وكالة الهيئة للشركات المدرجة
والمنتجات االستثمارية
الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة
مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي
ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه
نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ونظام الشركات.

المملكة العربية السعودية

مقدمة
الغرض من العرض

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

أهداف العرض
•أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة بموجب قرار مجلس هيئة
بناء على نظام السوق المالية
السوق المالية رقم  2017 - 94 - 2وتاريخ  1439 / 01 / 25هـ الموافق  2017/ 10 / 15م ً
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30 /وتاريخ  1424 / 6 / 2هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3 /وتاريخ
 1437 / 1 / 28هـ.
•الجدير بالذكر أن الالئحة المحدثة أصبحت نافذة بتاريخ نشرها الموافق 2017/ 10 /19م ،وبالتالي ّ
حلت محل الالئحة السابقة.
•تم إعداد هذا العرض بغرض توضيح أبرز التغيرات التي تضمنتها الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

الئحة اإلندماج واإلستحواذ
أبرز التغيرات في مشروع الئحة االندماج واالستحواذ
مقارنة بالالئحة السابقة
ً
المحدثة/المعدلة

الالئحة المحدثة

تــم إضافــة أمثلــة لمصطلــح التصــرف باالتفــاق لتوضيــح متــى تعامــل ملكيــة أشــخاص مجتمعين ينطبــق عليهم المعيــار كملكية
شــخص واحــد لغــرض الالئحة.
تــم إضافــة أمثلــة لمصطلــح األطــراف ذوي العالقــة لغــرض الئحــة االندمــاج واالســتحواذ المحدثــة واإللتزامــات الواجبــة عليهــم
عنــد تقديــم عــروض اندمــاج أو اســتحواذ.
تــم اضافــة قســم يتعلــق بضوابــط صفقــات البيــع والشــراء الخاصــة عنــد شــراء أســهم تمثــل نســبة  10%أو أكثــر مــن رأس
مــال الشــركة المدرجــة لتوضيــح االجــراءات وااللتزامــات المترتبــة عليهــا.
تــم إضافــة متطلبــات لاللتــزام بفتــرة حظــر (تشــمل عمليــات بيــع أو شــراء أو تصــرف باألســهم) واإلعــان للجمهــور عنــد تملك نســبة
تمثــل  40%أو أكثــر مــن أســهم الشــركة المدرجــة لتكــون بديلــة لألحــكام المتعلقــة بتملــك  30%أو أكثــر فــي الالئحــة الســابقة.
تــم اضافــة أحــكام تنظــم عمليــات تقديــم عــروض جزئيــة لمســاهمي الشــركة المدرجــة لالســتحواذ علــى جــزء وليــس كامــل
أســهم الشــركة.
تم اضافة قسم يتعلق باالستحواذ عن طريق جمعية.
تم اضافة قسم يتعلق باالندماج.
هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

التصرف باالتفاق

أبرز التغيرات

تعريف التصرف باالتفاق

تتضمــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ علــى حــاالت محــددة للتصــرف باالتفــاق .وعليــه ،تــم تحديــد حــاالت محــددة للتصــرف باالتفــاق استرشـ ً
ـادا بمــا

يتــم بــه فــي الممارســات العالميــة.

التصرف باالتفاق

ـواء أكان رسـ ً
ـميا أم غيــر رســمي)
ـواء أكان ملزمـ ًـا أم غيــر ملــزم) أو تفاهــم (سـ ً
يقصــد بــه ،وفقـ ًـا لتقديــر الهيئــة ،التعــاون الفعلــي بموجــب اتفــاق (سـ ً

ـواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،باســتثناء الملكيــة غيــر المباشــرة عــن طريــق اتفاقيــة المبادلــة أو عــن طريــق صنــدوق
بيــن أشــخاص ليســيطروا (سـ ً

اســتثماري ال يكــون لمالــك وحداتــه أي حــق فــي قــرارات اســتثماره) علــى شــركة ،مــن خــال اســتحواذ أي منهــم (مــن خــال ملكيــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة) علــى أســهم تتمتــع بحــق التصويــت فــي تلــك الشــركة .ويفســر مصطلــح “األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق” وفقـ ًـا لذلــك.
عد األشــخاص المذكــورون أدنــاه ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،ممــن يتصرفــون باالتفــاق مــع
وبمــا ال يتعــارض مــع تطبيــق هــذا التعريــف ،فسـ ُـي ّ

أشــخاص آخريــن فــي ذات الفئــة مــا لــم يثبــت خــاف ذلــك:
1 .1األشخاص األعضاء في ذات المجموعة.
2 .2أقارب الشخص

3 .3شــخص أو أشــخاص قدمــوا مســاعدة ماليــة (بخــاف مــا يقــوم بــه بنــك فــي ســياق عملــه المعتــاد) إلــى العــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا
أو األشــخاص األعضــاء فــي ذات المجموعــة مــع ذلــك الشــخص لغــرض شــراء أســهم تتمتــع بحقــوق التصويــت أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل.

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

تعريف طرف ذو عالقة

أبرز التغيرات

تعريف طرف ذو عالقة

تم إضافة تعريف محدد للطرف ذو العالقة حيث يتم تصنيف الشخص الذي ينطبق عليه التعريف لغرض الالئحة.

طرف ذو عالقة

يقصــد بــه فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،شــخص (ســواء أكان يتصــرف باالتفــاق مــع العــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا أو أي مــن

شــركاتهم التابعة ،أم ال يتصرف باالتفاق معهم) يملك أو يتعامل ،بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ،بأســهم العارض أو الشــركة المعروض

ـواء عــن طريــق صفقــة بيــع و شــراء خاصــة أو عــرض أو أي شــخص (زيــادة علــى مصالحــه االعتياديــة كمســاهم) لديــه مصلحــة أو
عليهــا سـ ً
ـواء كانــت شــخصية أم ماليــة أم تجاريــة -فيمــا ســينتج عــن االســتحواذ أو االندمــاج أو طــرف ذو عالقــة مــع كل مــن
مصلحــة محتملــة -سـ ً

العــارض و المعــروض عليــه .وبمــا ال يتعــارض مــع التطبيــق العــام لهــذا التعريــف ،يشــمل التعريــف علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،اآلتــي:
 1 .1شــخص أو أشــخاص قدمــوا مســاعدة ماليــة (بخــاف مــا يقــوم بــه بنــك فــي ســياق عملــه المعتــاد) إلــى العــارض أو الشــركة المعروض
عليهــا

.

2 .2عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما)

3 .3شــخص يملــك  20%أو أكثــر فــي العــارض والشــركة المعــروض عليهــا (ســواء بشــكل منفــرد أم مــع شــخص أو أشــخاص يتصرفــون
معــه باالتفــاق).

ً
عضوا في مجلس إدارة في الشركة المعروض عليها أو العكس.
4 .4مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

صفقات البيع والشراء الخاصة

أبرز التغيرات

صفقات البيع والشراء الخاصة

نظمت الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة صفقات البيع والشراء الخاصة،
وتم إضافة ضوابط لهذه الصفقات ،من ضمنها ما يلي:

1 .1أن تبقى المفاوضات أو المناقشات بين المساهم البائع و العارض بخصوص صفقات البيع والشراء الخاصة محاطة بسرية تامة.

2 .2االلتزام بمتطلبات اإلعالن المذكورة في الالئحة.

3 .3االلتــزام بأحــكام الحظــر والقيــود علــى التعامــات علــى المســاهم البائــع والعــارض أو أي طــرف يتصــرف باالتفــاق مــع أي منهمــا أو أي شــخص يحصــل علــى المعلومــات الســرية التــي تؤثــر
فــي ســعر الورقــة الماليــة ذات العالقــة بصفقــة البيــع والشــراء الخاصــة.

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

األحكام المتعلقة بزيادة الملكية

أبرز التغيرات

زيادة الملكية

تــم االســتعاضة عــن المــادة المتعلقــة بالعــرض االختيــاري مــن خــال إضافــة ضوابــط علــى االســتحواذ علــى اســهم تمثــل نســبة أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت  ،40 %ولــم يتــم إجــراء أي تغييــرات

فــي أحــكام العــرض اإللزامــي.

أحكام العرض اإللزامي

القيود على االستحواذ على أسهم تمثل نسبة  40%أو أكثر من حقوق التصويت

زيادة الملكية ما نسبته  50%أو أكثر

زيادة الملكية ما نسبته  40%أو أكثر

عنــد قيــام أي شــخص (أو مجموعــة مــن األشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معه)بزيــادة إجمالــي ملكيتــه ال يجــوز ألي شــخص اســتحوذ علــى أســهم (أو لــه الســيطرة علــى حقــوق التصويــت) ،مــن خــال صفقــة

فــي أســهم شــركة مــن الشــركات ،عــن طريــق شــراء مقيــد ألســهم ،أو عــرض مقيــد ألســهم ،إلــى حــد أو مجموعــة مــن الصفقــات (مــع األســهم المملوكــة أو المســتحوذ عليهــا أو التــي تكــون الســيطرة عليها
تبلــغ فيــه ملكيتــه (منفـ ً
ـردا أو مجتمعـ ًـا مــع األشــخاص الذيــن يتصرفــون باتفــاق معــه) نســبة  50٪أو أكثــر مــن قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه) ،تمثــل نســبة  40%أو أكثــر مــن فئــة معينــة مــن األســهم
مــن فئــة معينــة مــن األســهم المتمتعــة بحقــوق التصويــت ،والمدرجــة فــي الســوق ،فلمجلــس الهيئــة التــي تتمتــع بحقــوق التصويــت ،التصــرف فــي أســهمه خــال األشــهر الســتة التاليــة الســتحواذه علــى
ممارســة ســلطته التقديريــة بموجــب المــادة الرابعــة والخمســين مــن نظــام الســوق المالية وذلــك بإلزام هــذه النســبة ،دون موافقــة الهيئــة المســبقة ووفقـ ًـا للشــروط التــي تحددهــا.
ذلــك الشــخص (أو األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــه) تقديــم عــرض لشــراء األســهم التــي ال يجب على أي شــخص اســتحوذ على أســهم (أو له الســيطرة على حقوق التصويت) ،من خالل صفقة
يملكهــا مــن الفئــة نفســها ،وفقـ ًـا ألحــكام المــادة الثالثــة والعشــرون مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ أو مجموعــة مــن الصفقــات (مــع األســهم المملوكــة أو المســتحوذ عليهــا أو التــي تكــون الســيطرة عليها

واألحــكام األخــرى ذات العالقــة مــن الالئحــة ،وال يشــمل االلتــزام الــوارد تقديــم عــرض فيمــا يخــص مــن قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه) ،تمثــل نســبة  40%أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي
أســهم خزينــة الشــركة المعــروض عليهــا.

أي شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق اإلفصــاح عــن ذلــك للجمهــور خــال فتــرة ال تتجــاوز نهايــة ثالــث

يــوم تــداول يلــي اليــوم الــذي بلغــت فيــه ملكيتــه النســبة المشــار إليهــا.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

العرض الجزئي

أبرز التغيرات

تم اضافة أحكام تنظم عمليات تقديم عروض جزئية لمساهمي الشركة المدرجة لالستحواذ على جزء وليس كامل أسهم الشركة
ً
ً
جزئيا.
عرضا
•يجوز للعارض – بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة -أن يقدم إلى مجلس ادارة الشركة المعروض عليها
ً
ـروطا إال بحصــول العــارض علــى الموافقــات المتعلقــة باألســهم،
•يجــب أن ال يكــون العــرض الجزئــي لغــرض تملــك نســبة  30%أو أكثــر مشـ
التــي تــؤدي (مــع األســهم المســتحوذ عليهــا أو المتفــق علــى االســتحواذ عليهــا مــن قبــل العــارض قبــل أو خــال العــرض) إلــى امتــاك العــارض
ألســهم تتمتــع بمــا نســبته  30%أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت (وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي موافقــات نظاميــة أخــرى الزمــة لتنفيــذ العــرض).
ـداء ،يجــوز لــه -بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة-
•فــي حــال حصــول العــارض علــى مســتوى موافقــة أعلــى مــن المخطــط لــه ابتـ ً
تخصيــص األســهم لمــن وافــق مــن المســاهمين بحســب حصــص ملكيتهــم الحاليــة فــي الشــركة المعــروض عليهــا
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

االستحواذ عن طريق جمعية

أبرز التغيرات

عرض مبادلة أوراق مالية لجميع أسهم الشركة المعروض عليها (االستحواذ عن طريق جمعية )
تم إضافة أحكام تتعلق بعرض مبادلة أوراق مالية لجميع أسهم الشركة المعروض عليها

يجــوز لعــارض (علــى أن يكــون شــركة مســاهمة مدرجــة) أن يقــدم عرضـ ًـا إلــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا لشــراء جميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا عــن طريــق مبادلــة أوراق

ماليــة فــي العــارض مقابــل جميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا.

مــع عــدم اإلخــال بنظــام الشــركات ،ال يكــون القــرار المتعلــق بإتمــام صفقــة االســتحواذ عــن طريــق عــرض مبادلــة أوراق ماليــة لجميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا صحيحـ ًـا إال إذا صــدر بأغلبيــة
ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادية.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

االندماج

أبرز التغيرات

تــم تضميــن قســم يتعلــق باالندمــاج فــي الالئحــة المحدثــة ،حيــث يكــون اندمــاج الشــركات المدرجــة إمــا عــن طريــق الضم
او عــن طريــق انشــاء كيــان قانونــي جديــد ،ويتــم فيــه اتبــاع ضوابــط العــروض المذكــورة فــي الالئحــة
االندماج عن طريق الضم

A

=

B

االندماج عن طريق إنشاء كيان قانوني جديد

+

A

C

=

B

+

A

ـواء أكانــت الشــركة قــد يتــم االندمــاج عــن طريــق إنشــاء كيــان قانونــي جديــد تندمــج فيــه الشــركة المندمجــة وشــركة أخــرى
قــد تندمــج الشــركة مــع كيــان اخــر عــن طريــق الضــم مــن قبــل الشــركة الدامجــة ،سـ ً
الدامجــة مدرجــة اســهمها فــي الســوق أم غيــر مدرجــة
مندمجــة معهــا فــي هــذا الكيــان القانونــي الجديــد،
•يتم تقديم عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كل اسهم مساهمي الشركة المندمجة من قبل الشركة الدامجة

•يجب على الكيان القانوني الجديد تقديم عرض لمبادلة أوراق مالية لشراء كل أسهم مساهمي الشركة المندمجة

•تعــرض االســهم الجديــدة فــي الشــركة الدامجــة علــى مســاهمي الشــركة المندمجــة وتصــدر لهــم وفقـ ًـا ألحــكام نظــام

•تصدر اسهم في الكيان الجديد لمساهمي الشركة المندمجة والشركة األخرى المندمجة معها في هذا الكيان

الســوق الماليــة ونظــام الشــركات ولوائحهمــا التنفيذيــة

•عنــد اإلتمــام الناجــح للعــرض وإتمــام صفقــة االندمــاج ،تحــول أصــول الشــركة المندمجــة والشــركة األخــرى المندمجــة معهــا

•يتم نقل أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة

إلــى الكيــان القانونــي الجديــد،

•ستســتمر الشــركة الدامجــة فــي الوجــود ،ويبقــى إدراج الشــركة الدامجــة فــي حــال كانــت مدرجــة  ،أمــا الشــركة المندمجــة

•ســتنقضي الشــركة المندمجــة والشــركة األخــرى المندمجــة معهــا  ،وســيلغى إدراج أســهم الشــركة المندمجــة فــي الســوق

فســتنقضي وســيلغى إدراج أســهمها فــي الســوق.

وفقـ ًـا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة.
•يجــب علــى الكيــان القانونــي الجديــد الــذي يرغــب فــي إدراج أســهمه فــي الســوق أن يقــدم طلبـ َـا جديـ ً
ـدا إلدراج أســهم
ُ
وفقــا ألحــكام نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.
الكيــان الجديــد إلــى الهيئــة
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الئحة اإلندماج واإلستحواذ
أبرز التغيرات في مشروع الئحة االندماج واالستحواذ
مقارنة بالالئحة السابقة
ً
المحدثة  /المعدلة

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -األحكام العامة

أبرز التغيرات

تــم وضــع تعاريــف أوضــح لعــدد مــن ممارســات نشــاط االندمــاج واالســتحواذ كإضافــة
شــرح لحــاالت التصــرف باالتفــاق .وحــاالت لتصنيــف االطــراف ذوي العالقــة.
كما تم تضمين تعريف العرض ليشمل اآلتي:
أي عــرض عــام -باســتثناء العــروض المقدمــة مــن ذات الشــركة المعــروض عليهــا خاضــع
لالئحــة االندمــاج واالســتحواذ ومقــدم لــج ميــع حاملــي األســهم التــي تتمتــع بحــق –
التصويــت ،فــي الشــركة المعــروض عليهــا ،وذلــك ألي مــن الغرضيــن اآلتييــن:
شراء أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.
تفعيل االندماج مع الشركة المعروض عليها.
أي إشــارة فــي الئحــة االندمــاج واالســتحواذ إلــى مصطلــح “عــرض” ،أو “عــرض
محتمــل” ،يقصــد بهــا أي مــن اآلتــي:
أ .اندماج أو اندماج محتمل.
ب .عرض لغرض السيطرة ،أو عرض محتمل لغرض السيطرة .
ج .عرض جزئي أو عرض جزئي محتمل

الالئحة الجديدة

تتضمن تعريفات لهذه
المصطلحات.

