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 السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
 بشكل مكتوب وتم  

ً
ي تم وضعها سلفا افية والي� كة سياسات اإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإل�� يتضمن نظام حوكمة ال��

 إضافتها لمواد هذا النظام. 
 سياسات اإلفصاح

 مقدمة
ي تتفق مع المتطل ي تقديم المعلومة للجمهور والي�

كة باتباع أع� معاي�ي الدقة والشفافية والمصداقية �ن م ال�� ن بات تل��
كة   من ال��

ً
ن وحرصا  ع� مصلحة المساهمني

ً
القانونية والنظم المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية وذلك حرصا

 أن اتباع معاي�ي 
ً
كة دائما  للوائح هيئة السوق المالية وترى ال��

ً
ي ممارستها الداخلية طبقا

ع� اتباع أفضل المعاي�ي �ن
ي االفصاح عن

 ع� أوضاعها المالية أو اإلدارية هو  المصداقية والشفافية �ن
ً
 أو إيجابا

ً
المعلومة مهما كان نتائج االفصاح سلبا

ي االفصاح 
ي إدارتها كما أن اتباع هذه المعاي�ي �ن

 لمدى قوتها وثقة مستثمريها �ن
ً
كة وتوضيحا السبيل األمثل لدعم مركز ال��

ي السوق لل
كة شبهة التواطؤ يجعل جميع األطراف تتمتع بكافة الفرص المتساوية �ن حصول ع� المعلومات ويبعد عن ال��

كة كل البعد عن شبهة إعطاء أو االفصاح عن معلومات غ�ي  أو التالعب من أجل مصلحة جهة أو شخص ما كما يبعد بال��
كة  ع� ال��

ً
ي قد تؤثر سلبا ي أو إخفاء حدث من األحداث الجوهرية والي�  . سليمة أو مضللة بهدف إخفاء مركز ما�ي سلي�

كة ومساعدتهم ع� تكوين  ي ال��
وبالتا�ي عمد مجلس اإلدارة إ� اعتماد هذه السياسة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين �ن

ي توقيتها 
كة حي� تبين قراراتهم ع� أسس سليمة مصدرها هو المعلومة الصحيحة �ن الصورة الحقيقية والواقعية عن ال��

 للنظم واللوائح المنظمة لعملي
ً
. المطلوب طبقا

ً
 ات االفصاح عموما

 نطاق العمل بالسياسة
ي تشمل كافة  كة وأعضاء مجلس اإلدارة بهذه السياسات والي� ن بال�� ن واألشخاص المطلعني ن والمسؤلني م كافة الموظفني ن يل��
ي األساس ع� كافة 

عمليات اإلفصاح عن المعلومات سوءا كانت شفاهة أو كتابة ويعتمد نطاق العمل بالسياسة �ن
كة وأدائها الما�ي ويتم الرجوع إ� لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية وخاصة المعلومات ال ي قد تؤثر ع� ال�� جوهرية والي�

ي التوقيت 
كة وكيفية االفصاح عنها �ن ها من عدمه ع� ال�� ي تحديد جوهرية المعلومة وتأث�ي

الئحة التسجيل واإلدراج �ن
 للوائح هيئة السوق المالية ووضع الض

ً
ام أوًال باالفصاح ع�  واآلليات لعملية االفصاح من خاللوابط المطلوب طبقا ن االل��

موقع السوق بتداول ثم ن�� المعلومة ع� نطاق أك�� من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المكتوبة والمرئية عالوة ع� 
كة  تقارير كة مجلس اإلدارة والت�يحات الصادرة عن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لل�� وكذلك موقع ال��

 .  الرس�ي
 مسؤليات مجلس إإلدارة المتعلقة بالكشف عن المعلومات: 

ام باالفصاح عنها خالل  • ن كة واالل�� ي قد تحدث لل�� يجب ع� مجلس اإلدارة االستجابة بشكل �يع للتطورات الهامة الي�
 التوقيتات المنصوص عليها بلوائح هيئة السوق المالية . 

