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 الباب األول

 األحكام العامة

  حكام متهيديةاملادة األوىل: 

قصد بـ "النظام"  ينما ورد يف هذه الالئحة نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي ُي ( 

قصد بـ "نظام الشركات"  ينما ورد يف هذه هـ  وُي2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/

 هـ.1/12/1443( وتاريخ 132الالئحة نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

قصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة  ا يف النظام ويف ُي (ب

السوق املالية وقواعدها ما مل يقِض سياق قائمة املصالحات املستخدمة يف لوائد هيئة 

 النص خبالف ذلك.

 املادة الثانية: نااق التابيق

 تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم اآلتي: ( 

 عمليات االستحواذ مبوجب صالحيات ا يئة املنصوص عليها يف النظام. (1

 عمليات االندماج مبوجب صالحيات ا يئة املنصوص عليها يف نظام الشركات. (2

 تسري  حكام هذه الالئحة على:  (ب

 ي بي   و شراء ألسهم تتمت  حبقوق التصويت يف الشركات املدرجة يف السوق وينتج  (1

عنها متلك  و سيارة شخص  منفرداو  و جمتمعاو م  من يتصرف باالتفاق معل  على 

  و  كثر من  سهم الشركة املعروض عليها ذات العالقة. 10%

تصويت يف الشركات املدرجة يف السوق إذا كانت   ي عرض لشراء  سهم حتمل حق (2

كمية األسهم اليت يرغب العارض يف متلكها ستزيد نسبة ملكيتل منفرداو  و جمتمعاو 

 و  كثر من  %10م  من يتصرف باالتفاق معل   و األسهم اليت حتت تصرفهم  إىل 

  سهم الشركة املعروض عليها ذات العالقة  ومن ذات فئة األسهم.

  حكام هذه الالئحة على اآلتي بيانهم:تابق  (ج

املشاركني يف السوق  ويشمل ذلك ُمصدري األوراق املالية  واملساهمني  واألشخاص  (1

املرخص  م  و ي شخص شارك  و قدم استشارة بشكل مباشر  و غر مباشر يف  ي 

 صفقة ختض   ذه الالئحة.
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  عضاء جمالس إدارة الشركات اخلاضعة  ذه الالئحة. (2

شخص يسعى ) و يزيد متلكل( لارض االستحواذ الفعلي على  ي شركة خاضعة  ي  (3

  ذه الالئحة.

 هذه الالئحة مبا ورد يف النظام ولوائحل التنفيذية من  حكام.  ال ختّل (د

 ي إشارة إىل مصالد "شخص"  و " شخاص" يف هذه الالئحة ينابق على صندوق االستثمار  (ه

 اخلاص  و صناديق االستثمار اخلاصة.

 املادة الثالثة:  حكام عامة

باستثناء صفقات الشراء والبي  اخلاصة  دب على العارض  والشركة املعروض عليها   ( 

تعيني مستشاريهم املاليني على  ا يكونوا مستقلني ومرخصاو  م من قبل ا يئة  وكذلك 

مستشاريهم القانونيني على  ا يكونوا مستقلني ومرخصاو  م يف ممارسة مهنة احملاماة يف 

كوا املستشاروا املاليوا للعارض  و الشركة املعروض عليها ضابط اململكة. ودب  ا ي

االتصال للتنسيق م  ا يئة نيابة عن كل منهم فيما يتعلق باالستحواذ احملتمل  و االندماج 

 احملتمل. 

دب على األطراف املعنية يف االستحواذ  و االندماج بذل العناية حبيث ال تكوا البيانات  (ب

 يؤدي إىل تضليل املساهمني  و السوق.معدة على حنو قد 

يف حالة العرض  دب على العارض معاملة مجي  مساهمي الشركة املعروض عليها من  (ج

 ذات النوع  و الفئة بالتساوي.

دب  ا يكوا  ي مستند  و إعالا ذي صلة بالعرض  و العرض احملتمل يقدم من قبل  (د

ي من مستشاريهم املعنيني للمساهمني العارض  و جملس إدارة الشركة املعروض عليها  و  

 صحيحاو وعادالو وغر مضلل.

ال دوز للعارض  و للشركة املعروض عليها  و  ي من مستشاريهما  خالل فرتة العرض  و  (ه

 ثناء دراستل  تقديم معلومات إىل بعض املساهمني دوا إتاحتها جلمي  املساهمني اآلخرين. 

 لتني اآلتيتني: وال ينابق هذا املبد  يف  ي من احلا

تقديم املعلومات بشكل سري من قبل الشركة املعروض عليها إىل عارض حمتمل  (1

 حسن النية  و العكس يف سياق العرض.
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تقديم املعلومات بشكل سري من قبل املساهم البائ   و الشركة املعروض عليها إىل  (2

 العارض يف سياق صفقة بي  وشراء خاصة.

لعرض إال بعد اختاذ التدابر الالزمة وفقاو ألحكام هذه ال دوز للعارض اإلعالا عن ا (و

الالئحة والت كد من قدرتل وعزمل على االستمرار يف تنفيذ العرض  وتق  مسؤولية تقديم 

 املشورة إىل العارض واختاذ مجي  اخلاوات الالزمة بهذا الش ا على مستشاره املالي.

دلة  وراق مالية متعلقة ب وراق مالية سيتم يف حالة االندماج  و االستحواذ عن طريق عرض مبا (ز

إدراجها يف السوق  دب على العارض االلتزام باألحكام ذات العالقة الواردة يف النظام 

 ولوائحل التنفيذية.

يف حالة العرض  دب على العارض وجملس إدارة الشركة املعروض عليها تزويد مساهمي  (ح

ات الكافية؛ لتمكينهم من التوصل إىل قرار الشركة املعروض عليها باملعلومات والتوصي

سليم بش ا قبول  و رفض العرض  وإتاحة الوقت الكايف  م الختاذ ذلك القرار  وعدم 

 حجب  ي معلومات ذات صلة عنهم. 