الالئحة السابقة

ال تتضمــن تعريفــات لعــدد مــن المصطلحــات ،كحقــوق
التصويــت ،حــاالت التصــرف باالتفــاق ،الحــاالت التــي
تنطــوي علــى وجــود أطــراف ذوي عالقــة ،و اســتقاللية
المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ،تعريــف
العــرض وفتــرة العــرض ،وتعريــف االندمــاج.

عنوان المادة

تعريفات
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم توضيــح أن أي إشــارة إلــى مصطلــح شــخص أو
أشــخاص ينطبــق علــى صناديــق االســتثمار الخاصــة.

يغطــي نطــاق تطبيــق الالئحــة صناديــق االســتثمار
ً
ً
خاصــا.
طرحــا
المطروحــة وحداتهــا

لــم يغطــي نطــاق التطبيق صناديق االســتثمار المطروحة
ً
ً
خاصا.
طرحا
وحداتهــا

عنوان المادة

نطاق التطبيق
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

مادة جديدة

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

•أشــارت الالئحــة الجديــدة إلــى أهميــة توافــق اإلعالنــات
مــع التعليمــات الخاصــة باإلعالنــات التــي تصدرهــا
الهيئــة.
•كمــا وضحــت أنــه يمكــن لألطــراف التــي ليســت أعضــاء
فــي الســوق اإلعــان مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
للســوق أو مــن خــال الموقــع اإللكترونــي لمــزود
خدمــات المعلومــات التنظيمــي.

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم إضافــة مــادة جديــدة تحــت عنــوان أحــكام عامــة متعلقة
باإلعــان ،نصت علــى اآلتي:
•يجــب أن يكــون أي إعــان أو تصريــح يتعلــق بعــرض
ً
وفقــا لهــذه
أو صفقــة بيــع وشــراء خاصــة مطلــوب
ً
ً
وصحيحــا وغيــر مضلــل ،وأن
وواضحــا
كامــا
الالئحــة،
ً
ً
متوافقــا مــع التعليمــات الخاصــة باإلعالنــات
يكــون
التــي تصدرهــا الهيئــة وأحــكام هــذه الالئحــة.
•يجــوز ألطــراف العــرض أو صفقــات البيــع و الشــراء
الخاصــة – مــن غيــر شــركات المســاهمة المدرجــة –
المطلــوب منهــم اإلعــان بموجــب هــذه الالئحــة،
وليســوا أعضــاء فــي الســوق ،القيــام بذلــك مــن خــال
الموقــع اإللكترونــي للســوق أو مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي لمــزود خدمــات المعلومــات التنظيمــي.

لــم تتضمــن الالئحــة الســابقة أحكامــا عامــة متعلقــة
باإلعــان ،مثــل اإلشــارة إلــى تعليمــات إعالنــات الشــركة
المدرجــة أو كيفيــة اإلعــان بالنســبة لألطراف التي التعد
أعضــاء فــي الســوق.

عنوان المادة

أحكام عامة
متعلقة باإلعالن

هيئة السوق المالية

15

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

مادة جديدة

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تضميــن الالئحــة المحدثــة بفصــل كامــل يتعلــق
بصفقــات البيــع والشــراء الخاصــة وتوضيــح االجــراءات
وااللتزامــات المترتبــة عليهــا.

كامــا عــن ضوابــط صفقــات البيــع
فصــا
تضمنــت
ً
ً
والشــراء الخاصــة  ،تضمــن مــا يلــي:
•المفاوضات بين المساهم البائع والعارض
•إبالغ الشركة المعروض عليها
•الحصــول علــى معلومــات ســرية متعلقــة بالشــركة
المعــروض عليهــا
•اإلعالنات
•الحظر والقيود على التعامالت
•تعيين المستشارين القانونيين والماليين
•انطباق احكام العروض
•سعر الشراء
•االستثناء من الئحة طرح األوراق المالية

لــم تتضمــن أحــكام تنظــم عمليــات البيــع والشــراء الخاصــة
(التفاوضية).

عنوان المادة

ضوابط صفقات البيع
والشراء الخاصة
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

وضحــت الالئحــة الجديــدة توقيــت تقديم العرض لمجلس
إدارة الشــركة المعروض عليها.
كمــا تــم اإلشــارة إلــى اهميــة أن يوضــح العــرض أو
التفــاوض األولــي فــي شــأنه ،هويــة المســاهمين الكبــار
لــدى العــارض أو العــارض المحتمــل وأي أشــخاص آخريــن
يتصرفــون باالتفــاق معهــم.

الالئحة الجديدة

المادة السادسة عشرة :إبالغ الشركة المعروض عليها
•يجــب تقديــم العــرض إلــى مجلــس إدارة الشــركة
المعــروض عليهــا أو مستشــاريها قبــل أو بحــد أقصــى
وقــت تقديمــه إلــى مســاهمي الشــركة المعــروض
عليهــا.
•يجــب أن يوضــح العــرض ،أو التفــاوض بشــكل أولــي
فــي شــأنه ،هويــة المســاهمين الكبــار لــدى العــارض
أو العــارض المحتمــل وأي أشــخاص آخريــن يتصرفــون
باالتفــاق معهــم.
•إذا لــم يكــن العــرض ،أو التفــاوض بشــكل أولــي فــي
شــأنه ،مقدمـ ًـا مــن قبل العــارض أو العارض المحتمل،
فإنّ ــه يجــب اإلفصــاح عــن هويــة ذلــك العــارض أو
العــارض المحتمــل لمجلــس إدارة الشــركة المعــروض
عليهــا فــي بدايــة تقديــم العــرض أو التفــاوض بشــكل
أولــي فــي شــأنه.

الالئحة السابقة

عنوان المادة

المادة الخامسة :تقديم عرض
أوال لمجلــس إدارة الشــركة
•يجــب أن يقــدم العــرض
ً
المعــروض عليهــا أو لمستشــاريها.
•عند تقديم العرض (أو التفاوض بشــكل أولي بشــأنه)
من قبل شــخص خالف العارض النهائي أو المحتمل،
يجــب الكشــف لمجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
عــن هويــة العارض النهائــي أو المحتمل.
•لمجلس إدارة الشركة المعروض عليها ،عند مفاوضته
بشــأن تقديــم العــرض ،التأكــد مــن أن العــارض مؤهــل
ـا) ،لتنفيــذ العــرض بالكامل.
(وســيبقى مؤهـ ً

تقديم العرض

هيئة السوق المالية

17

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تعديــل المــادة لتســتثني اإلعــان فــي حــال القيــام
بدراســة صفقــة اســتحواذ محتمــل تــم التفــاوض بشــأنها
بشــكل أولــي مــع الشــركة المحتمــل تقديــم عــرض لهــا،
وتوصــل الطرفــان إلــى اتفــاق أولــي بتقديــم العــرض.

تضمنــت حــاالت اإلعــان فــي الالئحــة الجديــدة أن يكــون
اإلعــان للجمهــور إلزاميـ ًـا عنــد وجــود نيــة مؤكــدة لتقديــم
عــرض ،او فــي حــال االلتــزام بتقديــم عــرض وفقـ ًـا للمواد
ذات العالقــة ،أو فــي حــال تذبــذب ســعر الشــركة ،أو
فــي حــال كانــت الشــركة موضعـ ًـا للشــائعات والتوقعات،
أو عندمــا تكــون المفاوضــات أو المناقشــات المتعلقــة
باســتحواذ ذي عالقــة بأســهم مدرجــة فــي الســوق
تمثــل  30%أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة،
أو عندمــا يكــون مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة يبحــث
عــن عــارض أو عارضيــن محتمليــن ،علــى وشــك أن يتــم
تمديدهــا بموافقــة الهيئــة ،لتزيــد عــن العــدد المحــدود
مــن األشــخاص وتــم توضيــح الحــاالت بشــكل مفصــل.

تضمنــت حــاالت اإلعــان العام في المادة السادســة من
الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،أن يكــون اإلعــان إلزاميـ ًـا
عنــد قيــام أي شــركة بدراســة صفقــة اســتحواذ محتمــل
تم التفاوض بشــأنها بشــكل أولي مع الشــركة المحتمل
تقديــم عــرض لهــا ،او إذا تــم إشــعار مجلس ادارة الشــركة
المعــروض عليهــا مــن قبل مصــدر جاد بوجود نية مؤكدة،
او فــي حــال االلتــزام بتقديــم عــرض وفقـ ًـا للمــواد ذات
العالقــة ،أو فــي حــال تذبــذب ســعر الشــركة ،أو فــي حال
كانــت الشــركة موضعـ ًـا للشــائعات والتوقعــات ،أو عندمــا
تكــون المفاوضــات أو المناقشــات المتعلقــة باســتحواذ
ذي عالقــة بأســهم مدرجــة فــي الســوق تمثــل  30%أو
أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة ،أو عندمــا يكــون
مجلــس إدارة الشــركة المدرجــة يبحــث عــن عــارض محتمــل
أو أكثر ،أو اذا كان عدد العارضين المحتملين على وشك
الزيادة.

تــم حــذف متطلــب االعــان عنــد القيــام بدراســة اســتحواذ
محتمــل فــي الالئحــة المحدثة.

عنوان المادة

حاالت
اإلعالن العام
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

•حــددت الالئحــة المحدثــة أنــه يجب على العــارض مخاطبة الهيئة لغرض تقديم الجدول
الزمنــي المقتــرح للعــرض خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أيــام تلــي اليــوم الــذي تــم فيــه
اإلعــان وذلــك فــي حالــة وجــود نيــة مؤكــدة او انطبــاق احــكام العــرض االلزامــي.
•كمــا تــم تحديــد األيــام بيــن كل مرحلــة للمراحــل التــي تلــي موافقــة الهيئــة علــى
مســتند العــرض وتــم توضيــح المراحــل بشــكل ادق.
•تم إضافة مرحلة تتعلق بإمكانية مراجعة العرض ،أو نشر معلومات جديدة.
•كمــا تــم اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى العــارض إشــعار الهيئــة ،فــي أي وقــت بعد نشــر
مســتند العــرض وقبــل أن يصبــح العــرض غيــر مشــروط بالنســبة للقبــول ،أو قبــل
اجتمــاع الجمعيــة العامــة (حيثمــا ينطبــق) ،بــأي تغيــرات جوهريــة فــي مســتند العــرض
أو أي مســتند آخــر مطلــوب مــن العــارض بموجــب الالئحــة أو ظهــور مســائل مهمــة
كان يجــب تضمينهــا فــي هــذه المســتندات.

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تمــت االشــارة الــى أنــه
يجــب علــى العــارض
مخاطبــة الهيئــة لغــرض
تقديــم الجــدول الزمنــي
المقتــرح للعــرض خــال
مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أيــام
تلــي اليــوم الــذي تــم فيــه
اإلعــان.
تــم توضيــح أبــرز مراحــل
العــرض وتفاصيــل الفتــرة
الزمنيــة التــي تفصــل فيما
بيــن مراحــل العــرض.

وفقـ ًـا الــى الفقــرة (د) مــن المــادة السادســة مــن الالئحــة
الســابقة فإنــه يجــب علــى العــارض ،خــال مــده ال تتجــاوز
ً
مقترحا بشــأن
تاريــخ اإلعــان المطلــوب ،ان يقــدم للهيئــة
الجــدول الزمنــي لعمليــة االســتحواذ إلقــراره ،علــى
أن يتضمــن عــدد مــن المراحــل كموعــد تقديــم مســتند
العــرض للهيئــة وفتــرة العــرض ونحــوه.

عنوان المادة

الجدول
الزمني للعرض
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

•فــي الالئحــة الســابقة كان متطلــب تقديــم تأكيــد
مــن المستشــار المالــي بتوافــر المــوارد الكافيــة لــدى
العــارض يقتصــر علــى حــاالت اإلعــان عــن العــرض
بموجــب اإلعــان عــن العــرض االختيــاري أو اإلجبــاري.
•بينمــا فــي الالئحــة المحدثــة تــم توضيــح انــه يجــب
الحصــول علــى تأكيــد المستشــار المالــي بتوافــر
المــوارد الكافيــة لــدى العــارض لقبــول العــرض بشــكل
كامــل وذلــك فــي حــال تــم اإلعــان عــن النيــة المؤكــدة
لتقديــم عــرض.

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

نصــت الفقــرة الفرعيــة ( )3مــن الفقــرة (هـــ) مــن المــادة
الســابعة عشــرة مــن الالئحــة المحدثــة علــى التالــي:
 )3يجــب أن يشــتمل اإلعــان عــن النيــة المؤكــدة لتقديــم
عــرض علــى تأكيــد مــن المستشــار المالــي يفيــد بتوافــر
المــوارد الكافيــة لــدى العــارض لقبــول العــرض بشــكل
كامــل ،وعلــى المستشــار المالــي التصــرف بمســؤولية
وفقـ ًـا لمــا هــو وارد فــي الفقــرة (و) مــن المــادة الثالثــة
والفقــرة (د) مــن المــادة الثامنــة والثالثيــن مــن هــذه
الالئحــة ،واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة للتأكــد من توفر
المــوارد.

نصــت الفقــرة (و) مــن المــادة ( )6مــن الالئحــة الســابقة
والمتعلقــة باإلعــان عــن النيــة المؤكــدة لتقديــم عــرض
علــى التالــي:
يجــب أن يشــتمل اإلعــان عــن العــرض بموجــب المادتيــن
( )12أو (  )13من هذه الالئحة على تأكيد من المستشار
المالــي (أو مــن أي جهــة أخــرى مناســبة) يفيــد بتوافــر
المــوارد الكافيــة لــدى العــارض للقبــول الكامــل بالعــرض،
وذلــك بعــد اتخــاذ جميــع اإلجــراءات المعقولــة للتأكــد مــن
ذلــك ،وااللتــزام بمــا ورد فــي الفقــرة (د) مــن المــادة ( ،)3
والفقــرة (د) مــن المــادة (  )26مــن هــذه الالئحــة.

عنوان المادة

اإلعالن
عن النية المؤكدة
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

عنوان المادة

ُ
ً
إضافيــا علــى العــارض
قيــدا
تضمنــت الالئحــة المحدثــة
فــي حــال كونــه شــركة مدرجــة ،بحيــث ال تجيــز الالئحــة
للعــارض التعامــل فــي اوراقــه الماليــة فــي حــال وجــود
معلومــات تتعلــق بالعــرض او عــرض محتمــل أو عــرض
محتمــل تعــد بالنســبة للعــارض معلومــات مؤثــرة فــي
ســعر ورقتــه الماليــة.

نصت الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من الالئحة
المحدثــة والمتعلقــة بالقيــود علــى تعامــات العــارض
وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه علــى االتــي ’
• ال يجــوز للعــارض (وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق
معــه) -خــال فتــرة العــرض -بيــع أي ورقــة ماليــة فــي
الشــركة المعروض عليها دون الحصول على موافقة
مســبقة مــن الهيئــة .وفــي جميــع األحــوال ،ال يجــوز
البيــع بقيمــة تقــل عــن قيمــة العــرض.
•ال يجــوز للعــارض (وأي شــخص يتصــرف باالتفاق معه)
 خــال فتــرة العــرض -التعامــل فــي أي ورقــه ماليــةللعارض في حالة وجود معلومات تتعلق بالعرض أو
عــرض محتمــل تعــد بالنســبة إلــى العــارض معلومــات
مؤثــرة فــي ســعر ورقتــه الماليــة’’.

نصــت الفقــرة (ب) مــن المــادة الثامنــة مــن الالئحــة
السابقة على انه ال يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف
باالتفــاق معــه) -خــال فتــرة العــرض -بيــع أي ورقــة ماليــة
فــي الشــركة المعــروض عليهــا دون الحصــول علــى
موافقــة مســبقة مــن الهيئــة .وفــي جميــع األحــوال ،ال
يجــوز أن يتــم البيــع بقيمــة تقــل عــن قيمــة العــرض.

القيود المفروضة على
تعامالت العارض وأي
شخص يتصرف باالتفاق
معه
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

فــي الالئحــة الجديــدة تــم توضيــح دور المستشــار المالــي
للعــارض فــي التأكــد مــن إدراك المســاهم لطبيعــة
االلتزامــات الغيــر قابلــة لإللغــاء وإبــاغ الهيئــة قبــل
مخاطبــة أي مســاهم فــي الشــركة المعــروض عليهــا أو
أي مســاهم فــي العــارض بشــأن االلتزامــات غيــر القابلــة
لإللغــاء.

