاريخ  اجلمعية

  .ووقت بدئ 

 اد اجتماع اجلمعية.اإلشارة إىل نن نحقية تسجيل احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعق .11

ــة     .12 ــود اجلمعي ــ  بن ــة التصــويت عل ــة الفــرز مــن فــرز      للحاضــريناإلشــارة إىل نن نحقي ــاء جلن ــد انته تنتهــي عن

 األصوات.

يف حال تضمن جدول األعمـال التصـويت علـ  شـراء الشـركة نسـهمها  جيـب حتديـد احلـد األعلـ  لعـدد              .13

عـدد مراحـل عمليـة الشـراء  املـدة الزمنيـة       األسهم حمـل الشـراء ونغراضـ   طريقـة متويـل عمليـة الشـراء         

  القصوى اليت جيوز للشركة االحتفاظ بأسهم اخلزينة دون بيعها نو ختصيصها لربنامج نسهم املوظفني.

الربيـد   عالقات املساهمني )رقـم اهلـاتف/   إدارة اإلشارة إىل نن  يف حال وجود ني استفسارات االتصال عل   .14

 .اإللكرتوني(

 ألعمال عل  تغيري رنس مال الشركةيف حال اشتمال جدول ا (2) 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:بعد نخذ موافقة اجلهات الرمسية   ( ن
 

زيـادة )ختفـيض( رنس مـال     مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة غـري العاديـة املتضـمنة   شركة .......... تدعو "

 جتماع األول/الثاني/الثالث()االالشركة"
 

 (:1جيب نن يبني اإلعالن العناصر ندناه إضافة إىل العناصر املذكورة يف )ب( من الفقرة ) ( ب
 

 .)يف حال الزيادة عن طريق منحة نو ختفيض رنس املال(رنس مال الشركة قبل التغيري وبعده  .1

 .(عن طريق منحة نو ختفيض رنس املاليف حال الزيادة نسبة التغري يف رنس املال ) .2
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 .عدد األسهم قبل تغيري رنس املال وبعده )يف حال الزيادة عن طريق منحة نو ختفيض رنس املال( .3

 .نسباب وطرق تغيري رنس املال .4

 .تخفيض( لكل سهم )يف حال الزيادة عن طريق منحة نو ختفيض رنس املال(معدل الزيادة )ال .5

 د تاريخ األحقية. جيب نن حيدَّ  يف حال الزيادة .6

 جيب نن حيّدد تاريخ نفاذ التخفيض.  يف حال التخفيض .7

 للطرح.إيضاح املبلغ اإلمجالي  جيب  نولويةيف حال زيادة رنس املال عن طريق طرح نسهم حقوق  .8

جيــب توضــيح مجيــع    تغــيري رنس املــال لغــرض االنــدماج نو االســتحواذ علــ  نســهم شــركة نخــرى    يف حــال  .9

 التفاصيل املتعلقة بذلك وتاريخ نفاذ الزيادة يف رنس املال.

فيجـب  وجود نطراف ذوي عالقـة  إذا كان تغيري رنس املال بغرض االستحواذ وانطوت عملية االستحواذ عل   .10

العالقــة لـن ُتحتســب خـالل التصــويت علـ  قــرارات صـفقة االســتحواذ يف     إيضـاح نن نصــوات األطـراف ذوي   

 اجلمعية العامة غري العادية اخلاصة بزيادة رنس املال.

 

 غري العادية(تائج اجلمعية العامة )العادية نو نعن عالن اإلمنوذج ( 3) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 جتماع األول/الثاني/الثالث()اال "اجلمعية العامة )العادية نو غري العادية(نتائج اجتماع عن  شركة ..........تعلن "
 

 العناصر اآلتية عل  األقل:   يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 مكان انعقاد اجلمعية وتارخيها ووقت انعقادها. .1

 نسبة احلضور. .2

 نمساء نعضاء جملس اإلدارة احلاضرين للجمعية وكذلك نعضاء جملس اإلدارة املتغيبني. .3

 نمساء رؤساء اللجان احلاضرين للجمعية نو من ينيبونهم من نعضائها. .4

 نتائج التصويت عل  جدول نعمال اجلمعية. .4

جيب بيان مجيع التفاصيل املتعلقة بهذه األرباح وتاريخ   يف حال إقرار اجلمعية توزيع نرباح )نقدية نو نسهم( .5

 األحقية وتاريخ التوزيع.

ذكر نمسـاء األعضـاء الـذين    تُـ   (تعيني اثل ألحد املساهمني املعنـويني يف حال )انتخاب نعضاء للمجلس/  .6

 ( وتاريخ بداية الدورة ونهايتها.تعيينهممت )انتخابهم/ 

ــيني حماســب    .7 ــانوني للشــركة يف حــال تع ــ  ق ــوائم      امســ ذكر ُي ــة ق ــيت ســيقوم مبراجع ــة ال ــرتات املالي والف

  الشركة خالهلا.

 مال الشركةيف حال موافقة اجلمعية عل  التغيري يف رنس  (4) 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

نتائج اجتماع اجلمعية العامة غـري العاديـة الـيت تضـمنت املوافقـة علـ  زيـادة )ختفـيض( رنس         عن  شركة ..........تعلن "

 جتماع األول/الثاني/الثالث()اال "مال الشركة
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 :(3اإلعالن العناصر ندناه إضافة للعناصر املذكورة يف )ب( من الفقرة )جيب نن يبني  ( ب
 

 رنس مال الشركة قبل التغيري وبعده.  .1

 نسبة التغري يف رنس املال. .2

 عدد األسهم قبل تغيري رنس املال وبعده. .3

 نسباب وطرق تغيري رنس املال. .4

 نسبة الزيادة )التخفيض( لكل سهم. .5

 د تاريخ األحقية. جيب نن حيدَّ  يف حال الزيادة .6

 جيب نن حيّدد تاريخ نفاذ التخفيض.  يف حال التخفيض .7

إيضـاح قيمـة الطـرح لكـل سـهم وقيمتـ         جيب  نولويةيف حال زيادة رنس املال عن طريق طرح نسهم حقوق  .8

 .وعدد األسهم املطروحة االمسية

جيب توضيح مجيع التفاصيل املتعلقة بذلك    /نصليف حال تغيري رنس املال لغرض االستحواذ عل  شركة .9

 وتاريخ نفاذ الزيادة يف رنس املال.