دب على مجي  األشخاص املالعني على معلومات سرية  وخباصة تلك اليت تؤثر يف سعر  (ط

 و  ي صفقة حمتملة من هذا النوع   ا يعاملوا هذه الورقة املالية  تتعلق باالستحواذ 

املعلومات بسرية وال دوز تقدميها إىل شخص آخر إال إذا كاا ذلك ضرورياو  وكاا ذلك 

الشخص يعلم بضرورة االلتزام بالسرية. ودب على مجي  هؤالء األشخاص  ا يتصرفوا 

اليت تؤثر يف سعر الورقة  بشكل حيد من فرص حدوث تسرب املعلومات السرية  و املعلومات

 املالية.

يف حال توافر قناعة لدى جملس إدارة الشركة املعروض عليها ب ا عرضاو حسن النية على  (ي

 –وشك  ا يقدم إىل الشركة  فال دوز جمللس اإلدارة اختاذ  ي إجراء يتعلق بالشركة 

اذ قرار بش نل من ش نل  ا يؤدي إىل عدم قبول العرض  و حرماا املساهمني من فرصة اخت

 إال بعد احلصول على موافقة املساهمني يف اجلمعية العامة للشركة.  –

عند وجود  طراف ذوي عالقة يف االستحواذ الذي تنابق عليل  حكام هذه الالئحة  دب  (ك

اإلفصاح للمساهمني املعنيني بشكل كامل عن مصاحل تلك األطراف يف الصفقة قبل 
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مساوية للشروط املابقة على  ي صفقة اشرتك فيها إمتامها  ودب  ا تكوا بشروط 

    شخاص آخروا يف ظروف مماثلة.

 

 دب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها التصرف دائما وفقاو ملصلحة املساهمني. (ل

دب على  عضاء جملس إدارة الشركة املعروض عليها عند تقدميهم توصيات إىل  (م

إدارة  دوا  ي اعتبار حلجم ما ميلكونل مساهميهم التصرف بصفتهم  عضاء جملس 

شخصياو  و عن طريق  قربائهم من  سهم   و ما ميلكل املساهموا الذين ميثلونهم يف 

اجمللس  و ألي عالقة شخصية بالعارض  و الشركة املعروض عليها )حسبما ينابق(. ويف 

رة من هذه الالئحة. مجي  األحوال  دب عليهم تقديم تلك التوصيات وفقاو للمادة الثامنة عش

كذلك دب عليهم مراعاة مصاحل مجي  املساهمني إضافة إىل مراعاة مصاحل املوظفني 

والدائنني اليت دب  خذها يف االعتبار عند تقدميهم تلك التوصيات. ودب على  عضاء 

جملس إدارة الشركة املعروض عليها بذل احلرص الالزم قبل الدخول يف  ي التزام م  

 و م   ي جهة  خرى  من ش نل تقييد حريتهم يف تقديم التوصية إىل مساهميهم العارض  

 مستقبالو.

ال حيق للمساهم الذي ميلك  سهماو يف العارض ) و الشركة الداجمة( والشركة املعروض  (ا

عليها ) و الشركة املندجمة( التصويت يف اجلمعية العامة للمساهمني على قرارات تتعلق 

 هذه الالئحة إال يف إحدى الشركتني.بعروض تنابق عليها 

يف اجتماع للمجلس  و  ي من اللجاا  و يف اجلمعية العامة  -ال دوز ألي عضو جملس إدارة  (س

التصويت على قرار يتعلق بعرض تنابق عليل  حكام هذه الالئحة   و ب ي مس لة ذات  -

ة تعارض املصاحل صلة  تناوي على تعارض مصاحل لذلك العضو  و  ي قريب لل. وتنش  حال

 يف  ي من احلاالت اآلتية:

تتعلق بالعرض  -بشكل مباشر  و غر مباشر-عند وجود مصلحة لعضو جملس اإلدارة  (1

  و العرض احملتمل. 

 ا يكوا مساهماو يف العارض ويف الوقت نفسل عضواو يف جملس إدارة الشركة  (2

 املعروض عليها  و العكس.
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العارض ويف الوقت نفسل عضو جملس إدارة  و مديراو  ا يكوا عضواو يف جملس إدارة  (3

 يف الشركة املعروض عليها  و العكس.

ألغراض تابيق  حكام هذه الالئحة  تعد مصلحة  ي قريب لعضو جملس اإلدارة  و تاب   (ع

     لل  مصلحة للعضو نفسل.

 

ديم دب على الشخص الذي يعتزم الدخول يف عملية استحواذ ينش  مبوجبها التزام بتق (ف

من قدرتل على تنفيذ العرض  -قبل إمتام العملية-عرض إىل مجي  املساهمني الت كد 

 واالستمرار فيل وذلك قبل قيامل باالستحواذ.

ال دوز خلق سوق غر حقيقية تتذبذب فيها  سعار األوراق املالية للشركة املعروض عليها  (ص

داجمة(  و  ي شركة  ا ) و الشركة املندجمة(   و الشركة العارضة ) و الشركة ال

عالقة باالستحواذ  و االندماج   و  ي شركة  خرى ذات عالقة بالعرض على حنو يكوا 

فيل ارتفاع  و اخنفاض يف  سعار األوراق املالية ذات العالقة وهمياو وخيل بالوظيفة الابيعية 

 للسوق.

لة نتيجة لالستحواذ دب  ا ال تت ثر  عمال الشركة املعروض عليها  كثر من املدة املعقو (ق

  و االندماج.