نصــت الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن المــادة التاســعة عشــرة
مــن الالئحــة الجديــدة علــى التالــي:
•يجــب علــى المستشــار المالــي للعــارض إبــاغ الهيئــة
قبــل مخاطبــة أي مســاهم فــي الشــركة المعــروض
عليهــا  ،أو أي مســاهم فــي العــارض فــي حــال وجــود
شــرط للحصــول علــى موافقــة مســاهمي العــارض ،
بهــدف الســعي إلــى الحصــول علــى التــزام غيــر قابــل
لإللغــاء بالموافقــة أو رفــض الموافقــة علــى العــرض.
•يجــوز ألي شــخص يســعى إلــى مخاطبــة أي مســاهم
للحصول على التزام غير قابل لإللغاء بقبول أي عرض
أو عــرض محتمــل أو رفــض الموافقــة علــى العــرض
أو العــرض المحتمــل استشــارة الهيئــة مسـ ً
ـبقا ،ويجــب
علــى المستشــار المالــي للشــركة المعــروض عليهــا
التأكــد مــن أن ذلــك المســاهم (بخــاف المســتثمر ذي
الخبرة) مدرك بشــكل كامل لطبيعة االلتزام المطلوب
الحصــول عليــه.

نصــت الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن المــادة الثامنــة من الالئحة
الســابقة على التالي:
يجــب علــى أي شــخص يســعى إلــى الحصــول مــن أي
مســاهم علــى التــزام غيــر قابــل لإللغــاء بقبــول أي عــرض
أو عرض محتمل أو االمتناع عن قبوله ،استشــارة الهيئة
ً
مسبقا .

عنوان المادة

السعي للحصول على
التزامات غير قابلة لإللغاء
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات
•وضحــت الالئحــة الجديــدة توقيــت اإلفصــاح للجمهــور عن تعامالت
أطــراف العــرض واألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معهــم
بحيــث يجــب ابــاغ الجمهــور عــن تلــك التعامــات بنهايــة ثالــث يــوم
تــداول يلــي اليــوم الــذي تمــت فيــه.
•كمــا وضحــت الالئحــة انــه توقيــت االفصــاح للجمهــور عــن تعامــات
اطــراف العــرض او أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معهــم لحســاب
ال يكــون لهــم ســلطة تقديريــة فيــه بحيــث يتــم اإلفصــاح للهيئــة
بنهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي اليــوم الــذي تمــت فيــه التعامــات
ذات الصلــة.
•تمــت إزالــة متطلــب إشــعار الهيئــة عنــد االســتحواذ خــال فتــرة
العــرض علــى نســبة  1%أو اكثــر مــن أي فئــة اوراق ماليــة فــي
العــارض او الشــركة المعــروض عليهــا.

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

نصت المادة الثانية والعشرون من الالئحة الجديدة على التالي :
أ) تعامــات أطــراف العرض واألشــخاص الذيــن يتصرفون باالتفاق
معهم
•يجــب علــى الشــركة المعــروض عليهــا (وأي شــخص يتصــرف
باالتفــاق معهــا) اإلفصــاح للجمهــور خــال فتــرة العــرض عــن
تعامالتهــا لحســابها الخــاص فــي األوراق الماليــة للعــارض (فــي
حــال كان العــارض شــركة مســاهمة مدرجــة) أو للشــركة المعــروض
عليهــا بنهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي اليــوم الــذي تمــت فيــه
التعامــات ذات الصلــة.
•يجب على العارض (وأي شخص يتصرف باالتفاق معه) اإلفصاح
للجمهــور خــال فتــرة العــرض عــن تعامالتــه لحســابه الخــاص فــي
األوراق الماليــة للشــركة المعــروض عليهــا أو للعــارض (فــي حــال
كان العــارض شــركة مســاهمة مدرجــة) بنهايــة ثالــث يــوم تــداول
يلــي اليــوم الــذي تمــت فيــه التعامــات ذات الصلــة.
ب) تعامــات أطــراف العــرض أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق
معهــم لحســاب ال يكــون لمديــره ســلطة تقديريــة فيــه
•يجــب اإلفصــاح بشــكل خــاص للهيئــة خــال فتــرة العــرض عــن
التعامــات التــي تتــم لحســاب عمــاء مــن قبل العارض أو الشــركة
المعــروض عليهــا (وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق مــع أي منهمــا)
فــي األوراق الماليــة للشــركة المعــروض عليهــا أو العــارض (فــي
حــال كان شــركة مســاهمة مدرجــة) بنهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي
اليــوم الــذي تمــت فيــه التعامــات ذات الصلــة.

نصت المادة الثانية والعشرون من الالئحة السابقة على التالي :
أ) تعامــات أطــراف العرض واألشــخاص الذيــن يتصرفون باالتفاق
معهم
يجــب اإلفصــاح للجمهــور خــال فتــرة العــرض عــن تعامــات الشــركة
المعــروض عليهــا أو العــارض( ،وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق مــع
أي منهمــا) لحســابهم الخــاص فــي األوراق الماليــة ذات العالقــة
ب) تعامــات أطــراف العــرض أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق
معهــم لحســاب ال يكــون لمديــره ســلطة تقديريــة فيــه
يجــب اإلفصــاح للهيئــة عــن التعامــات فــي األوراق الماليــة ذات
العالقــة خــال فتــرة العــرض التــي تتــم لحســاب عمــاء مــن قبــل
العــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق
مــع أي منهمــا.
ج) تعامالت المساهمين المالكين لنسبة  1%أو أكثر
يعــد حائـ ً
ـزا لحصــة يجــب اإلشــعار عنهــا ،أي شــخص يملــك خــال فتــرة
العــرض (منفـ ً
ـردا أو مــع أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) نســبة
( 1%أو أكثــر) مــن أي فئــة أوراق ماليــة فــي العــارض أو فــي الشــركة
ً
مالــكا لنســبة ( 1%أو أكثــر) مــن تلــك
المعــروض عليهــا ،أو يصبــح
األوراق الماليــة بســبب صفقــة أبرمهــا ذلــك الشــخص.

عنوان المادة

اإلفصاح عن التعامالت خالل
فترة العرض والتعويض وأي
ترتيب أخر

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تحديــد التوقيــت الــذي
يجــب علــى العــارض فيــه
تقديــم تقريــر يتضمــن جميــع
تفاصيــل صفقــات الشــراء
الخاصــة بأســهم الشــركة
المعــروض عليهــا خــال
ً
شهرا السابقة،
االثني عشر
بحيــث يجــب تقديمــه فــي
مــدة ال تتجــاوز نهايــة يــوم
التــداول الــذي يتــم اإلعــان
فيــه عــن العــرض اإللزامــي.

المادة الثالثة والعشرون  :العرض اإللزامي
تقديم التقارير إلى الهيئة
يجــب علــى العــارض ،عنــد تقديــم عــرض تنطبــق عليــه
هــذه المــادة ،تقديــم تقريــر إلــى الهيئــة يتضمــن جميــع
تفاصيــل صفقــات الشــراء الخاصــة بأســهم الشــركة
ً
شــهرا الســابقة
المعــروض عليهــا خــال االثنــي عشــر
فــي مــدة ال تتجــاوز نهايــة يــوم التــداول الــذي يعلــن فيــه
عــن العــرض اإللزامــي

المادة الثانية عشرة :العرض اإللزامي
عنــد قيــام أي شــخص (أو مجموعــة مــن األشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه) بزيــادة
ملكيتــه فــي أســهم شــركة مــن الشــركات عــن طريــق شــراء مقيــد ألســهم ،أو عــرض
مقيــد ألســهم ،بحيــث يصبــح هــذا الشــخص (أو مــن يتصرفــون باالتفاق معــه) مالكين
لنســبة ( )% 50خمســين فــي المئــة (أو أكثــر) مــن فئــة معينــة مــن األســهم المتمتعــة
بحــق التصويــت ،والمدرجــة فــي الســوق ،لمجلــس الهيئــة ممارســة ســلطاته بموجــب
المــادة ( )54مــن النظــام وذلــك بإصــدار أمــر بــأن يقــدم ذلــك الشــخص عرضـ ًـا لشــراء
األســهم التــي ال يملكهــا مــن الفئــة نفســها ،وفقـ ًـا للشــروط واألحــكام المحــددة فــي
هــذه المــادة واألحــكام األخــرى ذات العالقــة مــن هــذه الالئحــة
تقديم التقارير للهيئة
عنــد تقديــم عــرض تنطبــق عليــه هــذه المــادة ،يجــب علــى العــارض تقديم تقريــر للهيئة
يتضمــن جميــع تفاصيــل صفقــات الشــراء الخاصــة بأســهم الشــركة المعــروض عليهــا
خــال االثنــي عشــر شـ ً
ـهرا الســابقة.

عنوان المادة

العرض اإللزامي

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

مادة جديدة

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات
•تــم االســتعاضة عــن احــكام العــرض االختيــاري الموجــودة فــي الالئحــة
الســابقة بضوابــط االســتحواذ علــى أســهم تمثــل نســبة  40%أو أكثــر مــن
حقــوق التصويــت .بحيــث يلتــزم الشــخص الــذي اســتحوذ علــى اســهم (مــع
األســهم المملوكــة أو المســتحوذ عليهــا أو التــي تكــون الســيطرة عليهــا
مــن قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه) ،تمثــل نســبة  40%أو أكثــر
مــن فئــة معينــة مــن األســهم التــي تتمتــع بحــق التصويــت بالتالــي:
•فترة حظر لمدة الستة اشهر التي تلي استحواذه على هذه النسبة.
•االفصــاح للجمهــور عــن تفاصيــل الزيــادة وعــدد مــن المعلومــات المطلوبــة
بموجــب المادة.
•باإلضافــة الــى انــه يجــب علــى الشــركة المعــروض عليهــا االفصــاح عــن
تلــك الزيــادة خــال فتــرة ال تتجــاوز نهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي اليــوم
الــذي تــم فيــه االعــان مــن قبــل العــارض عــن تفاصيــل الزيــادة

الالئحة الجديدة
•المــادة الرابعــة والعشــرون :القيــود علــى االســتحواذ علــى أســهم تمثــل
نســبة  40%أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت.
•أ) ال يجــوز ألي شــخص اســتحوذ علــى أســهم (أو لــه الســيطرة علــى
حقــوق التصويــت) ،مــن خــال صفقــة أو مجموعــة مــن الصفقــات (مــع
األســهم المملوكــة أو المســتحوذ عليهــا أو التــي تكــون الســيطرة عليهــا
مــن قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه) ،تمثــل نســبة  40%أو أكثــر
مــن فئــة معينــة مــن األســهم التــي تتمتــع بحقــوق التصويــت ،التصــرف
فــي أســهمه خــال األشــهر الســتة التاليــة الســتحواذه علــى هــذه النســبة،
دون موافقــة الهيئــة المســبقة ووفقـ ًـا للشــروط التــي تحددهــا.
•ب) يجــب علــى أي شــخص اســتحوذ علــى أســهم (أو لــه الســيطرة علــى
حقــوق التصويــت) ،مــن خــال صفقــة أو مجموعــة مــن الصفقــات (مــع
األســهم المملوكة أو المســتحوذ عليها أو التي تكون الســيطرة عليها من
قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه) ،تمثــل نســبة  40%أو أكثــر مــن
حقــوق التصويــت فــي أي شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق اإلفصــاح
عــن ذلــك للجمهــور خــال فتــرة ال تتجــاوز نهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي
اليــوم الــذي بلغــت فيــه ملكيتــه النســبة المشــار إليهــا ،علــى أن يتضمــن
اإلفصــاح بحــد أدنــى مــا يلــي...
•ج) يجــب علــى الشــركة المعــروض عليهــا ،بعــد اســتحواذ شــخص علــى
أســهم (أو لــه الســيطرة علــى حقــوق التصويــت) ،مــن خــال صفقــة أو
مجموعــة مــن الصفقــات (مــع األســهم المملوكــة أو المســتحوذ عليهــا
أو التــي تكــون الســيطرة عليهــا مــن قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق
معــه) ،تمثــل نســبة  40%أو أكثــر ،اإلفصــاح عــن ذلــك للجمهــور خــال
فتــرة ال تتجــاوز نهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي اليــوم الــذي تــم فيــه اإلعــان
بموجــب الفقــرة (ب) مــن هــذه المــادة ،علــى أن يتضمــن اإلفصــاح

الالئحة السابقة
•المادة الثالثة عشرة :العرض االختياري
•فــي حــال اســتحواذ شــخص علــى أســهم ،مــن خــال صفقــة أو مجموعــة
مــن الصفقــات ،تتمتــع (مــع األســهم المملوكــة أو المســتحوذ عليهــا أو
التــي تكــون الســيطرة عليهــا مــن قبــل أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه)
بنسبة ( 30%أو أكثر) من حقوق التصويت في أي شركة مدرجة أسهمها
فــي الســوق أو امتــاك شــخص مــع أشــخاص يتصرفــون باالتفــاق معــه،
نســبة ال تزيــد علــى  30%مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة مدرجــة
أســهمها فــي الســوق ،وقيــام ذلــك الشــخص (أو أي شــخص يتصــرف
باالتفــاق معــه) باالســتحواذ علــى أســهم إضافيــة فــي الشــركة ذاتهــا
يــؤدي إلــى زيــادة نســبته فــي حقــوق التصويــت إلــى مــا يزيــد علــى 30%
•فإنــه يجــوز لذلــك الشــخص (أو األشــخاص حســب الحــال) تقديــم عــرض،
وفقـ ًـا لألحــكام ذات العالقــة مــن هــذه الالئحــة ،إلــى مالكــي أي فئــة مــن
أســهم رأس المــال ،ســواء أكانــت تتمتــع بحــق التصويــت أم ال ،وكذلــك
إلــى مالكــي أي فئــة مــن األســهم التــي تتمتــع بحــق التصويــت مــن غيــر
أســهم رأس المــال فــي الشــركة المعــروض عليهــا .ويجــب تقديــم عــرض
متســاو إلــى الفئــات المختلفــة مــن أســهم رأس المــال ،وأن تستشــار
ٍ
الهيئــة فــي هــذا الخصــوص مسـ ً
ـبقا.

عنوان المادة

العرض االختياري

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

مادة جديدة

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

ً
أحكاما تنظم العرض الجزئي.
تضمنت الالئحة المحدثة

الالئحة الجديدة

المادة الخامسة والعشرون :العرض الجزئي
أ) يجــوز للعــارض  -بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة
ً
عرضــا
 أن يقــدم إلــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــاجزئيـ ًـا.
ب) يجــب أن ال يكــون العــرض الجزئــي لغــرض تملــك نســبة

الالئحة السابقة

عنوان المادة

ً
احكامــا تنظــم العــروض
لــم تتضمــن الالئحــة الســابقة
الجزئيــة .
العرض االختياري

ً
مشــروطا إال بحصــول العــارض علــى الموافقــات
 30%أو أكثــر
المتعلقــة باألســهم ،التــي تــؤدي (مــع األســهم المســتحوذ عليهــا
أو المتفــق علــى االســتحواذ عليهــا مــن قبــل العــارض قبــل أو
خــال العــرض) إلــى امتــاك العــارض ألســهم تتمتــع بمــا نســبته
 30%أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت (وذلــك فــي حــال عــدم وجــود
أي موافقــات نظاميــة أخــرى الزمــة لتنفيــذ العــرض).
ج) فــي حــال حصــول العــارض علــى مســتوى موافقــة أعلــى مــن
ـداء ،يجــوز لــه -بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئة
المخطــط لــه ابتـ ً

المســبقة -تخصيــص األســهم لمــن وافــق مــن المســاهمين
بحســب حصــص ملكيتهــم الحاليــة فــي الشــركة المعــروض عليهــا.
د) يخضــع العــرض الجزئــي لجميــع أحــكام هــذه الالئحــة بمــا فــي
ذلــك المــادة الثالثــة والعشــرون مــن هــذه الالئحــة.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

مادة جديدة

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

ً
أحكامــا تنظــم عــرض مبادلــة
تضمنــت الالئحــة المحدثــة
أوراق ماليــة لجميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا

المــادة السادســة والعشــرون :عــرض مبادلــة أوراق ماليــة
لجميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا
•أ) يجــوز لعــارض (علــى أن يكــون شــركة مســاهمة) أن
ً
عرضــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض
يقــدم
عليهــا لشــراء جميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا
عــن طريــق مبادلــة أوراق ماليــة فــي العــارض مقابــل
جميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا.
•ب)يخضــع عــرض مبادلــة أوراق ماليــة لـــجميع أســهم
الشــركة المعــروض عليهــا لجميــع أحــكام هــذه الالئحــة
باســتثناء أحــكام الفقــرات الفرعيــة (/1و)/1( ،ز)/1( ،ح)،
(/1ط)/1( ،ي)/1( ،ك)/1( ،ل)/1( ،م) )3( ،)2( ،من الفقرة
(ج) مــن المــادة الســابعة عشــرة مــن هــذه الالئحــة.
•ج) مــع عــدم اإلخــال بنظــام الشــركات ،ال يكــون القــرار
المتعلــق بإتمــام صفقــة االســتحواذ عــن طريــق عــرض
مبادلــة أوراق ماليــة لجميــع أســهم الشــركة المعــروض
عليهــا صحيحـ ًـا إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم
الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

لــم تتضمــن احــكام تتعلــق بعــروض مبادلــة أوراق ماليــة
لجميــع أســهم الشــركة المعــروض عليهــا

عنوان المادة

عرض مبادلة أوراق مالية
لجميع أسهم الشركة
المعروض عليها
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات
•تــم إضافــة ضوابــط تخــص اإلعــان عــن نتيجــة القبــول بحيــث يتضمــن االعــان عــن
مــا إذا كان العــرض قــد وصــل إلــى مســتوى القبــول المطلــوب وذلــك ُلي َ
علــن عــن

الالئحة الجديدة
المادة السابعة والعشرون :شرط القبول

الالئحة السابقة
المادة الرابعة عشرة :شرط القبول

•مــع مراعــاة الفقــرة (أ) مــن المــادة الخامســة والعشــرين مــن هــذه الالئحــة ،يجــب فــي

يجــب فــي أي عــرض ألســهم رأس المــال المتمتعــة بحقــوق التصويــت الــذي قــد يــؤدي

أي عــرض لغــرض الســيطرة – خاضــع ألحــكام المــادة الثالثــة والعشــرين مــن هــذه

فــي حــال قبولــه بالكامــل إلــى امتــاك العــارض ألســهم تتمتــع بنســبة تزيــد علــى

يتعيــن علــى العــارض المحافظــة أو تخفيــض مســتوى القبــول.

