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قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة 2020
بشأن إجراءات التعامل مع الشركات املساهمة العامة املدرجة املتعثرة
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع ،،،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000في شأنن يئةأة وقأوإل اراأاراو لأ وراإل ا الئأة والسأ
وتعديالته ،أ
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شنن الشركاو التجارية وتعديالته
وعلى ا رقوم االتحادي رقم ( )28لسنة  2016بشنن تشكئل اج س وزراء دولة ارااراو العربئة ا تحدة ،
وعلى قرار اج س الوزراء رقم ( )12لسنة  2000في شنن النظام الخاص بإدراج األوراإل ا الئة والس ،
وعلى قرار اج س الوزراء رقم ( )13لسنة  2000في شنن نظام عمل يئةة األوراإل ا الئة والس وتعديالته،
وعلى قرار اج س الوزراء رقم (8/14و) لسنة  2017بشنن إعادة تشكئل اج س إدارة يئةة األوراإل ا الئة
والس ،
وعلى قرار اج س إدارة الهئةة رقم ( )3لسنة  2000في شنن النظام الخاص بارفصاح والشفافئة،
وعلى قرار اج س إدارة الهئةة رقم (/3ر) لسنة  2001في شنن النظام الخاص بعمل السوإل وتعديالته،
وعل أأى اوافق أأة اج أأس اردارة ب أأالتمرير ف أأي ارتماع أأه الرابأ أ عش أأر اأ أ ال أأدورة السادق أأة ،وبع أأد ال ش أأاور اأ أ
األقواإل ا الئة،
ق أ أ أأرر:
تعريفاو
ا ادة ()1
يكون ل عباراو والك ماو التالئة ا عاني ا ّبينة قري كل انها اا لم يدل قئاإل النص على غير ذلك:
يئةة األوراإل ا الئة والس .
الهئةأ أ أ أ أأة:
قوإل األوراإل ا الئة ا رخص في الدولة ا قبل الهئةة.
الس أ أ أ أ أأوإل:
الشركة:

الشركة ا سايمة العااة ا ح ئة أو األرنبئة ا دررة في السوإل.

قائمة ا تابعة (:)Watch List

قائمة تضم الشركاو التي تم نقل إدراج أقهمها اأ الفةأة األوىأى إىأى الفةأة الةانئأة بسأب
فقد أحد الشرطين ا شار إليهما في ا أادة رقأم ( )2اأ يأ ا القأرار ،وذلأك ألغأراب اتابعأة
ً
أداء ت ك الشركاو وفقا ألحكام ي ا القرار.
شروط تصنئف الشركة ضم الفةة األوىى
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ا ادة ()2
بارضافة إىى الشروط الواردة في قرار اج س الوزراء رقم ( )12لسنة  2000في شنن النظام الخاص بإدراج
األوراإل ا الئة والس يضاف الشرطين التالئين إىى شروط تصنئف الشركة ضم الفةة األوىى:
 .1أن ال يكون قد تم تع ئق إدراج أقهم الشركة دة قتة أشهر فنكثر.
 .2أن ال تكون الشركة قد حققت خسائر اتراكمة بنسبة ( )%50فنكثر ا رأس االها ً
بناء على آخر
بئاناو االئة قنوية ادققة ل شركة.

.1
.2

إرراءاو نقل إدراج أقهم الشركة بين الفةتين
ا ادة ()3
ً
يتوىى السوإل نقل إدراج أقهم الشركاو بين الفةتين األوىى والةانئة وفقا ل شروط ا حددة لكل فةة.
بمجرد بدء العمل به ا القرار ،يتوىى السوإل توزي إدراج أقهم الشركاو ا دررة لديه على الفةتين
ً
األوىى والةانئة وفقا ل شروط ا حددة لكل فةة ،وتعتمد البئاناو ا الئة السنوية ا دققة ل عام 2019
لغاياو توزي اردراج حس واق الحال.

