مشروع قرار رقم ( )----بشأن شروط وضوابط وإجراءات
التقسيم يف الشركات املساهمة العامة
رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع ،،،
بعد االطالع على القانون اإلحتادي رقم ( )4لسنة  2000يف شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع
وتعديالته،
وعلى القانون اإلحتادي رقم ( )12لسنة  2014يف شأن تنظيم مهنة مدققي احلسابات،
وعلى املرسوم بقانون إحتادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشركات التجارية ،
وعلى قرار جملس الوزراء رقم ( )13لسنة  2000يف شأن نظام عمل هيئة األوراق املالية والسلع وتعديالته،
وعلى قرار جملس الوزراء رقم ( )----لسننننة  2022بشنننأن إعادة تشنننسيل جملس إدارة هيئة األوراق املالية
والسلع،
وعلى موافقة جملس اإلدارة يف اجتماعه ( )----من الدورة ( )---يف جلسننننننننننننننننننننننته املنعقدة بتاري --/--
،2022/
وبناءً على ما تقتضيه املصلحة العامة،
قرر:
املادة ()1
التعاريف
يف تطبيق أحسام هذا القانون يقصد بالعبارات والسلمات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها ما مل
يقضِ سياق النص بغري ذلك:
اهليئـة

:

هيئة األوراق املالية والسلع.

السوق

:

السوق املالي املدرجة فيه اسهم الشركة املساهمة.

السلطة املختصة

:

السلطة احمللية املختصة بشؤون الشركات يف اإلمارة املعنية.

قانون الشركات

:

املرسوم بقانون احتادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشركات التجارية وما قد يطر أي

الشركة

:

الشركة املساهمة العامة.

التقسيم

:

الفصل بني اصول الشركة وانشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملسية يف

التقسيم االفقي

:

عليه من تعديالت.

شركتني منفصلتني أو اكثر بشسل افقي أو رأسي .
ان تسون أسهم الشركات النامجة عن التقسيم مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل
التقسيم وبذات نسب امللسية.
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التقسيم الرأسي

:

الشركة القامسة
الشركة املنقسمة

:
:

القرار اخلاص

:

فصل جزء من االصول أو االنشطة يف شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة حمل
التقسيم.
الشركة حمل التقسيم واملستمرة بذات الشخصية االعتبارية.
الشركة أو الشركات الناجتة عن التقسيم واملنفصلة عن الشركة القامسة وتسون هلا
شخصية اعتبارية جديدة.
القرار الصادر بأغلبية أصوات املساهمني الذين ميلسون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم
املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية للشركة املساهمة ما مل يتضمن النظام األساسي
للشركة نسبة أعلى.

املادة ()2
العمل بأحكام القرار
يعمل بأحسام هذا القرار بالنسبة إلجراءات تقسيم شركات املساهمة العامة املدرجة أسهمها يف السوق
املالي ،وذلك مع االلتزام بأحسام قانون الشركات والقرارات املنفذة له فيما مل يرد به نص خاص بهذا
القرار.
املادة ()3
تقسيم األصول وحقوق املسامهني
يسون التقسيم افقياً أو رأسياً ويف احلالتني يسون تقسيم األصول وما خيصها من التزامات على أساس
القيمة الدفرتية ،كما يتم تقسيم حقوق املساهمني من رأس مال واحتياطيات وأرباح حمتجزة وفقاً للقرار
اخلاص الصادر من اجلمعية العمومية للشركة بذلك.

املادة ()4
مشروع التقسيم
يتعني على جملس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي على أن يتضمن ما يلي:
 .1حتديد نوع التقسيم.
 .2األصول واخلصوم اليت ختص الشركة القامسة والشركة املنقسمة.
 .3أسباب التقسيم.
 .4أسلوب تقسيم األصول واخلصوم.
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 .5القيمة االمسية ألسهم الشركات القامسة واملنقسمة.
 .6موقف الشركة املنقسمة من االدراج بالسوق املالي.
 .7االجراء الذي ستتخذه الشركة جتاه املساهمني املعرتضني على القرار اخلاص الصادر بالتقسيفي
حال عدم ادراج الشركة املنقسمة.
 .8االثار املرتتبة على الشركة القامسة واملساهمني بها.
املادة ()5
إجراءات التقسيم
يتعني على جملس إدارة الشركة التقدم للهيئة بطلب عدم املمانعة بشأن التقسيم على أن يرفق بالطلب ما
يلي:
 .1مشروع التقسيم التفصيلي املبني باملادة ( )4من هذا القرار.
 .2تقرير برأي مدقق حسابات الشركة بشأن مشروع التقسيم التفصيلي.
 .3القوائم املالية االفرتاضية للشركة القامسة والشركات الناجتة عن التقسيم على أساس
األصول وااللتزامات وحقوق امللسية وإيرادات ومصروفات األنشطة اليت مت تقسيمها ملدة
عامني قبل التقسيم مرفقا بها تقرير برأي مدقق حسابات الشركة.
 .4مشروع عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة املنقسمة ومشروع تعديل مواد النظام
األساسي للشركة القامسة.
 .5دراسة اجلدوى االقتصادية وخطة العمل للشركة القامسة واملنقسمة واملدة الزمنية لعملية
التقسيم.
 .6أمساء املرشحني لعضوية جملس إدارة الشركة املنقسمة.
 .7تقرير املستشار القانوني املستقل الذي توافق عليه اهليئة يوضح مدى اتفاق التقسيم مع
أحسام قانون الشركات والشروط والضوابط واالجراءات القانونية الصادرة بهذا
الشأن ،ومدى التزام الشركة بإتباع كافة اإلجراءات القانونية الواجبة وبعدم خمالفة
قرار التقسيم اللتزامات الشركة قبل دائنيها أو مبوافقتهم على التقسيم .
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 .8القوائم املالية املعتمدة للشركة قبل التقسيم مرفق ًا بها تقرير مدقق احلسابات خالي من
أية حتفظات وأال تزيد املدة الفاصلة بني تاري القوائم املالية املتخذة أساسا للتقسيم وبني
قرار اجلمعية العمومية باملوافقة عن سنة ميالدية ..
 .9االتفاقات اخلاصة حبقوق الدائنني بعد التقسيم لدى الشركة القامسة والشركات
املنقسمة اإلجراءات املتخذة قبل محلة الصسوك أو السندات بسافة أنواعها.
.10عدم املمانعة من اجلهة الرقابية املختصة بالنشاط " إن وجدت".
.11عدم املمانعة من السلطة املختصة على التقسيم.
.12مسودة دعوة اجلمعية العمومية للنظر يف املوافقة مبوجب قرار خاص على التقسيم.