 

 (العادية نو غري العادية)عدم انعقاد اجلمعية العامة عن عالن اإلمنوذج ( 5)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 االجتمـــــاع) "العاديـــــة( للشـــــركةعـــــدم انعقـــــاد اجلمعيـــــة العامــــة )العاديـــــة نو غـــــري  عـــــن   شـــــركة ..........تعلــــن  "

 األول/الثاني/الثالث(
 

 :  اآلتية عل  األقلالعناصر  يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 اإلشارة إىل تاريخ اجلمعية اليت مل تنعقد. .1

 سبب عدم االنعقاد. .2

 .نسبة احلضور .3

 فيما يتعلق نو املالنثر عدم انعقاد اجلمعية فيما يتعلق بتوصيات جملس اإلدارة حول األرباح والتغيري يف رنس  .4

 .   )حيثما ينطبق ( اخلارجيعمل املراجع ب

 

ــ  إ   ــة و  مالحظــة عامــة عل ــات العامــة العادي ــات اجلمعي ــائ     عالن ــدعوة نو نت ــة: جيــب فصــل اإلعــالن عــن ال ج غــري العادي

 عادية.الغري  اجلمعيات العادية عن اجلمعيات
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 :العامةاملستندات املؤيدة لبنود اجتماع مجعية املساهمني بيان ب

 

 ارفاق املستندات املؤيدة البنود 

 التصويت عل  تشكيل جلنة املراجعة. 1
املرفق  (1رقم ) الذاتية للمرشحني  حسب منوذج السرية الذاتيةالسري 

 .(41)يف الصفحة رقم 

2 
من نرباح عل   ُوّزعالتصويت عل  قرار جملس اإلدارة مبا 

 املساهمني.
 .بيان جبميع التفاصيل املتعلقة بهذه األرباح

3 
التصويت عل  األعمال والعقود اليت لعضو جملس اإلدارة ني 

 .مصلحة مباشرة نو غري مباشرة فيها

تقرير الفحص احملدود  تبليغ رئيس جملس اإلدارة مشتمل عل  بيان 

اإلدارة ذي العالقة  ووصف هلذه التعامالت  اسم عضو جملس 

 .طبيعة التعامل  مبلغ التعامل  مدة التعامل  شروط التعامل

 .التصويت عل  اشرتاك عضو جملس اإلدارة يف عمل منافس 4
بيان ووصف عن الشركة اليت ميارس العضو فيها نشاط منافس مبا 

 .يف ذلك دور العضو يف هذه الشركة

 بتعيني عضوًا مبجلس اإلدارة.دارة التصويت عل  قرار جملس اإل 5
 (1السرية الذاتية للعضو املعّين  حسب منوذج السرية الذاتية رقم )

 (.41املرفق يف الصفحة رقم )

6 
التصويت عل  تعديل سياسات ولوائح الشركة )مثل نظام  

 احلوكمة اخلاص بالشركة(.
 بيان باملواد قبل التعديل وبعده.

7 
التصويت عل  اعتماد لوائح مثل الئحة احلوكمة  قواعد 

 .اختيار نعضاء جلنة املراجعة
 .نسخة من اللوائح

  .التصويت عل  انتخاب نعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني 8
( املرفق 1السري الذاتية للمرشحني  حسب منوذج السرية الذاتية رقم )

 .(41يف الصفحة رقم )

9 
تعديل املادة/ املواد من النظام األساسي التصويت عل  

 .للشركة
 نسخة من املادة/ املواد قبل وبعد التعديل.

 نشرة االصدار / تعميم املساهمني )حسبما ينطبق(. التصويت عل  التغيري يف رنس مال الشركة. 10

 

 تنوي :

حيتوي عل  عل  سبيل املثال ال احلصر  ويف حال تضمن نعمال اجلمعية بندًا  وردتنعاله  البيانيف  ةالبنود الوارد

 يف اإلعالن.ذات العالقة يجب إرفاق املستندات ف  ومل يرد هذا البند يف البيان نعاله مستندات
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       
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 النقدية األرباحب املتعلقة التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات
 

 عل  مساهمي الشركة نقدية توزيع نرباح عن عالن اإلمنوذج  (1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 ملساهمني عن )فرتة التوزيع("ا  لعنقدية توزيع نرباح توصية جملس اإلدارة بعن  شركة ..........تعلن "
 

 عل  األقل:   العناصر اآلتية يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 تاريخ قرار اجمللس. .1

 التوزيع.فرتة  .2

 .إمجالي املبلغ املوزع .3

 ة لألرباح.قعدد األسهم املستح .4

 .حصة السهم من التوزيع .5

 .نسبة التوزيع إىل قيمة السهم االمسية .6

األحقيـة للمسـاهمني املـالكني لألسـهم يـوم االسـتحقاق املقيـدين يف سـجل           علـ  نن تكـون   تاريخ األحقية .7

 مساهمي املصدر لدى مركز اإليداع يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.

 ."(الحقًاتاريخ التوزيع  سيعَلنن  "نذكر ُي  تاريخ التوزيع )ويف حال عدم حتديد تاريخ معني للتوزيع .8

 

 عدم توزيع نرباح نقدية عل  مساهمي الشركة  منوذج اإلعالن عن (2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن)
 

ــس اإلدارة    " ــن شــركة .......... عــن توصــية جمل ــع      بعــدمتعل ــ  املســاهمني عــن )فــرتة التوزي ــة عل ــاح نقدي ــع نرب ذات  توزي

 ("العالقة
 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل:   ( ب)
 

 اجمللس.تاريخ قرار  .1

 فرتة التوزيع ذات العالقة .2

 توزيع. عدمالتوصية بسبب  .3

 عل  اجلمعية العامة للتصويت عليها. التوصيةاإلشارة إىل ان  سيتم عرض  .4
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 العقود  الشركات عن التعليمات اخلاصة بإعالنات
 

