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قرار رئيس مجلــس إدارة الهيئ ــة رقم ( / 01ر.م) لسنة 2022م بشأن نظام الشركات املؤسسة لغرض
االستحواذ أو االندماج SPAC
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع ،،،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع وتعديالته؛
وعلى املرسوم بقانون إتحادي رقم ( )19لسنة 2020م في شأن العهدة،
وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )22لسنة  2020بشأن توزيع االختصاصات والصالحيات بين هيئة االوراق املالية والسلع
واسواق االوراق املالية والسلع املرخصة في الدولة؛
وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشركات التجارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2000م في شأن النظام الخاص بإدراج األوراق املالية والسلع وتعديالته؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2000م في شأن نظام عمل هيئة األوراق املالية والسلع وتعديالته؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/18و) لسنة  2021بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )3لسنة 2000م في شأن النظام الخاص باإلفصاح والشفافية وتعديالته،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر) لسنة 2001م في شأن النظام الخاص بعمل السوق وتعديالته،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/43ر) لسنة 2008م بشأن االدراج املشترك،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )2لسنة 2014م بشأن نظام االذونات املغطاة وتعديالته،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) لسنة 2016م في شأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات
املساهمة العامة وتعديالته،
وعلى قرار رئيس مجلــس إدارة الهيئــة رقم (/18ر.م) لسنة 2017م بشأن قواعد االستحواذ واالندماج للشركات املساهمة
العامة،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/20ر.م) لسنة 2018م بشأن طرح أو إصدار األوراق املالية اإلسالمية وتعديالته،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 2018م بشأن رسوم الخدمات الفنية املستحقة للهيئة،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة،
وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم) / (13ر.م لسنة  2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق
األوضاع،
ً
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بالتمرير،
Page 1 of 21

مكتـب رئيـس مجلـس اإلدارة

Chairman’s Office

وبعد التشاور والتنسيق مع األسواق املالية،
ً
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
ق ـ ــرر:
املادة ()1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصـ ـ ـ ــد بالكلمات والعبارات التالية املعانك ا
املبينة قري كل مياا ما لم يد سـ ـ ـ ــياق الن
خالف ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الهيئة :هيئة األوراق املالية والسلع.
السلطة املختصة :السلطة املحلية املختصة بشؤون الشركات في اإلمارة املعنية.
السوق :سوق األوراق املالية املرخ في الدولة م قبل الهيئة.
قانون الشركات التجارية :املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن الشركات التجارية،
نظام اإلصـ ــدار :قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) لسـ ــنة 2016م بشـ ــأن النظام الخاص بطرح وإصـ ــدار أسـ ــهم
الشركات املساهمة العامة وتعديالته.
قواعد االدراج :القواعد الصادرة ع السوق واملعتمدة م قبل الهيئة بشأن ادراج األوراق املالية.
نظام االستحواذ واالندماج :قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم (/18ر.م) لسنة 2017م بشأن قواعد
االستحواذ واالندماج للشركات املساهمة العامة وتعديالته.
الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج  SPAC:الشخ االعتباري املؤسس كشركة مساهمة عامة والذي وافقت
الهيئة على تصنيفه كشركة مؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج ً
وفقا ألحكام املادة [ ]5م هذا القرار.
ً
الش ـ ــررة امل ة :الش ـ ــركة املس ـ ــاهمة العامة  -تحت التأس ـ ــيس -والتي تقديم بش ـ ـأناا طلب وفقا ألحكام املادة ( )4م هذا
القرار.
النظام االساس ي :النظام االساس ي للشركة املقترحة والشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
املؤسس :كل م وقع عقد تأسـيس الشـركة املؤسـسـة لغرض االسـتحواذ أو االندماج ويمتلك أي م اسـهم اللهات الراعية
فياا.
الجهة الراعية :أي شخ طبيعي او اعتباري يكون مؤسس او احد أعضاء مجلس اإلدارة او احد مدراء الشركة املؤسسة
ً
لغرض االستحواذ أو االندماج  ،ويكون أي ميام مالكا ألي م اسهم اللهات الراعية في تلك الشركة.
على
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مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
عض ـ ــو مجلس االدارة :الش ـ ــخ الذي بش ـ ــغل منص ـ ــب عض ـ ــو مجلس إدارة في الش ـ ــركة املؤس ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو
االندماج.
املدير :الشخ الطبيعي الذي بشغل منصب في اإلدارة التنفيذية للشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
السهم :الورقة املالية القابلة للتداو والتي تشكل حصة في رأس ما الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
أسهم الجهات الراعية :فئة م األسهم تصدر لللهات الراعية والتي تتمتع بالحقوق التي يحددها النظام األساس ي للشركة
املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج واملبينة في نشرة االكتتاب.
أس ـ ــهم املسـ ـ ـ ري  :فئة م األس ـ ــهم تص ـ ــدر للمس ـ ــتقمري والتي تتمتع بالحقوق التي يحددها النظام األس ـ ــاس ـ ـ ي للش ـ ــركة
املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج واملبينة في نشرة االكتتاب.
اإلذن :الورقة املالية التي تمنح مالكها الحق في ش ـ ـراء عدد محدد م األس ـ ــهم في الش ـ ــركة املؤس ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو
االندماج حيث تصــدر الشــركة هذس األســهم عند ممارســة مالك اإلذن حقه بموجب هذا اإلذن خال الفترة الزمنية املحددة
في اإلذن.
نش ـ ــرة االرتتا  :املس ـ ــتند الذي يول ـ ــل تفاص ـ ــيل وش ـ ــروا الطرح واالكتتاب وكافة املعلومات املرتبطة به والالزمة لتمكين
املستقمر م التعرف على السهم أو األذن الذي سيتم طرحه التخاذ قرارس االستقماري.
ً
املس ر :املستقمر املحترف او املستقمر العادي باستثناء اللهات الراعية ،والذي يكون مالكا ألي م اسهم املستقمري في
الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
املســتقمر املحترف :الشــخ املســتوفي لتعري املســتقمر املحترف على النحو املحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
/ 13ر.م لسنة  2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق األوضاع.
املس ـ ـ ـ رالعاد ) :(Retail Investorالش ـ ـ ــخ املس ـ ـ ــتوفي لتعري املس ـ ـ ــتقمر العادي على النحو املحدد في قرار رئيس
مجلس إدارة الهيئة رقم) / (13ر.م لسنة  2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق األوضاع.
ً
جهة تل ي االرتتا  :الشـ ـ ـ ــخ االعتبـاري في الدولة الذي يتلق أموا االكتتـاب م املسـ ـ ـ ــتقمري وفقـا ملا تحـددس نشـ ـ ـ ــرة
االكتتاب وتوافق عليه الهيئة.
الحسا  :حساب االئتمان او العهدة او أي حساب آخر ،املشار اليه في الفقرة  1م املادة  12م هذا القرار.
اإلدراج :إدراج ألو مرة ألسهم او أذونات في السوق لشركة مؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
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حصــيلة االكتتاب العام :االموا التي تتلقاها الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج م املســتقمري في االكتتاب
العام االولي قبل اإلدراج مقابل اسهم واذونات.
الجهة املسـ ـ ــستدوة :االسـ ـ ــتحواذ :أي كيان تجاري مؤسـ ـ ــس داخل أو خارج الدولة (باسـ ـ ــتثناء الشـ ـ ــركات املسـ ـ ــاهمة العامة
املدرجة في الس ـ ــوق املحلي أو األجنيي) والذي تنوي الش ـ ــركة املؤس ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو االندماج تملك نس ـ ــبة منه او
االندماج معه بتاريخ االغالق.
تو يد االع ال :أي عملية اس ـ ـ ــتحواذ جزأك او كلي أو أي اندماج لللهة املس ـ ـ ــمادفة باالس ـ ـ ــتحواذ م قبل او مع الش ـ ـ ــركة
املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج.
تاريخ االغالق :تاريخ إتمام عملية توحيد االعما .
ً
االخفاق :الفشـ ـ ـ ــل في إتمام توحيد االعما خال املدد الزمنية املبينة في املادة  14م هذا القرار وفقا ملتطلبات املادة 15
منه.
تاريخ االخفاق :بعني التاريخ الذي يتحقق فيه االخفاق.
يوم الع ل :أيام العمل الرسمية في الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات املحلية في الدولة.
املادة ()2
نطاق التطبيق
بس ـ ــري هذا القرار على الش ـ ــركات املقترحة والش ـ ــركات املؤسـ ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو االندماج وعلى جميع األش ـ ــخاص
واإلجراءات املرتبطة باذس الشركات ،حسب االحوا .
املادة ()3
أغراض الشررة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج
يحظر على الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج مباشرة أي نشاا اقتصادي بإستثناء ما يلي:
أ .طرح وإصدار وإدراج السهم أو األذن.
ب .البحث ع جهة مسمادفة بغرض توحيد األعما .
ج .أي أعما أخرى ترتبط بتحقيق أغراض الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج املولحة في هذس املادة.
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املادة ()4
تصنيف الشررة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج
.1

