
  

 المادة التوعوية واألسئلة الشائعة

منًهيئةًالسوقًاملاليةًيفًتطويرًالسوقًاملاليةًيفًاململكةًالعربيةًالسعوديةًوتعزيزًمحايةًاملستثمرين،ًوتطويرًًاسعيً 
اإلجراءاتًالكفيلةًباحلدًمنًاملخاطرًاملرتبطةًمبعامالتًاألوراقًاملالية،ًوبناء ًعلىًنظامًالسوقًاملاليةًالصادرً

 ،ًه2/6/1424(ًبتاريخ30ًلكيًرقمً)م/باملرسومًامل
ًيفً ًأسهمها ًبالشركاتًاملدرجة ًبتعديلًاإلجراءاتًوالتعليماتًاخلاصة ًالسوقًاملالية صدرًقرارًجملسًهيئة

فأكثرًمنًرأسًماهلاًيفًضوءًنظامًالشركاتًالصادرًباملرسومًً%50السوقًاليتًبلغتًخسائرهاًاملرتاكمةً
خلاصةًبالشركاتًاملدرجةًأسهمهاًهـ،ًلتصبحًاإلجراءاتًوالتعليماتًا28/1/1437(ًوتاريخ3ًامللكيًرقمً)م/

فأكثرًمنًرأسًماهلا،ًعلىًأنًيعملًباإلجراءاتًوالتعليماتًً%20يفًالسوقًاليتًبلغتًخسائرهاًاملرتاكمةً
 م.22/04/2017هـًاملوافق25/07/1438ًاملعدلةًابتداء ًمنًتاريخً

 

هتدفًاإلجراءاتًوالتعليماتًإىلًتنظيمًاآلليةًاخلاصةًبالتعاملًمعًالشركاتًاملدرجةًأسهمهاًيفًالسوقًيفً
ً.فأكثرًمنًرأسًماهلاً%20حالًبلغتًخسائرهاًاملرتاكمةً

ً

تلخصًهذهًاملادةًاالجراءاتًوالتعليماتًمعًاجلداولًوالرسومًالتوضيحية،ًباإلضافةًإىلًجمموعةًمنًاألسئلةً
ًملتعلقةًهبا.الشائعةًا

ً
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ًفأكثر50%ً

 

ً%50فأكثرًوأقلًمن35%ًً

 

ً%35فأكثرًوأقلًمن20%ًً

 
 اإلجراءات

فأكثرًمنًرأسًماهلاًً%20املرتاكمةًخسائرها بلوغًعندًمستقلًبإعالنًتأخريًودونًفوراً ًللجمهورًتفصحًأنًالشركةًعلىًجيب
وًًواألسبابًالرئيسيةًاليتًأدتًاىلًبلوغًهذهًاخلسائرً،مقدارًاخلسائرًاملرتاكمةًونسبتهاًمنًرأسًاملالًاإلعالنًيتضمنعلىًأنً

ً.السنويةحالًقامتًبتضمينهًيفًاإلعالنًاخلاصًبالنتائجًاملاليةًاألوليةًأوً بإعالنًمستقلًيف تعفىًالشركةًمنًاإلفصاح

إعالن الشركة 
 للخسائر

 وضع العالمة موقعًتداولًيفعالمةًالإضافةً

ًمعمولًبهًيفًالسوقًونفسًماًه ًنفسًماًهوًمعمولًبهًيفًالسوق ًنفسًماًهوًمعمولًبهًيفًالسوق
التسوية 
 والمقاصة

ًالًينطبق ًالًينطبق ًالًينطبق  تعليق التداول

عندًاحلصولًعلىًتقريرًاحملاسبً
جيبًعلىً،ًيوضحًمركزهاًاملايلالقانوينً
ودونًًأنالشركةً تفصحًللجمهورًفوراً 

 تأخري

عندًاحلصولًعلىًتقريرًاحملاسبً
جيبًعلىً،ًالقانوينًيوضحًمركزهاًاملايل

ودونًًأنالشركةً تفصحًللجمهورًفوراً 
 تأخري

بًعندًاحلصولًعلىًتقريرًاحملاس
جيبًعلىًالقانوينًيوضحًمركزهاًاملايل،ً

ودونًًأنالشركةً تفصحًللجمهورًفوراً 
 تأخري

 إعالن الشركة

إبالغًرئيسًجملسًاإلدارةًفورا .ً
إبالغًوعلىًرئيسًجملسًاإلدارةً

أعضاءًاجمللسًوعلىًجملسًاإلدارةً
يومًمنًعلمهًبذلك15ًًخاللً

دعوةًاجلمعيةًالعامةًغريًالعاديةً
من45ًًلالجتماعًخاللً يوماً 

ًالًينطبق الًينطبق  خطة التنفيذ
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علىًأنًيتمًًتاريخًعلمهًباخلسائر
 إقرارًماًيلي:ً