.3

ا عدم االخالل بنحكام البند ( )2ا ي ه ا ادة ،يقوم السوإل بنقل إدراج أقهم الشركة ا الفةة
األوىى إىى الفةة الةانئة ،أو ا الفةة الةانئة إىى الفةة األوىى ارة واحدة في العام وذلك بعد تزويد
السوإل بالبئاناو ا الئة ا دققة ل شركة كما هي في نهاية قنتها ا الئة.

.4

ً
اقتثناء ا البند ( )3ا ي ه ا ادة ،يقوم السوإل بنقل إدراج أقهم الشركة ا الفةة األوىى إىى
ً
الفةة الةانئة فورا اذا ب غت ادة تع ئق إدراج أقهم الشركة قتة أشهر فنكثر ،وا الفةة الةانئة إىى
ً
ً
الفةة األوىى وفقا ألحكام ا ادة (/3/5أوال/ب) ا ي ا القرار.

.5

على الرغم ا أي حكم آخر ،يجوز ل سوإل بعد اوافقة الهئةة عدم نقل إدراج أقهم الشركة ا
الفةة الةانئة إىى الفةة األوىى في حال فرب رزاءاو على الشركة خالل السنة ا الئة األخيرة التي تسبق
نقل اردراج ن ئجة عدم التزااها بال شريعاو ا عمول بها لدى الهئةة أو السوإل.

.6

ً
يقوم السوإل بارعالن على اوقعه ارلكتروني ع نقل أقهم الشركة بين الفةتين وفقا ألحكام ي ه
ا ادة.
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إرراءاو تداول أقهم الشركة ا صنفة ضم الفةة الةانئة
ا ادة ()4
 .1يتم إعادة تداول أقهم الشركة ا ع ق إدرارها دة قتة أشهر فنكثر عند نق ها ا الفةة األوىى إىى الفةة
الةانئة.
 .2ي تزم السوإل عند تداول أو إعادة تداول أقهم الشركة التي تم نقل إدرارها إىى الفةة الةانئة باررراءاو
التالئة-:
أ .تخص أأئص شاش أأة لت أأداول أق أأهم الش أأركاو ا ص أأنفة ض أأم الفة أأة الةانئ أأة تش أأمل البئان أأاو الخا أأة
بت ك الشركاو.
ب .إقران اقم الشركة ا دررة بفةة تصنئفها (الفةة الةانئة).
ً
ج .إض أأافة عالا أأة امي أأزة إى أأى ران أ اق أأم الش أأركة وفق أأا لق أرار رئ أأيس اج أأس إدارة الهئة أأة رق أأم (/32ر.م)
لسأ أأنة  2019بشأ أأنن ارر أ أراءاو الخا أ أأة بالشأ أأركاو ا أ أأدرج أقأ أأمهما ف أ أأي السأ أأوإل والبأ أأال خسأ أأائريا
ا تراكمة نسبة  %20فنكثر ا رأقمالها.
د .ارعأالن عأ تأداول أو إعأأادة تأداول الشأركة ا صأأنفة ضأم الفةأة الةانئأأة – حسأ األحأوال -علأأى أن
يتضأأم ارعأأالن و أأف اأأورز عأ التأأداول ضأأم الفةأأة الةانئأأة واتة بأأاو قائمأأة ا تابعأأة ( Watch
 )Listوواق الشأركة واركزيأا ا أاىي واخأاطر االقأ ةمار فيهأا وأي تفا أئل أخأرى يرايأا السأوإل ضأرورية
لحماية ا س ةمري .
 .3ل سوإل وبعد اوافقة الهئةة القئام بني إرراءاو أخرى اتع قة بتةبئق أحكام البند ( )2ا ي ه ا ادة.