يجوز ملؤسـ ـ ــس او أكار للشـ ـ ــركة املقترحة التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج املعد لذلك ليتم تصـ ـ ــنيفها كشـ ـ ــركة

.2

مؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج واعتماد مشروع نظامها األساس ي م قبل الهيئة.
ً
للهيئة وفقا لتقديرها املطلق قبو أو رفض طلب تصــني الشــركة املقترحة كشــركة مؤس ـســة لغرض االســتحواذ أو
االندماج ،وللهيئة ان تمنح هذا التصــني بعد التحقق م ان املؤسـســين مســتوفون ،بتاريخ تقديم طلب التصــني
ً
للهيئة وفقا ألحكام الفقرة ( )1م هذس الـمادة ،للشروا التالية:
ً
أ .أن اليقل رأس ما املصدر للشركة املقترحة بعد االكتتاب العام مباشرة ع مئة ( )100مليون درهم إماراتك.
ب .أن املؤسسين لم بعلنوا او يفصحوا ع أي جهة مسمادفة باالستحواذ أو جهة مسمادفة باالستحواذ محتملة ألي
شخ

م غير اللهات الراعية.

ج .أن جميع اللهات الراعية املقترحة مستوفون للمتطلبات التالية:
 )1ان قيمة اص ــولهم (بإس ــتثناء قيمة املس ــك الرئيا ـ ي) تتجاوز التواماهام املالية ،وبأنه لم يص ــدر بحق أي ميام قرار
بإعالن إفالس او إعسار في أي مكان في العالم.

ً
 )2لديام خبرة كافية إلدارة الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج وذلك وفقا ملا تحددس الهيئة.
 )3أال يكون قد سـ ـ ـ ــبق الحكم على أي ميام بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشـ ـ ـ ــرف واألمانة ما لم يك قد رد إليه
اعتبارس.
 )4أال يكون قد صــدر بحق أي ميام حكم قضــاأك بعزله م منصــبه كعضــو مجلس إدارة بإحدى الشــركات املســاهمة
املدرجة بالسوق املالي.
 )5خلو سللهم املنهي الصادر ع الهيئة م اللزاءات اإلدارية.
 )6عدم وجود دعاوى قضائية أو بالغات أو تحقيقات في النيابة ضد أي ميام تتعلق باألمانة والنواهة.
د .أن أغراض الشــركة املقترحة املحددة في النظام االســاس ـ ي التتعارض مع األغراض التي يجوز للشــركة مباشــرهاا بما
اليتعارض مع احكام املادة  3م هذا القرار.
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ه .أن يحدد النظام األسـ ــاس ـ ـ ي للشـ ــركة املقترحة رأس املا املصـ ــدر االولي للشـ ــركة املؤس ـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو
االندماج والذي يمقل عدد أسـ ـ ــهم اللهات الراعية والتي سـ ـ ــتصـ ـ ــدرها الشـ ـ ــركة بالقيمة االسـ ـ ــمية لكل سـ ـ ــهم التي
يحددها النظام األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ي ،واليجوز ان يقل رأس املا املص ـ ـ ــدر عند التأس ـ ـ ــيس ع مئة ال ( )100,000درهم
إماراتك.
و .أن لدى اللهات الراعية أهداف عمل والحة سيسعون لتحقيقها.
ز .بأن اللهات الراعية على دراية بالعوائد املحتملة للمسـ ـ ـ ــتقمري واملخاطر التي قد يواجهها املسـ ـ ـ ــتقمرون إذا قاموا
بشراء األسهم أو األذونات ،وبأن اللهات الراعية قد اعدوا مقترحات للتقليل م هذس املخاطر.

ً
ح .بأن املديرون يتمتعون بالخبرة الكافية لضمان قدرهام على تحقيق أهداف العمل الخاصة بالشركة املقترحة وفقا
للضوابط الصادرة ع الهيئة.
.3

تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها بشأن تصني الشركة املقترحة كشركة مؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج
خال (  ) 10أيام عمل استالمها لطلب املستوفي.
املادة ()5
االستثناء م ال شريعات

.1

تس ــتقنش الش ــركة املس ــاهمة العامة ،تحت التأس ــيس وبعد تأس ــيس ــها ،املص ــنفة بموجب احكام املادة ( )4م هذا القرار
كشركة مؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج ،م أحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق باألحكام التي تنظم:
أ .إجراءات التأسيس لدى السلطة املختصة والهيئة على النحو املبين في قانون الشركات التجارية.
ب .مساهمة املؤسسين في رأس ما الشركة.
ج .مساهمة وتقييم الحص

العينية.

