قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) لسنة 2016
بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة

النص الحالي

النص المقترح تعديله

املادة ()4

املادة ()4

ثانياً :طرح الشركة ألسهمها يف الدولة عند التحول
أوالً :يشرتط للموافقة على طرح الشركة ألسهمها عند التحول ما يلي:
 .1صدور قرار خاص أو ما يقوم مقامه – وفقاً لشكل الشركة-بالتحول
إىل شركة مساهمة عامة.
 .2احلصول على موافقة السلطة املختصة على تأسيس شركة مساهمة
عامة.
 .3أن تكون قيمة احلصص أو األسهم املصدرة قد دفعت بالكامل ،أو أن تكون
حصص الشركاء قد مت الوفاء بها بالكامل.
 .4أن تكون الشركة أعلنت عن قوائمها املالية املدققة عن السنتني
املاليتني السابقتني على طلب الطرح .وحدّثت قوائمها املالية مبا ال
يتجاوز ثالثة أشهر سابقة على تاريخ إعالن نشرة االكتتاب.
 .5أن تكون الشركة حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على
املساهمني أو الشركاء من خالل النشاط الذي أنشئت من أجله ال يقل
متوسطها عن نسبة ( )%10من رأمساهلا وذلك خالل السنتني املاليتني
السابقتني للموافقة على طلب التحول.
 .6متتع اإلدارة العليا للشركة باملؤهالت الكافية واخلربات الضرورية
إلدارة أعماهلا.

ثانياً :طرح الشركة ألسهمها يف الدولة عند التحول
أوالً :يشرتط للموافقة على طرح الشركة ألسهمها عند التحول ما يلي:
 .1صدور قرار خاص أو ما يقوم مقامه – وفقاً لشكل الشركة-بالتحول
إىل شركة مساهمة عامة.
 .2احلصول على موافقة السلطة املختصة على تأسيس شركة
مساهمة عامة.
 .3أن تكون قيمة احلصص أو األسهم املصدرة قد دفعت بالكامل ،أو أن
تكون حصص الشركاء قد مت الوفاء بها بالكامل.
 .4أن تكون الشركة أعلنت عن قوائمها املالية املدققة عن السنتني
املاليتني السابقتني على طلب الطرح .وحدّثت قوائمها املالية مبا ال
يتجاوز ثالثة أشهر سابقة على تاريخ إعالن نشرة االكتتاب.
 .5أال يقل صايف حقوق املساهمني عن نسبة ( )%100من رأس ماهلا
املدفوع.
 .6أن تكون الشركة حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على املساهمني
أو الشركاء من خالل النشاط الذي أنشئت من أجله وذلك خالل
السنتني املاليتني السابقتني للموافقة على طلب التحول.
 .7تقديم تقرير نايف للجهالة .

 .7تعيني جهة لتلقي االكتتاب.
 .8توفري نشرة اكتتاب وفقًا ألحكام هذا النظام.
ثانياً :للشركة عند التحول أن تطرح أسهمها من خالل آلية البناء السعري
وفقاً ألحكام هذا النظام.

 .8متتع اإلدارة العليا للشركة باملؤهالت الكافية واخلربات الضرورية
إلدارة أعماهلا.
 .9تعيني جهة لتلقي االكتتاب.
 .10توفري نشرة اكتتاب وفقاً ألحكام هذا النظام.
ثانياً :للشركة عند التحول أن تطرح أسهمها من خالل آلية البناء السعري
وفقاً ألحكام هذا النظام.

املادة ()6

املادة ()6

آليات طرح أسهم زيادة رأس املال

آليات طرح أسهم زيادة رأس املال

جيوز طرح أسهم زيادة رأس مال الشركة املصدرة وفق ًا لآلليات التالية:

جيوز طرح أسهم زيادة رأس مال الشركة املصدرة وفق ًا لآلليات التالية:

 .1زيادة رأس املال املصرح به بعد موافقة اهليئة ،ومبوجب قرار خاص من  .5زيادة رأس املال بعد استيفاء كامل رأس املال املصدر مبوجب قرار خاص
اجلمعية العمومية.
 .2زيادة رأس املال املصدر يف حدود رأس املال املصرح به املوافق عليه مسبقاً
من اجلمعية العمومية من قبل جملس إدارة الشركة.
 .3زيادة رأس املال املصدر مبوجب قرار خاص -يف حال عدم وجود رأس مال

على أال يتجاوز تنفيذ قرار الزيادة عن ثالث سنوات من تاريخ صدوره وإال
اعترب القرار كأن مل يكن.
 .6زيادة رأس املال املصدر من خالل برنامج طرح يتمثل يف سلسلة اصدارات
تعترب اصداراً واحداً ،على أن تلتزم الشركة املصدرة مبا يلي:

مصرح به-على أال يتجاوز تنفيذ قرار الزيادة عن سنة واحدة من تاريخ

أ .احلصول على موافقة اهليئة على نشرة االكتتاب املتعلقة بالربنامج.

صدوره وإال اعترب القرار كأن مل يكن.

ب .أال تزيد مدة الربنامج عن ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار اخلاص

 .4زيادة رأس املال املصدر من خالل برنامج طرح يتمثل يف سلسلة اصدارات

بزيادة رأس املال .

تعترب اصدارًا واحداً ،على أن تلتزم الشركة املصدرة مبا يلي:

ج .أن تتضمن نشرة اكتتاب الربنامج مدة الربنامج واجراءاته.

أ .احلصول على موافقة اجلمعية العمومية على الربنامج مبوجب قرار

د .حال مل يتم تنفيذ الربنامج خالل ثالث سنوات تعترب املوافقة كأن

خاص.

مل تكن فيما يتعلق بالربنامج أو ما تبقى منه حسب األحوال.

ب .احلصول على موافقة اهليئة على نشرة االكتتاب املتعلقة

 .7جيوز للشركة مبوجب قرار خاص أن تزيد رأس ماهلا املصدر بهدف
االستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة لصاحل الشركاء

بالربنامج.

أو املساهمني يف تلك الشركة املستحوذ عليها .

ج .أال تزيد مدة الربنامج عن سنتني من تاريخ موافقة اهليئة على نشرة
االكتتاب.
د .أن تتضمن نشرة اكتتاب الربنامج مدة الربنامج واجراءاته.
ه .حال مل يتم تنفيذ الربنامج خالل سنتني تعترب املوافقة كأن مل
تكن فيما يتعلق بالربنامج أو ما تبقى منه حسب األحوال.

املادة (/6مكرر)

املادة ()7

عالوة وخصم اإلصدار

عالوة وخصم اإلصدار

تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة امسية معادلة للقيمة االمسية
لألسهم األصلية ومع ذلك جيوز للشركة بقرار خاص وبعد احلصول على
موافقة اهليئة اآلتي-:
-1إضافة عالوة إصدار إىل القيمة اإلمسية للسهم ،على أن يتم احتسابها
على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خالل الستة أشهر
السابقة على تاريخ اإلصدار ،ويتم إضافتها إىل االحتياطي القانوني

.1

تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة إمسية معادلة
للقيمة األمسية لألسهم األصلية ،ومع ذلك جيوز
للشركة بقرار خاص وبعد احلصول على موافقة اهليئة أن
تقرر ما يلي:
أ-

حتدد مقدارها وذلك يف حالة زيادة القيمة السوقية

ولو جاوز ذلك نصف رأس املال ،وللشركة خصم نسبة ال تتجاوز

عن القيمة اإلمسية للسهم وتضاف عالوة اإلصدار

( )%25من عالوة اإلصدار احملتسبة.