  املادة الرابعة:  حكام عامة متعلقة باإلعالا

مالوب وفقاو  و صفقة بي  وشراء خاصة  عرضبدب  ا يكوا  ي إعالا  و تصريد يتعلق  ( 

تعليمات الذه الالئحة  كامالو وواضحاو وصحيحاو وغر مضلل  و ا يكوا متوافقاو م   

 و حكام هذه الالئحة. اليت تصدرها ا يئة عالناتاخلاصة باإل

من غر شركات املساهمة  – صفقات البي  والشراء اخلاصة و  العرضدوز ألطراف  (ب

املالوب منهم اإلعالا مبوجب هذه الالئحة  وليسوا  عضاء يف السوق  القيام  –املدرجة 
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زود خدمات مل املوق  اإللكرتوني بذلك من خالل املوق  اإللكرتوني للسوق  و من خالل

 املعلومات التنظيمي.

 املادة اخلامسة: االلتزام بنظام املنافسة

 اإلبالغ ( 

يف حال اناباق  حكام نظام املنافسة  وتعديالتل والئحتل التنظيمية والتعليمات املتعلقة بل  

موافقة  ي  و يف حال وجود متالب للحصول على  – و صفقة بي  وشراء خاصة عرض على 

جهة  خرى حملية  و  جنبية  و عدم ممانعة منها  دب على العارض  ا يوضد ذلك يف اإلعالا 

ا يئة العامة ودب على كل من العارض والشركة املعروض عليها إبالغ  عن العرض 

 وفقاو ألحكام نظام املنافسة. للمنافسة
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 إيقاف الصفقة (ب

يف حال اناباق  حكام نظام املنافسة  وتعديالتل والئحتل التنظيمية والتعليمات املتعلقة بل  

 ا يئة العامة للمنافسة تإذا  بلا ستوقف الصفقة فإا و صفقة بي  وشراء خاصة  عرض على 

العارض  و الشركة املعروض عليها كتابياو  و ب ي وسيلة إبالغ رمسية  خرى باعرتاضل على 

 الصفقة.

 انتهاء فرتة العرض  (ج

على  ي  ا يئة العامة للمنافسةند إبالغ العارض  و الشركة املعروض عليها باعرتاض ع (1

د عرض  و عرض حمتمل  تعد فرتة العرض منتهية  ودب اإلعالا عن  ي عرض جدي

على الصفقة مبوجب  حكام  لمنافسةل ا يئة العامة( يوماو من تاريخ موافقة 21خالل )

نظام املنافسة. ويف مجي  األحوال  تعد فرتة عرض جديدة قد بد ت منذ تاريخ موافقة 

 على الصفقة.  ا يئة العامة للمنافسة

ا يئة العامة ( يوماو من تاريخ موافقة 21يف حال عدم اإلعالا عن عرض جديد خالل ) (2

على الصفقة مبوجب  حكام نظام املنافسة  فإا فرتة العرض اجلديدة تستمر  للمنافسة

ا يئة حتى نهاية املدة املشار إليها  و إعالا العارضني ذوي العالقة )الذين ت ثروا مبوافقة 

( عدم نيتهم تقديم عرض  املنافسة على الصفقة مبوجب  حكام نظام العامة للمنافسة

 .يسبق يهما 

 املادة السادسة: اإلعفاء

للهيئة إعفاء  ي شخص خاض   ذه الالئحة من تابيق  ي من  حكامها كلياو  و جزئياو  بناًء 

 على طلب تتلقاه منل  و مببادرة منها. 
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 الثانيالباب 

 االستحواذ

 الفصل األول

 ضوابط صفقات البيع و الشراء اخلاصة

 السابعة: املفاوضات بني املساهم البائ  والعارض املادة

العارض خبصوص صفقات البي  املناقشات بني املساهم البائ  و دب  ا تبقى املفاوضات  و ( 

والشراء اخلاصة حماطة بسرية تامة و ا تقتصر على عدد حمدود من األشخاص ذوي الصلة 

 .وا()إا وجد املساهم البائ  والعارض ومستشاريهم املباشرينب

دب على املساهم البائ  والعارض  اللذين يتفاوضاا ويتناقشاا يف ش ا صفقة البي   (ب

والشراء اخلاصة  اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تسرب املعلومات السرية  و املؤثرة يف 

 سعر الورقة املالية  و استخدامها بشكل غر نظامي.

 املادة الثامنة: إبالغ الشركة املعروض عليها

دوز لألطراف املشاركة يف صفقة البي  والشراء اخلاصة )املساهم البائ  والعارض( إبالغ  ( 

تملة  حبسب ما يرونل جملس إدارة الشركة املعروض عليها  و مستشاريها بالصفقة احمل

يف سعر الورقة املالية  شرياة  علومات سرية  و  ا ت ثرتزويد العارض مبمن  جل  مناسباو؛

 يتالب اإلعالا مبوجب الفقرة )د(  دناه. عدم وجود ما

ُتعّد الشركة املعروض عليها على علم بصفقة البي  والشراء اخلاصة احملتملة عند إشعار  (ب

جملس إدارتها بشكل رمسي. ودب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها بعد إبالغل 

قل خلدمة شراء اخلاصة احملتملة بشكل رمسي التصرف بشكل مستالبصفقة البي  و

مصاحل الشركة املعروض عليها ومساهميها. وال يعد علم  عضاء جملس إدارة الشركة 

املعروض عليها بصفتهم الشخصية إبالغاو جمللس إدارة الشركة املعروض عليها ما مل يتم 

 .إبالغ جملس اإلدارة رمسياو عن صفقة البي  والشراء اخلاصة احملتملة

واألشخاص الذين  تمل توضيد هوية كبار مساهميلدب على العارض  و العارض احمل (ج

عند إبالغ جملس إدارة الشركة املعروض عليها بشكل رمسي  يتصرفوا باالتفاق معهم

 بصفقة البي  والشراء اخلاصة احملتملة.
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دب على العارض إشعار الشركة املعروض عليها وا يئة بشكل فوري عند تسرب  (د

 يف سعر الورقة املالية للشركة املعروض عليها  و عن معلومات سرية  و معلومات  ا ت ثر

صفقة بي  وشراء خاصة حمتملة  و تعرض الشركة املعروض عليها إلشاعات متعلقة بصفقة 

البي  والشراء اخلاصة احملتملة  وكذلك اإلعالا عن الصفقة للجمهور وفقا للمادة العاشرة 

 من هذه الالئحة.