د .الدعوة لالكتتاب او الطرح العام.
ه .الكيانات املصرح لها باستالم حصيلة االكتتاب.
و .متعهد تغطية.
ز .فترة االكتتاب.
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ح .توزيع األسهم على املكتتبين.
ا .تخصي

األسهم.

ي .إعادة املبالغ الفائضة.
ك .االستحواذ على األصو خال السنة املالية األولى.
 .زيادة رأس ما الشركة وإجراءات ذلك.
م .حقوق األولوية في االكتتاب باألسهم اللديدة.
ن .قواعد االكتتاب في األسهم.
س .توزيع األسهم اللديدة.
ع .القيمة االسمية للسهم وفئات االسهم.
ف .قيود تداو أسهم املؤسسين.
ص .شراء الشركة ألسهمها.
ق .مساهمة الشريك االستراتيجي.
ر .تحو الشركات واندماجها واالستحواذ علياا.
ش .جميع االحكام األخرى الواردة في قانون الشركات التجارية املرتبطة بأي مما تقدم م احكام.
.2

يجوز للشــركة التي تم تصــنيفها على اناا شــركة مؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج بموجب املادة  4م هذا القرار
وبعــد حصـ ـ ـ ــولهــا على الرخص ـ ـ ـ ــة التجــاريــة م السـ ـ ـ ــلطــة املختص ـ ـ ـ ــة عرض األسـ ـ ـ ــهم او االذونــات على اللهــات الراعيــة
واملستقمري دون حاجة لالمتقا لنظام اإلصدار اال بالقدر الذي يحددس هذا القرار.

.3

ً
للشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج اصدار فئات مختلفة م األسهم وفقا ملا يحددس نظامها االساس ي بما
في ذلك فئة أسهم اللهات الراعية وفئة أسهم املستقمري .

.4

فيما لم يرد به ن

خاص في أحكام هذا القرار ،تسـ ــري احكام قانون الشـ ــركات التجارية وقرارات الهيئة واألسـ ــواق بما

اليخال طبيعة نشاا الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج.
املادة ()6
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إجراءات تأسيس الشررة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج
 .1يقوم املؤسسون بتقديم طلب تأسيس الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج إلى السلطة املختصة
ً
مشـفوعا بعقد تأسـيس الشـركة ونظامها األسـاسـ ي وموافقة الهيئة بتصـني الشـركة على اناا شـركة مؤسـسـة
لغرض االستحواذ أو االندماج.
ً
 .2تصدر السلطة املختصة وفقا إلجراءاهاا املرعية لدياا الرخصة التجارية للشركة املؤسسة لغرض االستحواذ
أو االندماج.
املادة ()7
إجراءات االرتتا العام
تقوم الش ـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة لغرض االس ـ ـ ــتحواذ أو االندماج بتقديم طلب املوافقة على الدعوة لالكتتاب العام في
ً
األس ـ ــهم واالذونات التي س ـ ــتص ـ ــدرها إلى الهيئة مش ـ ــفوعا بالرخص ـ ــة التجارية للش ـ ــركة ونظامها األس ـ ــاس ـ ـ ي ونش ـ ــرة

.1

االكتتاب.
تقوم الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج بتقديم الطلب املشــار اليه في الفقرة ( )1م هذس املادة إلى

.2

الهيئة خال فترة ال تتجاوز ( )30يوم عمل م تاريخ اصدار الرخصة التجارية للشركة م قبل السلطة املختصة،
ويجوز بعد الحصو على موافقة الهيئة تمديد هذس املدة ملدة مماثلة.

ألغراض تطبيق احكام الفقرة ( )1م هذس املادة ،يتم إعداد مسودة نشرة االكتتاب ً
وفقا ملتطلبات نظام اإلصدار

.3

ويجب أن تحدد نشرة االكتتاب ما يلي:
أ.

املعلومات الخاصــة باألســهم واالذونات التي ســتصــدرها الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج بما في
ذلك ســعر كل م األســهم واالذونات ووص ـ لكل فئة م األســهم التي أصــدرهاا تلك الشــركة حقوق املســاهمين
املرتبطة بكل فئة م فئات االسهم؛

ً
مختلفا ع االسـ ــتقمار في
ب .العوامل التي تجعل االسـ ــتقمار في الشـ ــركة املؤس ـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو االندماج
الشــركات األخرى ،واملخاطر املعينة املرتبطة باالســتقمار في الشــركات املؤس ـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج،
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بما في ذلك االس ـ ــتخدام املحدود لحص ـ ــيلة االكتتاب العام واملحدودية في قدرة املس ـ ــتقمري على اس ـ ــترجاع تلك
الحصيلة؛
ج .حقوق االسترداد املتاحة للمستقمري بموجب هذا القرار والنظام األساس ي؛
د .أي قطاعات أو ص ــناعات تقترح الش ــركة املؤس ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج التركيو علياا ألغراض تحديد
اللهات املسمادفة باالستحواذ؛
ه .املدة الزمنية التي تقترح الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج اســتكما توحيد االعما خاللها وأي
ً
تمديد تقترحه الشركة يكون متاحا لها بموجب احكام هذا القرار؛
و .الخبرة الســابقة لللهات الراعية واملديري في شــركات تماثل الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج في
الدولة أو خارجها؛
ً
ز .حقوق اللهات الراعية واملديري في ادارة الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج وفقا ألحكام نظامها
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ي والتي تتجاوز أو قد تتجاوز حقوق املس ـ ـ ــتقمري  ،بما في ذلك وعلى وجه الخص ـ ـ ــوص مدى ص ـ ـ ــالحية
اللهات الراعية واملديرون في تحديد اللهة املسمادفة باالستحواذ واملوافقة على توحيد االعما ؛
ح .أي تعــارض محتمــل في املص ـ ـ ـ ــالل بين اللهــات الراعيــة واملــديري واملسـ ـ ـ ــتقمري  ،بمــا في ذلــك أي تعــارض مرتبط
بأنشطة تجارية أخرى ،وكيفية معاللة أي تعارض محتمل ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق:
 )1بأي حوافز مالية لللهات الراعية واملديري .
 )2أي خس ـ ــائر يمك أن تتكبدها اللهات الراعية في حا اخفاق الش ـ ــركة املؤس ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو
االندماج بإتمام توحيد االعما .
 )3أي خطط للحصـ ـ ـ ــو على تمويل إضـ ـ ـ ــافي بعد اإلدراج والقدر الذي قد تختل فيه احكام األوراق املالية
املصدرة أو التي سيتم إصدارها في الطرح الخاص ع األوراق املالية التي صدرت في االكتتاب العام.
 )4شروا أي عرض يتضم إتفاقيات الشراء اآلجل التي تسمح للمستقمري باالستقمار في الشركة املؤسسة
لغرض االستحواذ أو االندماج عند اتمام توحيد االعما .
.4