إىل االحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس

-2إصدار أسهم زيادة رأس املال خبصم إصدار -يف احلاالت احلاصلة على
استثناء جملس الوزراء وفق ًا ألحكام قانون الشركات التجارية-على
أن يتم احتسابه وفقاً لآللية اليت تضعها الشركة وتوافق عليها
اهليئة ،وذلك وفقاً للشروط اآلتية:

إضافة عالوة إصدار إىل القيمة اإلمسية للسهم وأن

املال.
ب-

منح خصم إصدار على القيمة اإلمسية للسهم وأن
حتدد مقداره وذلك يف حالة اخنفاض القيمة

أ .أن تكون الشركة قد أعلنت عن قوائمها املالية املدققة عن سنة مالية

السوقية عن القيمة اإلمسية للسهم ،وينشأ مقابل

واحدة على األقل.

خصم اإلصدار احتياطي سالب يف حقوق امللكية

ب .أن يقيد خصم اإلصدار يف خمصص رأس املال املدفوع للشركة

بامليزانية ويسدد خصماً من األرباح املستقبلية

( ،)Paid in Capitalوأن يتم معاجلته الحقاً وفقاً ملعايري التقارير
املالية الدولية ( )IFRSاملعمول بها.
ج .أال يتجاوز تنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة خبصم إصدار عن
شهر من تاريخ صدوره وإال اعترب القرار كأن مل يكن.

للشركة قبل إقرار أي توزيعات لألرباح.
.2

جيب موافاة اهليئة بتقرير من املستشار املالي حيدد فيه
كيفية احتساب عالوة أو خصم اإلصدار.

املادة ()7
االعالن عن األولوية يف االكتتاب

املادة ()8
االعالن عن األولوية يف االكتتاب
 .2تقوم الشركة بنشر إعالن من خالل طرق االعالن املتبعة يف السوق

 .1تقوم الشركة بنشر إعالن من خالل طرق االعالن املتبعة يف السوق
إلعالم املساهمني بأولويتهم يف االكتتاب ،وذلك قبل موعد بدء
االكتتاب بعشرين يوم عمل على األقل .على أن يتضمن اإلعالن وبشكل
خاص ما يلي:
أ -مقدار ونسبة الزيادة يف رأس املال.
ب -سعر تنفيذ حقوق األولوية (سعر إصدار األسهم) .
ج -تاريخ نشأة حقوق األولوية.
د -مواعيد إدراج وتداول حقوق األولوية.
ه -تاريخ بدء وانتهاء فرتة التداول حبقوق األولوية.
و -تاريخ بدء وانتهاء االكتتاب بأسهم الزيادة من قبل محلة حقوق
األولوية.

إلعالم املساهمني بأولويتهم يف االكتتاب ،وذلك قبل موعد بدء
االكتتاب بعشرين يوم عمل على األقل .على أن يتضمن اإلعالن وبشكل
خاص ما يلي:
ز -مقدار ونسبة الزيادة يف رأس املال.
ح -سعر تنفيذ حقوق األولوية
ط -سعر إصدار االسهم.
ي -تاريخ نشأة حقوق األولوية.
ك -مواعيد إدراج وتداول حقوق األولوية.
ل -تاريخ بدء وانتهاء فرتة التداول حبقوق األولوية.
م -تاريخ بدء وانتهاء االكتتاب بأسهم الزيادة من قبل محلة حقوق
األولوية.

 .2تعترب نشرة االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال املخصصة ملساهمي  .2تعترب نشرة االكتتاب يف أسهم زيادة رأس املال املخصصة ملساهمي
الشركة مبثابة نشرة حقوق األولوية بعد تضمينها املعلومات اخلاصة

الشركة مبثابة نشرة حقوق األولوية بعد تضمينها املعلومات اخلاصة

بتلك احلقوق.

بتلك احلقوق.

املادة ()8

املادة ()9

نشأة حقوق األولوية

نشأة حقوق األولوية

 .1يكون حق األولوية يف االكتتاب ملالكي أسهم الشركة املسجلني يف نهاية  .1يكون حق األولوية يف االكتتاب ملالكي أسهم الشركة املسجلني يف نهاية
اليوم الذي يسبق يوم بدء االكتتاب بعشرة أيام.

اليوم الذي يسبق يوم بدء االكتتاب بعشرة أيام.

 .2ملالكي حق األولوية يف االكتتاب بيع ذلك احلق أو االكتتاب به ،ويضع  .2ملالكي حق األولوية يف االكتتاب بيع ذلك احلق أو االكتتاب به ،ويضع
السوق اإلجراءات واألنظمة الفنية اليت تسمح ملالكي حقوق األولوية

السوق اإلجراءات واألنظمة الفنية اليت تسمح ملالكي حقوق األولوية

االكتتاب بأسهم زيادة رأس املال أثناء فرتة تداول تلك احلقوق.

االكتتاب بأسهم زيادة رأس املال أثناء فرتة تداول تلك احلقوق.

 .3يتعني أال تقل فرتة تداول حقوق األولوية عن عشرة أيام عمل ،على أن  .3يتعني أال تقل فرتة تداول حقوق األولوية عن عشرة أيام عمل ،على أن يكون
يكون تاريخ انتهائها قبل انتهاء فرتة االكتتاب خبمسة أيام عمل ،ويكون

تاريخ انتهائها قبل انتهاء فرتة االكتتاب خبمسة أيام عمل ،ويكون مالكي

مالكي حقوق األولوية هم املسجلني يف نهاية فرتة التقاص والتسوية

حقوق األولوية هم املسجلني يف نهاية فرتة التقاص والتسوية لتداول

لتداول تلك احلقوق ويقوم السوق بإرسال السجل النهائي ملالكي حقوق

تلك احلقوق ويقوم السوق بإرسال السجل النهائي ملالكي حقوق األولوية

األولوية إىل الشركة يف آخر يوم عمل لفرتة التقاص والتسوية اخلاصة

إىل الشركة يف آخر يوم عمل لفرتة التقاص والتسوية اخلاصة بتداول

بتداول تلك احلقوق.

تلك احلقوق.

 .4تسجّل حقوق األولوية لدى املقاصة يف السوق بأمساء مالكيها .4 ،تسجّل حقوق األولوية لدى املقاصة يف السوق  /اإليداع املركزي بأمساء
ومنفصلة عن األسهم األصلية.
 .5تسجل حقوق األولوية يف حسابات املساهمني على النحو التالي:
أ -لدى شركات الوساطة أو شركات احلفظ األمني إذا كانت األسهم
األصلية مسجلة لديهم.

مالكيها ،ومنفصلة عن األسهم األصلية.
 .5تسجل حقوق األولوية يف حسابات املساهمني على النحو التالي:
أ-لدى شركات الوساطة أو شركات احلفظ األمني إذا كانت األسهم
األصلية مسجلة لديهم.

ب-لدى املقاصة إذا كانت األسهم األصلية مسجلة لديها.
 .6توزع أسهم زيادة رأس املال على املساهمني طالبـي االكتتـاب بنسبة ما

ب -لدى املقاصة يف السوق /اإليداع املركزي إذا كانت األسهم األصلية
مسجلة لديها.

