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 مقدمة -1

الصادر  هأصدر البنك املركزي السعودي هذه القواعد استناًدا إلى الصالحيات املمنوحة له بموجب نظام 

                              ونظام مراقبة البنوك الصادر باملرسوم امللكي  هـ،11/04/1442وتاريخ  36/باملرسوم امللكي رقم م

                  هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري 22/02/1386وتاريخ  5/رقم م

 .هـ14/10/1406وتاريخ  3/2149رقم 

البنوك في طرح  دور ومشاركةب املتعلقةالبنك املركزي  عندرة تحل هذه القواعد محل التعليمات السابقة الصا

                                                                          ه،12/11/1426وتــــــــــــــاريــــــــــــــخ  588م أ ش//38399 رقــــــــــــــمبــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــــــو  تــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــم  أولــــــــــــــيعــــــــــــــام 

وتعميم القواعــد العــامــة  ،ه22/8/1413وتــاريخ  200م أ//333ه، ورقم 8/11/1425وتــاريخ  337ورقم م أ ش/

مع  يتوائم بما القواعد بهذه االلتزام على التأكيد مع لتنظيم عمليات االكتتاب بالشــــراات املســــاهمة الســــعودية،

ن قبل البنك املركزي الســـعودي أو اات ات الصـــادرة ســـوا  م خرى املتطلبات التنظيمية األ و  والتعليمات القواعد

 .-متى ما ينطبق ذلك– التشريعية األخرى 

 التعريفات -2

ّ  أمام بّينةاملاملعاني  -وردت في هذه القواعد أينما-تيةاآلُيقصد باملصطلحات والعبارات  (1 مالم يقتِض  ،منها ال 

 :ذلك خالفسياق ال

 التعريف املصطلح

 السعوديالبنك املركزي  البنك املركزي 

 .املالية لألوراق األولي العام الطرح في واملمولة املستلمة البنوك عمل تنظيم قواعد القواعد

، األولي العام الطرحفي عملية  اكتتاب األفرادومبالغ  البنك الذي يستلم طلبات البنك املستلم

عبارة إن الواحدة، ف الطرحوفي حال وجود أكثر من بنك مستلم في عملية . ويعاات ا

 .البنك املستلم تشمل البنك املستلم الرئيس والبنك املستلم الثانوي 

ل  ِّ
 عملية في اليةامل وراقاأل في  االكتتابتس يالت ائتمانية لعمالئه بغرض  يمنحالبنك الذي  البنك املمو 

 .األولي العام الطرح

صدر
ُ
 .أوراق مالية أو يعتزم إصدار يصدرالشخص الذي  امل

الورقة املالية هي مستند ُيظ ر االمتالك القانوني من قبل الشخص لس م في شركة  املالية األوراق

 .ساهمة، ويعكس امتالك الشخص ل ا قيمة ماليةامل
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 التعريف املصطلح

فترة تستيل طلبات االكتتاب، وعملية بنا  ستل األوامر، وسداد قيمة  تشمل فترة الطرح

 .االكتتاب والت صيص النهائي ألس م الطرح

 األطراف لقواعد األول  التحديث ( من6فقرة ) (2) املادة في األطراف الذين تم إيضاح م وي العالقةاألطراف ذ

 وتاريخ 41045379 رقم ، املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي العالقة ذوي 

 ه. 01/07/1441

الكبيرة  قواعد التعرضات ( من4( فقرة )1.3املادة )في  اتم إيضاح  تيالالتعرضات  التعرضات

  .ه09/01/1441 وتاريخ 1651/  67املبلغة بموجب تعميم البنك املركزي رقم ، للبنوك

 من أصحاب الثروات. واوليس اعتباريةأي صفة  ون ال يملك  ين الذينطبيعياألشخا  ال األفراد

وفق حدود ومعايير البنك  يناملالية العالية، املصنف  ةاملال ي ذو  يين  الطبيعاشخاأل الثروات أصحاباملكتتبين 

 مليون ريال. 5تحت إدارة البنك عن  معلى أال تقل أصول 

كيان قانوني ااملؤّسسات التجارّية، والشراات، والقطاعات ااحكومّية، وشبه ااحكومّية  االعتبارية الجهات

واملؤّسسات املالية، أو مجموعة من األشخا  أو الكيانات أو اليهما، يجتمعون لغرض 

 ويشكلون كيانا قانونيا. محدد

عملية الطرح العام األولي لألوراق املالية لشركة تمتلك فيها حكومة اململكة العربية  طرح حكومي

 أو أكثر. %51السعودية، أو أي ج ة تابعة ل ا بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 

 الهدف -3

 املمولة في عمليات الطرح العام األولي لألوراق املاليةمساعدة البنوك املستلمة أو البنوك تهدف هذه القواعد إلى  (2