ورة الك • ي حالة عدم �ن
ي هذا األمر �ن

شف الفوري عن المعلومة يجب ع� مجلس اإلدارة التشاور مع الرئيس التنفيذي �ن
ي يضمن بها عدم ت�ب أو الكشف عن هذه المعلومة  للتأكد من عدم الزامية االفصاح عن المعلومة فورًا ووضع اآلليات الي�

ها بموقع السوق بتداول.   طالما لم يتم ن��
كة  المتحدث باسم ال��

كة أمام كافة وسائل اإلعالم ومع إن رئ • كة والرئيس التنفيذي هما فقط المتحدثان الرسميان لل�� يس مجلس إدارة ال��
كة للتحدث نيابة عن  ن أشخاص آخرين من داخل ال�� ن والعمالء. كما يحق لهما من وقت آلخر تعيني جمهور المساهمني

كة أو الرد ع� استفسارات معينة مي� لزم األمر ودعت ال  حاجة لذلك. ال��
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ن من قبلهما باألدالء بأي ت�يحات علنيه حول  • ال يجوز ألي شخص عدا رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمكلفني
 :  ما ي�ي

كة.  -1 اتيجيات ال��  خطط واس��
كة.  -2  عمليات وأنشطة ال��
 االداء الما�ي الحا�ي والمستقب�ي وفرص االستثمار بصفة عامة.  -3
 الطاقات االنتاجية.  -4
ي والدعاوي -5

 التقا�ن
ي تقدم  -6 اتيجية الي� ها من الخطط االس�� قرارات التملك واالندماج إعادة الهيكلة قرارات البيع والخروج من استثمارات وغ�ي

كة.   عليها ال��
كة تحويل كافة الطلبات الواردة من  • كة غ�ي المسموح لهم التحدث بإسم ال�� ي ال��

ع� أعضاء مجلس اإلدارة وجميع موظ�ن
كة. أي جهة  ن أو وسائل إعالم للشخص المخول له الت�يح نيابة عن ال��  أو شخص سواء كانت مؤسسات مالية أو مساهمني

•  
ً
ي طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور أو الجهات المختلفة يتلقون تدريبا مناسبا

ي تقت�ن الموظفون الغ�ي م�ح لهم والي�
ي تفرضها هذه السياسات خاصة فيما يتعلق باالفصاح عن المعلومات الجوهرية قبل االفصاح عنها بموقع  حول القيود الي�

 تداول. 
ن من قبلهما باإلدالء بأي  • كة والمكلفني ن بال�� م رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بصفتهم من األشخاص المطلعني ن يل��

كة بكافة اللوائح والنظم الخاصة باالفصاح عن ن باسم ال�� ن الرسميني المعلومات الجوهرية  ت�يحات علنية والمتحدثني
كة الما�ي ألي وسيلة إعالمية مرئية أو مقروءة أو  ام بعدم ن�� أو إعالن أي معلومة جوهرية تؤثر ع� مركز ال�� ن واالل��

 مسموعة طالما لم يتم االفصاح عنها بموقع السوق بتداول أوًال. 
 

 آلية االفصاح: 
كة و�ي مجموعة من الضوابط واإلجراءات يتم من خاللها االفصاح عن المعلومات  تم وضع آليه محددة داخل ال��

كة.   الجوهرية المتعلقة بال��
كة  ي سعر سهم ال��

ي يتوقع أن تؤثر بشكل مبا�� ع� إحداث تغي�ي جوهري �ن والمعلومة الجوهرية �ي كافة المعلومات الي�
ي معها ن�� هذ

ي ينب�ن  ه المعلومة بشكل مبا�� وطبقا لقواعد هيئة السوق المالية. والي�
•  :  وآليه االفصاح عن المعلومات الجوهرية بموقع تداول �ي
كة  -1 إعداد مسودة الخ�� أو االعالن الخاص بالحدث الجوهري بمعرفة الموظف المختص بإعداد صياغة االعالنات داخل ال��

 للتعليمات الخاصة 
ً
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية. (ضابط االتصال).وذلك طبقا  بإعالنات ال��

 يتم مراجعة مسودة االعالن واعتماد الصياغة النهائية من قبل الرئيس التنفيذي.  -2
الما�ي مراجعتها قبل اعتمادها من قبل  رئيسبالنسبة لإلعالنات الخاصة بالنتائج المالية الربع سنوية والسنوية يجب ع� ال -3

 كة. الرئيس التنفيذي لل�� 
كة.  -4  يتم حفظ المسودة النهائية لإلعالن والمعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي بأرشيف خاص داخل ال��
ة إعالن مسموح بها داخل السوق حي� يتم إدخال اإلعالن بمعرفة ضابط  -5 ي االنتهاء من هذه الخطوات قبل أول ف��

ينب�ن
ي الوقت المحدد لذلك طبقا للوائح الهيئة. 