ميلكونه من أسهم على أال جياوز ذلك ما طلبه كل منهم ،وتوزع أسهم  .6توزع أسهم زيادة رأس املال على املساهمني طالبـي االكتتـاب بنسبة ما
زيادة رأس املال املتبقية على املساهمني الذين قدّموا طلبات اكتتاب

ميلكونه من أسهم على أال جياوز ذلك ما طلبه كل منهم ،وتوزع أسهم

بأسهم تزيد على عدد األسهم اليت ميلكونها ،ويطرح ما تبقى من األسهم

زيادة رأس املال املتبقية على املساهمني الذين قدّموا طلبات اكتتاب

لالكتتاب العام.

بأسهم تزيد على عدد األسهم اليت ميلكونها ،ويطرح ما تبقى من أسهم

 .7جيب أال يرتتب على امتالك حقوق األولوية جتاوز نسب امللكية
املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية أو النظام األساسي
للشركة ،وتضع األسواق نظام ًا فني ًا يكفل ذلك.

لالكتتاب العام إذا تضمن ذلك القرار اخلاص بالزيادة ذلك ،ويف حال
عدم تضمنه الطرح لالكتتاب العام يكتفى مبا مت االكتتاب به.
 .7جيب أال يرتتب على امتالك حقوق األولوية جتاوز نسب امللكية املنصوص
عليها يف قانون الشركات التجارية أو النظام األساسي للشركة ،وتضع
األسواق نظاماً فنياً يكفل ذلك.

املادة ()9

املادة ()10

إدراج وتداول حقوق األولوية

إدراج وتداول حقوق األولوية

 .1فيما عدا اكتتاب مساهمي الشركة املصدرة يف أسهم زيادة رأس املال  .1فيما عدا اكتتاب مساهمي الشركة املصدرة يف أسهم زيادة رأس املال
بالكامل ،تعترب املوافقة على إصدار أسهم زيادة رأس املال ،موافقة على

بالكامل ،تعترب املوافقة على إصدار أسهم زيادة رأس املال ،موافقة على

إصدار وإدراج حقوق األولوية الناشئة عن أسهم الزيادة يف رأس املال.

إصدار وإدراج حقوق األولوية الناشئة عن أسهم الزيادة يف رأس املال.

 .2تعترب حقوق األولوية أوراقاً مالية يتم إدراجها وتداوهلا يف السوق وفقاً  .2تعترب حقوق األولوية أوراقاً مالية يتم إدراجها وتداوهلا يف السوق وفقاً
ألحكام هذا النظام.

ألحكام هذا النظام.

 .3تعترب حقوق األولوية مدرجة حكم ًا يف السوق املعين يف اليوم احملدد يف  .3تعترب حقوق األولوية مدرجة حكماً يف السوق املعين يف اليوم احملدد يف
إعالن الدعوة لالكتتاب.
 .4يبدأ التداول حبقوق األولوية يف يوم إدراج تلك احلقوق.

إعالن الدعوة لالكتتاب.
 .4يبدأ التداول حبقوق األولوية يف يوم إدراج تلك احلقوق.

 .5حيدد سعر االفتتاح حلق األولوية يف أول يوم تداول وفقاً لآللية اليت  .5حيدد سعر االفتتاح حلق األولوية يف أول يوم تداول وفقاً لآللية اليت
حيددها السوق وتوافق عليها اهليئة.

حيددها السوق وتوافق عليها اهليئة.

 .6يتم تداول حق األولوية بصورة منفصلة عن السهم األصلي.

 .6يتم تداول حق األولوية بصورة منفصلة عن السهم األصلي.

 .7ختضع تداوالت حقوق األولوية ألحكام التداول والتقاص والتسويات  .7ختضع تداوالت حقوق األولوية ألحكام التداول والتقاص والتسويات
والعموالت املطبقة بشأن تداول األسهم ،وذلك مبا ال يتعارض مع

والعموالت املطبقة بشأن تداول األسهم ،وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام

أحكام هذا النظام.

هذا النظام وال ختضع حقوق التداول لفرتات احلظر املنصوص عليها يف

 .8حق األولوية غري قابل للرهن ،وال جيوز أن يكون حمالً للتداول
باهلامش.

نظام التداول واملقاصة والتسويات.
 .8حق األولوية غري قابل للرهن ،وال جيوز أن يكون حمالً للتداول باهلامش.

 .9يتم إلغاء إدراج حقوق األولوية حكماً عند انتهاء فرتة تداوهلا املشار  .9يتم إلغاء إدراج حقوق األولوية حكماً عند انتهاء فرتة تداوهلا املشار إليها
إليها يف البند (/1هـ) من املادة ( )7من هذا النظام.

يف البند (/1هـ) من املادة ( )7من هذا النظام.

املادة ()11
إجراءات ختفيض رأس مال الشركة
 .1ال جيوز ختفيض رأس مال الشركة إال يف إحدى احلالتني اآلتيتني:
أ -إذا أصيبت الشركة خبسائر ال حيتمل تعويضها بواسطة األرباح
املستقبلية.
ب -إذا زاد رأس املال عن حاجة الشركة
 .2يكون ختفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق اآلتية:
أ -ختفيض القيمة االمسية لألسهم وذلك اما برد جزء من قيمتها
للمساهمني أو بإبرائهم مما يف ذمتهم من قيمة األسهم أو من جزء
منه.

ب -ختفيض قيمة األسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل اخلسارة
اليت حلقت بالشركة.
ج -إلغاء عدد من األسهم يوازي اجلزء املراد ختفيضه.
د -شراء عدد من األسهم يوازي اجلزء املراد ختفيضه وإتالف.
جيب على الشركة عند ختفيض رأمساهلا بأية طريقة من طرق
التخفيض وفق أحكام قانون الشركات االلتزام مبا يلي-:
أ -احلصول على موافقة اهليئة.
ب -صدور قرار خاص من اجلمعية العمومية بذلك.
ج -نشر اعالن للدائنني بقرار التخفيض وفقاً للنموذج املقرر من اهليئة
يتضمن ملخص قرار اجلمعية العمومية بتخفيض رأس املال،
ومقدار رأس املال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ
التخفيض.
د -أال يقل احلد األدنى لرأس املال املصدر للشركة بعد التخفيض عن
احلد األدنى املقرر بقانون الشركات لرأس املال والبالغ  30مليون
درهم.
ه -احتساب محلة السندات والصكوك القابلة للتحول إىل أسهم ضمن
املساهمني املزمع ختفيض عدد أسهمهم عند التخفيض بسبب
اخلسائر.
و -املساواة بني املساهمني يف نسبة ختفيض أسهمهم يف رأس مال
الشركة نسبةً وتناسباً.
ز -أال ينتج عن التخفيض حرمان مساهم من مساهمته يف رأس مال
الشركة.