 رفعًرأسًاملال 
 خفضًرأسًاملال 
 ًحلًالشركةًقبلًاألجلًاحملددًيف

 .نظامهاًاألساس
خفضًاخلسائرًإعالنً •

 %50املرتاكمةًعنً
اإلجراءاتًاليتًاختذهتاً •

 لتعديلًوضعها
تقريرًمنًحماسبًقانوينً •

 يوضحًاملركزًاملايل

اخلسائرًخفضًإعالنً •
 %35املرتاكمةًعنً

اإلجراءاتًاليتًاختذهتاً •
 لتعديلًوضعها

تقريرًمنًحماسبًقانوينً •
 يوضحًاملركزًاملايل

اخلسائرًخفضًإعالنً •
 %20عنًًاملرتاكمة

ًاإلجراءاتًاليتًاختذهتا •
 لتعديلًوضعها

تقريرًمنًحماسبًقانوينً •
 يوضحًاملركزًاملايل

إعالن عند 
 خفض الخسائر

احملددًيفًنظامهاًًحلًالشركةًقبلًاألجل
ًاألساس.

ًتعدًالشركةًمنقضيةًبقوةًالنظامًإذا:ًأو

45ًملًجتتمعًاجلمعيةًخاللً •
 يوم

تعذرًعلىًاجلمعيةًصدورً •
 قرار

قررتًزيادةًرأسًاملالًوملً •
90ًيتمًاالكتتابًخاللً
 يومًمنًقرارًالزيادة.

 إلغاء اإلدراج ينطبقالً ينطبقالً
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 األسئلة الشائعة
 المتراكمة؟ بالخسائر يقصد ماذا
 .احلاليةًالفرتةًخسارةًصايفًهاإليًمضاف اًالدخلًقائمةًعلىًحتميلهاًسبقًواليتًالسابقةًاألعوامًمنًرحلةًـ املًالشركةًخسائرًجمموعًهي
 

 كيف تحسب نسبة الخسائر المتراكمة؟
 النسبةً=ًاخلسائرًاملرتاكمةً/ًرأسًاملالًاملدفوع.

 
 ؟فأكثر %20بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة  ةاإلجراءات الخاصما الهدف من 

مةًهتدفًهذهًاإلجراءاتًوالتعليماتًإىلًتنظيمًاآلليةًاخلاصةًبالتعاملًمعًالشركاتًاملدرجةًأسهمهاًيفًالسوقًيفًحالًبلغتًخسائرهاًاملرتاك
 .فأكثرًمنًرأسًماهلا20%ً

 

 ؟فأكثر %20المتراكمة التي بلغت خسائرها قائمة الشركات  االطالع على يمكنكيف 
 (.تداول)ًالسوقًاملاليةًالسعوديةًشركةًموقعًمتوفرةًعلى

 
 يمكن معرفة تسجيل الشركة لخسائر متراكمة؟كيف 

علىًأنًًعنًذلكللجمهورًًتقومًالشركةًباإلعالنفأكثرًمنًرأسًاملال،ًً%20بالرجوعًإىلًقوائمهاًاملالية،ًويفًحالةًوصولًاخلسائرًاملرتاكمةًإىلً
ذلكًإعالنًيصدرًً،ًويتبعاملال،ًواألسبابًالرئيسيةًاليتًأدتًاىلًبلوغًهذهًاخلسائرمقدارًاخلسائرًاملرتاكمةًونسبتهاًمنًرأسًاإلعالنًيتضمنً

ًمنًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًمتضمن اًاإلجراءاتًاملتبعة.
 

من رأس مالها في الموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية فأكثر  %20كيف ستظهر الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 
 )تداول(؟

كمةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًبإضافةًعالمةًإىلًجانبًاسمًالشركةًيفًموقعًالسوقًاملاليةًااللكرتوينًترمزًإىلًبلوغًاخلسائرًاملرتًاًشركةًتقوم
منًرأسًاملال،ًوترمزًالعالمةًً%35أقلًمنًفأكثرًًوً%20ًبلوغًاخلسائرفراءًإىلًاهلا،ًحيثًترمزًالعالمةًالصفأكثرًمنًرأسًمً%20للشركةً

فأكثرًمنًرأسًً%50منًرأسًاملال،ًيفًحنيًترمزًالعالمةًاحلمراءًإىلًبلوغًاخلسائرًً%50أقلًمنًفأكثرًًوً%35تقاليةًإىلًبلوغًاخلسائرًالًب
ًاملال.