 االتصال �ن
ي حالة  -6

 تم تعديل ع� المسودة النهائية لإلعالن من قبل تداول يتم الرجوع فيها للرئيس التنفيذي حي� يقوم باعتمادها. �ن
 ويتم حفظ المسودة المعدلة والمعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي بنفس طريقة المسودة الرئيسية.  -7
ي الصحف. يقوم الرئيس التنفيذي بعد التأكد من صدور اإلعالن أو الخ�� بموقع الس -8

ه �ن  وق بتداول باعتماد صياغته لن��
ي ال ت • : تأما بالنسبة لألخبار الي� ي

ها كاآلئ� ها بموقع تداول أوال فيتم ن��  طلب ن��
 إعتماد الصياغة النهائية من قبل الرئيس التنفيذي.  -1
ها بموقع السوق بتداول أوًال قبل  -2 ورة ن�� ي معها �ن

 أنها ال تحتوي ع� معلومة ينب�ن
ً
ها بأي طريقة. التأكد تماما  ن��
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ائح المجتمع المختلفة.  -3  الن�� بصحيفة واسعة االنتشار لضمان وصول المعلومة ألك�� قدر ممكن من فئات و��

 اإلفصاح: 
ن ال�  -1 ن وأمني ة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ة وغ�ي المبا�� يجب تقديم تقرير يوضح المصالح المبا��

ي ذلك.  وأي من أقاربهم وتابعيهم
كة أو تقديم إقرار ين�ن ي أسهم وأدوات دين ال��

 �ن
كة وال تكون  -2 ي إطار نشاط ال��

كة أن تبلغ الهيئة والجمهور من دون تأخ�ي بأي تطورات جوهرية تندرج �ن يجب ع� ال��
ي المسار العام ألعمال ا

ي وضعها الما�ي أو �ن
كة أو �ن ي أصول وخصوم ال��

كات معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر �ن كة أو ال�� ل��
 التابعة لها ويمكن: 

كة أو • ي سعر األوراق المالية لل��
 أن تؤدي إ� تغي�ي �ن

اماتها المتلعقة بأدوات الدين.  • ن كة ع� الوفاء بال�� ي قدرة ال��
 �ن

ً
ًا ملحوظا  أن تؤثر تأث�ي

كة أن تقدر هل من المحت       ي ولتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرة يجب ع� ال��
مل ألي مستثمر أن يأخذ �ن

 االعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره االستثماري. 
       : ي

كة اإلفصاح عنها ع� سبيل المثال ال الح� اآلئ� ي يجب ع� ال��  ومن التطورات الجوهرية المشار إليها أعاله والي�
اء أصل أو بيعه -1 كة10بسعر يساوي أو يزيد ع�  أو رهنه أي صفقة ل�� ي أصول ال��

 آلخر قوائم مالية أولية  % من صا�ن
ً
وفقا

ي هذه الحالة ع� المعلومات التالية إذا مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث
. ويجب أن يشمل االفصاح �ن

 انطبقت: 
وطها واطرافها وطريقة تمويلها.  •  تفاصيل الصفقة مع ذكر ��
 موضوع الصفقة.  وصف النشاط •
ة لألصل محل الصفقة.  •  البيانات المالية للسنوات الثالثة األخ�ي
كة وعملياتها.  • ي ال��

 أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة �ن
 بيان استخدام المتحصالت.  •
كة بمبلغ يساوي أو يزيد ع�  -2 كة10أي مديونية خارج إطار النشاط العادي لل�� ي أصول ال��

 آلخر قوائم  % من صا�ن
ً
وفقا

 .مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث
كة10أي خسائر تساوي أو تزيد ع�  -3 ي أصول ال��

 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية  % من صا�ن
ً
وفقا

 .مراجعة أيهما أحدث
كه أو نشاطها يشمل ع� سبيل المثال ال ا -4 ي بيئة إنتاج ال��

 لح� وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها. أي تغي�ي كب�ي �ن
كة.  -5 ي تشكيل أعضاء مجلس إدارة ال��

ات �ن كة أو أي تغي�ي  تغ�ي الرئيس التنفيذي لل��
ي ذلك أي أي  -6

اعإذا كان المبلغ موضوع الأو تحكيم أو وساطة دعوى قضائية نزاع بما �ن ن ي 5يساوي أو يزيد ع�  �ن
% من صا�ن

كة  آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة أيهما أحدث أصول ال��
ً
 .وفقا

 بأعمال مجلس اإلدارة أو أحد  -7
ً
ي صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه إذا كان موضوع الحكم متعلقا

أي حكم قضائئ
كة.  ي ال��

 أعضائه �ن
كة بما يساوي أو يزيد ع -8 ي أصول ال��

ي صا�ن
 آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية  %10� الزيادة أو النقصان �ن