 املعروض عليهالومات سرية متعلقة بالشركة املادة التاسعة: احلصول على مع

دوز للشركة املعروض عليها تزويد العارض حسن النية مبعلومات سرية  و معلومات  ا  ( 

ت ثر يف سعر الورقة املالية  إذا مت إبالغ الشركة املعروض عليها بشكل رمسي بصفقة 

الثامنة من هذه الالئحة؛ وذلك البي  والشراء اخلاصة احملتملة  مبوجب الفقرة )ب( من املادة 

ملساعدتل على إجراء التحريات الالزمة عن الشركة املعروض عليها وتقييم مزايا الصفقة 

 احملتملة  بشرط  ا يتم ذلك يف سرية تامة.

للشركة املعروض عليها  من خالل جملس إدارتها  سلاة تقديرية يف حتديد طبيعة ونااق  (ب

املعلومات السرية  و املعلومات املؤثرة يف سعر الورقة املالية اليت سيتم تقدميها إىل العارض 

حسن النية  ودب  ا ُينظر يف كل حالة على حدة و ا يكوا القرار صادراو عن جملس 

املعروض عليها  مصاحل الشركةملعروض عليها  م  األخذ بعني االعتبار إدارة الشركة ا

ومساهميها. كذلك دب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها اختاذ اإلجراءات 

ملعلومات السرية  و املؤثرة يف سعر الورقة املالية  و استخدامها االالزمة للحد من تسرب 

 بشكل غر نظامي.

 النات املادة العاشرة: اإلع

 اآلتية:ا للجمهور بشكل فوري يف احلاالت دب على العارض واملساهم البائ  اإلعال ( 

عند إبرام االتفاقيات النهائية  مبا يف ذلك اتفاقية البي  والشراء اخلاصة باألسهم  (1

باستثناء االتفاقيات املبدئية كمذكرات التفاهم  اليت تتعلق بصفقة البي  والشراء 

 بني العارض واملساهم البائ . اخلاصة واليت تتم 

قبل إخاار الشركة املعروض عليها بصفقة البي  و الشراء اخلاصة احملتملة بشكل  (2

رمسي وفقاو للفقرة )ب( من املادة الثامنة من هذه الالئحة  وتعرض الشركة املعروض 

عليها للشائعات والتوقعات  و عند وجود حركة غر معتادة يف سعر السهم منذ بداية 
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 %20  و واحد  يوم  يف  كثر  و ٪10ملفاوضات بني املساهم البائ  والعارض  بنسبة ا

املساهم البائ  م  وجود العارض و و  كثر من  دنى سعر منذ بدء املفاوضات بني 

  سباب معقولة تشر إىل  ا هذه احلركة غر املعتادة ناشئة عن الصفقة احملتملة.

عليها والعارض واملساهم البائ  اإلعالا للجمهور على كل من الشركة املعروض  دب (ب

بشكل فوري  بعد إشعار الشركة املعروض عليها بشكل رمسي بصفقة البي  والشراء 

اخلاصة احملتملة وفقا للفقرة )ب( من املادة الثامنة من هذه الالئحة  وتعرض الشركة 

ة يف سعر السهم منذ املعروض عليها للشائعات والتوقعات  و عند وجود حركة غر معتاد

 %20ثر يف  يوم واحد   و  ك  و ٪10بداية املفاوضات بني املساهم البائ  والعارض  بنسبة 

 و  كثر من  دنى سعر منذ بدء املفاوضات بني املساهم البائ  والعارض م  وجود  سباب 

 معقولة تشر إىل  ا هذه احلركة غر املعتادة ناشئة عن الصفقة احملتملة.

 احلظر والقيود على التعامالتاحلادية عشرة:  املادة

على تعامالت املساهم البائ   والعارض  واألطراف الذين يتصرفوا  املفروضة القيود ( 

 باالتفاق م   ي منهما

ال دوز للمساهم البائ   و العارض  و  ي طرف يتصرف باالتفاق م   ي منهما التعامل ب ي 

املعروض عليها خالل الفرتة بني التفاهم املبدئي بني شكل يف األوراق املالية للشركة 

املساهم البائ  والعارض خبصوص صفقة البي  والشراء اخلاصة )مبا يف ذلك إبرام 

 عن مذكرات التفاهم  و اتفاقيات  خرى ذات الصلة(  وبني اإلعالا عن إمتام الصفقة  و

 وقف املناقشات واملفاوضات.