 عقد نو مشروعترسية  عن عالناإلمنوذج ( 1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 )اسم الطرف اآلخر(" ترسية )عقد/مشروع( مع عن  شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل:  نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية جيب ( ب
 

 .الرتسيةتاريخ  .1

 الطرف االخر.  .2

 قيمة العقد نو املشروع.   .3

 ن وجد(.)إ التاريخ املتوقع لتوقيع العقد  .4

 تفاصيل العقد نو املشروع.  .5

 .بياناتهم  جيب اإلفصاح عن  يف حال وجود نطراف ذات عالقة .6

 

 عقدتوقيع عن  عالناإلمنوذج ( 2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 )اسم الطرف اآلخر( لغرض ).....(" توقيعها عقدًا مع عن   شركة .......... "تعلن

 عل  األقل: اآلتية جيب نن يبني اإلعالن العناصر  ( ب
 

 .الرتسيةاإلشارة إىل إعالن  .1

 اليت مت توقيع العقد معها.اجلهة  .2

 تاريخ توقيع العقد.  .3

 .قيمة العقد .4

 تفاصيل العقد ومدت . .5

 .بياناتهم  جيب اإلفصاح عن  يف حال وجود نطراف ذات عالقة .6

 .األثر املالي والفرتة اليت سينعكس عليها .7
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العربي  موافقة مؤسسة النقد عن التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات

 عل  منتجات التأمني السعودي
 

 موافقة مؤسسة النقد عل  منتجات التأمنيعن عالن اإلمنوذج 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

ــن " ــركة ..........تعلــ ــن  شــ ــد  عــ ــة النقــ ــة مؤسســ ــ  موافقــ ــوهلا علــ ــعودي  حصــ ــي الســ ــ   العربــ ــة( علــ  )املؤقتة/النهائيــ

 "/منتجات( هلامنتَجني/منتج)
 

 عل  األقل: اآلتية العناصر  يبني اإلعالنجيب نن  ( ب
 

 .وتاريخ تسلم ؤسسة املتاريخ خطاب املوافقة املرسل من قبل  .1

 .عل  خطاب املؤسسة عليها بناًء املوافق املنتجات .2

 .مدة املوافقة )للموافقات املؤقتة( .3

 والتصحيحية اإلحلاقيةالتعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات 
 

 اإلعالن اإلحلاقيمنوذج  (1)
 

 عنوان اإلعالن كالتالي: جيب نن يكون ( ن
 

 خبصوص )موضوع اإلعالن("  شركة .........."إعالن إحلاقي من 
 

 عل  األقل:  اآلتيةجيب نن يبني اإلعالن العناصر  ( ب
  

 .(تداول)تاريخ اإلعالن السابق للتطور عل  موقع  .1

 التطور.التغري احلاصل عل   .2

 .ذكر السببجيب   وإن تعذر ذلك ثر املالي للتغري احلاصل )إن وجد(األ .3

 

 :تنوي 

زم بها تعنها نو مل تل يفَصحمعلومة إضافية مل يف تقديم ستخدم فقط يف حال رغبة الشركة اإلعالن اإلحلاقي ُي

املتعلقة املستجدات آخر خبصوص  فيها ن إعالن الشركةاليت يكو تاالاحليف الشركة يف إعالن سابق  نما 

 منوذج إعالن الشركة عن التطورات املعلنة سابقًا.استخدام فيجب   عنها إعالنهاتطورات جوهرية سبق ب
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 اإلعالن التصحيحيمنوذج  (2)
 

 نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 خبصوص )موضوع اإلعالن("  شركة .........."إعالن تصحيحي من 
 

 : عل  األقلاآلتية جيب نن يبني اإلعالن العناصر  ( ب
  

 .(تداول)تاريخ اإلعالن السابق للتطور عل  موقع  .1

 .البيان اخلاطئ يف اإلعالن السابق .2

 .التصحيح للخطأ .3

 

 توقيع مذكرات التفاهم عن التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات
 

 توقيع مذكرة التفاهمعن عالن اإلمنوذج 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 سم اجلهة األخرى("اتوقيع مذكرة تفاهم مع )عن شركة .......... "تعلن 
 

 عل  األقل:اآلتية  اإلعالن العناصر جيب نن يبني ( ب
   

 .تاريخ توقيع املذكرة .1

 .اجلهة اليت مت التوقيع معها .2

 .موضوع املذكرة .3

 .مدة املذكرة .4

 .بياناتهم  جيب اإلفصاح عن  يف حال وجود نطراف ذات عالقة .5

 األثر املالي )إن وجد(. .6
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 هامشاريع عن ليمات اخلاصة بإعالنات الشركاتالتع

 

 شاريعاملعالن عن اإلمنوذج 

 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "()اسم املشروععن  شركة .........."تعلن 
 

 األقل:عل  اآلتية اإلعالن العناصر  جيب نن يبني ( ب
 

 .)إن وجد( املشروعاإلدارة خبصوص  قرار جملستاريخ  .1

 .نشاء املشروعإتاريخ البدء يف  .2

 .تكلفة املشروع .3

 .طريقة التمويل للمشروع .4

 .نشاء املشروعإالتاريخ املتوقع لالنتهاء من  .5

 .نتائج الشركة يفاألثر املالي املتوقع للمشروع  .6

 .نتائج الشركة يفبداية األثر املتوقع للمشروع  .7

 .التاريخ املتوقع للبدء يف اإلنتاج التجرييب للمشروع .8

 .اإلنتاج التجرييب للمشروع مدة .9

 .التاريخ املتوقع لإلنتاج التجاري للمشروع .10

 .خر يف العقد نو املشروعاجلهة املنفذة نو الطرف اآل .11

 .بياناتهم  جيب اإلفصاح عن  يف حال وجود نطراف ذات عالقة  .12

تطورات هلا حال  اإلفصاح عن نّيسيجري شار إىل نن  "ُي  السابقة من البيانات ّينيف حال عدم معرفة  .13

 مع توضيح األسباب. فرها"اتو
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نو رهن  صفقات شراء نو بيع عن التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات

     نصل نو تأجري 
 

 نصل نو رهن نو تأجري عالن عن صفقات شراء نو بيع اإلمنوذج 

 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "..........بقيمة ( .......... بيع)شراء نو عن  شركة .........."تعلن 
 

 ينطبق(:عل  األقل )حيثما كان ذلك اآلتية اإلعالن العناصر  جيب نن يبني ( ب
 

 الصفقة مع ذكر شروطها ونطرافها وطريقة متويلها. وقيمة تفاصيل  .1

 برام الصفقة.تاريخ إ .2

 وصف النشاط لألصل موضوع الصفقة.  .3

 بيان القيمة الدفرتية لألصل يف حال البيع. .4

 فر بيانات مالية ل . االبيانات املالية للسنوات الثالث األخرية لألصل حمل الصفقة يف حال تو .5

 . عل  الشركة وعملياتها نسباب الصفقة وآثارها املتوقعة  .6

 . بيع األصليف حال  بيان استخدام املتحصالت .7

 .بياناتهمجيب اإلفصاح عن   يف حال وجود نطراف ذات عالقة .8

 

  



 

48 

 

 احلصول عل  متويل عن اتالشرك اتاخلاصة بإعالنالتعليمات 
 

 احلصول عل  متويل عن  عالناإلمنوذج  (1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "حصوهلا عل  )نوع التمويل(عن    شركة ..........تعلن "
 

 األقل:عل   جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 .تاريخ احلصول عل  التمويل .1

 املمولة.اجلهة  .2

 .قيمة التمويل .3

 .مدة التمويل .4

 .ضمانات مقدمة مقابل التمويل نّي .5

 .اهلدف من التمويل .6

 .بياناتهم جيب اإلفصاح عن  يف حال وجود نطراف ذات عالقة .7

 

 تعذر سداد التمويل عن عالناإلمنوذج  (2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "جهة التمويل(من )تعذر سداد التمويل املقدم عن شركة ..........   تعلن  "
 

 األقل:عل   ر اآلتيةاإلعالن العناص جيب نن يبني ( ب
 

 .تاريخ احلصول عل  التمويل وتاريخ السداد املستحق .1

 املمولة.اجلهة  .2

 .قيمة التمويل .3

 السداد.نسباب عدم القدرة عل   .4

 .تعذر السداد خطة الشركة ملواجهة .5

نو عدم االتفاق مع اجلهة  الوقت احملددعل  الشركة يف حال عدم السداد يف واملخاطر  والتكاليف  اآلثار .6

 السداد.املمولة عل  تأجيل 

 

 عالن عن إعادة جدولة التمويل اإلمنوذج  (3)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 إعادة جدولة )نوع التمويل( املقدم من )جهة التمويل("عن   شركة .........."تعلن 
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 عل  األقل: يبني اإلعالن العناصر اآلتيةجيب نن  ( ب
 

 تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل. .1

 اجلهة املمولة. .2

 نسباب إعادة جدولة التمويل. .3

 قيمة التمويل واجلزء املعاد جدولت .  .4

 مدة التمويل قبل اجلدولة وبعدها. .5

 .الضمانات املقدمة مقابل التمويل املعاد جدولت  .6

 عالقة  جيب اإلفصاح عن بياناتهم.يف حال وجود نطراف ذات  .7

 أدوات الدين ب املتعلقةالتعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات 
 

 إصدار ندوات دين عل  عزم ال عن عالناإلمنوذج  (1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 عزمها إصدار )صكوك/ سندات("عن   شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: اآلتيةجيب نن يبني اإلعالن العناصر  ( ب
 

 تاريخ قرار جملس إدارة الشركة. .1

 قيمة الطرح. .2

 اهلدف من الطرح. .3

 اإلشارة إىل ضرورة موافقة اجلهات الرمسية. .4

 

 عالن عن بدء طرح ندوات دين اإلمنوذج  (2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 بدء طرح  إصدار  )صكوك/ سندات("عن   شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: نن يبني اإلعالن العناصر اآلتيةجيب   ( ب
 

 قيمة الطرح. .1

 تاريخ بداية ونهاية الطرح. .2

 حتديد الفئة املستهدفة من اإلصدار. .3

 عن إدارة اإلصدار.املسؤولة اجلهة اسم  .4

 )إن وجد(.لالكتتاب احلد األدن   .5

 سعر طرح )الصك/السند( والقيمة االمسية.  .6
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  .عائد )الصك/السند( .7

 )الصك/السند(.مدة استحقاق  .8

 شروط نحقية االسرتداد )إن وجدت(.  .9

 طرح ندوات دين انتهاء  عنعالن اإلمنوذج  (3)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 )صكوك/ سندات("انتهاء طرح إصدار  عن   شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية  ( ب
 

 قيمة الطرح. .1

 اإلمجالي )للصكوك/للسندات(.العدد  .2

 القيمة االمسية )الصك/السند(.  .3

  .عائد )الصك/السند( .4

 مدة استحقاق )الصك/السند(. .5

 شروط نحقية االسرتداد )إن وجدت(.  .6

 مصدرة ندوات دين  اسرتداد عالن عن اإلمنوذج  (4)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 )الصكوك/ السندات( املصدرة"اسرتداد عزمها عن   شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 صدار الكلي.رتداد من اإلاملسرتدة ونسبة االس )الصكوك/السندات(قيمة  .1

 العدد اإلمجالي )للصكوك/للسندات( املسرتدة. .2

 تاريخ إصدارها. .3

 تاريخ توقف تداوهلا. .4

 القيمة االمسية للصك عند االسرتداد. .5

 االصدار االمجالية بعد االسرتداد. قيمة .6

 تاريخ إيداع املبالغ يف حسابات حاملي )الصكوك/السندات(. .7

 تصال.ع وطرق االعن اإليدااملسؤولة اجلهة اسم  .8
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التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات املتعلقة بشراء الشركة ألسهمها 

 وبيعها 
 

 تنوي :

يف الباب الرابع من الضوابط واإلجراءات التنظيمية  الواردةجيب التقيد بضوابط شراء الشركة ألسهمها وبيعها 

 الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة.