يوقع املؤس ـ ـس ـ ــون ومجلس اإلدارة على الطلب املحدد في الفقرة ( )1م هذس املادة ويكونون مس ـ ــؤولين ع

ـ ــحة

البيانات الواردة في هذا الطلب.
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.5

يلتوم مسـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــار اإلدراج املرخ م الهيئــة وكــل أطراف عمليــة االكتتــاب العــام أو م ينوب عيام ببــذ عنــايــة
ً
ً
الشخ الحري ويكون كال ميام مسؤوال ع أدائه ملهامه.

.6

تقوم الهيئــة بــدراس ـ ـ ـ ــة طلــب االكتتــاب العــام ،ولهــا أن تطلــب أي مسـ ـ ـ ــتنــدات أو معلومــات أو بيــانــات أو تعـديالت
واخطار املؤسـ ـسـ ــين بذلك ،وعلى ال ـ ـ ـ ـ ــمؤسـ ـسـ ــين اسـ ــتيفاء املطلوب خال ( )5خمسـ ــة أيام عمل م تاريخ إخطارس
ا
ً
بذلك ،وإال اعتبر ذلك تنازال ع طلب االكتتاب العام.

.7

تقوم الهيئة بتوجيه إخطار كتابك إلى الش ـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة لغرض االس ـ ـ ــتحواذ أو االندماج يتض ـ ـ ــم قرار الهيئة
باملوافقة على الطلب ونشـ ـ ـ ــرة االكتتاب أو رفضـ ـ ـ ــها خال ( )10عشـ ـ ـ ــرة أيام عمل م تاريخ تقديم الطلب للهيئة
ً
مستوفيا.

.8

في حالة عدم تلقك الهيئة للطلب املش ــار اليه في الفقرة  1م هذس املادة أو في حا عدم موافقة الهيئة على الطلب
ً
ً
املقدم ألي سـ ـ ـ ــفب م األسـ ـ ـ ــباب وفقا ألحكام الفقرة السـ ـ ـ ــابقة او في حالة اعتبار الطلب متناز عنه وفقا ألحكام
الفقرة  6م هذس املادة ،يلتوم مجلس إدارة الشــركة املؤس ـســة لغرض االســتحواذ او االندماج وخال ثالثون ()30
يوم عمل م التاريخ الذي يتوجب فيه تقديم الطلب او م تاريخ اصـ ـ ـ ــدار الهيئة قرار رفضـ ـ ـ ــها للطلب او بتاريخ
ً ً
اعتبـار الطلـب متنـاز عنـه ،بتعيين مصـ ـ ـ ــفك او أكار لتصـ ـ ـ ــفيـة الشـ ـ ـ ــركـة اختيـاريـا وفقـا ألحكـام قـانون الشـ ـ ـ ــركـات
التجارية.

تس ـ ـ ــتقنش الش ـ ـ ــركة املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة لغرض االس ـ ـ ــتحواذ او االندماج في األحوا املش ـ ـ ــار الياا في هذس الفقرة م متطلبات قانون
ً
ً
الشركات التجارية بإستصدار قرار خاص م مساهمي الشركة لتصفية الشركة اختياريا وتعيين مصفيا او أكار لها.
املادة ()8
االرتتا العام للشررة املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج
.1

يتم عرض األسهم الغير مصدرة م رأس املا املصرح به على النحو اآلتك:
أ .لللهات الراعية كأسـ ــهم إضـ ــافية يتم إصـ ــدارها بالتوام مع االكتتاب العام ،على ان اليقل اجمالي أسـ ــهم اللهات
الراعية ع  %3والتتجاوز  %20م رأس املا املص ـ ــدر للش ـ ــركة املؤسـ ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ او االندماج واية
اسهم إضافية ستصدر بشأن االذونات في اكتتاب عام.
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ب .للمستقمري كأسهم مستقمري في اكتتاب عام بسعر اكتتاب تحددس نشرة االكتتاب.
.2

ال يجوز للشـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة لغرض االسـ ـ ــتحواذ أو االندماج البدء في عملية االكتتاب العام اال بعد الحصـ ـ ــو على
ً
موافقة الهيئة وفقا ألحكام املادة ( )7م هذا القرار.

.3

تلتوم الش ــركة املؤس ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج بتعيين مس ــتش ــار إدراج ومس ــتش ــار مالي وجهة او أكار لتلقك
االكتتابات إلجراء االكتتاب العام .تخضـ ــع األطراف املعينة م قبل الشـ ــركة لذات االحكام التي تخضـ ــع لها األطراف
املرتبطة باالكتتاب العام والواردة في نظام اإلصدار والقرارات األخرى الصادرة ع الهيئة في هذا الخصوص.

.4

تلتوم الش ـ ــركة املؤس ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو االندماج بإيداع نش ـ ــرة االكتتاب لدى الهيئة وتوفير نس ـ ــو مياا دون
مقابل لللمهور ،وذلك قبل ثالثة ( )3أيام عمل للتاريخ املحدد لبدء االكتتاب.

.5

تلتوم الش ــركة املؤسـ ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج وخال يوم ( )1عمل م إيداع نش ــرة االكتتاب لدى الهيئة
ً
ً
وفقا ألحكام الفقرة الســابقة م هذس املادة ،بنشــر الدعوة لالكتتاب العام م خال إعالن (متضــمنا ملخ لنشــرة
االكتتاب) ينش ـ ــر في ـ ــحيفتين محليتين يوميتين تص ـ ــدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء االكتتاب بقالثة ( )3أيام
عمل على األقل.

.6

يتم عرض األســهم واالذونات على فئة املســتقمري املحترفين او فئة املســتقمري العاديين او على كال الفئتين ،وتحدد
نشرة االكتتاب الحد األدن واألقص ش الذي يجوز لكل م الفئتين االكتتاب به في االكتتاب العام.