الالئحــة  -لألســهم المتمتعــة بحقــوق التصويــت – الــذي قــد يــؤدي فــي حــال قبولــه

 90%مــن حقــوق التصويــت فــي الشــركة المعــروض عليهــا

•ووضحــت المــادة انــه يجــب ان يكــون العــرض المقــدم لالســتحواذ علــى كامــل أســهم

بالكامــل إلــى امتــاك العــارض ألســهم تتمتــع بنســبة تزيــد علــى  90%مــن حقــوق

 -أال يكــون أو يتــم اإلعــان عنــه كعــرض غيــر مشــروط بالنســبة للقبــول ،إال إذا اســتحوذ

ً
مشــروطا فقــط بحصــول العــارض علــى الموافقــات
الشــركة المعــروض عليهــا

التصويــت فــي الشــركة المعــروض عليهــا (بمــا فــي ذلــك اندمــاج الشــركة المعروض

العــارض أو وافــق علــى االســتحواذ (ســواء بموجــب العــرض أو غيــره) علــى أســهم

المتعلقــة باألســهم ،التــي تــؤدي (مــع األســهم المســتحوذ عليهــا أو المتفــق علــى

عليهــا)  -أن ال يكــون أو أن يتــم اإلعــان عنــه كعــرض غيــر مشــروط بالنســبة للقبــول،

تتمتــع بمــا يزيــد علــى  % 50مــن حقــوق التصويــت

االســتحواذ عليهــا مــن قبــل العــارض قبــل أو خــال العــرض) إلــى امتــاك العــارض

إال إذا اســتحوذ العــارض أو وافــق علــى االســتحواذ (ســواء بموجــب العــرض أو

العائدة:

(أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) ألســهم تتمتــع بمــا يزيــد علــى نســبة 50%

غيــره) علــى أســهم تتمتــع بمــا يزيــد علــى  50%مــن حقــوق التصويــت العائــدة ألي

•ألسهم رأس المال العادية فقط.

مــن حقــوق التصويــت.

فئــة مــن فئــات أســهم الشــركة المعــروض عليهــا.

•وألسهم رأس المال العادية وغير العادية مجتمعة.

ً
عرضــا لغــرض
•كمــا تــم توضيــح أنــه يجــوز للشــركة المعــروض عليهــا ان ال تقبــل

•يجــب أن ينــص أي إعــان مقــدم بموجــب المــادة الثانيــة والثالثــون مــن هــذه الالئحــة

الســيطرة فيمــا يتعلــق بأســهم الخزينــة إلــى أن يصبــح العــرض غير مشــروط بالنســبة

علــى مــا إذا كان العــرض قــد وصــل إلــى مســتوى القبــول المطلــوب وذلــك ُلي َ
علــن

القبــول غيــر المشــروط  ،ومــا إذا كان العــرض مــا زال مفتوحـ ًـا للقبــول ومــا اذا كان

للقبــول.

عنوان المادة

شرط القبول

ً
ـموحا بــه وفــق الجــدول الزمنــي للعــرض)،
عــن القبــول غيــر المشــروط (إذا كان مسـ
ً
مفتوحــا للقبــول ،و مــا إذا كان يتعيــن علــى العــارض
ومــا إذا كان العــرض مــا زال
المحافظــة أو تخفيــض مســتوى القبــول.
•يجــب أن يكــون العــرض المقــدم لالســتحواذ علــى كامــل أســهم الشــركة المعــروض
ً
مشــروطا فقــط بحصــول العــارض علــى الموافقــات المتعلقــة باألســهم،
عليهــا
التــي تــؤدي (مــع األســهم المســتحوذ عليهــا أو المتفــق علــى االســتحواذ عليهــا مــن
قبــل العــارض قبــل أو خــال العــرض) إلــى امتــاك العــارض (أو أي شــخص يتصــرف
باالتفــاق معــه) ألســهم تتمتــع بمــا يزيــد علــى نســبة  50%مــن حقــوق التصويــت.
•ال يجــوز للشــركة المعــروض عليهــا أن تقبــل عرضـ ًـا لغــرض الســيطرة فيمــا يتعلــق
بأســهم الخزينــة إلــى أن يصبــح العــرض غيــر مشــروط بالنســبة للقبــول.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

وضحــت المــادة المتعلقــة بالعــرض غيــر النقــدي أنــه فــي
حــال تقديــم العــارض إلــى المســاهمين فــي الشــركة
ً
أســهما فــي شــركة العــارض أو كان
المعــروض عليهــا
المقابــل غيــر نقــدي فإنــه يجــب علــى العــارض تقديــم
ً
تقييمــا للمقابــل غيــر النقــدي مــن قبــل
تقريــر يتضمــن
المستشــار المالــي للعــارض ،ويجــب عليــه اإلفصــاح عنه.

نصــت المــادة الثامنــة والعشــرون فــي الفقــرة (ج) منهــا
علــى مــا يلــي:
ج) العرض غير النقدي
إذا كان العــارض شــركة ،فيجــوز لــه تقديــم عــرض يشــمل
مقابــل غيــر نقــدي بشــكل كامــل أو جزئــي (ويشــمل ذلــك
إصــدار أســهم مــن العــارض إلــى مســاهمي الشــركة
المعــروض عليهــا) وفقـ ًـا للشــروط اآلتيــة:
•يجــب أن يعامــل العــارض جميــع المســاهمين مــن
الفئــة ذاتهــا فــي الشــركة المعــروض عليهــا معاملــة
متســاوية.
•فــي حــال تقديــم العــارض إلــى المســاهمين فــي
الشــركة المعــروض عليهــا أسـ ً
ـهما فــي شــركة العــارض
أو كان المقابــل غيــر النقــدي فإنــه يجــب علــى العــارض
ً
تقييمــا للمقابــل غيــر النقــدي
تقديــم تقريــر يتضمــن
مــن قبــل المستشــار المالــي للعــارض ،ويجــب عليــه
اإلفصــاح عنــه وفقــا للفقــرة (و) مــن المــادة الثامنــة
والثالثيــن مــن هــذه الالئحــة.

نصــت المــادة الخامســة عشــرة والمتعلقــة بطريقــة
الســداد فــي الفقــرة (ج) منهــا علــى مــا يلــي:
ج) العرض غير النقدي
إذا كان العارض شركة ،فيجوز له تقديم عرض غير نقدي
يشــمل إصــدار أســهم لمســاهمي الشــركة المعــروض
عليهــا وفقـ ًـا لآلتــي:
•أن يعامــل العــارض جميــع المســاهمين مــن الفئة ذاتها
في الشــركة المعروض عليها المعاملة نفســها.
ً
عرضــا للمســاهمين فــي
•فــي حــال تقديــم العــارض
الشــركة المعــروض عليهــا لتملــك أســهم فــي العــارض
بخصم يزيد على  % 20من الســعر الســوقي للســهم
المحــدد فــي تاريــخ العــرض ،فيجــب أن يدفــع العــارض
نســبة ال تقــل عــن  % 50مــن المبلــغ المســتحق
للمســاهمين نقـ ً
ـدا ،مــا لــم يتفــق مجلســا إدارة كل مــن
العــارض والشــركة المعــروض عليهــا علــى خــاف ذلــك.

عنوان المادة

طريقة السداد
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تم إضافة متطلب ان ال يخضع العرض لشروط متعلقة
بالتمويل.

نصت المادة التاسعة والعشرون على ما يلي:
•يجــب أن ال يخضــع العــرض لشــروط تعتمــد فقــط علــى
قــرارات غيــر موضوعيــة للعــارض أو الشــركة المعروض
عليهــا ،أو مجلــس إدارة أي منهمــا ،أو أن يكــون تحقيــق
تلــك الشــروط خاضعـ ًـا آلرائهــم.
•يجب أن ال يخضع العرض لشروط متعلقة بالتمويل.

نصت المادة السابعة عشرة على ما يلي:
•يجــب أال يخضــع العــرض لشــروط تعتمــد فقــط علــى
قــرارات غيــر موضوعيــة ألعضــاء مجلــس إدارة العــارض
أو مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا أو أن يكــون
تحقيــق تلــك الشــروط خاضعـ ًـا آلرائهــم.

عنوان المادة

الشروط غير الموضوعية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تعديــل الوقــت المقــرر لإلعــان عــن

نصــت المــادة الثانيــة والثالثــون والمتعلقــة باإلعــان عــن نتيجــة القبــول فــي الفقــرة (أ)

نصــت المــادة العشــرون والمتعلقــة باإلعــان عــن نتيجــة القبــول

نتيجــة القبــول بحيــث يكــون قبــل نصــف

منهــا علــى مــا يلــي:

فــي الفقــرة (أ) منهــا علــى مــا يلــي:

ســاعة مــن الوقــت المقــرر الفتتــاح
الســوق.

•التوقيت والمحتويات

•التوقيت والمحتويات

يجــب علــى العــارض اإلعــان عــن نتيجــة قبــول العــرض قبــل نصــف ســاعة مــن الوقــت

يجــب علــى العــارض اإلعــان عــن نتيجــة قبــول العــرض ،قبــل

المقــرر الفتتــاح الســوق وبمــا ال يتجــاوز اليــوم التالــي للموعــد المحــدد النتهــاء العــرض،

ســاعتين مــن الوقــت المقرر الفتتاح الســوق وبمــا ال يتجاوز اليوم

أو اليــوم التالــي بعــد أن يصبــح العــرض أو يتــم اإلعــان عنــه بأنــه غيــر مشــروط بالنســبة

التالــي للموعــد المحــدد النتهــاء العــرض ،أو اليــوم التالــي بعــد أن

للقبــول ،أو اليــوم التالــي لتعديــل العــرض أو تمديــده  ،علــى أن يحــدد اإلعــان العــدد

يصبــح العــرض ،أو يتــم اإلعــان عنــه ،بأنــه غيــر مشــروط بالنســبة

اإلجمالــي لألســهم والحقــوق المترتبــة عليهــا وفقـ ًـا لآلتــي:

للقبــول ،أو اليــوم التالــي لتعديــل العــرض أو تمديــده .ويجــب

•األسهم التي تم الحصول بشأنها على قبول العرض.

أن يحــدد اإلعــان العــدد اإلجمالــي لألســهم والحقــوق المترتبــة

•األسهم المملوكة للعارض قبل فترة العرض.

عليهــا وفقـ ًـا لآلتــي:

•األســهم التــي تــم االســتحواذ عليهــا أو االتفــاق علــى االســتحواذ عليهــا خــال فتــرة

•األسهم التي تم الحصول بشأنها على قبول العرض.

العــرض.

•األسهم المملوكة للعارض قبل فترة العرض.

•ويجب أن يحدد اإلعالن النسب المئوية لكل فئات أسهم رأس مال ذات العالقة.

•األسهم التي تم االستحواذ عليها أو االتفاق على االستحواذ

عنوان المادة

اإلعالن عن
نتيجة القبول

عليهــا خالل فترة العرض.
•ويجــب أن يحــدد اإلعــان النســب المئويــة لــكل فئــات أســهم
رأس مــال ذات العالقــة.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

عنوان المادة

تــم تعديــل المــادة المتعلقــة باســتخدام الــوكاالت
والصالحيــات األخــرى المتعلقــة بالقبــول بحيــث يجــوز
للعــارض ان يطلــب مــن مســاهم كشــرط لقبولــه العــرض
تعييــن وكيــل للتصويــت نيابــة عنــه فيمــا يتعلــق بأســهمه
في الشــركة المعروض عليها أو أن يطلب منه ممارســة
حقــوق أخــرى ،أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر يتعلق بتلك األســهم
وذلــك فــي حــال كان ذلــك مطلوبـ ًـا بعــد اإلعــان عــن أن
العرض غير مشــروط بالنســبة للقبول ومنح وكالة لصالح
العــارض فيمــا يتعلــق بنقــل أســهم الشــركة المعــروض
عليهــا.

نصــت المــادة الثالثــة والثالثــون والمتعلقــة باســتخدام
الــوكاالت والصالحيــات األخــرى المتعلقــة بالقبــول علــى
مــا يلــي:
•ال يجوز للعارض أن يطلب من مســاهم كشــرط لقبوله
العــرض تعييــن وكيــل للتصويــت نيابــة عنــه فيمــا يتعلق
بأســهمه فــي الشــركة المعــروض عليهــا ،أو أن يطلــب
منــه ممارســة حقــوق أخــرى ،أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر
يتعلــق بتلــك األســهم ،مــا لــم يكــن ذلــك مطلوبـ ًـا بعــد
اإلعــان عــن أن العــرض غيــر مشــروط بالنســبة للقبــول
ومنــح وكالــة لصالــح العــارض فيمــا يتعلــق بنقــل أســهم
الشــركة المعــروض عليهــا.

نصــت المــادة الحاديــة والعشــرون والمتعلقــة اســتخدام
الــوكاالت والصالحيــات األخــرى المتعلقــة بالقبــول علــى
مــا يلــي:
•ال يجــوز للعــارض الطلــب مــن مســاهم كشــرط لقبولــه
العــرض تعييــن وكيــل للتصويــت نيابــة عنــه فيمــا يتعلق
بأســهمه فــي الشــركة المعــروض عليهــا ،أو أن يطلــب
منــه ممارســة حقــوق أخــرى ،أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر
يتعلــق بتلــك األســهم.

استخدام الوكاالت
والصالحيات األخرى
المتعلقة بالقبول
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة السابقة

الالئحة الجديدة

تــم إضافــة أنــه اذا كان اإلعــان أو الوثيقــة أو البيــان المنشــور

المادة الرابعة والثالثون :المعلومات المتعلقة بالعرض

المادة الثانية والعشرون :المعلومات المتعلقة بالعرض

بخصــوص عــرض يحتــوي علــى مشــورة أو رأي أو تقريــر أو تقييــم

أ-معيار العناية

أ -معيار العناية

مســتقل تــم إعــداده مــن قبــل مستشــارين خارجييــن ،بــأن يشــتمل

•يجــب أن يكــون أي إعــان أو وثيقــة أو بيــان متعلــق بالعــرض

•يجب أن تكون كل وثيقة أو إعالن أو بيان متعلق بالعرض صدر

بــأن كل األطــراف
ذلــك اإلعــان أو الوثيقــة علــى نــص يفيــد
ّ

ً
ـتوفيا لمعاييــر الدقــة والعنايــة
صــدر خــال فتــرة العــرض ،مسـ

ً
مســتوفيا لمعاييــر الدقــة والعنايــة كمــا
خــال فتــرة العــرض،

ً
وفقــا للنظــام ولوائحــه
كمــا هــو الحــال فــي أي نشــرة إصــدار

هــو الحــال فــي أي نشــرة إصــدار ،وأن تقــدم تلــك المعلومــات

المســتقلين) وافقــوا (دون ســحب هــذه الموافقــة) علــى تضمين

التنفيذيــة ،وأن تقــدم تلــك المعلومــات بطريقــة مناســبة

بطريقة مناســبة وعادلة ،ســواء صدرت عن الشــركة المعروض

مشــورتهم أو تقريرهــم أو رأيهــم حيثمــا ينطبــق فــي الوثيقة ذات

وعادلــة ،ســواء صــدرت عــن الشــركة المعــروض عليهــا أم

عليهــا أو العــارض أو مستشــاريهما المالييــن.

العالقــة بالشــكل والســياق المذكوريــن.

العــارض أم مستشــاريهما المالييــن.

(كالمستشــارين المالييــن أو المراجعيــن الخارجييــن أو المقيميــن

عنوان المادة

المعلومات
المتعلقة بالعرض

•إذا كان اإلعــان أو الوثيقــة أو البيــان المنشــور بخصوص عرض
يحتــوي علــى مشــورة أو رأي أو تقريــر أو تقييــم مســتقل أعـ ّـده

مستشــارون خارجيــون ،فيجــب أن يشــتمل ذلــك اإلعــان أو
بــأن كل األطــراف (كالمستشــارين
الوثيقــة علــى نــص يفيــد ّ

المالييــن أو المراجعيــن الخارجييــن أو المقيميــن المســتقلين)
وافقــوا (دون ســحب هــذه الموافقــة) على تضمين مشــورتهم
أو تقريرهم أو رأيهم (حيثما ينطبق) في الوثيقة ذات العالقة
بالشــكل والســياق المذكوريــن.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تعديــل المــادة ليصبــح تقديــم الوثائــق المرســلة
لوســائل االعــام فــي حــال تــم طلــب ذلــك مــن قبــل
الهيئــة والمستشــارين الماليــن لألطــراف ذات العالقــة.