 اصلني على معلومات سرية تؤثر يف سعر الورقة املاليةظر على تعامالت األشخاص احلاحل (ب

ال دوز ألي شخص حيصل على معلومات سرية تؤثر يف سعر الورقة املالية ذات العالقة  (1

بصفقة البي  والشراء اخلاصة التعامل ب ي شكل يف األوراق املالية للشركة املعروض 

البي  والشراء اخلاصة بني عليها  خالل الفرتة بني التفاهم املبدئي خبصوص صفقة 

املساهم البائ  والعارض )مبا يف ذلك إبرام مذكرات التفاهم  و اتفاقيات  خرى ذات 

 وقف املناقشات واملفاوضات. عن الصلة( وبني اإلعالا عن إمتام الصفقة  و

ال دوز ألي شخص حيصل على معلومات سرية تؤثر يف سعر الورقة املالية ذات العالقة  (2

تقديم  ي توصية حمتملة بصفقة البي  والشراء اخلاصة  و صفقة بي  وشراء خاصة 

 ألي شخص آخر تتعلق بالتعامل يف األوراق املالية ذات الصلة.
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لى معلومات سرية تؤثر يف يف حال عدم إمتام الصفقة  ال دوز للعارض الذي حصل ع (3

سعر الورقة املالية ذات العالقة بصفقة البي  والشراء اخلاصة التعامل ب ي شكل يف 

اإلعالا عن عدم إمتام األوراق املالية للشركة املعروض عليها مدة ستة  شهر من تاريخ 

 الصفقة.

 املادة الثانية عشرة: تعيني املستشارين القانونيني واملاليني

اصة  تعيني مستشاره اخلشراء البي  والف صفقة اطر  بائ الساهم املعارض وال من كلل دوز

املالي ومستشاره القانوني املستقلني  على  ا يكونا مسؤولني عن تقديم املشورة خبصوص 

 متالبات هذه الالئحة.
 

 ضوالعراناباق  حكام املادة الثالثة عشرة: 

ا من هذه الالئحة )حيثما ينابق( والرابعة والعشرا  و وتنابق  حكام املادة الثالثة والعشر (أ

ملكيتل  يف صفقة البي  والشراء اخلاصة اليت ينتج عنها شراء  و زيادة إمجالي على العارض

مصلحتل يف األسهم إىل حد يصبد فيل العارض  و الذين يتصرفوا باالتفاق معل مالكني   و

لشركة املعروض عليها اليت تتمت   و  كثر من  سهم ا ٪40) و مسيارين( على ما نسبتل 

 حبقوق التصويت. 

ينابق احلكم الوارد يف الفقرة ) ( من هذه املادة  يضاو على  ي مستفيد ينوب عن املساهم  (ب

البائ   و العارض ويتصرف يف إطار صفقة البي  والشراء اخلاصة. ويعامل الشخص على  نل 

ذا كانت لديل امللكية النهائية  ذه املالك املستفيد من  سهم الشركة املعروض عليها إ

 األسهم  و السيارة عليها  سواء من خالل كيانات متعددة  م ترتيبات تعاقدية.
 

 املادة الرابعة عشرة: سعر الشراء

دوز للمساهم البائ  والعارض يف صفقة البي  و الشراء اخلاصة االتفاق على  ي سعر شراء  (أ

يرونل مناسباو إما عن طريق عالوة  و خصم عن سعر  سهم الشركة  حمل الصفقةلألسهم 

 املعروض عليها يف السوق.

دب على كل من املساهم البائ  والعارض والشركة املعروض عليها )حيثما ينابق( يف  (ب

اإلفصاح عن سعر الشراء املتفق عليل يف تلك الصفقة من خالل  ةصفقة البي  والشراء اخلاص

 ب عليهم القيام بل وفقاو للمادة العاشرة من هذه الالئحة. اإلعالا الذي د
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 املادة اخلامسة عشرة: االستثناء من الئحة طرح األوراق املالية

ال تعد دعوة املساهم البائ  لعدة عارضني حمتملني إلبرام صفقة البي  والشراء اخلاصة لبي  كل 

مالية ختض  ملتالبات الارح   و جزء من  سهمل يف الشركة املعروض عليها عرضاو ألوراق

  ما دامت  سهم الشركة وااللتزامات املستمرة طرح األوراق املالية قواعداخلاص الواردة يف 

 املعروض عليها مدرجة يف السوق.

 

 الفصل الثاني

 العروض ضوابط

 املادة السادسة عشرة: إبالغ الشركة املعروض عليها

دب تقديم العرض إىل جملس إدارة الشركة املعروض عليها  و مستشاريها قبل  و حبد  ( 

   .املعروض عليها  قصى وقت تقدميل إىل مساهمي الشركة

دب  ا يوضد العرض   و التفاوض بشكل  ولي يف ش نل  هوية املساهمني الكبار لدى  (ب

 .فاق معهمو ي  شخاص آخرين يتصرفوا باالت العارض  و العارض احملتمل

إذا مل يكن العرض   و التفاوض بشكل  ولي يف ش نل  مقدماو من قبل العارض  و العارض  (ج

احملتمل  فإّنل دب اإلفصاح عن هوية ذلك العارض  و العارض احملتمل جمللس إدارة 

 الشركة املعروض عليها يف بداية تقديم العرض  و التفاوض بشكل  ولي يف ش نل.

 عشرة: اإلعالا واجلدول الزمين للعرضاملادة السابعة 

 اإلعالا اإللزامي للجمهور ( 

 يكوا اإلعالا الفوري للجمهور إلزامياو يف احلاالت اآلتية:

عند وجود نية مؤكدة لتقديم عرض )ال خيض  ألي شرط مسبق  خبالف شرط  (1

الوارد يف املادة اخلامسة من هذه الالئحة(  ا يئة العامة للمنافسةاحلصول على موافقة 

مت إشعار جملس إدارة الشركة املعروض عليها بل مبوجب الفقرة )هـ( من هذه املادة  

 باض النظر عن موقف جملس إدارة الشركة املعروض عليها جتاه ذلك العرض. 

استحواذ شخص على  سهم شركة مدرجة يف السوق وترتب على ذلك االستحواذ  (2

ا من وم ذلك الشخص بتقديم عرض مبوجب الفقرة ) ( من املادة الثالثة والعشرالتزا
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ال دوز ت خر اإلعالا وإا مل تتوافر مجي  املعلومات ذات العالقة  على و هذه الالئحة

  ا تضمن يف إعالا الحق. 