ح -توجيه دعوة عامة اىل مجيع املساهمني ليقوموا بعرض اسهمهم
للبيع ،على أن يتبع يف شأن عملية البيع األحكام اخلاصة باالكتتاب
العام وذلك يف حال ختفيض رأس املال عن طريق شراء عدد من
أسهمها واتالفه.
 .3ال حيتج بالتخفيض قبل الدائنني الذين قدموا طلباتهم خالل ()30
ثالثني يوماً من تاريخ نشر إعالن قرار التخفيض إال إذا استوفى
هؤالء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة
للوفاء مبا مل حيل منها ذلك يف حالة إذا كان ختفيض رأس املال
برد جزء من القيمة االمسية لألسهم إىل املساهمني أو بإبرائهم من
القدر غري املدفوع من قيمة األسهم أو من جزء منه.
 .4تقدم الشركة الراغبة يف ختفيض رأمساهلا طلباً إىل اهليئة وفقاً
للنموذج املعد لذلك مشفوعاً باملعلومات واملستندات التالية:
أ -قرار جملس إدارة الشركة والذي متت فيه املصادقة على مقرتح
ختفيض رأس مال الشركة مبيناً به مربرات وطريقة ومقدار
التخفيض.
ب -موافقة كافة اجلهات املعنية مثل السلطة احمللية املختصة،
واملصرف املركزي يف حال البنوك واملؤسسات املالية ،واجلهات املاحنة
للرتاخيص لألنشطة ذات الطبيعة اخلاصة..
ج -صيغة البند اخلاص بتخفيض رأس مال الشركة والذي سيتم
عرضه على اجلمعية العمومية.

د -تقرير مدقق احلسابات املعد لغرض العرض على اجلمعية العمومية
بشأن مربرات التخفيض ويف حالة وجود خسائر تضمني الرأي أسباب
وتاريخ نشأة اخلسائر وموقف مدقق احلسابات منها.
ه -تقرير جملس اإلدارة الذي سيعرض على اجلمعية العمومية يف شأن
مربرات ختفيض رأس املال.
و -القوائم املالية املدققة للشركة عن آخر سنة مالية قبل قرار اجلمعية
العمومية بتخفيض رأس املال.
ز -بيان بالسندات والصكوك القابلة للتحول إىل أسهم اليت أصدرتها
الشركة ومازالت قائمة.
ح -مسودة الدعوة املزمع إرساهلا للمساهمني لعرض أسهمهم للبيع
وذلك يف حالة شراء الشركة ألسهمها وإتالفها.
 .5بعد صدور القرار اخلاص عن اجلمعية العمومية بتخفيض رأس
املال ،تتقدم الشركة بطلب للهيئة الستصدار شهادة باعتماد تعديل
النظام األساسي مرفقاً به املستندات التالية:
أ -ما يثبت نشر إعالن الدائنني يف صحيفتني حمليتني يوميتني تصدران
باللغة العربية.
ب -تعهد موقع من أغلبية أعضاء جملس إدارة الشركة وفقاً للنموذج املقرر
من اهليئة .يفيد بأحد اخليارين التاليني:
 .1أن الشركة قادرة على سداد ديونها يف ذلك التاريخ ،أو
 .2أن كافة دائين الشركة قد وافقوا على التخفيض.

ج -إقرار من رئيس جملس اإلدارة بأن الدائنني املتقدمني بطلباتهم خالل
املدة القانونية بعد تاريخ النشر قد استوفوا ديونهم املستحقة وكذلك
ما يثبت ضمان الديون املؤجلة.
د -شهادة من مدقق احلسابات تؤكد بأن التخفيض قد أُجنز ووصف
الطريقة اليت مت بها متضمنةً رأس املال قبل وبعد التخفيض وعدد
األسهم امللغاة.
ه -ما يفيد سداد الرسوم املقررة للهيئة.
و -صياغة املواد املراد تعديلها من النظام األساسي وفقا لتخفيض رأس املال
قبل وبعد التعديل.
 .6تص ــدر اهليئة قرارها باملوافقة على الطلب أو رفض ــه خالل ( )10يوم
عمل من تاريخ تقديم الطلب مسـ ــتوفياً ،وإذا مل تصـ ــدر اهليئة قرارها
بهذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن خالل تلك املدة اعترب ذلك مبثابة رفض للطلب،
وللهيئة أن تقرن موافقتها بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط أو القيود اليت تقررها وفقاً
ملقتضيات املصلحة العامة.

الفصل الثاني :طلب الطرح ،ونشرة االكتتاب

الفصل الثاني :طلب الطرح ،ونشرة االكتتاب

املادة ()10

حيل املستشار املالي  /مدير اإلصدار حمل الشركة فيما يتعلق بتقديم

طلب املوافقة على الطرح
 .1تقدم الش ـ ـ ــركة الراغبة يف الطرح طلباً إىل اهليئة وفقاً للنموذج املعد
لذلك مشـفوعاً بنشـرة االكتتاب ،أو أي معلومات أو مسـتندات مؤيدة
للطلب.

املستندات ونشرة االكتتاب اىل اهليئة

املادة ()12
طلب املوافقة على الطرح

 .2تصـ ـ ــدر اهليئة قرارها باملوافقة على الطلب أو رفضـ ـ ــه خالل ( )20يوم

 .1تقدم الش ــركة الراغبة يف الطرح طلباً إىل اهليئة وفقاً للنموذج املعد

عمل من تاريخ تقديم الطلب مسـ ـ ــتوفياً ،وإذا مل تصـ ـ ــدر اهليئة قرارها

لذلك مشفوعاً بنشرة االكتتاب ،و أي معلومات أو مستندات مؤيدة

بهذا الشأن خالل تلك املدة اعترب ذلك مبثابة رفض للطلب ،وللهيئة

للطلب.

أن تقرن موافقتها بالش ـ ـ ـ ــروط أو القيود اليت تقررها وفقاً ملقتض ـ ـ ـ ــيات
املصلحة العامة.

 .2تصـ ــدر اهليئة قرارها باملوافقة على الطلب أو رفضـ ــه خالل ( )10يوم
عمل من تاريخ تقديم الطلب مسـ ــتوفياً ،وإذا مل تصـ ــدر اهليئة قرارها
بهذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن خالل تلك املدة اعترب ذلك مبثابة رفض للطلب،
وللهيئة أن تقرن موافقتها بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط أو القيود اليت تقررها وفقاً
ملقتضيات املصلحة العامة.

املادة ()11

املادة ()13

نشرة االكتتاب

نشرة االكتتاب

 .1ال جيوز للشركة البدء يف عملية الطرح قبل اعتماد نشرة االكتتاب
من اهليئة.

 .1ال جيوز للشركة البدء يف عملية الطرح قبل اعتماد نشرة االكتتاب من
اهليئة.

 .2على الشركة املصدرة تقديم نشرة االكتتاب باللغة العربية إىل اهليئة

 .2على الشركة املصدرة تقديم نشرة االكتتاب باللغة العربية إىل اهليئة

على النموذج املعد لذلك مشفوعاً باملعلومات والبيانات واملستندات

على النموذج املعد لذلك مشفوعاً باملعلومات والبيانات واملستندات

املؤيدة للطلب وبشك ٍل خاص

:

أ-املخاطر االساسية املتعلقة بالشركة ،مبا يف ذلك أصوهلا وخصومها
ومركزها املالي.
ب-املخاطر املتعلقة باالستثمار باألسهم مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة
بالسهم .
ج-الشروط العامة للطرح ،مبا يف ذلك تقدير للمصاريف اليت قد
يتكبدها املستثمر لالكتتاب يف األسهم.