 ملخاطر املحتملة التي قد تتعرض ل ا.ا من للحد اإلجرا اتو  السياسات من األدنى ااحد وضع في

 النطاق -4

سوا  اان الطرح داخل ألوراق مالية  وليأ عام طرحعملية  في تشاركتسري هذه القواعد على جميع البنوك التي  (3

 :وذلك بأحد الصفتين التالية أو كالهما ،اململكةأو خارج 

ل     (أ  .بنك ممّوِ

 .بنك مستلم   (ب
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 الحوكمة -5

 . بها االلتزاملضمان متابعة  الالزم ، وات اذجرا اتهوإ سياساته ضمن القواعد هفي هذ  جاما  إدراجك ى البنلع (4

 :-أدنى بحد- ااحوكمة اآلتيةجرا ات إتطبيق و 

 أو من يفوضه. معايير املشاركة كبنك ممول أو بنك مستلم على عاتق مجلس إدارة البنك وضعتقع مسؤولية  (أ

والقيام بدوره باحتراز وكفا ة، من خالل امتالك ولي األ العام  الطرحإثبات قدرته على املشاركة في عملية  (ب

 .املخاطر املصاحبةالالزمة إلدارة  واالجرا اتالقدرة املالية والتشغيلية التي تشمل املوارد واألنظمة 

 في الواردة باملتطلبات، وااللتزام وليالعام األ  الطرح اتبعملي املتعلقة األنشطة على للرقابة إجرا اتوضع  (ج

 .القواعد هذه

إال بعد ااحصول  أو البرامج األخرى  تمويلالفيما يتعلق ببرامج  سياسات البنك الداخليةال يجوز ااخروج عن  (5

 .يفوضه منمجلس اإلدارة أو على موافقة 

 .األنظمة ذات العالقةاافة على البنك قبل بد  عملية الطرح العام األولي ضمان فاعلية  (6

  القدرات التشغيليةإدارة املخاطر و  -6

ل  6-1 ِّ
 البنك املمو 

 :-أدنىبحد -تيةاآلاملتطلبات  تطبيقبنك ممّوِل ك وليأطرح عام في عملية  على البنك الذي يرغب باملشاركة (7

بشكل ااف  جميع املخاطر  تغطيو موثقة،  اليةاملوراق األ أن تكون السياسات واإلجرا ات ااخاصة بتمويل  (أ

 .الرئيسة التي قد يتعرض ل ا البنك

 عام طرح عملية ال في التعرضات إجمالي من وااحد ،املعتمدة لدى البنك االئتمانية بالسياسات امااللتز  (ب

 .التسوية تاريخ في بالتزاماته الوفا  على البنك قدرة حدود في يكون  مبلغ ضمن أولي

 اتباع سياساته الداخلية ااخاصة بالضمانات، أو أي سياسات أخرى ذات عالقة. (ج

كفاية  معدل، التأثير املحتمل على على األقل يتضمن -اليةاملوراق األ قبل تمويل شرا  -إجرا  تحليل شامل (د

تغطية  معدلو  ،(SAMA liquidity Ratio) لسيولةا معدلو القروض إلى الودائع،  ومعدلرأس املال، 

الكبيرة، وحدود  لتعرضاتاحدود و الرافعة املالية،  ومعدلصافي التمويل املستقر،  ومعدلالسيولة، 

 باالعتبار التعليمات ذات العالقة، عالقةال وي ألطراف ذالتعرض ل
ً
 .البنك املركزي  منالصادرة  وأخذا
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 حدود التمويل 6-1-1

٪ من املبلغ املزمع االكتتاب به لكل مكتتب، وبحد 50تجاوز نسبة الرافعة املالية تفي اكتتابات األفراد، يجب أال  (8

 .  سعودي أقص ى للتمويل ال يتجاوز مليوني ريال

  )8يستثنى من الفقرة ) (9
ً

على البنك  مع ذلك يجبو  ، من املكتتبين أصحاب الثروات واات ات االعتباريةأعاله، كال

اتباع معايير االئتمان املعتمدة لديه، وااحد من إجمالي التعرضات إلى مبلغ يكون ضمن نطاق قدرة املكتتب على 

 (.خطوط االئتمان) تحمل املخاطر

 .البنك املركزي  عنالصادرة  ذات العالقة تعليماتال املنصو  عليها في اتالتعرضتجاوز البنك حدود ي اليجب أ (10

 املستلمالبنك  6-2

 :-بحد أدنى-تيةاآلاملتطلبات  قمستلم تطبيبنك ك طرح عام أوليعلى البنك الذي يرغب باملشاركة في عملية  (11