.7

تلتوم الشــركة املؤس ـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج والتي تعرض أســهمها واالذونات التي تصــدرها في اكتتاب عام
ان تنظر ،وبالتنس ــيق مع جهات تلقك االكتتاب ،في اية ش ــكاوى ترد م أي م املكتتبين وذلك خال خمس ــة ( )5أيام
عمل م ورود الشـ ـ ـ ــكوى ،مع مراعاة ان تقدم الشـ ـ ـ ــكاوى (إذا وجدت) خال خمسـ ـ ـ ــة ( )5أيام عمل بعد انمااء مدة
االكتتاب.

.8

يكون االكتتاب في االسهم واالذونات بمقتض ش طلب تحدد الهيئة بياناهاويشتمل على وجه الخصوص:
أ .بيانات ع اسم الشركة وغرضها ورأس مالها.
ب.

شـ ــروا االكتتاب واسـ ــم املكتتب وعنوانه ومهنته وجنسـ ــيته وعدد األسـ ــهم التي يريد االكتتاب فياا وتعهدس

بقبو أحكام عقد تأسـ ــيس الشـ ــركة ونظامها األسـ ــاس ـ ـ ي وتصـ ــنيفها على اناا شـ ــركة مؤس ـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ
واالندماج وبأنه قد اطلع على نش ـ ـ ــرة االكتتاب وفهم محتوياهاا ومخاطر االس ـ ـ ــتقمار في ش ـ ـ ــركة مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة لغرض
االستحواذ او االندماج.
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يتعين على املستقمري دفع كامل قيمة األسهم واالذونات املكتتب باا عند االكتتاب.

ً
 .10يكون االكتتاب لدى جهات تلقك االكتتاب املحددة في نشـ ـ ـ ــرة االكتتاب .ويجوز أن يتم االكتتاب الكترونيا ،شـ ـ ـ ـريطة
االلتوام بالضوابط املولحة أدناس كحد أدن :
أ .أن يكون لــدى اللهــات التي تتلق االكتتــاب االلكترونك نظــام الكترونك متكــامــل وآم بمــا بسـ ـ ـ ــمح بتحــديــد هويــة
املستقمر املكتتب.

ا
ب .اتخ ــاذ الت ــدابير االلكتروني ــة التي تمك املسـ ـ ـ ــتقمر م االطالع على نشـ ـ ـ ــرة االكتت ــاب قب ــل تعبئ ــة طل ــب االكتت ــاب
االلكترونك ،وأن يكون شكل نشرة االكتتاب املعروض غير قابل للتعديل وأال تتضم النشرة روابط فرعية.
ج .أن يكون للعميل املكتتب حساب مصرفي.
د .أن تتض ــم أنظمة االكتتاب االلكترونك املش ــار الياا أعالس ارش ــادات تفص ــيلية للمس ــتقمري ليكونوا على بينة تامة
ع حقوقهم وواجباهام.
 .11يجب أن يظل باب االكتتاب مفتوحا ملدة ال تقل ع ( )5خمسة أيام عمل وال تزيد على ( )30ثالثين يوم عمل.
 .12إذا لم يتم تغطية االكتتاب بالكامل في األسـ ـ ــهم أو االذونات املطروحة خال املدة املحددة جاز للشـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة
لغرض االس ــتحواذ او االندماج التقدم بطلب للهيئة للموافقة على تمديد فترة االكتتاب ملدة إض ــافية ال تجاوز ()10
عشرة أيام عمل .إذا انقضت املدة اإلضافية دون أن تتم تغطية جميع األسهم املطروحة لالكتتاب العام اعتبر كامل
ً
االكتتاب العام الغيا واليجوز للشركة املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج ادراج أسهمها في السوق.
ً
 .13إذا تم الغاء االكتتاب العام وفقا ألحكام الفقرة السابقة م هذس املادة ،يلتوم مجلس إدارة الشركة املؤسسة لغرض
ً
االسـ ـ ـ ــتحواذ او االنـدمـاج وخال فترة ثالثون ( )30يوم عمــل بتعيين مصـ ـ ـ ــفك او أكار وفقــا ألحكــام قـانون الشـ ـ ـ ــركـات
ً
التجارية لتصــفية الشــركة اختياريا .تســتقنش الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ او االندماج في األحوا املشــار الياا
في هذس الفقرة م متطلبات قانون الشركات التجارية بإستصدار قرار خاص م مساهمي الشركة لتصفية الشركة
ً
ً
اختياريا وتعيين مصفيا او أكار لها.
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املادة ()9
التخصيص
ً
األسهم واالذونات للمستقمري وفقا آللية التخصي

.1

يتم تخصي

.2

تلتوم جهات تلقك االكتتاب بعد غلق باب االكتتاب باتخاذ االجراءات اآلتية:
أ .تخصي

املحددة في نشرة االكتتاب.

األسهم واالذونات للمكتتبين خال مدة ال تجاوز ( )5خمسة أيام عمل م غلق باب االكتتاب.

ب .رد املبالغ الفائضــة التي دفعها املكتتبون والعوائد التي ترتفت علياا والتي لم يتم تخصــي
خال مدة ال تجاوز ( )5خمسة أيام عمل م تاريخ تخصي
.3

.1

اســهم او اذونات بشــأناا

األسهم واالذونات للمكتتبين.

إذا جاوز االكتتاب عدد األسهم واالذونات املطروحة وجب أن توزع األسهم واالذونات على املكتتبين بنسبة ما اكتتبوا
ُ
تحددس نشرة االكتتاب ،ويجري التوزيع إلى أقرب عدد حيح.
به أو على النحو الذي

املادة ()10
اصدارشهادة ال سجيل
يقوم مجلس إدارة الشـ ـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة لغرض االسـ ـ ـ ــتحواذ او االندماج وخال ( )5خمسـ ـ ـ ــة أيام عمل م تاريخ
ً
تخص ـ ــي األس ـ ــهم واالذونات وفقا ألحكام املادة  9م هذا القرار بتقديم طلب إلى الهيئة على النموذج املعد لذلك
ً
الستصدار شهادة بتسليل الشركة لدى الهيئة مرفقا به ما يأتك:
أ .ميوانية مدققة لحسابات االكتتاب بما في ذلك االكتتاب م قبل اللهات الراعية.
ب .إقرار موقع م املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــين بإتمام االكتتاب بجميع األس ـ ـ ــهم واالذونات املطروحة ،على ان يتض ـ ـ ــم هذا اإلقرار
أسماء املكتتبين وجنسياهام وعدد األسهم واالذونات التي قام كل ميام باالكتتاب باا.
ج .إقرار موقع م املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــين بإتمام اصـ ـ ـ ــدار اسـ ـ ـ ــهم اللهات الراعية وبأن هذس األسـ ـ ـ ــهم تمقل ما اليقل ع %3
والتتجاوز  %20م رأس املا املص ـ ــدر للش ـ ــركة املؤسـ ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ او االندماج واية اس ـ ــهم إض ـ ــافية
ستصدر بشأن االذونات.