 

 نواًل: التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات املتعلقة بشراء الشركة ألسهمها
 

 شراء نسهمها  الشركة عزم عن عالنمنوذج اإل (1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 نسهمها" عزمها شراء تعلن شركة .......... عن"
 

 جيب نن يتضمن اإلعالن العناصر التالية عل  األقل: ( ب
 

 تاريخ موافقة جملس إدارة الشركة. .1

 اهلدف من  الشراء. .2

 جيب توضيح الغرض من ذلك.إذا كان اهلدف من الشراء هو االحتفاظ بها كأسهم خزينة  .3

 عدد األسهم املقرر شرائها وفئتها. .4

 طريقة متويل عملية الشراء. .5

 ."إن وجدت" نسبة نسهم اخلزينة لدى الشركة حاليًا من إمجالي فئة األسهم حمل الشراء .6

 االشارة إىل ضرورة موافقة اجلمعية العامة الغري عادية عل  عملية الشراء. .7

من اإلشارة اىل استيفاء الشركة شروط املالئمة املالية الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة الثانية عشر  .8

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات مع إرفاق تقرير صادر عن احملاسب 

 القانوني للشركة بذلك.

 .نصوات يف مجعيات املساهمني ال تكون هلا األسهم اليت تشرتيها الشركةنن اإلشارة إىل  .9

 ألسهمها شراء الشركةعالن عن نتائج عملية منوذج اإل (2)
 

 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 عن نتائج عملية شراءها ألسهمها )املرحلة .... (" تعلن شركة ..........  "
 

 جيب نن يتضمن اإلعالن العناصر التالية عل  األقل: ( ب
 

 .اىل اعالن الشركة عن موافقة اجلمعية عل  عملية الشراءاالشارة  .1
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 الشراء. فرتة .2

 عدد األسهم املشرتاة. .3

 قيمة األسهم املشرتاة. .4

 متوسط سعر الشراء للسهم. .5

 

 ثانيًا: التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات املتعلقة ببيع الشركة ألسهمها
 

 بيع نسهمها الشركة عزم عن عالنمنوذج اإل (1)
 

 يكون عنوان اإلعالن كالتالي:جيب نن  ( ن
 

 عزمها بيع نسهمها"تعلن شركة .......... عن "
 

 جيب نن يتضمن اإلعالن العناصر التالية عل  األقل: ( ب
 

 تاريخ موافقة جملس إدارة الشركة. .1

 .ونسبتها من نسهم اخلزينة لدى الشركة عدد األسهم املقرر بيعها .2

 اهلدف من  البيع. .3

 

 سهمهاأل الشركة نتائج عملية بيع  عن عالنمنوذج اإل (2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 نتائج عملية بيع نسهمها )املرحلة .... (" تعلن شركة .......... عن"
 

 جيب نن يتضمن اإلعالن العناصر التالية عل  األقل: ( ب
 

 تاريخ بيع األسهم. .1

 عدد األسهم املباعة. .2

 قيمة األسهم املباعة. .3

 البيع للسهم.متوسط سعر  .4

 قيمة االرباح )اخلسائر( املتحققة من بيع األسهم. .5

 بيان استخدام متحصالت البيع. .6
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 التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات املتعلقة برهن الشركة ألسهمها

 تنوي :

الصادرة  جيب التقيد بضوابط رهن الشركة ألسهمها الواردة يف الباب اخلامس من الضوابط واإلجراءات التنظيمية

 تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة.
 

 نسهمها رهن عزم الشركة عن عالنمنوذج اإل (1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 نسهمها" رهنعزمها  تعلن شركة .......... عن"
 

 جيب نن يتضمن اإلعالن العناصر التالية عل  األقل: ( ب
 

 الشركة. تاريخ موافقة جملس إدارة .1

 نسباب الرهن واملقابل املالي نو التجاري للرهن. .2

 عدد األسهم املراد رهنها. .3

 تاريخ الرهن ومدت . .4

 لألسهم. املرتهنةاجلهة   .5

 نن  ال جيوز للدائن املرتهن حضور اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني نو التصويت فيها.اإلشارة إىل  .6

 .قبض األرباح واستعمال احلقوق املتصلة بالسهمما إذا كان للدائن املرتهن  إىلاإلشارة  .7

 إذا كان هنالك ني نطراف ذات عالقة. إىل مااإلشارة   .8

 موافقة اجلمعية العامة العادية عل  عملية رهن نسهمها. وجوب احلصول عل اإلشارة اىل  .9

 هانسهم رهن الشركة فك عن عالنمنوذج اإل (2)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "فك رهن نسهمها شركة .......... عنتعلن "
 

 جيب نن يتضمن اإلعالن العناصر التالية عل  األقل: ( ب

 األسهم. فك رهنتاريخ  .1

 عدد األسهم املرهونة. .2

 األسهم. فك رهنمصدر التمويل املستخدم يف  .3

 نسباب انقضاء  الرهن. .4
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  الدعاوى القضائية عن التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات
 
 

  عالن عن الدعاوى القضائيةاإلمنوذج 

 يكون عنوان اإلعالن كالتالي: جيب نن ( ن
 

 (" القضية)نوع القضية واسم اجلهة األخرى يفعن   شركة ..........تعلن "
 

 األقل:عل   جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 الدعوى.مع حتديد من قام برفع  القضية الطرف الثاني يف  .1

 . االختصاصذات اجلهة القضائية واسم ومكان  .نوع الدعوى القضائية .2

 .تاريخ الدعوى القضائية .3

 .تضمنة شرحًا للقضية ونسباب رفعهانبذة قصرية عن القضية م .4

 نخرى.نو نعباء  رسوم ونّياألثر املالي املتوقع مبا يف ذلك املبلغ املطالب ب   .5

إيضاح ني تبعات  نو خماطر قانونية نو تنظيمية نو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثريات  .6

 وضع الشركة املالي نو القانوني نو التشغيلي.يف هذه التبعات 

 اإلجراءات املتخذة من الشركة مبا فيها تقدير املسؤولية اليت قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية. .7