صدر في عملية  (أ
ُ
، ويجب تحديد ولياأل  العام الطرحأن يف م بوضوح دور ومسؤوليات ال من البنك املستلم وامل

 .بوضوح في اتفاقية البنك املستلم األدوارهذه 

بالدور الذي يتناسب مع قدرته املالية والتشغيلية، مع إجرا  تحليل شامل مسبق لألثر املالي  يقومأن  (ب

 .ولياأل  العام الطرح مشاركته في املحتمل الناش ئ عن

 القدرات التشغيلية6-2-1 

 عام طرحبنك مستلم في كاملشاركة ب رغب، أو إذا أولي عام طرحبنك مستلم في ك املشاركة للبنكإذا لم يسبق  (12

 أن  -على وجه ااخصو - ، وإثباتمسبًقاالبنك املركزي  اشعار عليه فيجب طرح حكوميأو  كبير ااحتم أولي

أعاله، ( ب-11)وفًقا للفقرة  اليةاملوراق األ القدرة املالية والتشغيلية الكافية ملعااتة طلبات االكتتاب في  لديه

 .ااحاجة عند النقد سوق  في هاإعادة تدوير و  االكتتاب، مبالغ إدارةولديه القدرة على 

 يهأن يكون لد جبفي، طرح حكوميأو  كبير ااحتم طرح عام أوليبنك مستلم في كإذا اان البنك يعتزم املشاركة  (13

 .خبرة اافية وستل ُيظ ر مشارااته السابقة بصفة بنك مستلم

ولي اهتماًما بعدد الفروع وجاهزيتها أو أي قنوات أخرى يتم ت صيص ا الستالم طلبات االكتتاب، يعلى البنك أن  (14

 .ملكتتبيناكفاية الترتيبات لتلبية الطلب املتوقع من  مع ضمان

ه سياسات تفعيلو  ه، مع ضمان تركيز مواردولياأل  العام الطرحتأهيله وإملامه الكامل بعملية ضمن يأن  كعلى البن (15

 مؤقتةداخلية  اتنة، على البنك إنشا  طرح حكوميأو  كبير ااحتم ولياأل عام الطرح وفي حال اان ال. عالقةالذات 

 .تصعيد إلى اإلدارة العليا إذا دعت ااحاجةاللتنسيق استالم املعلومات عن االكتتاب و 
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أعاله، ( 15و 13و 12)ألغراض الفقرات بالنسبة للبنك  كبير ااحتم األولي العام الطرحعند تحديد ما إذا اان  (16

، بحيث ولياأل  العام الطرححتم  ومقارنة في تحديد( قاعدة رأس املال)على البنك االستناد إلى قدرته املالية 

من الشريحة  وُيقسم الناتج على رأس املال التنظيمياألس م التي سيتم طرح ا عدد ُيضرب سعر الس م املتوقع في 

 العام الطرح٪ فُتعد عملية 100، فإذا اانت النسبة املئوية الناتجة تساوي أو تزيد عن (Tier 1) للبنك األولى

القيمة املقدرة ملبالغ االكتتاب التي سُيعاد تدويرها، واالتجاهات العامة في  ةمراعايجب  كما .كبيرة ااحتم األولي

 .كتتبينامل، ومستوى الطلب املتوقع من ولياأل  العام الطرحخالل وقت  اليةاملوراق األ سوق 

صدر  على البنك املستلم االتفاق مسبًقا (17
ُ
على شرا   املرتفعةخطة للتعامل مع مستويات اإلقبال  واعتمادمع امل

 :تيةاآلاالعتبارات -على األقل-ااخطة تشمل، ويجب أن في عملية الطرح العام األولي اليةاملوراق األ 

 .ذات الصلة اإلعالنات القياماحتمالية إضافة فروع الستالم طلبات االكتتاب إذا دعت ااحاجة، ومن ذلك  (أ

 .احتمالية االستعانة ببنك مستلم آخر للمساعدة في استالم الطلبات أو معااتتها (ب

 .الطلبات، إن أمكن ذلك الستالماحتمالية تمديد ساعات العمل  (ج

 .اذج االكتتاب ونشرات االكتتاب وتوزيع ا، إذا لزم األمرترتيبات طباعة نسخ إضافية من نم (د

 .إذا لزم األمر ،ترتيبات تعيين موظفين إضافيين (ه

صدر (18
ُ
حاجة إلى ات اذ اا مدىلتحديد  خالل عملية الطرح العام األولي على البنك املستلم العمل بشكل وثيق مع امل

 . -متى ما تطلب ذلك – وفًقا للخطة املعتمدة تدابير طارئة

 متطلبات السيولة 6-2-2

 معدلمتطلبات  باستيفا االستمرار  لضمانعلى البنك إدارة ميزانيته العمومية بفاعلية، مع الت طيط مسبًقا  (19

معدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل (، و SAMA liquidity Ratioومعدل السيولة )القروض إلى الودائع، 

 .صادرة عن البنك املركزي أخرى للسيولة  متطلباتأي و  املستقر،

ضمانات  وجود على البنك مراجعة الضمانات املودعة لدى البنك املركزي، ومراجعة حدودها اليومية للتأكد من (20

 .ولياأل  العام الطرحخالل عملية  الكبيرة اليومية واحتياجات السيولة واالتاافية لتغطية ااح

من املستحسن أن و . عند ااحاجة إلعادة تدوير مبالغ االكتتاب في سوق النقد العناية الالزمةعلى البنك بذل  (21

 .يشارك البنك في عملية اإلقراض بين البنوك حسب ااحاجة
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 األمن السيبراني -7

البنك  األصول املعلوماتية وبياناتاحماية ناسبة لألمن السيبراني امل االحترازيةضوابط العلى البنك تطبيق  (22

 . ، مع مراعاة االلتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة باألمن السيبرانيمن الهتمات السيبرانية املكتتبينو 

 فياملست دمة  والتطبيقاتألنظمة تميع اا التأكد من تطبيق الضوابط ااخاصة باملراقبة األمنيةعلى البنك  (23

للحوادث وفق سياسة االستجابة كما يجب حوكمة إجرا ات املراقبة والتصدي . ولياأل  العام الطرح عملية

 . االستجابة للحوادث فرق جاهزية ، مع ضمان للحوادث السيبرانية

 والتطبيقاتاألمن السيبراني لألنظمة  مرونةو البنك تنفيذ برنامج اختبار شامل للتحقق من فعالية  على (24

 :ما يلي-على سبيل املثال ال ااحصر-ويشمل ذلك ،األولي العام الطرحعملية املست دمة في 

 .تقييم الثغرات األمنية واختبار االختراق (أ

 .أمني احالة االختراقتقييم  (ب

والتحقق ألعطال املحتملة لسيناريوهات العلى البنك ضمان املرونة التشغيلية من خالل اختبار مجموعة من  (25

 .من االلتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة باستمرارية األعمال

. ومزودي ااخدمات ثالث طرفاالعتماد على  عنمن املخاطر الناتجة  للتقليلوقائية على البنك تنفيذ تدابير  (26

 العام الطرح عملية املست دمة في والتطبيقاتألنظمة ادعم ل ثالثال الطرفالتأكد من جاهزية باإلضافة إلى 

 .ولياأل 

 رد الفائض -8

 .اليةاملوراق األ بعد ت صيص إن وجد بشأن رد قيمة فائض االكتتاب  موثقةعلى البنك وضع إجرا ات   (27

املبلغ الفائض  على أن يتم إعادة. عملية رد فائض االكتتاب وااتدول الزمني لذلكآلية املكتتب ب إبالغ على البنك  (28

 .إلى حساب املكتتب بشكل إلكتروني فقط

إعادة مبلغ االكتتاب بالكامل إلى حساب املكتتب على البنك  ،ولياأل  العام الطرحعدم اكتمال  إلغا  أو في حال  (29

  . ااتدول الزمني لذلكبحسب  فقطبشكل إلكتروني 

قبل  املكتتب هويةالتحقق من  -على األقل-، ويجب عليه االكتتاب عند رد مبلغ الالزمةعلى البنك بذل العناية  (30

 . بلغاملرد 
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 التقارير رفع -9

 : دناهأاملوضحة  األسس علىولي بيانات الطرح العام األ  بتقرير املركزي  البنك تزويد البنك على (31

 .فترة الطرح انتها  بعد رريتق (أ

قّدم  ،طرح حكومي أو ااحتم كبير األولي العام الطرح تعريف تحت يندرجولي العام األ  الطرح اان حال في (ب
ُ
ت

 .الطرح فترة خالل يومي أساس على التقارير

  . من األسس الواردة أعاله خالل يوم عملقص ى أبحد إلى البنك املركزي  التقاريريجب رفع  (32

ــــــــــى الــــــــــبــــــــــنــــــــــك املــــــــــركــــــــــزي  يــــــــــجــــــــــب رفــــــــــع الــــــــــتــــــــــقــــــــــاريــــــــــر (33  :عــــــــــن طــــــــــريــــــــــق الــــــــــبــــــــــريــــــــــد االلــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــي اآلتــــــــــي إل
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ااحتم  كبير األولي العام الطرحب( على االكتتابات التي ال تندرج تحت تعريف -31للبنك املركزي تطبيق املادة ) (34

 بناً  على تقديره. طرح حكومي أو

 السريان وتاريخ التطبيق -10

.تاري هتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتباًرا من   (35
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