ً
د .بيان إلثبات إتمام اإليداع لحصيلة االكتتاب العام في الحساب وفقا ملتطلبات املادة  12م هذا القرار.
ه .بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج.
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تقوم الهيئة في حا اس ــتكما اإلجراءات أعالس بإص ــدار ش ــهادة تس ــليل الش ــركة املؤسـ ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو
االندماج ،وذلك بعد سداد رسم تسليل املقرر م قبل الهيئة.

.1
.2

املادة ()11
االدراج
على الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج وخال ثالثة ( )3ايام عمل م تاريخ شهادة التسليل الصادرة
ع الهيئة التقدم للسوق بطلب إلد اج األسهم و االذونات التي أصدرهااً ،
وفقا لقواعد اإلدراج.
ر
ُ
تلتوم الشــركة املؤسـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج فور إدراجها بقرار الهيئة املنظم لحوكمة الشــركات املســاهمة
العامة املدرجة ،ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة استثناءها م أي تلك األحكام.

.3

للس ــوق وفي أي وقت تعليق أو إلغاء إد اج أس ــهم أو اذونات الش ــركة املؤسـ ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج ً
وفقا
ر
ً
لتقديرس املطلق وفقا لقواعد االدراج.
املادة ()12
( صيلة االرتتا العام)

.1

تلتوم الشـ ــركة املؤسـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو االندماج ان يتم إيداع على ما اليقل ع  ٪90م حصـ ــيلة االكتتاب
العام (او أي نسـ ــبة اعلى تحددها الهيئة) خال ( )2يومك عمل م اسـ ــتالم جهات تلقك االكتتاب لحصـ ــيلة االكتتاب
العام في حسـ ـ ــاب عهدة أو حسـ ـ ــاب إئتمان او أي حسـ ـ ــاب آخر ،يتيح أي ميام فصـ ـ ــل الحصـ ـ ــيلة ع أموا الشـ ـ ــركة
املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج والذي اليمك استخدامه اال لغرض أو أكار م االغراض التالية:
أ .لتمويل توحيد االعما ؛
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ً
ب .تلبية طلبات االسترداد م قبل املستقمري وفقا ألحكام الفقرة املادة  16م هذا القرار؛ و
ً
ج .إعادة لحصيلة االكتتاب العام إلى املستقمري بعد حصو حالة إخفاق وفقا ملتطلبات املادة  18م هذا القرار.
د .سداد اية رسوم تترتب على االحتفاظ بالحساب.
ه .أية أغراض مرتبطة بما تقدم.
.2

دون االخال بــالقــانون الواجــب التطبيق على الحس ـ ـ ـ ــاب أو العهــدة )عنــد االقتض ـ ـ ـ ــاء( ،يجوز االحتفــاظ بحصـ ـ ـ ــيلــة
االكتتاب العام في حساب يترتب او قد اليترتب عليه فوائد أو يحقق أي شكل آخر م أشكا العوائد املالية.

.3

مع عدم اإلخال بأحكام الفقرة ( )2م هذس املادة ،في حا تم االحتفاظ بحص ــيلة االكتتاب العام في حس ــاب عهدة،
ً
فإنه يجوز اس ــتقمارها في أص ــو بس ــهل بيعها وفقا لتقدير الويـ ـ ي املعني وبما يتعارض مع القانون الواجب التطبيق
على العهدة.
املادة ()13
عرض أسهم وأذونات لالرتتا بعد اإلدراج

.1

يجوز للشــركة املؤس ـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج وفي أي وقت بعد إتمام االدراج ،وبعد الحصــو على موافقة
الهيئة و مستقمري يمقلون اغلبية اسهم املستقمري في تلك الشركة القيام بأي مما يلي:
ً
أ .تلقك امواال م أي شخ مقابل إصدار أسهم أو أذونات م خال طرح خاص الستكما توحيد األعما ويجوز
اصدار األسهم اللديدة بسعر اصدار يقل ع سعر الشراء الذي دفعه املستقمرون.

ب .تلقك أموا م اللهات الراعية في طرح خاص مقابل إصدار أذونات.
ً
 .2ال تعتبر األموا املحصـ ـ ــلة وفقا ألحكام الفقرة ( )1م هذس املادة ضـ ـ ــم حصـ ـ ــيلة االكتتاب العام ألغراض املادة 12
م هذا القرار.
.3

ً
ً
تلتوم الشــركة بتســليل اإلصــدار املطروح طرحا خاصــا لدى الهيئة على النموذج املعد لذلك خال فترة ال تتجاوز ()5

أيام عمل م انمااء االكتتاب ،وسداد رسم تسليل اإلصدار.
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ً
ال يجوز للمكتتبين في الطرح الخاص وفقا ملا هو مبين في الفقرة ( )3م هذس املادة ،التصـ ـ ـ ــرف في أي م األسـ ـ ـ ــهم أو
ً
ً
ً
األذونات التي تم طرحها طرحا خاص ــا بأي ش ــكل م األش ــكا إال بعد تس ــليلها لدى الهيئة وإدراجها في الس ــوق وفقا
ألحكام الفقرة  3م هذس املادة.

.1

املادة ()14
ت ديد و ة تو يد االع ال
تلتوم الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج بإتمام توحيد االعما خال املدة التي تنتهي إما:
أ .بإنمااء املهلة الزمنية املقترحة م قبل الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج في نشرة االكتتاب.
ً
ً
ب .عند انقضاء مهلة  24شهرا م تاريخ اإلدراج ،اياما يقع أوال.

.2

يجوز للش ـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة لغرض االس ـ ـ ــتحواذ أو االندماج بعد موافقة الهيئة ،بإس ـ ـ ــتخدام النموذج املعد لذلك،
بموجب قرار يص ـ ـ ــدر بأغلبية أص ـ ـ ــوات مس ـ ـ ــتقمري يمقلون أغلبية اس ـ ـ ــهم املس ـ ـ ــتقمري املمقلة في اجتماع اللمعية
العمومية للش ـ ــركة وتزويد املس ـ ــاهمين بجميع البيانات املتعلقة تمديد الفترات الزمنية املحددة في الفقرة  1م هذس
املادة.

.3

واليجوز تمديد الفترة الزمنية املشار الياا في الفقرة السابقة م هذس املادة ملدة تتجاوز ً 36
شهرا م تاريخ اإلدراج.