المادة الرابعة والثالثون :المعلومات المتعلقة بالعرض
ج) توزيع الوثائق واإلعالنات وتوفيرها
•يجــب تزويــد الهيئــة والمستشــارين المالييــن لألطــراف
ذات العالقــة بالعــرض بنســخ مــن جميــع الوثائــق
واإلعالنــات والدعايــات وأي مــواد مرســلة إلــى اإلعالم
متعلقــة بالعــرض عنــد طلبهــا .وفــي حــال إصــدار تلــك
الوثائــق واإلعالنــات والدعايــات وأي مــواد متعلقــة
بالعــرض خــارج أوقــات العمــل الرســمية ،يجــب إبــاغ
المستشارين الماليين لألطراف ذات العالقة بالعرض
فـ ً
ـورا ،ويلــزم اتخــاذ الترتيبــات الكافيــة لضمــان حصــول
الهيئــة والمستشــارين المالييــن لجميــع األطــراف ذوي
العالقــة بالعــرض علــى تلــك المــواد بشــكل مباشــر،
وال يجــوز اإلضــرار بــأي طــرف معنــي بالعــرض بســبب
التأخــر فــي تزويــده بــأي معلومــة جديــدة عــن العــرض.

المــادة الثانيــة والعشــرون :المعلومــات المتعلقــة
با لعــر ض
ج -توزيع الوثائق واإلعالنات وتوفيرها
•عنــد إصــدار أي وثيقــة أو إعــان أو تصريــح مرســل
لوســائل االعــام بخصــوص العــرض ،يجــب تقديــم
نســخة منهــا للهيئــة ولمستشــاري االطــراف ذوي
العالقــة بالعــرض .وفــي حــال إصــدار تلــك الوثائــق
واإلعالنــات والتصاريــح خــارج اوقــات العمــل العاديــة،
فيجــب فــي هــذه الحالــة إبــاغ مستشــاري األطــراف
المعنيــة بالعــرض بذلــك فـ ً
ـورا .ويلــزم اتخــاذ الترتيبــات
الكافيــة لضمــان حصــول مستشــاري جميــع األطــراف
ذوي العالقــة بالعــرض والهيئــة علــى تلــك المــواد
بشــكل مباشــر .وال يجــوز اإلضــرار بــأي طــرف معنــي
بالعــرض بســبب تأخيــر تزويــده بــأي معلومــة جديــدة عــن
العــرض.

عنوان المادة

المعلومات
المتعلقة بالعرض
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم توضيــح طريقــة توفيــر المعلومــات للمســاهمين
باإلضافــة إلــى موعــد تقديمهــا .وذلــك مــن خــال النشــر
فــي الموقــع اإللكترونــي للعــارض و الشــركة المعــروض
عليهــا أو مــن خــال الســوق أو مــن خــال مــزود خدمــات
المعلومــات التنظيمــي (حيثمــا ينطبــق) فــي موعــد ال
يتجــاوز نهايــة يــوم التــداول.

المــادة الخامســة والثالثــون :المســاواة فــي توفيــر
ا لمعلو مــا ت
•المساواة في توفير المعلومات للمساهمين
يجــب أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بالعــرض بمــا فــي
ذلــك اإلعالنــات ،والتصريحــات ،والعــروض ،والنشــرات
والمعلومــات المتعلقــة بالشــركات ذات العالقــة
بالعــرض متاحــة لجميــع المســاهمين فــي أقــرب وقــت
ممكــن وبشــكل متســاو وفــي الوقــت نفســه وبالطريقــة
نفســها ،بمــا فــي ذلــك النشــر فــي الموقــع اإللكترونــي
للعارض والشــركة المعروض عليها أو من خالل الســوق
أو مــن خــال مــزود خدمات المعلومات التنظيمي (حيثما
ينطبــق) فــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة يــوم التــداول.

المــادة الثالثــة والعشــرون :المســاواة فــي توفيــر
ا لمعلو مــا ت
المساواة في توفير المعلومات للمساهمين
•يجــب أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بالشــركات ذات
العالقــة بالعــرض متاحــة لجميــع المســاهمين فــي
أقــرب وقــت ممكــن وبشــكل متســاو فــي الوقــت
نفســه وبالطريقــة نفســها.

عنوان المادة

المساواة في
توفير المعلومات
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات
•تــم تعديــل المــادة المتعلقــة بموافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين
لتســتثني االحــكام التــي نصــت عليهــا العقــود الملزمــة المبرمــة
ً
مســبقا.

•وتــم توضيــح بعــض مــن الحــاالت التــي تســتدعي الحصــول علــى
موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة منهــا بيــع أو التصــرف أو
االســتحواذ ،أو الموافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االســتحواذ علــى
أي أصــول ذات قيمــة جوهريــة .حيــث تــم توضيــح مفهــوم الجوهريــة
فــي الالئحــة وهــي مــا تســاوي  10%أو أكثــر مــن صافــي موجــودات
الشــركة المعــروض عليهــا وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة،
ســواء عــن طريــق
أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث،
ً
صفقــة واحــدة أم عــدة صفقــات.
•كمــا تــم اضافــة حالــة اضافيــة تتطلــب الحصــول على موافقــة الجمعية
العامة للمســاهمين وهي شــراء الشــركة المعروض عليها ألســهمها.

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

المادة السادسة والثالثون :القيود على اإلجراءات المثبطة
أ)موافقة الجمعية العامة للمساهمين
ال يجــوز لمجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا  -خــال فتــرة العرض (أو
قبــل بدايــة فتــرة العــرض إذا كان لــدى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض
عليهــا ســبب يجعلــه يعتقــد بوجــود عــرض حقيقــي وشــيك الحــدوث)
 القيــام بــأي مــن اآلتــي دون موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين(باســتثناء مــا نــص عليــه فــي عقــد ملــزم مبـ َـرم مسـ ً
ـبقا):
إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة
إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة.
إنشــاء أو إصــدار أو الســماح بإنشــاء أو إصــدار أي أوراق ماليــة قابلــة
للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق اكتتــاب فــي أســهم.
بيــع أو التصــرف أو االســتحواذ ،أو الموافقــة علــى بيــع أو التصــرف
أو االســتحواذ علــى أي أصــول ذات قيمــة تســاوي  10%أو أكثــر مــن
صافــي موجــودات الشــركة المعــروض عليهــا وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة
ـواء
أوليــة مفحوصــة ،أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث ،سـ ً
عــن طريــق صفقــة واحــدة أم عــدة صفقــات.
شراء الشركة المعروض عليها ألسهمها.
إبــرام عقــود خارجــة عــن إطــار النشــاط العــادي للشــركة يجــب أن تتضمــن
مذكــرة الدعــوة لعقــد الجمعيــة العامــة للمســاهمين معلومــات عــن
العــرض أو العــرض المحتمــل.

المادة السادسة والثالثون :القيود على اإلجراءات المثبطة
أ)موافقة الجمعية العامة للمساهمين
 )1خــال فتــرة العــرض (أو قبــل بدايــة فتــرة العــرض إذا كان لــدى مجلــس
إدارة الشــركة المعــروض عليهــا ســبب يجعلــه يعتقــد بوجــود عــرض حســن
النيــة وشــيك الحــدوث) ،ال يجــوز لمجلــس إدارة الشــركة المعروض عليها،
القيــام بــأي مــن اآلتــي دون موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين :
إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة
إصدار أو منح خيارات تتعلق بأي أسهم غير مصدرة.
إنشــاء أو إصــدار أو الســماح بإنشــاء أو إصــدار أي أوراق ماليــة قابلــة
للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق اكتتــاب فــي أســهم.
بيــع أو التصــرف أو االســتحواذ ،أو الموافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو
االســتحواذ علــى أي أصــول ذات قيمــة جوهريــة.
إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي.
 )2ألغــراض تطبيــق الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة،
يجــب أن تتضمــن مذكــرة الدعــوة لعقــد الجمعيــة العامــة للمســاهمين
معلومــات عــن العــرض أو العــرض المحتمــل.
معلومات عن العرض أو العرض المحتمل.

عنوان المادة

القيود على
اإلجراءات
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم توضيــح ان علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض
عليهــا إشــعار الســوق ومركــز اإليــداع بالعــرض للتأكــد مــن
تحديــث ســجل المســاهمين.

المــادة الســابعة والثالثــون :مســؤوليات الشــركة
المعــروض عليهــا عــن تحديــث ســجل المســاهمين
•يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
إشــعار الســوق ومركــز اإليــداع بالعــرض للتأكــد مــن
تحديــث ســجل المســاهمين خــال فتــرة العــرض وفقـ ًـا
لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة

المــادة الخامســة والعشــرون :مســؤوليات الشــركة
المعــروض عليهــا المتعلقــة بإجــراءات التســجيل
•يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
التأكــد مــن تحديــث ســجل المســاهمين خــال فتــرة
ً
وفقــا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
العــرض

عنوان المادة

مسؤوليات الشركة
المعروض عليها
المتعلقة بإجراءات
التسجيل
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم اضافــة متطلــب االفصــاح عــن مســاهمة أعضــاء مجلــس ادارة
العــارض فــي الشــركة المعــروض عليهــا وفــي العــار ض.

المادة الثامنة والثالثون :مستند العرض
نصــت الفقــرة الفرعيــة (/3ح) مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة الثامنــة
والثالثــون والمتعلقــة بالمعلومــات الخاصــة بمســتند العــرض علــى
مــا يلــي” أســماء أعضــاء مجلــس إدارة العــارض و مســاهمتهم فــي
الشــركة المعــروض عليهــا وفــي العــارض’’.

المادة السادسة والعشرون :مستند العرض
نصــت الفقــرة الفرعيــة (/3ح) مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة السادســة
والعشــرون والمتعلقــة بالمعلومــات الخاصــة بمســتند العــرض علــى
مــا يلــي ’’ أســماء أعضــاء مجلــس إدارة العــارض’’.

تــم حــذف متطلــب تضميــن مســتند العــرض معلومــات عــن الشــركة

تم حذف هذا المتطلب

نصــت الفقــرة الفرعيــة ( )4مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة السادســة
والعشــرون علــى مــا يلــي’’ يجــب أن يحتــوي مســتند العــرض علــى
معلومــات عــن الشــركة المعــروض عليها طبقـ ًـا للمتطلبات الموضحة
فــي الفقــرات مــن ( أ) إلــى (ز) مــن الفقــرة الفرعيــة (/3أ) مــن هــذه
المــادة’’.

تــم حــذف متطلــب اعــداد نشــرة اصــدار فــي حالــة اصــدار اوراق ماليــة
ســوف يتــم ادراجهــا فــي الســوق.

تم حذف هذا المتطلب

نصــت الفقــرة الفرعيــة ( )6مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة السادســة
والعشــرون على ’’إذا كان ســداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق
ماليــة ســوف يتــم ادراجهــا فــي الســوق ،أو أوراق ماليــة صــادرة عــن
شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق ،فيجــب إعــداد نشــرة إصــدار
لــأوراق الماليــة الجديــدة وفقـ ًـا لقواعــد التســجيل واإلدراج’’.

تــم حــذف متطلــب ان يقــوم مجلــس ادارة العــارض بتوضيــح عــدد
مــن المعلومــات اثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة للمســاهمين بغــرض
الموافقــة علــى العــرض.

تم حذف هذا المتطلب

نصت الفقرة الفرعية ( )8من الفقرة (أ) من
المــادة السادســة والعشــرون علــى ’’اذا كان العــارض شــركة وتنــوي
زيــادة رأس مالهــا بغــرض إتمــام العرض المقترح ،فيجب على مجلس
إدارة العــارض أن يوضــح للمســاهمين -أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة
للمســاهمين بغــرض الموافقــة علــى العــرض -اآلتــي ’’....:

المعــروض عليهــا.

عنوان المادة

مسؤوليات الشركة
المعروض عليها
المتعلقة بإجراءات
التسجيل
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم إضافــة متطلــب ان يتــم االفصــاح فــي مســتند العــرض عــن
معلومــات أي شــخص أو أشــخاص يملكــون أو لديهــم الســيطرة
علــى مــا نســبته  30%أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة المعــروض
عليهــا أو قــادر علــى توجيــه قراراتهــا وإدارتــه.

نصــت الفقــرة (هـــ) مــن المــادة الثامنــة والثالثــون والمتعلقــة
بالمالــك النهائــي لألســهم المســتحوذ عليهــا والمســاهمين
المســيطرين فــي العــارض علــى مــا يلــي:
يجــب أن يحتــوي مســتند العــرض علــى وصــف ألي شــخص أو
أشــخاص يملكــون أو لديهــم الســيطرة علــى مــا نســبته  30%أو
أكثــر مــن رأس مــال الشــركة المعــروض عليهــا أو قــادر علــى توجيــه
عمــا إذا كان هنــاك تحويــل
قراراتهــا وإدارتهــا ،وكذلــك توضيــح ّ
أي أوراق ماليــة تــم االســتحواذ عليهــا بموجــب العــرض إلــى أي
أشــخاص آخريــن مــن عدمــه ،مــع ذكــر أســماء األطــراف فــي أي
اتفــاق أو ترتيــب أو تفاهــم ذي عالقــة (إن وجــد) ،وتفاصيــل عــن
األوراق الماليــة التــي يمتلكهــا هــؤالء األشــخاص فــي الشــركة
المعــروض عليهــا ،أو بيــان يفيــد بعــدم وجــود أي أوراق ماليــة
مملوكــة علــى ذلــك النحــو.

نصت الفقرة (هـ) من المادة السادســة والعشــرون والمتعلقة
بالمالــك النهائــي لألســهم المســتحوذ عليها علــى ما يلي:
يجــب أن يحتــوي مســتند العــرض علــى بيــان يوضــح تحويــل أي
أوراق ماليــة تــم االســتحواذ عليهــا بموجــب العــرض إلــى أي
أشــخاص آخريــن مــن عدمــه ،مــع ذكــر أســماء األطــراف فــي أي
اتفــاق أو ترتيــب أو تفاهــم ذي عالقــة بذلــك (إن وجــد) ،وتفاصيــل
عــن األوراق الماليــة التــي يمتلكها هؤالء األشــخاص في الشــركة
المعــروض عليهــا ،أو بيــان يفيــد بعــدم وجــود أي أوراق ماليــة
مملوكــة علــى ذلــك النحــو.

ً
تقديــرا
تــم تضميــن متطلــب أن يتــم تضميــن مســتند العــرض
للعــوض غيــر النقــدي مــن قبــل مستشــار مالــي.

نصــت الفقــرة (و) مــن المــادة الثامنــة والثالثــون والمتعلقــة
بالقيمــة التقديريــة لــأوراق الماليــة غيــر المدرجــة علــى مــا يلي:
إذا كان العــرض يتضمــن إصــدار أوراق ماليــة غيــر مدرجــة فــي
الســوق كعــوض ،وســيتم بقاؤهــا غيــر مدرجــة ،أو أن العــوض غيــر
نقــدي ،فيجــب أن يتضمــن مســتند العــرض وأي مســتند الحــق
مــن قبــل العــارض تقديـ ً
ـرا لقيمــة هــذه األوراق أو أي مقابــل آخــر
غيــر نقــدي صـ ً
ـادرا عــن مستشــار مالــي.

نصــت الفقــرة (و) مــن المادة السادســة والعشــرون والمتعلقة
بالقيمــة التقديريــة لــأوراق الماليــة غيــر المدرجــة علــى مــا يلي:
إذا كان العــرض يتضمــن إصــدار أوراق ماليــة غيــر مدرجــة فــي
الســوق ،وســيتم بقاؤهــا غيــر مدرجــة ،فيجــب أن يتضمــن مســتند
العــرض وأي مســتند الحــق مــن قبــل العــارض تقديـ ً
ـرا لقيمــة هــذه
األوراق صـ ً
ـادرا عــن مستشــار مالــي.

عنوان المادة

مسؤوليات الشركة
المعروض عليها
المتعلقة بإجراءات
التسجيل
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

تــم اضافــة أحــكام تتعلــق باســتثناء العــروض الجزئيــة مــن
بعــض المعلومــات المطلــوب تضمينهــا فــي مســتند
العــرض.

نصــت الفقــرة (ز) مــن المــادة الثامنــة والثالثــون
والمتعلقــة بمعلومــات ال تنطبــق علــى عــروض أخــرى
علــى االتــي:
ال تنطبــق المعلومــات الــواردة فــي الفقــرات الفرعيــة
(/1ز) و(/1ح) و( )3و مــن الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة
علــى العــرض الجزئــي الــذي ليــس لغــرض الســيطرة على
أســهم الشــركة المعــروض عليهــا.