ً
وفقا

 سنوية مراجعة أيهما أحدث. 
كة بما يساوي أو يزيد ع�  -9 ي إجما�ي أرباح ال��

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة .  %10الزيادة أو النقصان �ن
ً
 وفقا

ي عقد إيراداته مساوية أو تزيد ع�  -10
 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة كة% من إجما�ي إيرادات ال�� 5الدخول �ن

ً
أو اإلنهاء  وفقا

 غ�ي المتوقع لذلك العقد. 
ي  -11

كة وطرف ذي عالقة �ن كة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من ال�� ن ال�� وع أو أي صفقة بني أي م��
تيب مساوية أو تزيد عن  اصل أو يقدم تمويالً    آلخر 1له إذا كانت هذه الصفقة أو ال��

ً
كة وفقا %  من إجما�ي إيرادات ال��

 قوائم مالية سنوية مراجعة. 
ي أي من النشاطات ا -12

كتها التابعةأي انقطاع �ن كة أو ��  5يساوي أو يزيد عن  لرئيسة لل��
ً
كة وفقا % من إجما�ي إيرادات ال��

 راجعة. آلخر قوائم مالية سنوية م
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 االفصاح عن المعلومات المالية: 

كة وأن يوقع عليها العضو المفوض من المجلس  • يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية لل��
ن  ها وتوزيعها ع� المساهمني هم والرئيس التنفيذي والمدير الما�ي وذلك قبل ن��  .وغ�ي

 والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إ� الهيئة فور اعتمادها من مجلس اإلدارة. يجب أن تقدم القوائم المالية األولية  •
ي تحددها الهيئة القوائم المالية األولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس اإلدارة  • ونية الي� كة ع�� التطبيقات االلك�� تعلن ال��

ي 
هم قبل إعالنها �ن ن أو غ�ي  السوق. وال يجوز ن�� هذه القوائم ع� المساهمني

 للمعاي�ي  •
ً
ي يجب إعدادها وفحصها وفقا ن القوائم المالية األولية والي� كة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمني يجب ع� ال��

ة ال تتجاوز (يالمحاسب ن وذلك فور اعتمادها وخالل ف�� ن القانونيني ) يوم من 30ة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني
ي تشمل ة المالية الي� ة المعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية. نهاية الف��  ها القوائم أو ال تتجاوز الف��

 لمعاي�ي  •
ً
ي يجب إعدادها ومراجعتها وفقا ن عن قوائمها المالية السنوية الي� كة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمني يجب ع� ال��

ن وذلك فور اعتماد ن القانونيني ة ال تتجاوز المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني من  ثالثة اشهر ها وخالل ف��
ة المعلن عنها من قبل هيئة السوق المالية. ويجب ع�  ي تشملها تلك القوائم أوال تتجاوز الف�� ة المالية السنوية الي� نهاية الف��

ن هذه القوائم المالية السنوية خالل مدة ال تقل عن ( كة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمني  تق15ال��
ً
 قبل تاريخ ) يوما

ً
ويميا

كة.   انعقاد الجمعية العامة السنوية لل��
يك له لقواعد ولوائح الهيئة  • ي الذي يراجع القوائم المالية وأي ��

ام المحاسب القانوئن ن كة التأكد من ال�� يجب ع� ال��
كة أو أي من تابع ي ما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية لل��

ن �ن ن القانونيني يه. بما يضمن استقاللية السعودية للمحاسبني
ي مكتبه. 

يك أو موظف �ن ي واي ��
 المحاسب القانوئن

 
 :األولية والسنوية إجراءات اإلفصاح عن القوائم المالية

ي التابع لهيئة السوق المالية وذلك قبل  •
وئن يتم ن�� إعالن النتائج المالية والقوائم المالية ع� موقع تداول اإللك��

ة تداول ت�ي اجتماع   مجلس اإلدارة الذي اعتمد هذه القوائم. أول ف��
ي ورئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس  والسنوية يتم إرسال القوائم المالية األولية • المعتمدة من قبل المراجع الخار��

اإلدارة المفوض إن لم يكن رئيس المجلس هو المفوض والرئيس التنفيذي والرئيس الما�ي إ� هيئة السوق المالية 
ونية المعتمدة من قبل هيئة السوق الماليةع�� التطبيقات  باإلضافة إ�  )2ويرفق بها نموذج اإلفصاح رقم ( اإللك��

 . ) مع القوائم السنوية8نموذج (
كة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية)  • يتم ن�� اإلعالن ون�� القوائم المالية ع�� الموقع الرس�ي لل��

 للقوائم السنوية. وكذلك التقرير السنوي بالنسبة 
 

 اإلطار العام وقواعد اإلفصاح
 غ�ي مضلل.  -1

ً
كة للجمهور والهيئة كامًال وصحيحا  يجب أن يكون أي إفصاح من ال��

يجب اإلفصاح للجمهور عن أي معلومات أوتطور جوهري بالمواعيد واألوقات المنصوص عليها بلوائح هيئة  -2
 السوق المالية. 