.1

اتابعة أوضاع الشركة ا دررة أقهمها ضم الفةة الةانئة
ا ادة ()5
ُ
تشأأكل بق أرار ا أ ال أرئيس التنفئ أ ي ل هئةأأة لفن أأة اشأأتركة تضأأم باالض أأافة إىأأى رئاق أأة وعضأأوية الهئة أأة
عضوية كل ا السوإل ا عني والفهاو الرقابئة ذاو العالقة.
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تتوىى اللفنة اهام اتابعأة الشأركة علأى قائمأة ا تابعأة ( )Watch Listلتقئأئم اأدى التزااهأا بمتة بأاو
ً
اردراج وارفصأأاح واتخاذيأأا ارر أراءاو الالزاأأة لتصأأوي أوضأأاعها وفقأأا أأا تقأأرره اللفنأأة وذلأأك خأأالل
ادة قنة تبدأ ا تاريخ نقل الشركة إىى الفةة الةانئة ،ا إاكانئة تمديديا لةالث قنواو أخرى.
يتعين على اللفنة اتخاذ اررراءاو اآلتئة:

.3

ً
أوال :رفأ أ تو أأئة إى أأى الهئة أأة والس أأوإل بنق أأل إدراج أق أأهم الش أأركة إى أأى الفة أأة األوى أأى ،وذل أأك ف أأي ح أأال تص أأوي
الشركة ألوضاعها خالل ا دة الزانئة ا حددة.
ً
ثانئأأا :فأأي حأأال عأأدم تصأأوي الشأأركة ألوضأأاعها خأأالل ا أأدة الزانئأأة ا حأأددة ،توصأأاي اللفنأأة ل هئةأأة والسأأوإل
بإحدى التو يتين اآلتيتين:
أ -

بقاء الشركة ادررة ضم الفةة الةانئة ا اقتمرار تداول أقهمها.

ً
ب  -إلغاء إدراج أقهمها وفقا لإلرراءاو ا حددة في ا ادة ( )7ا ي ا القرار.
التزاااو الشركة ا دررة في قائمة ا تابعة ()Watch List
ا ادة ()6
ت تزم الشركة ا دررة في قائمة ا تابعة ( )Watch Listباآلتي:
أ -تزويأد اللفنأة بخةأة عمأأل لتصأوي أوضأاعها اعتمأأدة اأ قبأل اج أس إدار هأأا ورهأة ذاو خ أرة فنئأأة
واالئة توافق ع يها الهئةة.
ب -ارفصأأاح للفنأأة كأأل ثالثأأة أشأأهر أو عنأأد الة أ ع أ تفا أأئل تنفئ أ خةأأة تصأأوي األوضأأاع وت بئأأة
اتة باو قائمة ا تابعة ( )Watch Listوادى التزااها بشروط واتة باو اردراج وارفصاح.
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إرراءاو إلغاء إدراج أقهم الشركة
ا ادة ()7
في حال قررو الهئةة بعد ال شاور ا السوإل إلغاء إدراج أقهم الشركة ،يتم اتخاذ اررراءاو اآلتئة:
.1

قئام الهئةة بإخةار الشركة بإلغاء إدراج أقهمها خالل ادة ( )30يوم ا تاريخ دور القرار.

.2

قئأام السأوإل ا عنأي بأارعالن عأ قأرار إلغأاء اردراج علأى اوقعأه ارلكترونأي خأالل ( )30يأوم اأ تأأاريخ
ً
دوره ،اتضمنا آلئة نقل ا كئة أقهم الشركة بعد إلغاء اردراج.
آلئة نقل ا كئة أقهم الشركة ا غى إدرارها
ا ادة ()8

ا أ اراعأأاة أحكأأام ا أأادة ( )212ا أ قأأانون الشأأركاو التجاريأأة ،تض أ األقأأواإل – بعأأد الحصأأول علأأى اوافقأأة
الهئةأة  -الضأواب الفنئأة وال شأغئ ئة الالزاأة لنقأل ا كئأة أقأهم الشأركة ا غأى إدرارهأا خأارج القاعأة ( Over
.)The Counter- OTC
قريان القرار
ا ادة ()9
ً
يعمل به ا القرار اعتبارا ا تاريخ  ،2020/07/01وينشر في الفريدة الرقمئة.

املهندس /سلطان بن سعيد املنصوري
رئيس مجلس اإلدارة

در في أبوظبي بتاريخ 202/04/26. :
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