املؤيدة للطلب وبشكلٍ خاصأ-املخاطر االساسية املتعلقة بالشركة ،مبا
يف ذلك أصوهلا وخصومها ومركزها املالي.
ب-املخاطر املتعلقة باالستثمار باألسهم مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة
بالسهم .
ج-الشروط العامة للطرح ،مبا يف ذلك تقدير للمصاريف اليت قد
يتكبدها املستثمر لالكتتاب يف األسهم
د-سبب الطرح وأهدافه و كيفية استعمال املبالغ الناجتة عن الطرح.

د-سبب الطرح وأهدافه و كيفية استعمال املبالغ الناجتة عن الطرح.

ه-ضوابط و تقرير عن احلوكمة املطبقة لدى الشركة.

ه-ضوابط و تقرير عن احلوكمة املطبقة لدى الشركة.

و -سياسة وآلية توزيع األرباح.

و -سياسة وآلية توزيع األرباح.

ز-حتديد أطراف عملية الطرح ،ومقيم احلصص العينية -حال وجود
حصص عينية-مع بيان شروط ،وتفاصيل ،ومدة التعاقد اخلاصة

ز-حتديد أطراف عملية الطرح ،ومقيم احلصص العينية -حال وجود
حصص عينية-مع بيان شروط ،وتفاصيل ،ومدة التعاقد اخلاصة
بكل منهم.

بكل منهم.
ح-التفاصيل اخلاصة بعالوة أو خصم اإلصدار عند إصدار أسهم زيادة

ح-التفاصيل اخلاصة بعالوة أو خصم اإلصدار عند إصدار أسهم زيادة
رأس املال.

رأس املال.
ط – دعوة املساهمني لعقد اجتماع اجلمعية العمومية التأسيسية .
ك -موافقة السوق على إدراج أسهم الشركة وتاريخ بدء التداول.

 .3على الشركات حديثة التأسيس تقديم قوائم مالية مستقبلية متفقة
مع معايري إعداد القوائم املالية (.)IFRS
 .4ال جيوز تعديل نشرة االكتتاب إال بعد احلصول على موافقة اهليئة ،على
أن يتم االفصاح عن ذلك التعديل من خالل نشرة اكتتاب إضافية.

 .3على الشركات حديثة التأسيس تقديم قوائم مالية مستقبلية
متفقة مع معايري إعداد القوائم املالية (.)IFRS
.4

جيوز ترمجة النشرة إىل اللغة اإلجنليزية مع اإلشارة يف النسخة
املرتمجة إىل أن النسخة العربية املعتمدة من اهليئة هي اليت جيب
الرجوع اليها عند االختالف.

 .5ال جيوز تعديل نشرة االكتتاب إال بعد احلصول على موافقة اهليئة،
على أن يتم االفصاح عن ذلك التعديل من خالل نشرة اكتتاب
تكميلية.

املادة ()14
نشرة االكتتاب التكميلية
 .1إذا كان التعديل يتناول أحد األمور اجلوهرية اليت تؤثر يف املركز
املالي للشركة أو ظهرت أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب

تضمينها يف نشرة االكتتاب ،جيب تقديم نشرة اكتتاب تكميلية
تتضمن ما يلي:
أ .تفاصيل ما طرأ من تعديل أو مسائل إضافية.
ب .إقرار بعدم وجود تعديل ملحوظ يف أمور جوهرية أو مسائل مهمة
غري اليت مت اإلفصاح عنها يف هذه النشرة.
 .2عند تقديم نشرة اكتتاب تكميلية مبوجب هذه املادة ،حيق
للمستثمر الذي اكتتب يف أوراق مالية قبل نشر نشرة االكتتاب
التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه يف تلك األوراق املالية قبل
اغالق باب االكتتاب.
 .3عند تقديم نشرة اكتتاب تكميلية مبوجب هذه املادة ،جيب أن تكون
املعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية للمتطلبات املنصوص
عليها يف قانون الشركات وهذا النظام .وإذا رأت اهليئة بناء على
املعلومات الواردة يف نشرة االكتتاب التكميلية أن الطرح املقرتح
قد ال يكون يف مصلحة املستثمرين ،أو ميكن أن ينتج عنه إخالل
بقانون الشركات وهذا النظام ،فيجوز هلا أن تطلب من الشركة أن
توقف عملية الطرح.
 .4ال جيوز نشر نشرة االكتتاب التكميلية وإطالع الغري على هذه
النشرة دون موافقة اهليئة.

املادة ()12

املادة ()15

االفصاح عن نشرة االكتتاب

االفصاح عن نشرة االكتتاب

أوالً :تلتزم الشركة الراغبة يف الطرح مبا يلي:

أوالً :تلتزم الشركة الراغبة يف الطرح مبا يلي:

أ -إيداع نشرة االكتتاب لدى اهليئة والتأكد من توافرها وإتاحتها جماناً د -إيداع نشرة االكتتاب لدى اهليئة والتأكد من توافرها وإتاحتها جماناً
للجمهور خالل فرتة ال تقل عن ( )5أيام عمل قبل االكتتاب باملقر

للجمهور خالل فرتة ال تقل عن ( )5أيام عمل قبل االكتتاب باملقر

الرئيس للشركة وجهات تلقي االكتتاب ،و( )15يوم حال زيادة

الرئيس للشركة وجهات تلقي االكتتاب ،و( )15يوم حال زيادة رأمسال

رأمسال الشركة .

الشركة .

ب -نشر إعالن الطرح يف موعد ال يتجاوز يوم العمل الذي يلي تاريخ ايداع ه -نشر إعالن الطرح يف موعد ال يتجاوز يوم العمل الذي يلي تاريخ ايداع
نشرة االكتتاب أو نشرة االكتتاب اإلضافية على أن يكون االعالن يف

نشرة االكتتاب أو نشرة االكتتاب التكميلية على أن يكون االعالن يف

صحيفتني حمليتني يوميتني تصدران بالدولة تكون إحداهما باللغة

صحيفتني حمليتني يوميتني تصدران بالدولة تكون إحداهما باللغة

العربية ،وأن يكون النشر قبل ( )5أيام على األقل من تاريخ بدء

العربية ،وأن يكون النشر قبل ( )5أيام على األقل من تاريخ بدء االكتتاب.

االكتتاب .وجيب أن يكون اإلعالن وفقاً للنموذج املعتمد من قبل

وجيب أن يكون اإلعالن وفقاً للنموذج املعتمد من قبل اهليئة متضمناً

اهليئة.

بشكل خاص املعلومات التالية:

ج -تضمني نشرة االكتتاب مجيع املعلومات الضرورية اليت متكن املستثمر أ .اسم الشركة وشكلها القانوني ومركز عملها الرئيس وأغراضها
من اختاذ قراره ،ويف حالة عدم إفصاح الشركة عن بعض املعلومات ومدتها.
اهلامة محاية ملصلحتها أو مصلحة املستثمرين فإنه جيب عليها بعد ب .رأس مال الشركة وعدد األسهم املطروحة لالكتتاب وقيمتها االمسية
موافقة اهليئة اإلشارة إىل ذلك يف النشرة مع بيان مربرات وأسباب وسعر االكتتاب وكيفية سداد قيمة األسهم املكتتب بها وكبار املساهمني
ذلك وأثره.

بالشركة.