الالئحة السابقة

عنوان المادة

لم تتضمن احكام تنظم العروض الجزئية

مستند العرض
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

وضحــت المــادة فــي الالئحــة المحدثــة انــه يجــب أن تنشــر
تعاميــم مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا وفقــا
للجــدول الزمنــي لالســتحواذ المعلــن عنــه مــن قبــل
الهيئــة وفقــا للفقــرة (ج) مــن المــادة الســابعة عشــرة مــن
الالئحــة.

المــادة التاســعة والثالثــون :تعميــم مجلــس إدارة
الشــركة المعــروض عليهــا
أ) رأي مجلس اإلدارة
يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعروض عليها تعميم
رأيــه علــى المســاهمين بشــأن العــرض ،بما فــي ذلك أي
عرض بديل ،وعليه في الوقت نفسه إبالغ المساهمين
فــي الشــركة بتفاصيــل المشــورة التــي ُقدمــت إليــه مــن
المستشــارين المالييــن المســتقلين المعينيــن بموجــب
المــادة الثامنــة عشــرة مــن هــذه الالئحــة .كمــا يجــب أن
تنشــر تعاميــم مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
وفقــا للجــدول الزمنــي لالســتحواذ المعلــن عنــه مــن قبل
الهيئــة وفقــا للفقــرة (ج) مــن المــادة الســابعة عشــرة مــن
هــذه الالئحــة.

المــادة الســابعة والعشــرون :تعاميــم مجلــس إدارة
الشــركة المعــروض عليهــا
أ) رأي مجلس اإلدارة
يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
تعميــم رأيــه علــى المســاهمين بشــأن العــرض ،بمــا فــي
ذلــك أي عــرض بديــل ،وعليــه فــي الوقــت نفســه إبــاغ
المســاهمين فــي الشــركة بتفاصيــل المشــورة التــي
ُقدمــت إليــه مــن المستشــارين المســتقلين المعينيــن
بموجــب المــادة ( )7هــذه الالئحــة.

عنوان المادة

تعاميم مجلس إدارة
الشركة المعروض عليها
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تعديــل قيمــة العقــود الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي
تعميــم مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا .بحيــث
يتــم اإلفصــاح عــن معلومــات العقــود التــي تبلــغ قيمتهــا
اإلجماليــة  % 10أو أكثــر مــن اإليــرادات الســنوية للشــركة
المعــروض عليهــا ،وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة
مفحوصــة أو آخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة (أيهمــا
أحــدث).

المــادة التاســعة والثالثــون :تعميــم مجلــس إدارة
الشــركة المعــروض عليهــا
د) العقود الجوهرية
يجــب أن يحتــوي أول تعميــم للمســاهمين بخصــوص
العــرض يصــدر عــن مجلــس إدارة الشــركة المعــروض
عليهــا ،علــى ملخــص بالمحتويــات األساســية لــكل عقــد
جوهــري أبرمتــه الشــركة المعــروض عليهــا (أو أي مــن
الشــركات التابعــة لهــا) خــارج إطــار النشــاط العادي للشــركة
خــال الســنتين الســابقتين لبدايــة فتــرة العــرض إذا كان
إجمالــي قيمــة العقــد تبلــغ  10%أو أكثــر مــن اإليــرادات
الســنوية للشــركة المعــروض عليهــا ،وفقــا آلخــر قوائــم
مالية أولية مفحوصة أو آخر قوائم مالية سنوية مراجعة
(أيهمــا أحــدث) ،علــى أن يتضمــن الملخــص إيضاحـ ًـا لتاريخ
العقد ،وأطرافه ،وشــروطه وأحكامه ،وأي مبالغ دفعتها
الشــركة المعــروض عليهــا (أو أي مــن الشــركات التابعــة
لهــا) أو تــم دفعهــا لهــا (أو للشــركات التابعــة لهــا) بنــاء
علــى كل عقــد.

المــادة الســابعة والعشــرون :تعاميــم مجلــس إدارة
الشــركة المعــروض عليهــا
د) العقود الجوهرية
يجــب أن يحتــوي أول تعميــم للمســاهمين بخصــوص
العــرض يصــدر عــن مجلــس إدارة الشــركة المعــروض
عليهــا ،علــى ملخــص بالمحتويــات األساســية لــكل عقــد
جوهــري أبرمتــه الشــركة المعــروض عليهــا (أو أي مــن
الشــركات التابعــة لهــا) خــال الســنتين الســابقتين لبدايــة
فتــرة العــرض تبلــغ نســبة إجمالــي قيمتــه  % 20أو أكثــر
مــن اإليــرادات الســنوية للشــركة المعــروض عليهــا ،وال
يكــون ضمــن النشــاط العــادي للشــركة ،علــى أن يتضمــن
ً
إيضاحــا لألطــراف ذات العالقــة وشــروط
الملخــص
كل عقــد وتاريخــه وأحكامــه ،وأي مبلــغ دفعتــه الشــركة
المعــروض عليهــا (أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا) أو
تــم دفعــه إليهــا (أو إلــى الشــركات التابعــة لهــا) بنــاء علــى
كل عقــد.

عنوان المادة

تعاميم مجلس إدارة
الشركة المعروض عليها
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم إضافــة متطلــب يتعلــق بنشــر توقعــات األربــاح ،حيــث
يجــب أن يتضمــن المســتند أو اإلعــان الخــاص بتوقعــات
األربــاح ،مــا يلــي:
أن توقعات أو
•تقرير من المحاسب القانوني يؤكد فيه ّ
بيــان األربــاح ِأعـ ّـدت بنــاء علــى االفتراضــات المنصــوص
عليهــا وبمــا يتوافــق مــع السياســات المحاســبية
المطبقــة فــي الشــركة المعــروض عليهــا أو العــارض
(حيثمــا ينطبــق)
•إقــرار مــن المستشــار المالــي (أو المستشــارين
المالييــن) للشــركة المعــروض عليهــا أو العــارض (حيثمــا
أن توقعــات أو
ينطبــق) يؤكــد (أو يؤكــدون فيــه) علــى ّ
عــدت بعنايــة وحــرص.
بيــان األربــاح ُأ ّ

المادة الحادية و األربعون :توقعات األرباح
ج)نشر توقعات األرباح
مالــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك ،يجــب أن يتضمــن المســتند أو اإلعــان،
الــذي تضمــن نشــر أول توقــع أو بيــان أربــاح مــن قبــل الشــركة المعــروض عليهــا
أو العــارض فــي حالــة عــرض مبادلــة أوراق ماليــة ،خــال فتــرة العــرض (أو فــي
اإلعــان الــذي تبــدأ معــه فتــرة العــرض) ،مــا يلــي:
•تقريــر مــن المحاســب القانونــي مرخــص لــه بالعمــل فــي المملكــة الــذي يراجــع
أن
حســابات الشــركة المعــروض عليهــا أو العــارض (حيثمــا ينطبــق) يؤكــد فيــه ّ
ــدت بنــاء علــى االفتراضــات المنصــوص عليهــا
توقعــات أو بيــان األربــاح ِأع ّ
وبمــا يتوافــق مــع السياســات المحاســبية المطبقــة فــي الشــركة المعــروض
عليهــا أو العــارض (حيثمــا ينطبــق) .و فــي حــال توقعــات األربــاح فقــط ،عليــه
أن األســس المحاســبية المســتخدمة متوافقــة مــع السياســات
أن ينــص علــى ّ
المحاســبية للشــركة.
•إقــرار مــن المستشــار المالــي (أو المستشــارين المالييــن) للشــركة المعــروض
أن توقعــات أو
عليهــا أو العــارض (حيثمــا ينطبــق) يؤكــد (أو يؤكــدون فيــه) علــى ّ
بيــان األربــاح ُأعـ ّـدت بعنايــة وحــرص.

المــادة التاســعة والعشــرون:
توقعــات األربــاح
لــم تتضمــن المــادة المتعلقــة
بتوقعــات األربــاح متطلــب ان
يتــم إعــداد تقاريــر بشــأن توقعات
األربــاح ولكــن كان يتــم االكتفــاء
بمراجعــة المستشــارين الماليــن
للتأكــد مــن أن توقعــات األربــاح
تــم إعدادهــا بعنايــة وحــرص مــن
مجلــس اإلدارة .

عنوان المادة

توقعات األرباح
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

ً
بيانــا
تــم إضافــة متطلــب أن يتضمــن مســتند التقييــم
يفيــد بموافقــة المقيــم (وعــدم تراجعــه عنهــا) علــى نشــر
تقريــر التقييــم المعــد مــن قبلــه.

المادة الثانية واألربعون :تقييم األصول
أ) تقرير التقييم
عنــد تقييــم أصــول ممتلــكات ماديــة أو غيــر مادية متعلقة
بالعــرض ،يجــب تأييدهــا فــي وقت النشــر بتقريــر التقييم
المتضمــن رأي مقيــم معتمــد مســتقل مــع ذكــر اســمه،
وإيضــاح األســاس الــذي اعتُ مــد عليــه فــي التقييم .ويجب
أيضـ ًـا أن يتضمــن مســتند التقييــم بيانـ ًـا يفيــد بموافقــة
ذلــك المقيــم (وعــدم تراجعــه عنهــا) علــى نشــر تقريــر
التقييــم المعــد مــن قبلــه.

المادة الثالثون :تقويم األصول
(أ) التقويم المطلوب اإلبالغ عنه إذا تعلق بالعرض
عنــد تقويــم األصــول المتعلقــة بالعــرض ،يجــب إيضــاح
األســاس الــذي تــم االعتمــاد عليــه فــي التقويــم ،مــع
إرفــاق رأي مقــوم مســتقل.

عنوان المادة

تقويم األصول
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تضميــن أحــكام تنظــم
اإلعــان عــن المعلومــات
الجوهريــة المتعلقــة بالعــرض
بعــد نشــر مســتند العــرض
األولــي أو تعميــم مجلــس إدارة
الشــركة المعــروض عليهــا.

المادة الثالثة واألربعون :نشر مستند العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها
د) التغيرات الجوهرية
 )1مالــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك ،يجــب علــى العــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا (حيثمــا
ينطبــق) ،بعــد نشــر مســتند العــرض أو تعميــم مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا (حيثمــا ينطبــق)
وحتــى نهايــة فتــرة العــرض ،اإلعــان بشــكل فــوري عــن اآلتــي:
أ .أي تغيــرات جوهريــة فــي المعلومــات المفصــح عنهــا فــي أي مســتند أو إعــان منشــور لــه عالقــة
بالعــرض.
ب .أي معلومــات جوهريــة مســتجدة كان يجــب اإلفصــاح عنهــا فــي أي مســتند مســبق أو إعــان منشــور
خــال فتــرة العــرض ،لــو كانــت تلــك المعلومــات متاحــة وقتهــا.
 )2عندمــا يكــون اإلعــان مطلوبـ ًـا بموجــب الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن هــذه الفقــرة  ،فــإن للهيئــة ،إضافــة إلــى
ذلــك ،طلــب مــا يلــي:
أ .إرســال المســتند ذي العالقة بما فيه من المعلومات ذات العالقة إلى مســاهمي الشــركة المعروض
عليهــا واألشــخاص اآلخريــن الذيــن لهم حق االطــاع على المعلومات.
ب .إتاحــة المســتندات بمــا فيهــا مــن المعلومــات ذات العالقــة لممثلــي موظفــي الشــركة المعــروض
عليهــا (أو للموظفيــن أنفســهم فــي حــال عــدم وجــود ممثليــن لهــم).
ً
معدال للعرض بعد موافقة الهيئة على نشر التعديل.
زمنيا
جدوال
ج .أن ينشر العارض
ً
ً

لــم تتضمــن الالئحــة أحــكام
تنظــم اإلعــان عــن المعلومــات
الجوهريــة المتعلقــة بالعــرض
بعــد نشــر مســتند العــرض
األولــي أو تعميــم مجلــس إدارة
الشــركة المعــروض عليهــا.

عنوان المادة

نشر مستند العرض
وتعميم مجلس إدارة
الشركة المعروض عليها
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تضميــن أحــكام تنظــم نشــر مســتندات الحقــة بعــد
نشــر مســتند العــرض أو تعميــم مجلــس إدارة الشــركة
المعــروض عليهــا .بحيــث يجــب ان توضــح المســتندات
الالحقــة أي تغيــرات جوهريــة ،أو بيــان ينــص علــى عــدم
وجــود أي تغييــر جوهــري.

المــادة الثالثــة واألربعــون :نشــر مســتند العــرض
وتعميــم مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
هـ) المستندات الالحقة
إذا نشــر العــارض أو الشــركة المعــروض عليهــا ،بعــد
نشــر مســتند العــرض أو تعميــم مجلــس إدارة الشــركة
المعــروض عليهــا (حيثمــا ينطبــق) وقبــل نهايــة فتــرة
العــرض ،أي مســتند الحــق لــه عالقــة بالعــرض ،فيجــب
أن يوضــح ذلــك المســتند أي تغيــرات جوهريــة فــي
المعلومات ذات العالقة بالعارض أو الشركة المعروض
عليهــا أو العــرض ،أو فــي النيــة أو اآلراء المفصــح عنهــا
فــي أي مســتند منشــور سـ ً
ـابقا مــن قبــل أي منهــم لــه
ً
جوهريــا فــي ســياق ذلــك
يعــد
عالقــة بالعــرض والــذي
ّ
المســتند ،أو بيــان ينــص علــى عــدم وجــود أي تغييــر
جوهــري.

لــم تتضمــن الالئحــة أحــكام تنظــم نشــر مســتندات الحقــة
بعد نشر مستند العرض أو تعميم مجلس إدارة الشركة
المعــروض عليها.

عنوان المادة

نشر مستند العرض
وتعميم مجلس إدارة
الشركة المعروض عليها
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تعديــل االحــكام الخاصــة بتمديــد العــرض بحيــث يكــون
االعــان عــن تمديــد العــرض بحســب الجــدول الزمنــي
للعــرض وليــس بحســب مــدة تحددهــا الهيئــة.

المادة الرابعة واألربعون :توقيت العرض
ج) تمديد العرض
1 .1ال يلــزم تمديــد عــرض لــم يتــم الوفــاء بشــروطه فــي
اليــوم األول مــن تاريــخ إقفالــه أو أي تاريــخ إقفــال الحــق.
2 .2يجــب فــي أي إعــان يتضمــن تمديــد العــرض إمــا
ذكــر تاريــخ اإلقفــال التالــي ،أو تقديــم بيــان يفيــد بــأن
ً
متاحا حتى إشــعار آخر إذا كان العرض
العرض ســيبقى
غيــر مشــروط بالنســبة للقبــول وفقـ ًـا للفقــرة الفرعيــة
(/1ك) مــن الفقــرة (ج) مــن المــادة الســابعة عشــرة مــن
هــذه الالئحــة.

المادة الثانية والثالثون :توقيت العرض
ج) تمديد العرض
1 .1ال يلــزم تمديــد عــرض لــم يتــم الوفــاء بشــروطه فــي
اليــوم األول مــن تاريــخ إقفالــه أو أي تاريــخ إقفــال الحــق.
2 .2يجــب فــي أي إعــان بتمديــد العــرض ذكــر تاريــخ
اإلقفــال التالــي أو تقديــم بيــان يفيــد بــأن العــرض
ً
متاحــا حتــى إشــعار آخــر إذا كان العــرض غيــر
ســيبقى
مشــروط بالنســبة للقبــول .وتحــدد الهيئــة المــدة
الالزمــة إلشــعار المســاهمين بذلــك وفقـ ًـا للفقــرة (د)
مــن المــادة السادســة مــن هــذه الالئحــة.

عنوان المادة

توقيت العرض
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم تضميــن شــرط يتعلــق بانتهــاء العــرض ،حيــث يترتــب
علــى انتهــاء العــرض عــدم إمكانيــة قبولــه الحقـ ًـا ،وعــدم
إلــزام المســاهمين والعــارض بــأي قبــول ســابق متعلــق
بــه ،ويجــب النــص علــى هــذا األثــر فــي مســتند العــرض.

المادة الرابعة واألربعون :توقيت العرض
ز) أثر االنتهاء
يترتــب علــى انتهــاء العــرض  -قبــل أن يصبح غير مشــروط
ً
الحقا ،ويجب عدم
بالنســبة للقبول  -عدم إمكانية قبوله
إلــزام المســاهمين والعــارض بــأي قبــول ســابق متعلــق
بــه ،ويجــب النــص علــى هــذا األثــر فــي مســتند العــرض.

المادة الثانية والثالثون :توقيت العرض
لــم تتضمــن الالئحــة الســابقة أحــكام تتعلــق بأثــار انتهــاء
العــرض.

تم حذف الجزئية المتعلقة بإعادة مستندات الملكية

ً
احكاما تتعلق بإعادة مستندات الملكية
لم تتضمن

ز) إعادة مستندات الملكية
يجــب فــي حــال انتهــاء العــرض إعــادة جميــع مســتندات
الملكيــة والمســتندات األخــرى المقدمــة مــع نمــاذج
ً
تقويميا
القبــول إلــى مــن قدمهــا خــال أربعــة عشــر يومـ ًـا
مــن تاريــخ انتهائــه.