 سابقًا ةناملعَلللتطورات  اتالشرك إعالناخلاصة بالتعليمات 
 

 عالن عن التطورات املعلنة سابقًااإلمنوذج 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "آخر التطورات لـ)احلدث الذي ُنعِلن سابقًا( عن شركة ..........تعلن "
 

 األقل:عل   جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 .إعالن احلدث الذي سبق  .1

 السابق.تاريخ اإلعالن  .2

 نسبة اإلجناز املتحقق. .3

 التاريخ املتوقع لالنتهاء من احلدث. .4

 .ن سابقًا )إن وجد(نسباب التأخر عن التاريخ املعَل .5

 األسباب.التكاليف املرتبطة باحلدث وهل تغريت نم ال مع ذكر  .6

 ما يرتتب عل  التأخر )إن وجد( من آثار يف النتائج املالية للشركة. .7
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اخلاصة بإعالنات الشركات اليت بلغت خسائرها املرتاكمة  التعليمات

  ماهلا % فأكثر من رنس 20
 

 

 % من رنس ماهلا35% فأكثر ومبا يقل عن 20نواًل: الشركات اليت تبلغ خسائرها املرتاكمة 
 

 الامل% من رنس 35% فأكثر ومبا يقل عن 20سائر املرتاكمة اخلعالن عن بلوغ اإلمنوذج ( 1)

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 بلوغ خسائرها املرتاكمة ....% من رنس املال"عن   شركة .........."تعلن 

 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 .تاريخ بلوغ اخلسائر .1

 .اخلسائر املرتاكمةمقدار  .2

 .رنس املالمن نسبة اخلسائر املرتاكمة  .3

 .اخلسائربلوغ هذه ىل إدت ناألسباب الرئيسة اليت  .4

اليت املدرجة نسهمها يف السوق اإلشارة إىل نن  سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات  .5

 .% فأكثر من رنس ماهلا20بلغت خسائرها املرتاكمة 

 سيتم تطبيقها. تنظم مثل هذه احلالة (إن وجدت)اإلشارة إىل ني ننظمة نو تعليمات نخرى  .6

 

 تنوي :

% 20وفقًا لإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة نسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها املرتاكمة 

مع اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية عن خسائر الشركة املرتاكمة  اإلعالنيف حال تزامن فأكثر من رنس ماهلا فإن  

يف حال قيامها  عن خسائر الشركة املرتاكمةمستقل  تعف  الشركة من اإلفصاح بإعالن  األولية نو السنوية

 .بتضمين  يف اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية األولية نو السنوية

 

 % من رنس املال20املرتاكمة عن  سائراخلعالن عن اخنفاض اإلمنوذج ( 2)

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 ....% من رنس املال"إىل اخنفاض خسائرها املرتاكمة عن   شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 .خنفاض اخلسائرتاريخ ا .1

 .اخلسائر املرتاكمةمقدار  .2
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 .رنس املالمن  نسبة اخلسائر املرتاكمة  .3

 الشركة لتخفيض خسائرها املرتاكمة.اختذتها جراءات اليت اإل .4

 القانوني يوضح املركز املالي للشركة بعد اخنفاض خسائرها املرتاكمة )مرفق(.احملاسب من تقرير  .5

 
 

 % من رنس ماهلا50% فأكثر ومبا يقل عن 35ثانيًا: الشركات اليت تبلغ خسائرها املرتاكمة 
 

 الامل% من رنس 50% فأكثر ومبا يقل عن 35سائر املرتاكمة اخلعالن عن بلوغ اإلمنوذج ( 1) 
 

 عنوان اإلعالن كالتالي:جيب نن يكون  ( ن
 

 بلوغ خسائرها املرتاكمة ....% من رنس املال"عن  شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: ن العناصر اآلتيةاإلعال جيب نن يبني  ( ب
 

 .تاريخ بلوغ اخلسائر .1

 .اخلسائر املرتاكمةمقدار  .2

 .رنس املالمن نسبة اخلسائر املرتاكمة  .3

 .اخلسائر بلوغ هذه دت اىلناألسباب الرئيسة اليت  .4

  اإلجراءات اليت ستتخذها الشركة حيال هذه اخلسائر. .5

اليت املدرجة نسهمها يف السوق اإلشارة إىل نن  سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات  .6

 .% فأكثر من رنس  ماهلا20بلغت خسائرها املرتاكمة 

 .سيتم تطبيقها تنظم مثل هذه احلالة (إن وجدت)اإلشارة إىل ني ننظمة نو تعليمات نخرى  .7

 

 تنوي :

% 20وفقًا لإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة نسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها املرتاكمة 

مع اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية  يف حال تزامن اإلعالن عن خسائر الشركة املرتاكمةفأكثر من رنس ماهلا فإن  

 قيامهايف حال عن خسائر الشركة املرتاكمة األولية نو السنوية  تعف  الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل 

 بتضمين  يف اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية األولية نو السنوية.

 

 املال% من رنس 35سائر املرتاكمة عن اخلعالن عن اخنفاض اإلمنوذج ( 2) 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 رتاكمة إىل ....% من رنس املال".اخنفاض خسائرها املعن  شركة .........."تعلن 
 

 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 خنفاض اخلسائر.تاريخ ا .1
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 اخلسائر املرتاكمة.مقدار  .2

 رنس املال. مننسبة اخلسائر املرتاكمة  .3

 جراءات اليت اختذتها الشركة لتخفيض خسائرها املرتاكمة.اإل .4

 احملاسب القانوني الذي يوضح املركز املالي للشركة بعد اخنفاض خسائرها املرتاكمة )مرفق(.من تقرير  .5

 تنوي : 

طبق عل  نت  % من رنس ماهلا20 % ومبا ال يقل عن35 ما دونإىل عند اخنفاض اخلسائر املرتاكمة للشركة 

املادة الثالثة من اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة نسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها الشركة 

% فأكثر 20تلتزم الشركة باإلعالن عن بلوغ خسائرها املرتاكمة   علي . % فأكثر من رنس  ماهلا20املرتاكمة 