دما يصبد الشخص )سوْاًء بشكل منفرد  و م  من يتصرف باالتفاق معل( مالكاو نع (3

 و  كثر من  سهم الشركة اليت تتمت  حبقوق التصويت يف الشركة  %40 ملا نسبتل

 ا من هذه الالئحة.ووفقاو للمادة الرابعة والعشر املعروض عليها

عندما تكوا الشركة املعروض عليها )قبل بدء املفاوضات األولية يف ش ا تقديم  (4

 و  كثر  %10ة العرض( موضعاو للشائعات والتوقعات   و عند تار سعر  سهمها بنسب

يف يوم واحد  م  وجود  سباب معقولة تفيد ب ا هذا التار ناتج عن اإلجراءات اليت 

 اختذها العارض احملتمل. 

ات األولية يف ش ا تقديم عندما تكوا الشركة املعروض عليها )بعد بدء املفاوض (5

 وجود حركة غر موضعاو للشائعات والتوقعات املتعلقة بالعرض   و عندالعرض( 

 و  كثر من  دنى سعر  %20معتادة يف سعر  سهم الشركة املعروض عليها بنسبة 

 يوم يف  كثر  و ٪10والعارض   و  الشركة املعروض عليهامنذ بدء املفاوضات بني 

 . واحد

عندما تكوا املفاوضات  و املناقشات املتعلقة باستحواذ ذي عالقة ب سهم مدرجة يف  (6

حقوق التصويت يف شركة   و عندما يكوا جملس ثر من  ك  و ٪30السوق متثل 

إدارة الشركة املدرجة يبحث عن عارض  و عارضني حمتملني  لتزيد عن العدد 

احملدود من األشخاص )خبالف من تستدعي احلاجة معرفتهم باألمر من املسؤولني يف 

 الشركات املعنية ومستشاريهم املباشرين(.

 يها مسؤوليات العارض والشركة املعروض عل (ب

قبل بدء املفاوضات األولية م  جملس إدارة الشركة املعروض عليها  تق  مسؤولية  (1

إصدار اإلعالا املالوب وفقاو للفقرة ) ( من هذه املادة على عاتق العارض. ودب على 

العارض يف هذه احلالة مراقبة  ي مؤشرات على وجود تار غر معتاد يف سعر  سهم 

للشائعات والتوقعات   عليها عند تعرض الشركة املعروضالشركة املعروض عليها  و 

ويكوا العارض مسؤوالو  يضاو عن اإلعالا مبجرد نشوء التزام مبوجب املادة الثالثة 

 .من هذه الالئحة والعشرين
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سواء  دى ذلك -بعد بدء املفاوضات األولية م  جملس إدارة الشركة املعروض عليها  (2

الرئيسية عن القيام باإلعالا املالوب وفقاو املسؤولية فإا  - و مل يؤد إىل تقديم عرض

للفقرة ) ( من هذه املادة تق  على عاتق جملس إدارة الشركة املعروض عليها الذي 

جتب عليل يف هذه احلالة مراقبة  ي مؤشرات على وجود تار غر معتاد يف سعر  سهم 

 للشائعات والتوقعات. عليها الشركة املعروض عليها  و عند تعرض الشركة املعروض

يف حال وجود توصية بقبول العرض وتقديم طلب إىل ا يئة لتعليق التداول بشكل  (3

مؤقت  وموافقة ا يئة على ذلك الالب  دوز للشركة املعروض عليها االستعاضة 

عن اإلعالا الفوري باحلصول على املوافقة على التعليق املؤقت للتداول  وقيامها 

 مباشرة. باإلعالا بعد ذلك

دوز للعارض احملتمل  ا يسعى إىل من  جملس إدارة الشركة املعروض عليها من  ال (4

 إصدار اإلعالا  و من طلب تعليق التداول بشكل مؤقت من ا يئة.

 اجلدول الزمين للعرض (ج

دب على العارض خماطبة ا يئة لارض تقديم اجلدول الزمين املقرتح للعرض خالل  (1

( 1لفقرتني الفرعيتني )ل وفقاواإلعالا  الذي مت فيل يومال ليت  يامثالثة  مدة ال تتجاوز

 املقرتح املراحل  على  ا يتضمن اجلدول الزمين ( من الفقرة ) ( من هذه املادة2و)

 الرئيسية التالية:

 .على نشرهتقديم مستند العرض النهائي إىل ا يئة للموافقة  . 

من قبل العارض واملعد من قبل ا يئة على نشره نشر مستند العرض املوافق  .ب

مساهمي الشركة املعروض ووتزويد جملس إدارة الشركة املعروض عليها 

 عليها بل  خالل مدة ال تتجاوز ثالثة  يام من تاريخ احلصول على موافقة ا يئة.

والثالثني التاسعة نشر تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها وفقاو للمادة  .ج

ئحة )يف حال عدم نشر هذه املعلومات ضمن مستند العرض(  من هذه الال

يوماو من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة )ب( من هذه  14تتجاوزخالل مدة ال 

 الفقرة الفرعية.

 28موافقة املساهمني يف الشركة العارضة )إا وجدت( خالل مدة ال تتجاوز  .د

  على  ا ن هذه الفقرة الفرعيةيوماو من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة )ب( م
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ال تقل الفرتة بني تاريخ نشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة للمساهمني وتاريخ 

 .يوماو 21انعقادها عن 

موافقة املساهمني يف الشركة املعروض عليها )إا وجدت( خالل مدة ال تتجاوز  .ه

  الفقرة الفرعيةيوماو من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة )ب( من هذه  28

على  ا ال تقل الفرتة بني تاريخ نشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة للمساهمني 

 .يوماو 21وتاريخ انعقادها عن 

يوماو على  28 قرب تاريخ إقفال مسموح بل للعرض  على  ا ال يكوا قبل  .و

 األقل من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة )ب( من هذه الفقرة الفرعية.