ًتندرجًحتتً"سوقًاألسهم":تظهرًالعالماتًاملذكورةًيفًالصفحاتًالتاليةًاليتً
ًملخصًاليوم.ً-
ًمجيعًاألسهم:ًمجيعًاألسهمًاليوم.ً-
ًالشركاتًذاتًاخلسائرًاملرتاكمة.ً-
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 ملفًالشركة.ً-
 

 السوق الموازية؟ - هل سيتم تطبيق هذه اإلجراءات على شركات نمو
ًنعم

ً
فأكثر من  %20ها المتراكمة بالشركات التي بلغت خسائر كيف سيتم تعامل أعضاء السوق وموزعي المعلومات المرخصين فيما يتعلق 

 رأس مالها؟
ًأعضاءًالسوق:ًستكونًهناكًرسالةًلتأكيدًإدخالًاألمرًبالنسبةًللشركاتًاملذكورة.ً-
ًموزعوًاملعلوماتًاملرخصني:ًسيتمًإضافةًعالمةً)عندًاحلاجة(ًجبانبًاسمًالشركة.ً-
ً

 فأكثر من رأس مالها في تقارير تداول اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية؟ %20اكمة كيف ستظهر الشركات التي بلغت خسائرها المتر 
ًستكونًهناكًإشارةًلتلكًالشركاتًيفًالتقاريرًاملتوفرةًعلىًاملوقعًااللكرتوينًلشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةًتداول.

 
 متى يتم اإلعالن عن بلوغ الخسائر المتراكمة؟

ً.مستقلًبإعالنًتأخريًودونًفوراً ًللجمهورًتفصحًأنًالشركة علىًجيبًاملايل،ًمركزهاًيوضحًالقانوينًاحملاسبًمنًتقريرًعلىًاحلصولًعند
ً

 ماذا لو تزامن اإلفصاح المطلوب مع اإلعالن الخاص بنتائج الخسائر المتراكمة؟ 
ً.السنويةًأوًاألوليةًاملالية بالنتائجًاخلاصًاإلعالنًيفًبتضمينهًقامتًحالًيفًمستقلًبإعالنًاإلفصاحًمنيفًهذهًاحلالةًتعفىًالشركةً

 
 من رأس مالها؟ %20ماذا لو عّدلت الشركة أوضاعها وانخفضت الخسائر المتراكمة عن 
جراءاتًاليتًاختذهتاًالشركةًلتعديلًأوضاعها،ًويرفقًباإلعالنًتقريرًمنًجيبًعلىًالشركةًاإلعالنًفور اًعنًذلك،ًعلىًأنًيتضمنًاإلعالنًاإل
ًكماًستقومً السوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًحبذفًالعالمةًاملضافةًإىلًجانبًشركةًاحملاسبًالقانوينًيوضحًمركزهاًاملايلًبعدًتعديلًأوضاعها.

ً.يةً)تداول(السعودًالسوقًاملاليةًااللكرتوينًلشركةًوقعاملاسمًالشركةًيفً
 

 ؟اوضاعهاماذا يحدث للشركات ذات الخسائر المتراكمة عند تعديل 
شركةًالسوقًاملاليةًًوحتذفًالعالمةًمنًموقعً%20تقومًالشركةًباإلعالنًعندًخفضًخسائرهاًاملرتاكمةًعنً :%35 فأكثر وأقل من 20%

 .(تداول)ًالسعودية

منًرأسًماهلا،ًتقومًشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًً%35املرتاكمةًعنًعندًخفضًالشركةًخسائرهاً :%50 فأكثر وأقل من 35%
ًحبذفًالعالمة.
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ًمنًرأسًماهلا،ًتقومًشركةًالسوقًاملاليةًالسعوديةً)تداول(ًحبذفًالعالمة.ً%50خفضًالشركةًخسائرهاًاملرتاكمةًعنًًعند فأكثر: 50%ً
 

 الموجب للشركة؟ماذا يقصد باألرباح التشغيلية والتدفق النقدي 
صدًبهًالنقديةًاملكتسبةًنتيجةًالعملياتًالرئيسيةًاألرباحًالتشغيليةًهيًاألرباحًالناجتةًعنًالعملياتًالرئيسيةًللشركة،ًأماًالتدفقًالنقديًاملوجبًفيق

 للشركة.
 

 للشركات ذات الخسائر المتراكمة؟ هل يتم إلغاء اإلدراج
 .يتمًالغاءًاالدراجًال :%50 اقل من

ًالشركةًبعدًحتققًأيًمنًاحلاالتًاآلتية:ًإدراجًىيلغ :فأكثر 50%
 يوم45ًًمعيةًخاللًجتتمعًاجلًمل -1
 قرارًًإصدارعلىًاجلمعيةًًتعذر -2
 .الزيادةًقرارًمنًيوم90ًًخاللًاالكتتابًيتمًوملًاملالًرأسًزيادةًقررت -3

 حلًالشركةًقبلًاألجلًاحملددًيفًنظامهاًاألساسأوًيفًحالً

 