االفصاح فوراً عن أي معلومات جوهرية تطرأ على نشرة االكتتاب ،مع جواز ج .العناوين واألماكن اليت ميكن للجمهور احلصول منها على نشرة
عدم اإلفصاح عن أي من تلك املعلومات إال ألشخاص حمددة من غري االكتتاب وطلبات االكتتاب ،مبا يف ذلك عناوين املواقع اإللكرتونية.
املستثمرين حال كان ذلك ضروري ًا وبعد موافقة اهليئة وشريطة التزامهم د .التاريخ احملدد لطرح أسهم الشركة واالكتتاب فيها وتداوهلا بالسوق.
بالسرية.
ثانياً :على املستشار املالي خالل يومني من تاريخ اعتماد نشرة االكتتاب

ه .بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة أو طرحاً المتالك

األوراق املالية أو شرائها او االكتتاب فيها.
و .اسم جهات تلقي االكتتاب واملستشار املالي ومتعهد التغطية ) إن وجد(.

تزويد اهليئة بنسخة إلكرتونية من نشرة االكتتاب املعتمدة بغرض نشرها ز .إخالء مسؤولية حسب الصيغة املعتمدة من قبل اهليئة.

على موقعها االلكرتوني ،مع توفري نسخة الكرتونية من نشرة االكتتاب
على املوقع االلكرتوني للشركة وجهات تلقي االكتتاب

و -تضمني نشرة االكتتاب مجيع املعلومات الضرورية اليت متكن املستثمر
من اختاذ قراره ،ويف حالة عدم إفصاح الشركة عن بعض املعلومات اهلامة
محاية ملصلحتها أو مصلحة املستثمرين فإنه جيب عليها بعد موافقة
اهليئة اإلشارة إىل ذلك يف النشرة مع بيان مربرات وأسباب ذلك وأثره.
ز -االفصاح فوراً عن أي معلومات جوهرية تطرأ على نشرة االكتتاب ،مع
جواز عدم اإلفصاح عن أي من تلك املعلومات إال ألشخاص حمددة من
غري املستثمرين حال كان ذلك ضرورياً وبعد موافقة اهليئة وشريطة
التزامهم بالسرية.
ح -ال جيوز للشركة الراغبة بالطرح تزويد الغري باملعلومات املطلوب نشرها
مبوجب هذا النظام إال بعد تقدميها للهيئة ونشرها وفق أحكام هذه املادة.
ط -جيوز للشركة اإلفصاح عن املعلومات املطلوب نشرها مبوجب هذه املادة
قبل تقدميها إىل اهليئة ونشرها إىل األشخاص التاليني:
 مستشارو الشركة باحلد الذي ميكنهم من تقديم املشورة فيما
يتعلق بالطرح.
 أشخاص تتفاوض الشركة معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على
متويل مبا يف ذلك متعهدون التغطية احملتملون.
وذلك شريطة ان يلتزم هؤالء األشخاص بسرية املعلومات وعدم التعامل
بأسهم الشركة أو بأي أوراق مالية أخرى تتأثر بتلك املعلومات قبل نشرها
للجمهور.
ثانياً :على املستشار املالي خالل يومني من تاريخ اعتماد نشرة االكتتاب
تزويد اهليئة بنسخة إلكرتونية من نشرة االكتتاب املعتمدة بغرض
نشرها على موقعها االلكرتوني ،مع توفري نسخة الكرتونية من نشرة

االكتتاب على املوقع االلكرتوني للشركة وجهات تلقي االكتتاب
واملستشار املالي والسوق.
ثالثاً :جيوز للهيئة أن تطلب من الشركة الراغبة بالطرح نشر معلومات
إضافية أو فرض التزامات إضافية مستمرة عليه إذا رأت ذلك مناسباً.

تلقي طلب االكتتاب من جهة تلقي االكتتاب وفقا للنموذج الذي
حتدده اهليئة
املادة ()16
املادة ()21
ضوابط وإجراءات االكتتاب
 .1جيب أن يظل باب االكتتاب مفتوحاً للمدة احملددة
يف نشرة االكتتاب على أال تزيد على ( )30ثالثني
يوم عمل.
 .2إذا مل يتم تغطية االكتتاب بالكامل يف األسهم
املطروحة خالل املدة احملددة له جاز للجنة املؤسسني
التقدم للهيئة للموافقة على متديد فرتة االكتتاب
ملدة إضافية ال تزيد على املدة احملددة بنشرة
االكتتاب.

 .3إذا انقضت املدة اإلضافية دو ن أن تتم تغطية مجيع األسهم
املطروحة لالكتتاب العام ،جاز للمؤسسني تغطية ما تبقى
من األسهم

الفصل الثالث :أطراف عملية الطرح

الفصل الثالث :أطراف عملية الطرح

املادة ()19

املادة ()23

أطراف عملية الطرح

أطراف عملية الطرح

أوالً :مع مراعاة قانون الشركات ،تلتزم الشركة الراغبة يف طرح أسهمها أوالً :مع مراعاة قانون الشركات ،تلتزم الشركة الراغبة يف طرح أسهمها
لالكتتاب العام التعاقد مع كل من:

لالكتتاب العام التعاقد مع كل من:

.1

جهة تلقي االكتتاب.

.1

جهة تلقي االكتتاب.

.2

مستشار مالي.

.2

مستشار مالي.

.3

مستشار إدراج.

.3

مستشار إدراج.

ثانياً :جيوز اجلمع بني املهام واألنشطة املالية احملددة أعاله وفق ًا للضوابط  .4املستشار القانوني.
اليت تضعها اهليئة يف هذا الشأن.

 .5مدقق احلسابات.
ثانياً  :جيوز اجلمع بني املهام واألنشطة املالية احملددة أعاله وفقاً للضوابط
اليت تضعها اهليئة يف هذا الشأن.

املادة ()31

املادة ()32

مساهمة شريك اسرتاتيجي

مساهمة الشريك االسرتاتيجي

 .1مع مراعاة قانون الشركات ،جيوز للشركة املصدرة مبوجب قرار خاص  .1مع مراعاة قانون الشــركات ،جيوز للشــركة املصــدرة مبوجب قرار خاص
أن تزيد رأمساهلا بدخول شريك اسرتاتيجي أو أكثر كمساهم يف

أن تزيد رأمساهلا بدخول ش ـ ـ ــريك اس ـ ـ ــرتاتيجي أو أكثر كمس ـ ـ ــاهم يف

الشركة ،بالسعر املتفق عليه بني الطرفني.

الشـ ـ ـ ــركة ،بالسـ ـ ـ ــعر املتفق عليه بني الطرفني على ان يتضـ ـ ـ ــمن القرار
اخلاص املوافقة على:

 .2يعرض جملس اإلدارة على اجلمعية العمومية دراسة تبني كافة املنافع أ -دخول الشريك االسرتاتيجي كمساهم يف الشركة.
اليت ستجنيها الشركة املصدرة من إدخال الشريك االسرتاتيجي ب -تقرير التقييم الذي يظهر القيمة العادلة ألس ـ ــهم الش ـ ــركة واملعد من
كمساهم فيها.
 .3يشرتط يف الشريك االسرتاتيجي ما يلي:
أ -أن يكون نشاطه مماثالً أو مكمالً لنشاط الشركة املصدرة ويؤدي
ملنفعةٍ حقيقية هلا.
ب-أن يكون قد أصدر ميزانيتني عن سنتني ماليتني على األقل ويستثنى
من ذلك احلكومة االحتادية و احمللية بالدولة.