عنوان المادة

توقيت العرض
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

•تــم تعديــل المــادة لتشــمل
حــاالت الزيــادة فــي عــدد
اســهم الشــركة.
•كمــا تــم حــذف الجزئيــة
المتعلقــة بقيــام الهيئــة
باإلعفــاء مــن االلتــزام مــن
تقديــم عــرض عــام فــي
حــال قــام المســاهمون
بالتصويــت
المســتقلون
علــى ذلــك.

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

المادة السابعة واألربعون :انخفاض عدد أسهم الشركة أو زيادتها
ً
وفقا للمادة الثالثة والعشــرين
أ) المتطلبات المحتملة لتقديم عرض
ً
وفقــا
مــن هــذه الالئحــة أو فــرض فتــرة حظــر ومتطلــب لإلفصــاح
للمــادة الرابعــة والعشــرين مــن هــذه الالئحــة
فــي حــال زيــادة نســبة حقــوق التصويــت المملوكــة لمســاهم فــي
شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق (أو لمجموعــة مــن المســاهمين
يتصرفــون باالتفــاق بينهــم) نتيجــة زيــادة أو انخفــاض العــدد اإلجمالــي
لفئــة معينــة مــن األســهم للشــركة ألي ســبب (ســواء بإعــادة شــرائها
ـتطبق أحــكام المادتيــن
أم اســتردادها أم إلغائهــا أم غيــر ذلــك) ،فإنــه سـ َّ
الثالثــة والعشــرين والرابعــة والعشــرين مــن هــذه الالئحــة (بحســب
األحــوال).
ب) االستحواذات الالحقة
يخضــع جميــع المســاهمين – بعــد الزيــادة أو االنخفــاض فــي العــدد
اإلجمالــي لألســهم المشــار إليــه فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة –
لألحــكام ذات العالقــة مــن هــذه الالئحــة عنــد القيــام باســتحواذ إضافــي
علــى أســهم الشــركة.

المادة الخامسة والثالثون :االنخفاض في عدد األوراق المالية
أ) المتطلبات المحتملة لتقديم عرض
فــي حــال زيــادة نســبة حقــوق التصويــت المملوكــة لمســاهم فــي
شــركة مدرجة أســهمها في الســوق (أو لمجموعة من المســاهمين
يتصرفــون باالتفــاق بينهــم) نتيجــة انخفــاض العــدد اإلجمالــي لفئــة
معينــة مــن األســهم للشــركة ألي ســبب (ســواء بإعــادة شــرائها
أو اســتردادها أو إلغائهــا أو غيــر ذلــك) ،فإنــه ســيتم تطبيــق أحــكام
( )12و ( )13مــن هــذه الالئحــة بحســب الحــال .وللهيئــة اإلعفــاء مــن
االلتــزام بتقديــم عــرض عــام ،اذا صــوت المســاهمون المســتقلون
علــى ذلــك.
ب) االستحواذات الالحقة
يخضــع جميــع المســاهمين – بعــد االنخفــاض فــي العــدد اإلجمالــي
لألســهم المشــار إليــه فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة – ألحــكام
هــذه الالئحــة عنــد القيــام باســتحواذ إضافــي علــى أســهم الشــركة.

عنوان المادة

االنخفاض في عدد
األوراق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم التوضيــح ان العــروض التــي تنطــوي
على وجود أطراف ذوي عالقة مشروطة
بالحصــول علــى موافقــة المســاهمين
المســتقلين وغيــر المســتفيدين.
تــم تعديــل الجزئيــة المتعلقــة بطلــب
العــارض مــن مجلــس ادارة الشــركة
المعــروض عليهــا الدعــوة النعقــاد
الجمعيــة العامــة للمســاهمين  ،حيــث
يمكــن للعــارض الــذي يمتلــك مــا نســبته
 5%أو أكثــر فقــط القيــام طلــب انعقــاد
الجمعيــة العامــة للمســاهمين.
تــم توضيــح أن المقصــود بموافقــة
المســاهمين هــو موافقــة األغلبيــة
مــن المســاهمين المســتقلين وغيــر
ا لمســتفيد ين .

المادة الثامنة واألربعون :عروض األطراف ذوي العالقة
ب)موافقة المساهمين كشرط مسبق على العرض
يجــب فــي العــرض المقــدم ،الــذي ينطــوي علــى وجــود طــرف ذي عالقــة ،أن يكــون
ً
ـروطا بالحصــول علــى موافقــة المســاهمين المســتقلين وغيــر المســتفيدين بحســب
مشـ
مــا تحــدده هــذه المــادة.
ً
وفقــا للمــادة الســابعة عشــرة مــن هــذه
يجــب أن يتضمــن اإلعــان عــن أي عــرض تــم
الالئحــة ،اآلتــي:
أ .اســم الطــرف ذي العالقــة (واســم أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) ،مــع اإلشــارة
إلــى أنــه طــرف ذو عالقــة.
ب .أن العــرض ســيخضع لتصويــت المســاهمين المســتقلين وغيــر المســتفيدين بموجــب
هــذه الالئحــة ،لكونــه ينطــوي علــى وجــود طــرف ذي عالقــة.
يجــب فــي حــال انطبــاق هــذه المــادة علــى أي عــرض ،أن تتضمــن شــروط العــرض مــا يفيــد
بــأن العــرض ســينتهي (وبمــا ال يتجــاوز أقــرب تاريــخ إقفــال مســموح بــه للعــرض) فــي
حــال عــدم حصــول العــارض علــى موافقــة أغلبيــة مســاهمي الشــركة المعــروض عليهــا
المســتقلين وغيــر المســتفيدين ،فــي التصويــت فــي الجمعيــة العامــة علــى اســتكمال
العــرض.
يجب أن يدعو مجلس إدارة الشركة المعروض عليها النعقاد الجمعية العامة للمساهمين
فــي حــال طلــب ذلــك مــن قبــل العــارض الــذي يملــك  5%أو أكثــر مــن أســهم الشــركة
ً
وفقا
المعــروض عليهــا ،وأن يرســل تعميمـ ًـا إلــى المســاهمين قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعية
لنظــام الشــركة األســاس ونظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات ،علــى أن يتضمــن
التعميــم علــى األقــل المعلومــات اآلتيــة.....

المادة السادسة والثالثون :األطراف ذوي العالقة
ب)موافقة المساهم كشرط مسبق على العرض
 )1يجــب فــي العــرض المقــدم ،الــذي ينطــوي علــى وجــود
ً
ـروطا بالحصــول علــى موافقــة
طــرف ذي عالقــة ،أن يكــون مشـ
المســاهمين بحســب مــا تحــدده هــذه المــادة.
 )2يجــب أن يتضمــن اإلعــان عــن أي عــرض وفقـ ًـا للمــادة ( )6مــن
هــذه الالئحــة ،اآلتــي:
اســم الطــرف ذي العالقــة (واســم أي شــخص يتصــرف باالتفــاق
معــه) ،مــع اإلشــارة إلــى أنــه طــرف ذو عالقــة.
أن العــرض ســيخضع لتصويــت المســاهمين حســب المطلــوب
بموجــب هــذه الالئحــة ،لكونــه ينطــوي علــى وجــود طــرف ذو
عالقــة.
 )3يجــب فــي حــال انطبــاق هــذه المادة على أي عرض ،أن تتضمن
شــروط العــرض مــا يفيــد بــأن العرض ســيتم انهاؤه فــي حال عدم
حصــول العــارض علــى موافقــة المســاهمين علــى اســتكمال
االســتحواذ بمــا ال يتجــاوز تاريــخ االقفــال.
 )4يجــب أن يقــوم مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا بالدعوة
النعقــاد الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي حــال طلــب العــارض
ذلــك ،وإرســال تعميــم للمســاهمين قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة
ً
طبقــا للنظــام األســاس للشــركة ،ويجــب ان يتضمــن التعميــم
علــى األقــل المعلومــات اآلتيــة......:

عنوان المادة

األطراف
ذوي العالقة

هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

حكم معدل

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

الالئحة الجديدة

الالئحة السابقة

تــم حــذف متطلــب تقديم بيان بتعهد الطرف ذي العالقة
بعــدم التصويــت فــي التعميــم المعــد مــن قبــل مجلــس
االدارة قبــل انعقــاد الجمعية

المــادة الثامنــة واألربعــون :عــروض األطــراف ذوي
العالقــة
لــم تتضمــن متطلــب تقديــم بيــان بتعهــد الطــرف ذي
العالقــة بعــدم التصويــت فــي التعميــم المعــد مــن قبــل
مجلــس االدارة قبــل انعقــاد الجمعيــة

تــم تعديــل الجزئيــة المتعلقــة بــأن علــى مجلــس ادارة
الشــركة المعــروض عليهــا التأكــد مــن عــدم احتســاب
أصــوات الطــرف ذي العالقــة (أو أي شــخص يتصــرف
باالتفاق معه) في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين،
بحيــث عدلــت الــى انــه يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة
المعــروض عليهــا التأكــد مــن االلتــزام باألحــكام ذات
العالقــة بتصويــت الطــرف ذي العالقــة (أو أي شــخص
يتصــرف باالتفــاق معــه) الــواردة فــي النظــام ونظــام
الشــركات ولوائحهمــا التنفيذيــة عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن
العــرض .

المــادة الثامنــة واألربعــون :عــروض األطــراف ذوي
العالقــة
ب)موافقة المساهمين كشرط مسبق على العرض
 )5يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
التأكــد مــن االلتــزام باألحــكام ذات العالقــة بتصويــت
الطــرف ذي العالقــة (أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق
معــه) الــواردة فــي النظــام ونظــام الشــركات ولوائحهمــا
التنفيذيــة عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن العــرض فــي اجتمــاع
الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــد بموجــب الفقــرة
الفرعيــة ( )4مــن الفقــرة (ب) مــن هــذه المــادة.

المادة السادسة والثالثون :األطراف ذوي العالقة
و) بيانـ ًـا (إذا كان ذلــك مناسـ ً
ـبا ) يفيــد بتعهــد الطــرف ذي
العالقــة بعــدم التصويت علــى القرار ذي الصلة بالعرض
المتخــذ فــي اجتمــاع الجمعيــة العامة ويؤكد عدم تصويت
األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــه علــى ذلــك
القرار
المادة السادسة والثالثون :األطراف ذوي العالقة
ب)موافقة المساهم كشرط مسبق على العرض
 )5يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
– فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــد
بموجــب الفقــرة الفرعيــة ( )4مــن الفقــرة (ب) مــن هــذه
المــادة – التأكــد مــن عــدم احتســاب أصــوات الطــرف ذي
العالقــة (أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) عنــد
اتخــاذ قــرار بشــأن العــرض.

عنوان المادة

األطراف
ذوي العالقة
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مالحظة وتنويه:
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مادة جديدة

مقارنة بالالئحة السابقة
ً
أبرز التغيرات في الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة

األحكام الواردة في الئحة اإلندماج واإلستحواذ  -المواد التنظيمية في الئحة االندماج واالستحواذ

أبرز التغيرات

ً
شــرحا ألنــواع صفقــات
•تضمنــت الالئحــة المحدثــة
االندمــاج كمــا تــم تحديــد ضوابــط صفقــات االندمــاج
حيــث ســتخضع عــروض االندمــاج لألحــكام الــواردة فــي
الالئحــة والمنطبقــة علــى العــروض مع إجــراء التغييرات
الالزمــة.
•تــم توضيــح ان الموافقــة علــى صفقــة االندمــاج ال
يجــوز تنفيذهــا وإتمامهــا إال بعد موافقة المســاهمين
علــى ذلــك فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للعــارض
والشــركة المعــروض عليهــا ،وبمــا يتوافــق مــع نظــام
الشــركات.

الالئحة الجديدة

تــم تضميــن بــاب يتعلــق باالندمــاج وتضمــن المــواد
التاليــة:
•أنواع صفقات االندماج
•ضوابط صفقات االندماج
•الموافقات الالزمة لصفقات االندماج

الالئحة السابقة

عنوان المادة

لم تتضمن أحكام تغطي االندماج

االندماج
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الجانب العام
الخطوات العامة لتقديم عروض

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

الخطوات العامة لتقديم العروض

* يتم اإلعالن عن دراسة اندماج  /استحواذ محتمل في حال انطباق احد حاالت اإلعالن اإللزامي الواردة في المادة السابعة عشرة من الئحة االندماج
واالستحواذ أو في حال كان هناك متطلب إلعالن بموجب تعليمات اإلعالنات وقواعد التسجيل واإلدراج

الخطوات ذات العالقة

اإلعالن عن دراسة اندماج /استحواذ

محتمل*

اإلعالن عن النية المؤكدة

2

تقديم مستند العرض النهائي إلى الهيئة للموافقة
على نشره

3

نشر مستند العرض الموافق على نشره من قبل الهيئة

4

نشر تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها

1

6

موافقة المساهمين في الشركة العارضة (إن وجدت)
موافقة المساهمين في الشركة المعروض عليها(إن وجدت)
أقرب تاريخ إقفال مسموح به للعرض

7

الجدول الزمني للعرض

8

9
5

10

حق سحب القبول (إذا لم يصبح العرض غير مشروط
بالنسبة للقبول
الموعد النهائي الذي يمكن فيه للشركة المعروض عليها
اإلعالن عن األرباح أو توقعاتها ذات الصلة بتوزيع األرباح أو
تقييم األصول أو االقتراحات الخاصة بتوزيع األرباح
الموعد النهائي الذي يجوز فيه للعارض مراجعة العرض ،أو
نشر معلومات جديدة
الموعد النهائي الذي يمكن فيه اإلعالن أن العرض غير
مشروط بالنسبة للقبول
ً
متاحا للقبول بعد
الموعد النهائي لوجوب إبقاء العرض
اإلعالن بأنه غير مشروط بالنسبة للقبول
الموعد النهائي الستيفاء جميع الشروط

الموعد النهائي لسداد المقابل النقدي أو غير النقدي المتفق عليه المطلوب
سداده لمساهمي الشركة المعروض عليها
هيئة السوق المالية
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

المستندات المؤيدة المتصور تقديمها مع الطلبات المقدمة للهيئة

محتويات ملف الطلب

المستند

المواد ذات العالقة

1

المستندات ذات العالقة في نظام
السوق المالية ولوائحه التنفيذية
لغرض تسجيل وقبول ادراج اسهم

تفاصيل

مالحظات

يرجى الرجوع الى نظام السوق المالية ولوائحه
التنفيذية فيما يتعلق بزيادة راس المال
للعارض بصفته مصدر.

ً
ً
مصدرا
أسهما جديدة وقبول إدراجها للعارض بصفته
في حال تضمن الطلب تسجيل

تُ عد من قبل العارض وتتطلب موافقة الهيئة
على نشرها

2

مستند العرض

المادة  38من الئحة االندماج واالستحواذ

مستند يتضمن المعلومات التي يحتاج مساهمي الشركة المعروض عليها إلى أخذها
العامة للشركة.
باالعتبار قبل التصويت في الجمعية
ّ

تُ عد من قبل العارض وتتطلب موافقة الهيئة
على نشرها

3

تعميم مجلس إدارة الشركة
المعروض عليها

المادة  39من الئحة االندماج واالستحواذ

تعميم موجه الى مساهمي الشركة المعروض عليها من قبل مجلس إدارتها يتضمن
رأي مجلس اإلدارة حول عرض االستحواذ المقدم ،وخطط العارض حيال الشركة
المعروض عليها وموظفيها وتفاصيل المشورة المستقلة المقدمة من المستشار
المالي للشركة المعروض عليها.

ال تتطلب صدور قرار من مجلس الهيئة حيالها

4

رأي المستشار المالي للعارض

المادة 18من الئحة االندماج واالستحواذ

تقرير االستشارة المستقلة والمختصة بشأن عرض االستحواذ المقدم من المستشار
المالي للعارض.

يجب أن يشتمل التقرير على رأي المستشار
المالي للعارض حول عدالة الصفقة من
الناحية المالية

5

رأي المستشار المالي للشركة
المعروض عليها

المادة  18من الئحة االندماج واالستحواذ

تقرير االستشارة المستقلة والمختصة بشأن عرض االستحواذ المقدم من المستشار
المالي للشركة المعروض عليها.

يجب أن يشتمل التقرير على رأي المستشار
المالي للشركة المعروض علبها حول عدالة
الصفقة من الناحية المالية

6

إيصال يفيد بتسديد رسوم الهيئة

قرار مجلس الهيئة رقم ( )3-33-2010وتاريخ
13/01/1432هـ (الموافق 19/12/2010م)

البنود رقم ( )1و( )2و( )3و( )8و( )9من القرار.

7

 تقرير التقييم

المادة  42من الئحة االندماج واالستحواذ

عند تقييم أي أصول متعلقة بالعرض ،يجب تأييدها في وقت النشر بتقرير التقييم
المتضمن رأي مقيم معتمد مستقل مع ذكر اسمه ،وإيضاح األساس الذي اعتُ مد عليه
في التقييم.

8

أي مستند آخر تطلبه الهيئة

المادة  52والمادة  53من نظام السوق المالية.