% من رنس 35فاض اخلسائر املرتاكمة عن % من رنس املال وذلك باإلضافة إىل اإلعالن عن اخن35ومبا يقل عن 

  .املال
 

 % فأكثر من رنس ماهلا50ثالثًا: الشركات اليت تبلغ خسائرها املرتاكمة 
 

 الامل% فأكثر من رنس 50سائر املرتاكمة اخلعالن عن بلوغ اإلمنوذج ( 1)
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 املرتاكمة ....% من رنس املال"بلوغ خسائرها عن  شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 .تاريخ بلوغ اخلسائر  .1

 تاريخ تبّلغ جملس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة إىل ....% من رنس املال. .2

 اخلسائر املرتاكمة.مقدار  .3

 رنس املال.من  نسبة اخلسائر املرتاكمة  .4

 اخلسائر. بلوغ هذه دت اىلناليت الرئيسية األسباب  .5

اليت  املدرجة نسهمها يف السوق اإلشارة إىل نن  سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات .6

 .% فأكثر من رنس  ماهلا20بلغت خسائرها املرتاكمة 

 .سيتم تطبيقها تنظم مثل هذه احلالة (إن وجدت)اإلشارة إىل ني ننظمة نو تعليمات نخرى  .7

 

 تنوي :

% 20وفقًا لإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة نسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها املرتاكمة 

فأكثر من رنس ماهلا فإن  يف حال تزامن اإلعالن عن خسائر الشركة املرتاكمة مع اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية 

عالن مستقل عن خسائر الشركة املرتاكمة يف حال قيامها األولية نو السنوية  تعف  الشركة من اإلفصاح بإ

 بتضمين  يف اإلعالن اخلاص بالنتائج املالية األولية نو السنوية.
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 % من رنس املال50سائر املرتاكمة عن اخلعالن عن اخنفاض اإلمنوذج ( 2) 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 املرتاكمة إىل ....% من رنس املال"اخنفاض خسائرها عن  شركة .........."تعلن 
 

 عل  األقل: جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية ( ب
 

 اخلسائر. اخنفاضتاريخ  .1

 اخلسائر املرتاكمة.مقدار  .2

 رنس املال. مننسبة اخلسائر املرتاكمة  .3

 االجراءات اليت اختذتها الشركة لتخفيض خسائرها املرتاكمة. .4

 يوضح املركز املالي للشركة بعد اخنفاض خسائرها املرتاكمة )مرفق(.احملاسب القانوني الذي من تقرير  .5

 

 تنوي : 

طبق عل  ن% من رنس ماهلا  ت35% ومبا ال يقل عن 50عند اخنفاض اخلسائر املرتاكمة للشركة إىل ما دون 

 بلغت الشركة املادة الرابعة من اإلجراءات و التعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة نسهمها يف السوق اليت

% 35% فأكثر من رنس  ماهلا.  علي   تلتزم الشركة باإلعالن عن بلوغ خسائرها املرتاكمة 20خسائرها املرتاكمة 

% من 50% من رنس املال وذلك باإلضافة إىل اإلعالن عن اخنفاض اخلسائر املرتاكمة عن 50فأكثر ومبا يقل عن 

  .رنس املال

% من رنس ماهلا  تنطبق عل  20 % ومبا ال يقل عن35 إىل ما دون اخنفاض اخلسائر املرتاكمة للشركةعند و

الشركة املادة الثالثة من اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة نسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها 

فأكثر % 20% فأكثر من رنس  ماهلا. علي   تلتزم الشركة باإلعالن عن بلوغ خسائرها املرتاكمة 20املرتاكمة 

% من رنس 50% من رنس املال وذلك باإلضافة إىل اإلعالن عن اخنفاض اخلسائر املرتاكمة عن 35ومبا يقل عن 

 .املال
 

 

% 50اليت بلغت  سائر املرتاكمةاخلحيال توصية جملس اإلدارة للجمعية العامة الغري عادية  عن عالناإلمنوذج ( 3)

 من رنس املال فأكثر

 

 :يف نظامها األساس التوصية حبل الشركة قبل األجل احملدد كونيف حال 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي:(  ن
 

عادية بـحل الشركة قبل نجلها بسبب اخلسائر اللجمعية العامة غري لعن توصية جملس اإلدارة  شركة .........."تعلن 

 "اليت جتاوزت )....%( من رنس ماهلا املرتاكمة
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 عل  األقل: يبني اإلعالن العناصر اآلتيةجيب نن  ( ب
 

 % فأكثر من رنس ماهلا.50اإلشارة إىل إعالن الشركة عن بلوغ خسائرها املرتاكمة  .1

 تاريخ اجتماع اجمللس. .2

 توصية جملس اإلدارة.  .3

 

التوصية بزيادة رنس املال نو ختفيض   جيب الرجوع إىل مناذج اإلعالن اخلاصة بذلك يف هذه  كونيف حال 

 .التعليمات
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اخلمسني وفقًا ملتطلبات املادة  التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات

 من نظام الشركات بعد املائة

واملدد الزمنية هلذه اإلجراءات وفقًا ملتطلبات املادة اخلمسني بعد منوذج اإلعالن عن اإلجراءات الواجب اختاذها ( 1)

املائة من نظام الشركات وذلك قبل بدء فرتة التداول يف اليوم الذي يلي إعالن الشركة عـن بلـوغ خسـائرها    

 % فأكثر من رنس املال50املرتاكمة 
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

اإلجراءات الواجب اختاذها واملـدد الزمنيـة هلـا بعـد بلـوغ خسـائرها املرتاكمـة ....% مـن رنس         تعلن شركة .......... عن "

 املال".

 

من نظام الشركات  جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل   اخلمسني بعد املائةمع مراعاة ما ورد يف املادة   ( ب

 األقل:
 

% فأكثر من رنس 50بلوغ خسائرها املرتاكمة خبصوص ××/××/×××× اإلشارة إىل إعالن الشركة بتاريخ  .1

 املال.