كة بشكل مستمر باإلفصا  -3 م ال�� ن ن تل�� ي تهم أصحاب المصالح والمساهمني ح عن األحداث والتطورات الجوهرية الي�
ام دائم عليها  ن كة بدعم هذا التوجه وتفعيله ع� كافة تعامالتها وأنشطتها واعتباره ال�� بشفافية كاملة كما تقوم ال��

 صحاب المصالح. أنحو مساهميها و 
كة بعدم اإلعالن أو اإلفصاح عن أي معلومة إال  -4 م ال�� ن  بعد التأكد من دقتها وأنها معدة وفق الضوابط والمعاي�ي تل��

افية والرقابية.   المعتمدة من الجهات اإل��
ن  -5 ي موضوع معني

كة بحجب كافة المعلومات ذات الطابع ال�ي والمؤثر ع� سعر السهم �ن م ال�� ن ن إتل�� � حني
هم إال األشخص اإ كة وغ�ي ن بال�� ن بشكل مبا�� بذلك عالنها بشكل رس�ي وذلك عن جميع العاملني  لمعنيني
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حداث لها تأث�ي ع� أالموضوع ذي العالقة. ومن المعلومات ال�ية ما يتلعق بالنتائج المالية األولية والسنوية وأي 

 النتائج المالية أو القرارات ذات األثر ع� النتائج المالية ونحوه. 
كة باإلفصاح بما لديها من  -6 ي جميع األحوال تقوم ال��

معلومات بشكل ال ي�ن بمصالحها أو يشكل خطرًا ع� �ن
 . ن ي مسألة معينة ع� تضليل المساهمني

 مركزها التناف�ي ع� أن ال ينطوي عدم اإلفصاح �ن
كة أن اإلفصاح عن مسألة يجب اإلفصاح عنها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس  -7 إذا رأت ال��

ر غ�ي مسوغ به وأنه من غ�ي المرجح أن يؤدي عدم اإلفصاح عن تلك المسألة الهيئة يمكن أن يؤدي إ� إلحاق �ن 
 لتقويم األوراق المالية المصدرة 

ً
وريا ي يكون العلم بها �ن ن فيما يتعلق بالحقائق والظروف الي� إ� تضليل المساهمني

ي هذه الحالة يقدم
كة أن تتقدم بطلب إلعفائها من ذلك. و�ن كة فإنه يجوز لل�� الطلب إ� الهيئة  من قبل ال��

ي تدعو إ� عدم اإلفصاح.  ي لن يتم اإلعالن عنها واألسباب الي�  المعلومات الي�
ً
 ب�ية تامة مبينا

كة أن تبلغ الهيئة والجمهور من دون تأخ�ي ب -8 ي أيجب ع� ال��
ي تندرج �ن ي من البيانات والتطورات الجوهرية الي�

ي المسار وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس و  ا إطار نشاطه
ي وضعه الما�ي أو �ن

ي أصوله وخصومه أو �ن
قد تؤثر �ن

ي سعر األوراق المال
كات التابعة له ويمكن أن تؤدي إ� تغي�ي �ن ًا العام ألعماله أو ال�� ية المدرجة أو أن تؤثر تأث�ي

اماتها المتلعقة بأدوات الدين.  ن كة ع� الوفاء بال�� ي قدرة ال��
 �ن

ً
 ملحوظا

كة  -9 باإلفصاح عن البيانات والتطورات الجوهرية المشار إليها بهذه الالئحة ع� سبيل وبشكل عام تقوم ال��
 المثال ال الح�. 