سحب القبول )إذا مل يصبد العرض غر مشروط بالنسبة للقبول(  على  حق .ز

يوماو من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة  14 ا ال يكوا خالل مدة تزيد على 

 )و( من هذه الفقرة الفرعية.

املوعد النهائي الذي ميكن فيل للشركة املعروض عليها اإلعالا عن األرباح  .ح

وزي  األرباح  و تقييم األصول  و االقرتاحات اخلاصة  و توقعاتها ذات الصلة بت

يوماو من انتهاء املدة  60بتوزي  األرباح على  ا يكوا خالل مدة ال تزيد على 

 )ب(  من هذه الفقرة الفرعية. ةاملذكورة يف املرحل

املوعد النهائي الذي دوز فيل للعارض مراجعة العرض   و نشر معلومات  .ط

يوماو من انتهاء املدة  60الل مدة ال تزيد على  ا يكوا خ علىجديدة  

 )ب( من هذه الفقرة الفرعية. ةاملذكورة يف املرحل

املوعد النهائي الذي ميكن فيل اإلعالا  ا العرض غر مشروط بالنسبة  .ي

يوماو من انتهاء املدة  60للقبول  على  ا ال يكوا خالل مدة تزيد على 

 قرة الفرعية.)ب( من هذه الف ةاملذكورة يف املرحل

املوعد النهائي لوجوب إبقاء العرض متاحاو للقبول بعد اإلعالا ب نل غر مشروط  .ك

يوماو من انتهاء املدة املذكورة يف  21بالنسبة للقبول  على  ا ال يكوا قبل 

 املرحلة )ي( من هذه الفقرة الفرعية.

زيد على املوعد النهائي الستيفاء مجي  الشروط  على  ا يكوا خالل مدة ال ت .ل

 يوماو من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة )ي( من هذه الفقرة الفرعية. 21
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املوعد النهائي لسداد املقابل النقدي  و غر النقدي املتفق عليل املالوب سداده  .م

 10تزيد على  ال خالل مدة ملساهمي الشركة املعروض عليها  على  ا يكوا

  يام من انتهاء املدة املذكورة يف املرحلة )ل( من هذه الفقرة الفرعية.

دب على مجي  األطراف ذات العالقة بالعرض االلتزام باجلدول الزمين احملدد يف  (2

 ( من الفقرة )ج( من هذه املادة.1الفقرة الفرعية )

 و الشركة املعروض عليها دب إبالغ ا يئة فوراو يف حال توافر قناعة لدى العارض  (3

( من 1بعدم متكن  ي منهما من االلتزام باجلدول الزمين احملدد يف الفقرة الفرعية )

 اجلدول الزمين. دد الواردة يفاملالفقرة )ج( من هذه املادة  وللهيئة تعديل 

( من الفقرة 1لفقرة الفرعية )لدب على العارض  بالتزامن م  خماطبة ا يئة وفقاو  (4

الثامنة )ج( من هذه املادة  تزويد ا يئة مبستند العرض املعد وفقاو ألحكام املادة 

 والثالثني من هذه الالئحة.

 ا يصبد  وقبلنشر مستند العرض دب على العارض إشعار ا يئة  يف  ي وقت بعد  (5

  (حيثما ينابق) ية العامةاجتماع اجلمع و قبل  العرض غر مشروط بالنسبة للقبول 

مبوجب من العارض ب ي تارات جوهرية يف مستند العرض  و  ي مستند آخر مالوب 

 . و ظهور مسائل مهمة كاا دب تضمينها يف هذه املستندات هذه الالئحة

( من الفقرة )ج( من هذه املادة 1دب نشر اجلدول الزمين احملدد يف الفقرة الفرعية ) (6

 حتدده ا يئة.على النحو الذي 

 حتديد املوعد النهائي لإلعالا عن عرض مؤكد  (د

عند القيام باإلعالا املالوب مبوجب الفقرة ) ( من هذه املادة  وال يشمل ذلك اإلعالا عن 

النية املؤكدة لتقديم عرض  دوز للشركة املعروض عليها  ا تالب من ا يئة حتديد مدة 

جتاه الشركة املعروض عليها. ويف حال فرض زمنية قصوى ليوضد العارض خال ا نيتل 

عند انقضاء املدة الزمنية احملددة  و -ا يئة املدة الزمنية املذكورة  دب على العارض 

 تقديم العرض  و عدم وجود نية لذلك.لاإلعالا للجمهور عن نيتل املؤكدة  -قبلها
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 اإلعالا عن النية املؤكدة لتقديم عرض  (ه

ة املؤكدة لتقديم عرض إال عند توافر  سباب كافية لدى دب عدم اإلعالا عن الني (1

 نل قادر )وسيظل قادراو( على تنفيذ العرض. وتق  مسؤولية تقديم بالعارض لالعتقاد 

 املشورة إىل العارض بهذا اخلصوص على مستشاره املالي.

عند اإلعالا عن النية املؤكدة لتقديم عرض  دب  ا يتضمن اإلعالا  حبد  دنى   (2

 لي:ما ي

  حكام العرض. . 

 .و ي  شخاص يتصرفوا باالتفاق معل هوية العارض .ب

 تفاصيل  ي ملكية حالية يف الشركة املعروض عليها اليت: .ج

 عليها. يسيارميلكها العارض  و  .1

 ميلكها  و يسيار عليها  ي شخص يتصرف باالتفاق م  العارض. .2

 العرض.حصل مبوجبها العارض على التزام غر قابل لإللااء بقبول  .3

حصل مبوجبها العارض   و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل  على خيار  .4

 شراء.