.1

املادة ()15
تو يد االع ال
اليجوز للشــركة املؤس ـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج تنفيذ أي توحيد لالعما اال بعد تزويد الهيئة واملســاهمين
بجميع املعلومــات املتعلقــة بتوحيــد االعمــا (بمــا في ذلــك ودون حصـ ـ ـ ــر املعلومــات الخــاص ـ ـ ـ ــة بــاللهــة املسـ ـ ـ ــماــدفــة
باالس ــتحواذ وتقييمها ومقابل او ثم عملية توحيد االعما والتعديالت الالزمة للنظام األس ــاس ـ ي للش ــركة املؤس ـســة
لغرض االسـ ـ ـ ــتحواذ او االندماج وهيكلية رأس مالها بعد إتمام عملية توحيد االعما ) و التقدم بطلب للهيئة ،على
النموذج املعد لذلك ،للحصـ ــو على موافقماا على توحيد االعما والحصـ ــو على موافقة مسـ ــاهمين يمقلون نسـ ــبة
التقل ع  ٪75م األسهم املمقلة في اجتماع اللمعية العمومية للشركة املؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج.

.2

يقوم أعض ــاء مجلس إدارة الش ــركة املؤسـ ـس ــة لغرض االس ــتحواذ او االندماج بإقتراح توحيد االعما على مس ــاهمي
ً
الشركة في جمعية عمومية يتم عقدها وفقا للنظام األساس ي بما يتفق مع احكام هذا القرار.
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ال يجوز للش ــركة املؤس ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج إتمام اي توحيد االعما ما لم يك قد تم تحديد القيمة
السـ ــوقية العادلة لللهة او اللهات املسـ ــمادفة باالسـ ــتحواذ م قبل مسـ ــتشـ ــار مسـ ــتقل تعتمدس الهيئة ،وكانت هذس
ً
القيمة كما في تاريخ األغالق مس ـ ــاوية أو تزيد ع  ٪80م قيمة األموا املودعة في الحس ـ ــاب (مخص ـ ــوما منه اتعاب
متعهدي التغطية الذي تحددهم نش ـ ــرة االكتتاب والض ـ ـرائب الواجبة الس ـ ــداد على اية فوائد قد تترتب على األموا
املودعة في الحساب).

.4

ً
ال يجوز للشـ ــركة املؤسـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو االندماج إتمام اي توحيد االعما ما لم يك لدى الشـ ــركة امواال
ً
تحت الطلب( ،ســواء في الحســاب او م خال أموا تلقماا الشــركة وفقا ألحكام هذا القرار) تمكياا م إتمام توحيد
ً
االعما في تاريخ األغالق وبمراعاة أية اس ـ ــتردادات تتحقق أو م املقرر لها ان تتحقق قبل تاريخ االغالق وفقا ألحكام
املادة ( )16م هذا القرار.

.5

على أعض ـ ــاء مجلس اإلدارة إخطار املس ـ ــاهمين في الوقت املناس ـ ــب بش ـ ــأن عملية توحيد االعما املقترحة وفي جميع
األحوا قبل خمسة عشر ( )15يوم عمل على األقل م تاريخ االغالق املقترح.

.6

تطبق االحكام اإلضافية التالية فيما يتعلق بتوحيد االعما :
أ .اليخضـ ـ ـ ــع مسـ ـ ـ ــاهمو اللهة املسـ ـ ـ ــمادفة باالسـ ـ ـ ــتحواذ ألحكام االسـ ـ ـ ــتحواذ االجباري الواردة في نظام االسـ ـ ـ ــتحواذ
واالندماج.
ب .اليخضع مقابل او ثم اللهة املسمادفة باالستحواذ ألحكام سعر العرض وتقييم الشركات الواردة في نظام
االستحواذ واالندماج.

.1

املادة ()16
االس داد
يحق ألي مستقمر أن يطلب م الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج ان تسترد أسهمه في األحوا التالية
ً
حصرا:
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أ .إذا قررت اللمعية العمومية تمديد الفترة الزمنية التي يجوز خاللها للش ـ ــركة املؤس ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو
االندماج إكما توحيد االعما ً
وفقا لألحكام الفقرة ( )2م املادة  14م هذا القرار ،ولم يوافق ذلك املستقمر
على قرار اللمعية العمومية.

ب .إذا قررت اللمعية العمومية للشـ ـ ـ ــركة املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة لغرض االسـ ـ ـ ــتحواذ أو االندماج إقرار توحيد االعما ً
وفقا
ألحكـام الفقرة ( )1م املـادة  15م هـذا القرار ،وبغض النظر عمـا اذا كـان املسـ ـ ـ ــتقمر الراغـب بـاالسـ ـ ـ ــترداد قـد
ُ
صــوت لصــالل قرار إقرار توحيد االعما او ضــد ذلك القرار .واليجوز االســترداد وفقا ألحكام هذس الفقرة اال اذا
تمت وتحققت عملية توحيد االعما .

.2

يجب على املس ـ ـ ــتقمر الذي يرغب في اس ـ ـ ــترداد األس ـ ـ ــهم ً
وفقا للبند (أ) م الفقرة ( )1م هذس املادة إخطار الش ـ ـ ــركة
املؤس ـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو االندماج قبل خمسـ ــة ( )5أيام عمل على األقل م التاريخ الذي يرغب في اسـ ــترداد
هذس األس ـ ـ ــهم فيه .يجب أن يتم االس ـ ـ ــترداد في التاريخ املحدد في اإلش ـ ـ ــعار أو في يوم العمل التالي بعد ذلك ،وال يجوز

.3

للشركة أو املستقمر تغيير تاريخ االسترداد املحدد في اإلشعار بعد تقديمه.
يجب على املس ـ ــتقمر الذي يرغب في اس ـ ــترداد األس ـ ــهم ً
وفقا للبند (ب) م الفقرة ( )1م هذس املادة إخطار الش ـ ــركة
ً
املؤسـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو االندماج فور صـ ــدور قرار املوافقة على توحيد االعما وفقا ألحكام الفقرة ( )1م
املادة  15م هذا القرار برغبته في اس ــترداد هذس األس ــهم .ويجب أن يتم االس ــترداد في التاريخ املحدد في اإلش ــعار أو في
يوم العمل التالي بعد ذلك.