ة من األسهم أو أدوات ادين القابلة للتحويلماإلفصاحات المتعلقة ب  لكية حصص كب�ي
 عندما تنطبق واحدة أو أك�� من الحاالت المذكورة أدناه ع� أي شخص يجب ع� ذلك الشخص أن يشعر  -1

ي نهاية يوم التداول بحدوث الحالة ذات العالقة: 
كة والهيئة �ن  ال��

ي ما نسبته  •
 أو له مصلحة �ن

ً
ي 5عندما يصبح مالكا

كة ذات األحقية �ن % أو أك�� من اي فئة من فئات أسهم ال��
كة.   التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��

ي ملكية أو مصلحة  •
ي الفقرة السابقة بنسبة عند حدوث زيادة أو نقص �ن

% أو أك�� من 1الشخص المشار إليه �ن
كة.   اسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��

ي أي حقوق اسهم أو أدوات  •
 أو له مصلحة �ن

ً
كة مالكا ن لل�� عندما يصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني

كة.   الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��
ن  عند حدوث • كة أو أحد كبار التنفيذيني ي ال��

ي ملكية أو مصلحة اي من أعضاء مجلس اإلدارة �ن
زيادة أو نقص �ن

كة أو بنسبة 50لديها بنسبة  ي ال��
ي يمتلكها �ن % أو أك�� 1% أو أك�� من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الي�

كة.   من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل بال��
ي ألي شخص مصعند حساب ا -2 لحة فيها يعد الشخص لعدد اإلجما�ي لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الي�

ي 
ي بيانهم:  له مصلحة �ن

 أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها اي من األشخاص اآلئ�
 أقرباء ذلك الشخص.  •
كة يسيطر عليها ذلك الشخص.  • �� 
ي أي أشخاص آخرين يت�فون باالتف •

اق مع ذلك الشخص للحصول ع� مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت �ن
كة.   أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��

كة.  -3  للهيئة ن�� اي إشعار تتلقاه من قبل ال��
كة والهيئة فورًا  -4 ي حالة تغ�ي هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه إشعار ال��

ع� الشخص ذي العالقة بالحدث �ن
ي 

كة إال بعد م�ن ي اي من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��
بذلك التغي�ي وال يجوز له الت�ف �ن

ة ( . 10ع��  ) أيام من تاريخ اإلشعار بالتغي�ي
ي ما نسبته  -5

 أو له مصلحة �ن
ً
% أو أك�� من أي فئة من فئات األسهم أو أدوات 10ال يجوز للشخص الذي يصبح مالكا

ي اي منها إال بعد موافقة الهيئة ع� ذلك ويجوز للهيئة فرض الدين ا
كة الت�ف �ن لقابلة للتحويل الخاصة بال��

 قيود معينة ع� ذلك الت�ف وتحديد طريقته. 
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 حظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلية: 

ن يعلم أن هذا يحظر ع� الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية ألي شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أ -1
ي الورقة المالية ذات العالقة بالمعلومة الداخلية. 

 الشخص األخر من الممكن أن يقوم بالتداول �ن
يحظر ع� أي شخص مطلع أن يفصح ألي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع وكان يعلم  -2

ي الورقة المالية ذات العالقة  أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي تم اإلفصاح له من
الممكن أن يقوم بالتداول �ن

 بالمعلومات الداخلية. 
3-  : ي

ي يتحقق فيها اآلئ� ي المعلومات الداخلية ع� وجه التحديد المعلومات الي�  تعين
 أن تتعلق بورقة مالية.  •
 أال يكون قد تم االعالن عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.  •
 ع� سعر الورقة أن يدرك  •

ً
ًا جوهريا ها للجمهور يؤثر تأث�ي الشخص العادي بالنظر إ� طبيعتها ومحتواها أن إعالنها أو توف�ي

 المالية أو قيمتها. 
 

 حظر الت�يح ببيانات غ�ي صحيحة: 
 ببيان غ�ي صحيح يتعلق بواقعة ج

ً
كة الت�يح شفاهة أو كتابيا وهرية يحظر ع� أي شخص مطلع أو اي موظف داخل ال��

أو إغفال الت�يح ببيان ملزم الت�يح عنه بمقت�ن النظم واللوائح التنفيذية أو قواعد السوق أو مركز اإليداع إذا كان من 
اء أو  كة أو حث شخص آخر ع� �� شأن الت�يح أو اإلغفال يهدف إ� التأث�ي ع� سعر وقيمة أي ورقة مالية تصدرها ال��

كة  أو حثه ع� ممارسة حقوق تمنحها هذه الورقة أو اإلحجام عن ممارسة حقوقه فيها.كما بيع ورقة مالية خاصة بال��
كة أو بواقعة جوهرية  ويج بشكل مبا�� أو غ�ي مبا�� (اإلشاعات) لبيان غ�ي صحيح يتعلق بال�� يحظر ع� أي شخص ال��

كة أو أي ور  كة أو لرأي يهدف إ� التأث�ي ع� سعر أو قيمة سهم ال�� كة أو أي هدف آخر تتعلق بال�� قة مالية تصدرها ال��
ويج لبيان  ويج لبيان �ح به الشخص نفسه أو ع� ال�� ينطوي ع� تالعب. وينطبق الحظر بالنسبة لإلشاعات ع� ال��

 �ح به شخص آخر. 
 