املادة ()6
ضوابط التقسيم
 .1جيب أن تتخذ الشركة املنقسمة ذات الشسل القانوني للشركة املساهمة العامة ،فيما مل يرد
بشأنه نص خاص بهذا النظام ال ختضع تلك الشركة الجراءات التأسيس وأحسام االكتتاب
العام املنصوص عليها بقانون الشركات مبا يف ذلك شهادة إيداع رأمسال الشركة املنقسمة
وأعمال التقييم وإنعقاد اجتماع اجلمعية العمومية التأسيسية
 .2مع مراعاة املادة ( )3من هذا القرار يتم تقسيم أسهم رأمسال الشركة الراغبة يف التقسيم على
الشركة القامسة واملنقسمة.
املادة ()7
طرح نسبة من أسهم الشركة املنقسمة يف اكتتاب عام
 .1جيوز للشركة الراغبة يف التقسيم من خالل آلية التقسيم الرأسي أن تبيع نسبة من أسهمها
بالشركة املنقسمة يف اكتتاب عام للجمهور وختضع الشركة يف هذه احلالة ألحسام قانون
الشركات والقرارات الصادرة عن اهليئة مبا يف ذلك أحسام تقييم احلصص العينية واالكتتاب
العام.
 .2مع مراعاة البند ( )2من املادة ( )6من هذا القرار يتم إصدار األسهم اجلديدة للشركة املنقسمة
بذات القيمة االمسية للشركة القامسة مع عالوة إصدار تعادل القيمة العادلة الناجتة عن التقييم،
وتضاف عالوة اإلصدار إىل االحتياطي القانوني للشركة القامسة ولو جاوز بذلك نصف رأس املال.
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املادة ()8
القرار الصادر بشأن التقسيم
 .1تصدر اهليئة قرارها يف طلب التقسيم خالل عشرة أيام عمل من تاري تقديم الطلب واستيفاء كافة
املستندات.
 .2تصدر اجلمعية العمومية للشركة قرار خاص باملوافقة على التقسيم ،وجيب أن يتضمن ذلك القرار
آلية التقسيم وعدد املساهمني بالشركة املنقسمة ونصيب كل منهم فيها ،وحقوق الشركة
املنقسمة والتزاماتها.
املادة ()9
إدراج أسهم الشركة املنقسمة
يتم إدراج أسهم الشركة املنقسمة بالسوق وفقا للضوابط الصادرة عن السوق .
ال ختضع أسهم الشركة املنقسمة لفرتة احلظر املقررة ألسهم املؤسسني الواردة بقانون الشركات.

املادة ()10
حقوق والتزامات الشركة املنقسمة
تسون الشركة املنقسمة بعد قيدها لدى السلطة املختصة خلفاً قانونيا للشركة القامسة ،وحتل حملها يف
مجيع احلقوق وااللتزامات وذلك يف حدود ما آل إليها من الشركة القامسة وفقًا ملا تضمنه القرار اخلاص
الصادر بالتقسيم مامل يوجد اتفاق خبالف ذلك مع الدائنني بشأن ديونهم
املادة ()11
تنفيذ التقسيم
يتم تنفيذ التقسيم وفقاً حلسم املادة ( )3من هذا القرار اما بتعديل عدد االسهم أو تعديل القيمة االمسية
للسهم للشركة القامسة  ،وبإصدار أسهم جديدة للشركة املنقسمة  ،مبا يعادل صايف االصول يف كل
منهما.
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وال ختضع عملية تعديل عدد األسهم أو تعديل القيمة االمسية يف هذه احلالة ألحسام املادتني ( )204و(
 ) 205و( )206من قانون الشركات..

املادة ()12
تلغى أي أنظمة أو أحسام أو إجراءات تتعارض مع أحسام هذا القرار.

املادة ()13
يُنشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من اليوم التالي لتاري نشره.

رئيس جملس اإلدارة

صدر يف أبوظيب بتاريخ:

2022/ /م
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