 تاريخ تبّلغ جملس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة إىل ....% من رنس املال.  .2

تاريخ آخر يوم يتسن  في  جمللس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع حبسب ما ورد يف املادة  .3

 .اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات

تاريخ آخر يوم النعقاد اجلمعية العامة غري العادية ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة حبسب ما ورد يف املادة  .4

 .اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات

نن يوضَّح يف اإلعالن نن  يف حال عدم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية املشار إليها خالل مخسة ونربعني  .5

نو إذا اجتمعت وتعذر عليها ××/××/××××( لس اإلدارة باخلسائر )واليت تنتهي بتاريخ يومًا من تاريخ علم جم

إصدار قرار يف املوضوع  فسُتعّد الشركة منقضية بقوة النظام حبسب ما ورد يف املادة اخلمسني بعد املائة 

 .من نظام الشركات

 

العادية ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة وذلك منوذج اإلعالن عن آخر مهلة النعقاد اجلمعية العامة غري ( 2) 

 بعد إعالن الشركة عن الدعوة الجتماع هذه اجلمعية
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن آخر مهلة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة".
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من نظام الشركات  جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل   اخلمسني بعد املائةمع مراعاة ما ورد يف املادة  ( ب

 األقل:
 

% فأكثر من رنس 50خبصوص بلوغ خسائرها املرتاكمة ××/××/×××× اإلشارة إىل إعالن الشركة بتاريخ  .1

رتاكمـة   عن توصية جملس اإلدارة حيال معاجلـة اخلسـائر امل  ××/××/×××× املال  وإعالن الشركة بتاريخ 

عـن الـدعوة الجتمـاع اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة ملعاجلـة اخلسـائر          ××/××/×××× وإعالن الشـركة بتـاريخ   

 .املرتاكمة

توضيح نن  يف حال عدم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية خالل مخسة ونربعني يومًا من علم جملـس اإلدارة   .2

إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع  فسـُتعّد  نو ××/××/××××( باخلسائر )واليت تنتهي بتاريخ 

 .الشركة منقضية بقوة النظام حبسب ما ورد يف املادة اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات

مل يــتم  بأنــ  إذا   زيــادة رنس املــال  علــ   اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة   موافقــة   إعــالن جيــب نن يوضَّــح يف   .3

الشـركة  عد سـتُ   خـالل تسـعني يومـًا مـن صـدور قـرار اجلمعيـة بالزيـادة        س املـال  رناالكتتاب يف كل زيادة 

 .منقضية بقوة النظام حبسب ما ورد يف املادة اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات

تأكيد الشركة ضرورة حضور املساهمني للجمعية العامة غري العادية نو التصويت اآللي عل  بنود اجلمعية؛  .4

 .نقضاء مهلة انعقاد اجلمعيةوذلك جتنبًا ال

 

( منوذج اإلعالن التذكريي عن  آخـر مهلـة النعقـاد اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة ملعاجلـة اخلسـائر          3)

 املرتاكمة وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة بيومني:

 

 ( جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ن

.......... عن آخر مهلة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة" ) إعالن  "تعلن شركة

 تذكريي(.

( مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلمسني بعد املائة من نظام الشركات  جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل   ب

 :األقل

% فأكثر من رنس 50خبصوص بلوغ خسائرها املرتاكمة /×××× ××/××. اإلشارة إىل إعالن الشركة بتاريخ 1

عن توصية جملس اإلدارة حيال معاجلة اخلسائر املرتاكمة  وإعالن ××/××/×××× املال  وإعالن الشركة بتاريخ 

 عن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة.××/××/×××× الشركة بتاريخ 

نن  يف حال عدم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية خالل مخسة ونربعني يومًا من علم جملس اإلدارة  . توضيح2

نو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع  فسُتعّد الشركة ××/××/××××( باخلسائر )واليت تنتهي بتاريخ 

 ئة من نظام الشركات.منقضية بقوة النظام حبسب ما ورد يف املادة اخلمسني بعد املا

موافقة اجلمعية العامة غري العادية عل  زيادة رنس املال  بأن  إذا مل يتم االكتتاب يف  جيب نن يوضَّح يف إعالن .3

كل زيادة رنس املال خالل تسعني يومًا من صدور قرار اجلمعية بالزيادة  سُتعد الشركة منقضية بقوة النظام 

  بعد املائة من نظام الشركات.حبسب ما ورد يف املادة اخلمسني
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. تأكيد الشـركة ضـرورة حضـور املسـاهمني للجمعيـة العامـة غـري العاديـة نو التصـويت اآللـي علـ  بنـود اجلمعيـة؛              4

 وذلك جتنبًا النقضاء مهلة انعقاد اجلمعية.

 

ــال ملعاجلــة        ( 4) ــادة رنس امل ــاب يف زي ــة االكتت ــة إلمتــام عملي اخلســائر منــوذج اإلعــالن عــن آخــر مهل

 املرتاكمة
 

 جيب نن يكون عنوان اإلعالن كالتالي: ( ن
 

 "تعلن شركة .......... عن آخر مهلة إلمتام عملية االكتتاب يف زيادة رنس املال "

 

 جيب نن يبني اإلعالن العناصر اآلتية عل  األقل: ( ب
 

فـأكثر مـن رنس   % 50خبصوص بلوغ خسائرها املرتاكمـة  ××/××/×××× إشارة اىل إعالن الشركة بتاريخ  .1

عن نتائج اجتمـاع اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة والـيت مت فيهـا        ××/××/×××× املال  و إعالن الشركة بتاريخ 

 .املوافقة عل  زيادة رنس املال وذلك ملعاجلة اخلسائر املرتاكمة

توضيح نن  يف حال عدم إمتـام عمليـة االكتتـاب يف زيـادة رنس املـال خـالل تسـعني يومـًا تقومييـًا مـن صـدور             .2

  فسـتعد الشـركة منقضـية    ××/××/××××(قرار اجلمعية العامـة غـري العاديـة بالزيـادة )والـيت تنتهـي بتـاريخ        

 ت.بقوة النظام حبسب ما ورد يف املادة اخلمسني بعد املائة من نظام الشركا