ي إحدى الحاالت التالية: 
 والبيان غ�ي الصحيح عن الواقعة الجوهرية يتحقق �ن

 غ�ي صحيح بشأن أحد العنا� الجوهرية للواقعة. الت�يح ببيان غ�ي دقيق أو  -1
ي أي من عنا� المعلومة الجوهرية.  -2

تيب لقيام شخص آخر بالت�يح ببيان غ�ي صحيح أو غ�ي دقيق �ن  ال��
 الت�يح ببيان يحتوي ع� معلومات غ�ي صحيحة بشأن واقعة جوهرية.  -3
تيب لقيام شخص آخر بالت�يح ببيان يحتوي ع� معلومات غ�ي  -4  صحيحة بشأن واقعة جوهرية. ال��
 إذا تم إغفال ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.  -5

 
كة لو علم المستثمر بها ألثرت بشكل جوهري ع� سعر وقيمة  • ي تتعلق بورقة مالية تصدرها ال�� (الواقعة الجوهرية �ي الي�

اها أو باعها).  ي اش��  الورقة المالية الي�
 

كة الرس�ي ع� شبكة  نت): موقع ال��  المعلومات (االن��
يتم إدخال المعلومات الجوهرية والمؤثرة والبيانات الدعائية والصحفية والمقاالت والمقابالت التلفزيونية ع� موقع 

نت بعد اعتماد وتصديق الرئيس التنفيذي.  كة الرس�ي باالن��  ال��
ي تعد مسؤلة  كة والي�  عن سالمة وآمان الموقع بصفة دورية ومستمرة. ويتم االدخال عن طريق إدارة تقينة المعلومات بال��

ة باالعالن  كة وإصدار أخبار كاذبة ومضلله عليه يقوم الرئيس التنفيذي مبا�� ي حالة حدوث عملية سطو ع� موقع ال��
�ن

ي هذه 
كة من أية معلومات ع� الموقع �ن عن ذلك من خالل موقع تداول ووسائل االعالم المختلفة إلبراء مسئولية ال��

 االعالن عن ذلك من قبل الرئيس التنفيذي. ال
ً
ن إستعادة الموقع مرة أخرى ويتم أيضا  حالة لحني
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ي تقرير مجلس اإلدارة: 

 اإلفصاح �ن
كة بسياسات االفصاح والشفافية وبما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية يقوم مجلس اإلدارة بإصدار   من ال��

ً
اما ن ال��
ن يدي المستثمر كافة سنوي عن عملياته خالل  تقرير  به القوائم المالية السنوية والذي يضع بني

ً
العام الما�ي مرفقا

كة ومركزها الما�ي  كة خالل هذا العام وكافة العوامل المؤثرة ع� قرارات المستثمر لتقييم ال�� المعلومات الخاصة بال��
 للوائح هيئة السوق الماليوذلك بكل شفافية ويحتوي تقرير مجلس اإلدارة السنوي ع� المعلومات الت

ً
 :ةالية طبقا

ن أو أك�� من النشاط يجب إرفاق بيان بكل  طةنشوصف ألنواع األ  -1 ي حالة وصف نوعني
كاتها التابعة و�ن كة و�� الرئيسية لل��

كة ي حجم أعمال ال��
ه �ن ي النتائج.  التجارية نشاط وتأث�ي

 وإسهامه �ن
ي ذلك وقرارات  وصف لخطط  -2

كة المهمة (بما �ن ات الهيكلية أو توسعة األعمال أو وقف العمليات) والتوقعات ال�� التغي�ي
كة وأي مخاطر تواجهها.   المستقبلية ألعمال ال��

كة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق)  -3 المعلومات المتلعقة بأي مخاطر تواجهها ال��
 وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. 