.4

يكون إسـ ـ ــترداد األسـ ـ ــهم بموجب احكام هذس املادة مقابل مبلغ يحدد في نشـ ـ ــرة االكتتاب يتم احتسـ ـ ــابه على أسـ ـ ــاس
تناسيي م مبلغ حصيلة االكتتاب العام املودعة في الحساب مع أي فوائد او أرباح تتحقق على هذا الحساب.
املادة ()17
إجراءات ما بعد تو يد االع ال

 .1يلتوم مجلس إدارة الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج بتاريخ االغالق وعند تحقق توحيد االعما بدعوة
مساهمي الشركة لالجتماع في جمعية عمومية ملناقشة واتخاذ القرارات املناسبة في شأن املسائل التالية:
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ً
أ .تعديل النظام االسـاسـ ي للشـركة بما بعكس اغراضـها اللديدة وبأناا ل تعد اعتبارا م اليوم التالي لتاريخ االغالق
شركة مؤسسة لغرض االستحواذ او االندماج.
ب .تعديل أي م الحقوق املرتبطة باألسهم لتصبح جميع األسهم في الشركة متساوية في الحقوق والواجبات.
ج .انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويجوز انتخاب أي م أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين.
 .2يخضع نصاب الحضور والتصويت في اللمعية العمومية املشار الياا في هذس الفقرة ألحكام قانون الشركات التجارية.
 .3ينقض ـ ي تص ــني الش ــركة املؤس ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج على أناا ذش ــركة مؤس ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو
ً
االندماجذ بموجب هذا القرار اعتبارا م اليوم التالي لتاريخ األغالق ،وتفقد الشـ ـ ـ ــركة عندها اية حقوق او امتيازات
تتمتع باا الشركات املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج الواردة في هذا القرار.
ً
 .4تخض ـ ـ ــع الش ـ ـ ــركة املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة لغرض االس ـ ـ ــتحواذ أو االندماج اعتبارا م اليوم التالي لتاريخ األغالق للميع احكام و
متطلبات نظام اإلصدار ولقواعد اإلدراج التي تخضع لها الشركات املساهمة العامة الغير مصنفة كشركات مؤسسة
لغرض االستحواذ أو االندماج.
 .5تلتوم الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج بإخطار الهيئة والسوق فور إتمام توحيد االعما .

املادة ()18
اإلخفاق في تو يد االع ال
 .1في حالة حدوث اخفاق ،يجب على مجلس إدارة الشركة املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج القيام بما يلي:
ً
أ .إخطار الهيئة والسوق خطيا باإلخفاق في تاريخ االخفاق؛
ب .اتخاذ ما يلزم م اإلجراءات لرد األموا م الحســاب إلى املســتقمري بالتناســب مع ملكيمام (وذلك خال ()10
أيام عمل م تاريخ االخفاق.
ج .تعيين وخال ثالثون ( )30يوم عمل م تاريخ اإلخفاق مصـ ـ ـ ـ ر واحد أو أكار بموجب احكام قانون الش ـ ـ ــركات
التجارية ملباشـ ـ ـ ــرة عملية التصـ ـ ـ ــفية االختيارية .وال يجوز لللهات الراعية املشـ ـ ـ ــاركة في أية توزيعات تتم خال
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عملية التصـ ـ ـ ــفية فيما يتعلق بأية أسـ ـ ـ ــهم اللهات الراعية ،بما في ذلك اية أسـ ـ ـ ــهم محل اية اذونات ،كانت قد
صدرت لهم او تملكوها قبل تاريخ االدراج.
 .2تراعى االحكام التالية فور صدور اإلخطار املبين في البند (أ) م الفقرة ( )1م هذس املادة:
ً
أ .يقوم السـ ـ ـ ــوق املعني بتعليق جميع عمليــات التــداو في األسـ ـ ـ ــهم واالذونــات اعتبــارا م تــاريخ اإلخفــاق والبــدء
ً
بإجراءات الغاء ادراج اســهم واذونات الشــركة املؤس ـســة لغرض االســتحواذ أو االندماج وفقا ملا تحددس قواعد
االدراج؛
ب .تفقد الش ــركة املؤسـ ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج أي حقوق او امتيازات أو اس ــتثناءات تمتعت باا وفق
أحكام هذا القرار.

املادة ()19
الجزاءات
 .1دون االخال بأي جزاءات مقررة في قانون الش ـ ـ ــركات التجارية وبعد مراعاة أي اس ـ ـ ــتثناءات تتمتع باا الش ـ ـ ــركات
املؤسـ ـ ـس ـ ــة لغرض االس ـ ــتحواذ أو االندماج ،يجوز للهيئة توقيع أي م اللزاءات املول ـ ــحة أدناس على الش ـ ــركة
ً
املؤسسة لغرض االستحواذ أو االندماج املعنية ،أو أي م األشخاص املرتبطة باا وفقا ألحكام هذا القرار ،على
األفعا التي تقع م أي ميام باملخالفة ألحكام هذا القرار:
أ .وق اي عملية اصدار أو طرح او اكتتاب بأي أسهم أو أذونات.
ب .حظر الش ــركة املؤسـ ـس ــة لغرض االس ــتحواذ أو االندماج م مباش ــرة أي نش ــاا مرتبط بتوحيد االعما ال
تتفق مع غرض الشركة أو تضر باملساهمين.
ج .إلزام الشـ ــركة املؤسـ ـسـ ــة لغرض االسـ ــتحواذ أو االندماج املعنية برد حصـ ــيلة االكتتاب العام للمسـ ــتقمري
ً
مضافا الياا اية فوائد او عوائد (اذا وجدت).
د .توجيه إنذار كتابك إلى املخال .
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ه .حظر ممارس ـ ــة أي م اللهات الراعية او املؤسـ ـ ـس ـ ــين او املدراء او أعضـ ـ ـاء مجلس اإلدارة مباش ـ ــرة أي م
مهامهم او صفاهام بالقيود وللمدد الزمنية التي تحددها الهيئة.
و .التوجيه بحل الشركة وإعادة األموا الى املساهمين ويستقني م ذلك املؤسس.
 .2ملللس إدارة الهيئة نشر أسماء املخالفين واملخالفات املرتكبة بالكيفية التي تراها مناسبة.
 .3ال تخل اللزاءات املبينة في هذس املادة بأي عقوبة او جزاء تحددها القوانين اللزائية املرعية في الدولة.
املادة ()20
ال رارات التنفيذية
يص ــدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات والض ــوابط واإلجراءات والتوجياات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ،وأي أحكام
تكميلية أخرى الزمة.

املادة ()21
النشر
ُبعمل باذا القرار م تاريخ صدورس ،وينشر في اللريدة الرسمية.

عبدهللا  :طوق الـ ــر
وزيراالقتصاد  -رئيس مجلس اإلدارة
صدرفي أ:وظب ــي :تاريخ :
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