املستشار املالي .
ج -مقدار زيادة رأمسال الش ــركة وعدد أس ــهم الزيادة وس ــعر إص ــدار أس ــهم
الزيادة.
 .2يعرض جملس اإلدارة على اجلمعية العمومية دراس ـ ـ ــة تبني كافة املنافع
اليت س ـ ــتجنيها الش ـ ــركة املص ـ ــدرة من إدخال الش ـ ــريك االس ـ ــرتاتيجي
كمساهم فيها .

ج -جيوز أن يكون الشريك االسرتاتيجي شخص أجنيب بشرط أال يؤثر

دخوله كشريك االسرتاتيجي يف رأس مال الشركة أو إىل  .3تقدم الشركة الراغبة بزيادة رأمساهلا بدخول شريك اسرتاتيجي أو
أكثر كمساهم يف الشركة طلباً إىل اهليئة وفقاً للنموذج املعد لذلك،
خمالفة نسب متلك املواطنني أو النظام األساسي للشركة.
مرفق ًا به املستندات التالية:
 .4إذا مل يقم جملس االدارة بعرض األسهم اجلديدة على الشريك
أ -نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخة باللغة العربية من االتفاقية املربمة بني الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
االسرتاتيجي خالل فرتة الثالثة أشهر أو اذا مل يقم الشريك
االسرتاتيجي باالكتتاب بهذه األسهم خالل فرتة ال جتاوز ( )30ثالثني

والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريك االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتاتيجي معتمدة من قبل كافة األطراف

يوماً من تاريخ عرضها عليه اعترب قرار اجلمعية العمومية بإدخال

وممهورة خبتم الشركة ،على أن تتضمن االتفاقية ما يلي:

الشريك االسرتاتيجي كأن مل يكن.
 .5تلتزم الشركة بإبرام عقد مع الشريك االسرتاتيجي يوضح آليات
مساهمته ،وختارجه.

 آليات مسـ ـ ـ ــاهمة الشـ ـ ـ ــريك االسـ ـ ـ ــرتاتيجي ومدة مسـ ـ ـ ــاهمته يف
الشركة وختارجه.
 حظر قيام الشـ ــريك االسـ ــرتاتيجي برهن األسـ ــهم ،وحتديد فرتة
احلظر اليت يلتزم بها الشــريك االســرتاتيجي مبا ال يقل عن 12
شهرا من تاريخ اكتتاب الشريك االسرتاتيجي بهذه األسهم.

 التزام الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريك بعدم التخارج قبل إنهاء الغرض الذي دخل
الشـ ـ ــركة من أجله والذي ورد بالدراسـ ـ ــة املقدمة املعروضـ ـ ــة على
جملس إدارة الشركة.
 حقوق الش ـ ـ ــريك االس ـ ـ ــرتاتيجي وااللتزامات الواجبة عليه جتاه
الشركة.
ب -نس ـ ــخة من حمض ـ ــر اجتماع جملس إدارة الش ـ ــركة الذي قرر ما
يلي:
 املوافقة على دخول الشريك االسرتاجتي يف الشركة.
 املوافقــة على تقرير التقييم الــذي يظهر القيمــة العــادلــة
ألسهم الشركة .
 التأكيد على أن املقيم إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع على كافة املعلومات
واملسـ ـ ـ ـ ــتندات اليت رأى أنها ضـ ـ ـ ـ ــرورية لتمكينه من القيام
ب ـ ــالتقييم املطلوب وإع ـ ــداد تقرير التقييم بكف ـ ــاءة ،وأن
جملس اإلدارة اختذ اإلجراءات الالزمة لتزويده مبا يطلب
من معلومات ووثائق ومس ـ ـ ــتندات .وأن مس ـ ـ ــؤولية جملس
اإلدارة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية كاملة عن دقة وكفاية واكتمال
وصـ ــحة البيانات واملعلومات واالفرتاضـ ــات اليت قدمت من
الشـ ــركة والشـ ــريك االسـ ــرتاتيجي اىل املقيم والواردة يف
تقرير التقييم.
 حتديد قيمة أسـ ـ ـ ــهم زيادة رأس مال الشـ ـ ـ ــركة إسـ ـ ـ ــتنادا
لنطاق القيمة العادلة اليت انتهى اليها تقرير التقييم.
ج -موافقة السلطة املختصة وجهات ترخيص النشاط.

د -نشــرة زيادة رأس املال من خالل دخول شــريك اســرتاتيجي حبصــة
عينية وفقا للنموذج املعد من اهليئة.
ه -إقرار من جملس إدارة الشـ ـ ــركة بااللتزام باإلفصـ ـ ــاح عن نشـ ـ ــرة
املسـ ـ ــاهمني قبل عقد اجتماع اجلمعية العمومية خبمسـ ـ ــة عشـ ـ ــر
يوما على األقل وذلك على املوقع االلكرتوني للشـ ــركة والسـ ــوق
املدرجة به.
و -إقرار من جملس إدارة الشـ ـ ـ ـ ــركة بأنه سـ ـ ـ ـ ــوف يتم موافاة اهليئة
خالل مدة حمددة بكتاب من رئيس جملس إدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
ومس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارها القانوني باس ـ ـ ـ ــتالم الش ـ ـ ـ ــركة جلميع الوثائق
واملسـ ــتندات املتعلقة باحلصـ ــة العينية وامتام نقل ملكية احلصـ ــة
العينية اىل الشــركة والتأكيد على ســداد قيمة أســهم زيادة رأس
املال.
ز -إقرار من جملس إدارة الشـ ـ ـ ـ ــركة بأنه سـ ـ ـ ـ ــوف يتم موافاة اهليئة
خالل مدة حمددة بكتاب من مدقق حس ـ ـ ـ ــابات الش ـ ـ ـ ــركة يؤكد
امتام واكتمال نقل ملكية احلصــة العينية اىل الشــركة واســتالم
الشركة جلميع الوثائق واملستندات املتعلقة باحلصة العينية وأن
قيمة أسهم زيادة رأس املال مت سدادها بالكامل.
ح -تقدم الشركة إقرارا منها ومن الشريك االسرتاتيجي بالتأكيد
على تسـ ــجل ملكية أسـ ــهم الشـ ــريك االسـ ــرتاتيجي لدى السـ ــوق

بامسه ،وعدم تسـ ــجيلها باسـ ــم الغري ،أو رهنها لصـ ــاحل الغري أو أن
يص ــدر بش ــأنها اتفاقية متويل من املص ــارف أو البنوك أو ش ــركات
التمويل إال بعد انقضاء فرتة احلظر.
 .4جيوز أن يكون الش ـ ــريك االس ـ ــرتاتيجي ش ـ ــخص أجنيب بش ـ ــرط أال يؤثر
دخوله كشـ ـ ــريك االسـ ـ ــرتاتيجي يف رأس مال الشـ ـ ــركة أو إىل خمالفة
نسب متلك املواطنني أو النظام األساسي للشركة.
 .1إذا مل يقم جملس االدارة بعرض األسهم اجلديدة على الشريك
االسرتاتيجي خالل فرتة الثالثة أشهر أو اذا مل يقم الشريك االسرتاتيجي
باالكتتاب بهذه األسهم خالل فرتة ال جتاوز ( )30ثالثني يوماً من تاريخ
عرضها عليه اعترب قرار اجلمعية العمومية بإدخال الشريك االسرتاتيجي
كأن مل يكن.
 .2تلتزم الشركة بإبرام عقد مع الشريك االسرتاتيجي يوضح
آليات مساهمته ،وختارجه

الفصل اخلامس :طرح الشركة األجنبية وشركة املنطقة

الفصل اخلامس :طرح الشركة األجنبية وشركة املنطقة

احلرة

احلرة

املادة ()33

املادة ()34

شروط املوافقة على الطرح

شروط املوافقة على الطرح

أوالً :شروط املوافقة على طرح الشركة األجنبية ألسهمها لالكتتاب العام أوالً :شروط املوافقة على طرح الشركة األجنبية ألسهمها لالكتتاب العام
:

يف الدولة :

يف الدولة

 .1موافقة اجلهة الرقابية للدولة حمل التأسيس.