ة . خالصة ع�  -4 ي السنوات المالية الخمس األخ�ي
كة وخصومها ونتائج أعمالها �ن ي ألصول ال��

 شكل جدول أو رسم بيائن
كات التابعة.  -5 كة ولل�� ي إلجما�ي إيرادات ال��

 تحليل جغرا�ن
كة.  -6 ي النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها ال��

 إيضاح ألي فروق جوهرية �ن
. م معتمدةف عن معاي�ي المحاسبة الإيضاح ألي اختال -7 ن ن القانونيني  ن الهيئة السعودية للمحاسبني
كة فيها ونشاطها الرئيس والدولة محل التأسيس والدولة المحل الرئيس  -8 كة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية ال�� اسم كل ��

 لعملياتها. 
كة تابعة.  -9  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل ��

ي توزيع األرباح. وصف لسياسة  -10
كة �ن  ال��

ن  -11 ي التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني
ي فئة األسهم ذات األحقية �ن

وصف ألي مصلحة �ن
كة بتلك الحقوق بموجب المادة  ي تلك الحقوق خالل  45وأقربائهم) أبلغوا ال��

من قواعد التسجيل واإلدراج وأي تغي�ي �ن
ة.  المالية السنة  األخ�ي

ي  -12
ن وأقربائهم �ن كة وكبار التنفيذيني وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة ال��

ي تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 
كات التابعة وأي تغي�ي �ن كة أو أي من ال�� أسهم أو أدوات دين ال��

ة.   األخ�ي
كة المعلومات المتلعقة با -13 لقروض (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غ�ي ذلك) وكشف بالمديونية اإلجمالية لل��

كة سدادًا لقروض خالل السنة كات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها ال�� ومبلغ أصل القرض وأسم الجهة المانحة له  وال��
ي 

ي حال عدم وجود قروض يتم اإلقرار بذلك. ومدته والمبلغ المتب��
 . و�ن

صف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه و  -14
كة مقابل ذلك.  كة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه ال��  أصدرتها أو منحتها ال��

ق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أورا -15
كة.   حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها ال��

داد وقيمة األوراق المالية المتبقية مع  -16 كة ألي أدوات دين قابلة لالس�� اء أو إلغاء من جانب ال�� داد أو �� وصف ألي اس��
ي  كة وتلك الي� تها ال�� ي اش�� ن األوراق المالية المدرجة والي� ن بني كات التابعة. التمي�ي تها ال��  اش��

 فيه أسماء  -17
ً
ة وسجل حضور كل اجتماع موضحا ي عقدت خالل السنة المالية األخ�ي عدد اجتماعات مجلس اإلدارة الي�

ين.   الحا�ن
كة وطرف ذي عالقة.  -18 ن ال��  وصف ألي صفقة بني
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الحوكمةنظام   

 

 
 فيها وفيها أو كانت فيها  -19

ً
كة طرفا كة أو معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون ال�� مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة ال��

ن باألعمال أو العقود  للرئيس التنفيذي أو للمدير الما�ي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم بحيث تشمل اسماء المعنيني
وطها ومدتها ومبلغها, وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل يتم تقديم إقرار  وطبيعة هذه األعمال أو العقود و��

 لك. بذ
ن عن أي راتب أو عوض.  -20 كة أو أحد كبار التنفيذيني  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة ال��
ي األرباح.  -21

كة عن أي حقوق �ن  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساه�ي ال��
ائب  -22 أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو �ن

 وبيان أسبابها. 
كة.  -23 ي ال��

 بيان بقيمة اي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظ�ن
24-  :  إقرارات بما ي�ي

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع� أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  •
كة ع� مواصلة نشاطها.  أنه ال يوجد أي شك يذكر  • ي قدرة ال��

 �ن
ي حالة تعذر إصدار اي مما سبق يجب أن يحتوي التقرير ع� إقرار يوضح سبب ذلك. 

 و�ن
ي يتضمن تحفظات ع� القوائم المالية السنوية وجب أن يوضح التقرير تلك التحفظات  -25

إذا كان تقرير المحاسب القانوئن
 وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 

ي حالة -26
ن من أجلها يجب أن يحتوي التقرير ع�  �ن ة المعني ي قبل انتهاء الف��

توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوئن
 ذلك مع بيان أسباب التوصية باالستبدال. 

كات المعلومات الواجب االفصاح -27  .عنها بموجب الئحة حوكمة ال��
 
 
 

 لغة اإلفصاحات واإلشعارات واإلعالنات
يةتكون جميع  ن كة ترجمة أي منها إ� اللغة اإلنجل�ي كة باللغة العربية ولل��  اإلعالنات واإلشعارات والتقارير الصادرة عن ال��

ي حالة وجودي أي تعارض 
ي توضيح وتفس�ي اإلعالنات واإلشعارات والتقارير. و�ن

وتكون اللغة العربية �ي اللغة المعتمدة �ن
 . ي ي يؤخذ بالنص العرئ� ن ي والنص اإلنجل�ي ن النص العرئ�  بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