-

يجب أن يتضمن تقرير تقييم األصول
المتعلق بالعرض المعد تاريخ سريان التقييم
وعنوان المقيم ومؤهالته المهنية
هيئة السوق المالية

55

قيود التعامل في األوراق المالية المشار إليها في الئحة
االندماج واالستحواذ والتزامات ُأخرى
مراحل صفقات االندماج أو االستحواذ التي تتضمن قيود
خارج نطاق تقديم طلب للهيئة

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

قيود التعامل في األوراق المالية المشار إليها في الئحة االندماج واالستحواذ والتزامات ُأخرى

تحليل إدارة الطرح واالندماج واالستحواذ /الفترات الزمنية المشار إليها في مشروع الئحة االندماج واالستحواذ

ابريل 2017

الحدث

مارس 2017

يناير 2017

فبراير 2017

يناير 2016

اسبوع  2اسبوع  1اسبوع  4اسبوع  3اسبوع  2اسبوع  1اسبوع  4اسبوع  3اسبوع  2اسبوع  1اسبوع  4اسبوع  3اسبوع  2اسبوع  1اسبوع  4اسبوع  3اسبوع  2اسبوع 1

بدء المفاوضات األولية

1

ً
وفقا ألحكام الفقرة (أ )1/من المادة التاسعة عشرة من الئحة االندماج واالستحواذ ،ال يجوز ألي شخص (أو أي شخص يتصرف باالتفاق معه) مطلع على معلومات
سرية لها تأثير في سعر الورقة المالية تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل التعامل في أي من األوراق المالية للشركة المعروض عليها ،وذلك خالل الفترة التي تبدأ
من الوقت الذي يفترض فيه أن المفاوضات األولية أو العرض قيد الدراسة حتى وقت اإلعالن عن المفاوضات األولية أو عن إيقاف تلك المفاوضات.
ً
ووفقا للفقرة (أ )2/من المادة التاسعة عشرة ،ال يجوز ألي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في سعر الورقة المالية تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل
أن يقدم توصية إلى أي شخص آخر بشأن التعامل في األوراق المالية ذات العالقة.

اإلعالن عن المفاوضات األولية

2

التوصل إلى إتفاق مبدأي
واإلعالن عنه

3

اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم
عرض (بدء فترة العرض*)

4

تقديم ملف الطلب للهيئة

5

ً
أسهما في الشركة المعروض عليها خالل األشهر الثالثة السابقة لإلعالن عن
قبل اإلعالن عن النية المؤكدة :عند شراء العارض (أو أي شخص يتصرف باالتفاق معه)
النية المؤكدة لتقديم العرض ،أو قبل تلك األشهر الثالثة – في حال طلب الهيئة ذلك – ،يجب أن يكون العرض المقدم إلى المساهمين من فئة األسهم ذاتها بسعر
بناء عليه قبل اإلعالن عن النية المؤكدة.
ال يقل عن الذي تم الشراء ً
بعد اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم عرض :إذا قام العارض (أو أي شخص يتصرف باالتفاق معه) بشراء أسهم بسعر أعلى من سعر العرض خالل الفترة التي تبدأ
من صدور اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم عرض وحتى انتهاء فترة العرض( ،تعد القيمة الحالية للعرض في ذلك الوقت) ،أو الحصول على أي مصلحة في أسهم
تمنحه السيطرة على حقوق التصويت على تلك األسهم ،فيجب عليه زيادة عرضه بما ال يقل عن أعلى سعر مدفوع لألسهم التي ّ
تملكها خالل تلك الفترة

إعالن موافقة الهيئة على نشر
مستند العرض

6

انتهاء فترة العرض وإغالق
الصفقة

7

ً
وفقا للفقرة (ب )1/من المادة التاسعة عشرة ،ال يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف باالتفاق معه) -خالل فترة العرض -بيع أي ورقة
مالية في الشركة المعروض عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ،وفي جميع األحوال ال يجوز البيع بقيمة تقل عن
قيمة العرض.
ً
وفقا للفقرة (ب )2/من المادة التاسعة عشرة ال يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف باالتفاق معه)  -خالل فترة العرض -التعامل في أي
ورقه مالية للعارض (إذا كان العارض شركة مساهمة مدرجة) في حالة وجود معلومات تتعلق بالعرض أو عرض محتمل تعد بالنسبة إلى
العارض معلومات مؤثرة في سعر ورقته المالية.

ال يجوز ،خالل فترة العرض ،للمستشار المالي أو المستشار القانوني (حسبما ينطبق)
للشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة المعروض عليها أو أي
شخص يتصرف باالتفاق مع الشركة المعروض عليها أو أي تابع ألي منهما القيام بأي من
االعمال المحددة في الفقرة (د) من المادة التاسعة عشرة من الئحة االندماج واالستحواذ.
يوجد التزامات إما بإعالنات أو إفصاحات للهيئة
عند التعامل باألوراق المالية للعارض أو الشركة
المعروض عليها خالل فترة العرض بموجب المادة
الثانية والعشرون والمادة الثانية والثالثون من
الالئحة.
كما يوجد قيود على اجراءات الشركة خالل فترة
العرض بموجب المادة السادسة والثالثون من
الالئحة.

مواضيع أخرى :الفقرات (ب) و(ج) و(و) من المادة الرابعة واألربعون والمادة الخامسة واألربعون من الئحة االندماج واالستحواذ.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

قيود التعامل في األوراق المالية المشار إليها في الئحة االندماج واالستحواذ والتزامات ُأخرى

تحليل إدارة الطرح واالندماج واالستحواذ /المادة التاسعة عشر :الحظر والقيود على التعامالت

الحدث

بدء المفاوضات األولية

أ .التعامالت المحظورة

1

اإلعالن عن المفاوضات األولية

2

التوصل إلى إتفاق مبدأي
واإلعالن عنه

3

اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم
عرض (بدء فترة العرض*)

4

تقديم ملف الطلب للهيئة

5

إعالن موافقة الهيئة على نشر
مستند العرض

6

انتهاء فترة العرض وإغالق
الصفقة

7

1 .1ال يجــوز ألي شــخص (أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) مطلــع علــى معلومــات ســرية لهــا تأثيــر فــي ســعر الورقــة الماليــة تتعلــق بــأي عــرض أو أي عــرض محتمــل
التعامــل فــي أي مــن األوراق الماليــة للشــركة المعــروض عليهــا ،وذلــك خــال الفتــرة التــي تبــدأ مــن الوقــت الــذي يفتــرض فيــه أن المفاوضــات األوليــة أو العــرض قيــد الدراســة
حتــى وقــت اإلعــان عــن المفاوضــات األوليــة أو عــن إيقــاف تلــك المفاوضــات.
2 .2ال يجــوز ألي شــخص مطلــع علــى معلومــات ســرية لهــا تأثيــر فــي ســعر الورقــة الماليــة تتعلــق بــأي عــرض أو أي عــرض محتمــل أن يقــدم توصيــة إلــى أي شــخص آخــر بشــأن
التعامــل فــي األوراق الماليــة ذات العالقــة.
24

اإلعالن عن
المفاوضات األولية

22
20

فترة الحظر والقيود على تعامالت األشخاص المطلعين
في األوراق المالية للشركة المعروض عليها

18
16
14
12

بدء المفاوضات
األولية
30-Sep

1-Jan

31-Mar

30-Jun

30-Sep

1-Jan

مواضيع أخرى :الفقرات (ب) و(ج) و(و) من المادة الرابعة واألربعون والمادة الخامسة واألربعون من الئحة االندماج واالستحواذ.
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

قيود التعامل في األوراق المالية المشار إليها في الئحة االندماج واالستحواذ والتزامات ُأخرى

تحليل إدارة الطرح واالندماج واالستحواذ /المادة العشرون :صفقات الشراء التي ينتج عنها االلتزام بعرض الحد األدنى

الحدث

بدء المفاوضات األولية

1

التوصل إلى إتفاق مبدأي
واإلعالن عنه

3

اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم
عرض (بدء فترة العرض*)

4

تقديم ملف الطلب للهيئة

5

إعالن موافقة الهيئة على نشر
مستند العرض

6

انتهاء فترة العرض وإغالق
الصفقة

7

التوصل إلى اتفاق مبدأي

اإلعالن عن المفاوضات األولية

2

بموجــب المــادة العشــرون مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،يوجــد التزامــات متعلقــة بسعر/شــروط العــرض (فــي حــال شــراء العــارض (أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه)
أسـ ً
ـهما للشــركة محــل العــرض بســعر أعلــى مــن ســعر العــرض) ممــا ســيترتب عليهــا وجــوب زيــادة ســعر العــرض .وهــذه االلتزامــات تكــون خــال الفتــرات التاليــة:
قبل اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم عرض وخالل األشهر الثالث السابقة لبدء فترة العرض.
•االفتراض هنا أنه يوجد فترة ال تزيد عن ثالث أشهر من ما قبل اإلعالن عن النية المؤكدة إلى بدء فترة العرض (مع مراعاة أنه يحق للهيئة زيادة فترة الثالثة أشهر).
•بعــد اإلعــان عــن النيــة المؤكــدة لتقديــم عــرض إذا قــام العــارض (أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) بشــراء أســهم بســعر أعلــى مــن ســعر العرض(تعــد القيمــة الحاليــة للعــرض
فــي ذلــك الوقــت) ،أو الحصــول علــى أي مصلحــة فــي أســهم تمنحــه الســيطرة علــى حقــوق التصويــت فــي تلــك األســهم ،خــال الفتــرة التــي تبــدأ مــن صــدور اإلعــان عــن
النيــة المؤكــدة لتقديــم عــرض وفقـ ًـا للفقــرة الفرعيــة (1أو  )2مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )17مــن الالئحــة وحتــى انتهــاء فتــرة العــرض ،فيجــب عليــه زيــادة عرضــه بمــا ال يقــل عــن
أعلــى ســعر مدفــوع لألســهم التــي ّ
تملكهــا خــال تلــك الفتــرة.

!

تفاصيل الفترة الزمنية للعرض واإللتزامات المرتبطة بهذه الفترة

!

!
عناوين تفسيرية

تاريخ اإلعالن عن التوصل االتفاق المبدئي
تاريخ اإلعالن عن النية المؤكد لتقديم عرض.

بموجــب الالئحــة ،فــي حــال الشــراء بســعر أو شــروط أعلــى بعــد
اإلعــان عــن النيــة المؤكــد لتقديــم عــرض ،فيجــب اإلعــان مباشــرة
بعــد الشــراء أنــه ســيتم تقديــم عــرض مراجــع ،وأن ينــص اإلعــان
علــى عــدد األســهم التــي تــم شــراؤها أو تلــك المصلحــة المســتحوذ
عليهــا والســعر المدفــوع لذلــك.

تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على نشر مستند العرض

!

انتهاء فترة العرض وإغالق الصفقة

مواضيع أخرى :الفقرات (ب) و(ج) و(و) من المادة الرابعة واألربعون والمادة الخامسة واألربعون من الئحة االندماج واالستحواذ
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مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

قيود التعامل في األوراق المالية المشار إليها في الئحة االندماج واالستحواذ والتزامات ُأخرى

تحليل إدارة الطرح واالندماج واالستحواذ /المادة التاسعة عشرة :الحظر والقيود على التعامالت والمادة الثانية والعشرون :اإلفصاح عن التعامالت خالل فترة العرض ،وعن التعويض وعن أي ترتيبات أخرى.

الحدث

اإلعالن عن المفاوضات األولية

2

التوصل إلى إتفاق مبدأي
واإلعالن عنه

3

اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم
عرض (بدء فترة العرض*)

4

تقديم ملف الطلب للهيئة

5

إعالن موافقة الهيئة على نشر
مستند العرض

6

انتهاء فترة العرض وإغالق
الصفقة

7

التوصل إلى اتفاق مبدأي

بدء المفاوضات األولية

1

المــادة التاســعة عشــرة (الفقــرات ب ود) تفــرض قيــود علــى تعامــات العــارض (وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه) وعلــى المستشــار المالــي أو المستشــار القانونــي للشــركة
المعــروض عليهــا (أو أي شــخص آخــر ضمــن مجموعــة الشــركة المعــروض عليهــا ،أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق مــع الشــركة المعــروض عليهــا ،أو أي تابــع ألي منهمــا) خــال فتــرة
العــرض .ويمكــن تلخيــص هــذه االلتزامــات كالتالــي:
•ال يجــوز للعــارض وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق معــه خــال فتــرة العــرض )1( :بيــع أي ورقــه ماليــة فــي الشــركة المعــروض عليهــا دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن
الهيئــة ،وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز البيــع بقيمــة تقــل عــن قيمــة العــرض )2( .التعامــل فــي أي ورقــة ماليــة للعــارض (إذا كان العــارض شــركة مســاهمة مدرجــة) فــي حالــة وجــود
معلومــات تتعلــق بالعــرض أو عــرض محتمــل تعــد بالنســبة للعــارض معلومــات مؤثــرة فــي ســعر ورقتــه الماليــة.
•اليجــوز للمستشــار المالــي أو المستشــار القانونــي للشــركة المعــروض عليهــا (أو أي شــخص آخــر ضمــن مجموعــة الشــركة المعــروض عليهــا ،أو أي شــخص يتصــرف باالتفــاق
مــع الشــركة المعــروض عليهــا ،أو أي تابــع ألي منهمــا) :القيــام بعــدد مــن األمــور ،مــن ضمنهــا شــراء أســهم الشــركة المعــروض عليهــا ،أو التعامــل بالمشــتقات الماليــة للشــركة
المعــروض عليهــا أو تقديــم قــرض لشــخص لمســاعدته فــي القيــام بهــذه األمــور.

!

تفاصيل الفترة الزمنية للعرض واإللتزامات المرتبطة بهذه الفترة

!

بعــد هــذا التاريــخ ال يجــوز لمجلــس إدارة الشــركة المعــروض عليهــا
اإلعــان عــن أي معلومــات جوهريــة جديــدة تخــص الشــركة المعــروض
عليهــا ،وفــي حــال وجــود متطلبــات بموجب النظام ولوائحــه التنفيذية
بنشــر هــذه المعلومــات ،يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المعــروض
عليهــا إبــاغ الهيئــة فــي أقــرب وقــت التخــاذ مــا تــراه مناسـ ً
ـبا.

!

بموجــب المــادة الثانيــة والعشــرون ،يجــب علــى الشــركة المعــروض عليهــا (وأي شــخص يتصــرف باالتفــاق معهــا) والعــارض (وأي شــخص
يتصــرف باالتفــاق معــه) اإلفصــاح للجمهــور خــال فتــرة العــرض عــن تعامالتهــم لحســابهم الخــاص فــي األوراق الماليــة للعــارض ( اذا كان
العــارض شــركة مســاهمة مدرجــة)أو للشــركة المعــروض عليهــا بنهايــة ثالــث يــوم تــداول يلــي اليــوم الــذي تمــت فيــه التعامــات ذات الصلــة.
عناوين تفسيرية

الموعــد النهائــي لســداد المبلــغ أو المقابــل اآلخــر المطلــوب ســداده لمســاهمي
الشــركة المعــروض عليهــا.

بدء فترة العرض
آخــر تاريــخ يمكــن فيــه للشــركة المعــروض عليهــا اإلعــان عــن األربــاح أو توقعاتهــا أو
االقتراحــات الخاصــة بتوزيــع األربــاح وتقويــم األصــول

!

انتهاء فترة العرض وإغالق الصفقة

مواضيع أخرى :الفقرات (ب) و(ج) و(و) من المادة الرابعة واألربعون والمادة الخامسة واألربعون من الئحة االندماج واالستحواذ.
هيئة السوق المالية
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محتويات مستندات اإلفصاح
طلب نشر مستند عرض

مالحظة وتنويه:
المعلومات الواردة في هذا العرض لغرض النقاش فقط ،وهي ال تعد رأي نظامي أو قانوني من قبل هيئة السوق المالية .وعليه نأمل التكرم بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

محتويات مستند عرض االستحواذ و محتويات تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها

محتويات مستندات اإلفصاح

يتضمن مستند العرض المقدم من قبل العارض إلى مساهمي الشركة المعروض عليها  -على سبيل المثال وليس الحصر  -المعلومات التالية
(بموجب المادة  38من الئحة االندماج واالستحواذ):
•المعلومات المالية والمعلومات األخرى عن العارض والشركة المعروض عليها والعرض .
•حصص الملكية والتعامالت.

•الترتيبات أو الشروط الخاصة.
•تأكيد الكفاية النقدية

•المالك النهائي لألسهم المستحوذ عليها والمساهمين المسيطرين في العارض.
•القيمة النهائية لألوراق المالية غير المدرجة.
•معلومات ال تنطبق على عروض أخرى.

يتضمن التعميم المقدم من قبل مجلس إدارة الشـركة المعروض عليها إلى مساهمي الشركة المعروض عليها -على سبيل المثال وليس الحصر -
المعلومات التالية (بموجب المادة 39من الئحة االندماج واالستحواذ):
•رأي مجلس اإلدارة.

•رأي مجلس إدارة الشركة المعروض عليها حول خطط العارض الخاصة بالشركة وموظفيها.
•حصص الملكية والتعامالت.
•العقود الجوهرية.

هيئة السوق المالية
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ً
شكرا لكم..