 .1موافقة اجلهة الرقابية للدولة حمل التأسيس.

 .2أن تكون الشركة مدرجة يف سوق البلد األم وأن ختضع تلك السوق  .2أن تكون الشركة مدرجة يف سوق البلد األم وأن ختضع تلك السوق
لسلطة رقابية مثيلة للهيئة.

لسلطة رقابية مثيلة للهيئة.
 .3أن يتم إدراج األسهم املطروحة لالكتتاب العام يف السوق .
 .4استيفاء كافة متطلبات اإلدراج املعمول بها لدى اهليئة والسوق

 .3أن يتم إدراج األسهم املطروحة لالكتتاب العام يف السوق .
.

.

 .4استيفاء كافة متطلبات اإلدراج املعمول بها لدى السوق

 .5أن تستويف الشركة األجنبية ذات شروط الطرح اخلاصة بالشركة  .5أن تستويف الشركة األجنبية ذات شروط الطرح اخلاصة بالشركة
املصدرة ،فضالً عن الشروط التالية:

املصدرة ،فضالً عن الشروط التالية:

أ .أن ال تتجاوز األسهم املطروحة لالكتتاب العام يف الدولة نسبة

ز .أن ال تتجاوز األسهم املطروحة لالكتتاب العام يف الدولة نسبة

( )%30من رأس مال الشركة.
ب .أن تتضمن نشرة االكتتاب معلومات موازية ملا تشرتطه اهليئة من
معلومات.

( )%30من رأس مال الشركة.
ح .أن تتضمن نشرة االكتتاب معلومات موازية ملا تشرتطه اهليئة من
معلومات.

ج .أن تكون الشركة األجنبية قد زاولت نشاطاً مستقالً كنشاط

ط .أن تكون الشركة األجنبية قد زاولت نشاطاً مستقالً كنشاط رئيسي

رئيسي هلا ،أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خالل

هلا ،أو من خالل واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خالل ثالث

ثالث سنوات مالية على األقل.

سنوات مالية على األقل.

د .أن تكون الشركة األجنبية قد أعلنت قوائمها املالية املدققة عن

ي .أن تكون الشركة األجنبية قد أعلنت قوائمها املالية املدققة عن

السنوات املالية الثالث السابقة على طلب الطرح على األقل .وجيب

السنوات املالية الثالث السابقة على طلب الطرح على األقل .وجيب

أال تزيد الفرتة املنقضية على أحدث القوائم املالية املدققة واليت

أال تزيد الفرتة املنقضية على أحدث القوائم املالية املدققة واليت

تضمنتها نشرة االكتتاب عن ثالثة أشهر حتى تاريخ إعالن نشرة

تضمنتها نشرة االكتتاب عن ثالثة أشهر حتى تاريخ إعالن نشرة

االكتتاب .ويف حالة كون هذه الفرتة زادت على ثالثة أشهر حتى

االكتتاب .ويف حالة كون هذه الفرتة زادت على ثالثة أشهر حتى

تاريخ إعالن نشرة االكتتاب  ،فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة

تاريخ إعالن نشرة االكتتاب  ،فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة

حديثة.

حديثة.

ه .أن تكون الشركة األجنبية حققت أرباح ًا تشغيلية خالل السنتني
املاليتني السابقتني للطرح.

ك .أن تكون الشركة األجنبية حققت أرباحاً تشغيلية خالل السنتني
املاليتني السابقتني للطرح.

و .سداد الرسم املقرر للطرح.

ل .سداد الرسم املقرر للطرح.

 .6تزويد اهليئة بأي معلومات وفق ًا لآللية واملدة الزمنية اليت حتددها

 .6تزويد اهليئة بأي معلومات وفق ًا لآللية واملدة الزمنية اليت حتددها

املادة ()38

املادة ()40

اجل ــزاءات

اجل ــزاءات

أوالً :تطبق على األفعال اليت تقع باملخالفة ألحكام هذا النظام اجلزاءات أوالً :تطبق على األفعال اليت تقع باملخالفة ألحكام هذا النظام اجلزاءات
احملددة يف قانون الشركات وضوابط وإجراءات التصاحل يف اجلرائم
املتعلقة بالشركات املساهمة العامة الصادرة عن اهليئة.
ثانياً :جيوز للهيئة توقيع أي من اجلزاءات املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة أدناه على اجلهات
املرخصة وفق ًا ألحكام هذا النظام:

احملددة يف قانون الشركات .
ثانياً :جيوز للهيئة توقيع أي من اجلزاءات املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة أدناه على اجلهات
املرخصة وفقاً ألحكام هذا النظام:
 .4توجيه إنذار إىل املخالف.

 .1توجيه إنذار إىل املخالف.

 .5إيقاف اجلهة املرخصة عن مزاولة النشاط ملدة ال تزيد عن سنة.

 .2إيقاف اجلهة املرخصة عن مزاولة النشاط ملدة ال تزيد عن سنة.

 .6إلغاء الرتخيص يف أي من احلاالت التالية:

 .3إلغاء الرتخيص يف أي من احلاالت التالية:

ز -فقدان شرط من شروط الرتخيص املنصوص عليها يف هذا النظام.

أ -فقدان شرط من شروط الرتخيص املنصوص عليها يف هذا النظام.

ح -اإلخالل اجلسيم بأي من الواجبات أو االلتزامات.

ب -اإلخالل اجلسيم بأي من الواجبات أو االلتزامات.

ط -التخلف عن سداد رسم جتديد الرتخيص السنوي ،أو الغرامات املقررة.

ج -التخلف عن سداد رسم جتديد الرتخيص السنوي ،أو الغرامات

ي -صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفالس الشركة.

املقررة.
د -صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفالس الشركة.
ه -حل الشركة وتصفيتها.
و -إذا مل متارس النشاط خالل فرتة ( )3أشهر من تاريخ احلصول على
الرتخيص .

ك -حل الشركة وتصفيتها.
ل -إذا مل متارس النشاط خالل فرتة ( )3أشهر من تاريخ احلصول على
الرتخيص .

ثالثاً :للهيئة حال خمالفة املوظفني املعتمدين يف اجلهات املرخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ثالثاً :للهيئة حال خمالفة املوظفني املعتمدين يف اجلهات املرخص ـ ــة للقانون
للقانون أو األنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة مبقتضاه توقيع

أو األنظمة أو القرارات أو التعاميم الصـ ـ ــادرة مبقتضـ ـ ــاه توقيع أياً من

أي ًا من اجلزاءات التالية:

اجلزاءات التالية:

أ .اإلنذار.

ج .اإلنذار.

ب .اإليقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز شهرين.

د .اإليقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز شهرين.

إلغاء االعتماد.

ه .إلغاء االعتماد.