مجي  الشروط )مبا يف ذلك  ي شرط متعلق بالقبول واإلدراج وزيادة ر س املال  .د

و ي موافقة نظامية مالوبة( اليت خيض   ا العرض   و خيض   ا نشر مستند 

 العرض.

 و الشركة املعروض عليها   و تفاصيل  ي ترتيبات تعويض تشمل العارض   .ه

  ي شخص يتصرف باالتفاق م   ي منهما بش ا األوراق املالية ذات العالقة.

دب  ا يشتمل اإلعالا عن النية املؤكدة لتقديم عرض على ت كيد من املستشار  (3

املالي يفيد بتوافر املوارد الكافية لدى العارض لقبول العرض بشكل كامل  وعلى 

التصرف مبسؤولية وفقاو ملا هو وارد يف الفقرة )و( من املادة الثالثة  املستشار املالي

والثالثني من هذه الالئحة  واختاذ مجي  اإلجراءات الثامنة والفقرة )د( من املادة 

 الالزمة للت كد من توفر املوارد.
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 التزام الشركة املعروض عليها بتعميم اإلعالنات (و

اإلعالا   موافقة ا يئة على نشر مستند العرضدب على الشركة املعروض عليها  بعد 

 ملخصاو لشروط و حكام العرض.و ا يتضمن اإلعالا  جملس إدارتها تعميم عن

 النتائج املرتتبة على اإلعالا عن النية املؤكدة (ز

يف حال اإلعالا عن نية مؤكدة لتقديم عرض  دب على العارض  ا يستمر يف تقديم 

مل توافق ا يئة على خالف ذلك(  إال إذا كاا العرض مشروطاو بتحقيق شرط  عرضل )ما

 العارضحمدد مسبقاو وجرى اإلعالا عنل للجمهور ومل يتم حتقيقل بعد. ودب على 

( من 1الفرعية )لفقرة املشار إليل يف ااالستمرار يف تقديم العرض حبسب اجلدول الزمين 

 الفقرة )ج( من هذه املادة.

 اا بعدم النية لتقديم العرضإصدار بي (ح

دب على الشخص الذي يصدر بياناو عن عدم نيتل تقديم عرض لشركة  الت كد  ا البياا 

واضد وخالٍ من الاموض. ويكوا ذلك الشخص ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( ملزماو 

قة بهذا البياا مدة ستة  شهر من تارخيل ما مل يار  تار جوهري يف الظروف ذات العال

بالبياا   و يف حال حصول حدث سبق  ذا الشخص حتديده يف بيانل باعتباره حدثاو يعفيل 

 من االلتزام بالبياا.

 املادة الثامنة عشرة: االستشارة املستقلة

مدرجة(  مساهمة دب على كل من جملس إدارة العارض )يف حال كوا العارض شركة

وجملس إدارة الشركة املعروض عليها احلصول على استشارة مستقلة وخمتصة بش ا العرض 

  يتم تعيينهم مبوجب الفقرة ) ( من املادة الثالثة  ودب إبالغ مساهميهما نيمن مستشارين مالي

 مبضموا هذه االستشارة. 
 

 املادة التاسعة عشرة: احلظر والقيود على التعامالت

 احملظورة التعامالت ( 

ال دوز ألي شخص ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( مال  على معلومات سرية  (1

 ا ت ثر يف سعر الورقة املالية تتعلق ب ي عرض  و  ي عرض حمتمل التعامل يف  ي من 

األوراق املالية للشركة املعروض عليها  وذلك خالل الفرتة اليت تبد  من الوقت الذي 
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عن اإلعالا ضات األولية  و العرض قيد الدراسة حتى وقت يفرتض فيل  ا املفاو

 املفاوضات األولية  و عن إيقاف تلك املفاوضات.

ال دوز ألي شخص مال  على معلومات سرية  ا ت ثر يف سعر الورقة املالية تتعلق ب ي  (2

عرض  و  ي عرض حمتمل  ا يقدم توصية إىل  ي شخص آخر بش ا التعامل يف األوراق 

 املالية ذات العالقة.

 القيود على تعامالت العارض و ي شخص يتصرف باالتفاق معل (ب

بي   ي ورقة  -خالل فرتة العرض-دوز للعارض )و ي شخص يتصرف باالتفاق معل(  ال (1

احلصول على موافقة مسبقة من ا يئة  ويف دوا مالية يف الشركة املعروض عليها 

 .عن قيمة العرضل بقيمة تقمجي  األحوال ال دوز البي  

التعامل  يف  -خالل فرتة العرض-دوز للعارض )و ي شخص يتصرف باالتفاق معل(  ال (2

يف حالة وجود  )إذا كاا العارض شركة مساهمة مدرجة(  ي ورقل مالية للعارض

معلومات تتعلق بالعرض  و عرض حمتمل تعد بالنسبة إىل العارض معلومات مؤثرة يف 

 سعر ورقتل املالية. 

 لإللااء ةاحلصول على التزامات غر قابل (ج

اهم يف الشركة دب على املستشار املالي للعارض إبالغ ا يئة قبل خماطبة  ي مس (1

 ي مساهم يف العارض يف حال وجود شرط للحصول على موافقة  املعروض عليها   و

ة مساهمي العارض  بهدف السعي إىل احلصول على التزام غر قابل لإللااء باملوافق

  و رفض املوافقة على العرض.

ي شخص يسعى إىل خماطبة  ي مساهم للحصول على التزام غر قابل لإللااء دوز أل (2

بقبول  ي عرض  و عرض حمتمل  و رفض املوافقة على العرض  و العرض احملتمل 

استشارة ا يئة مسبقاو  ودب على املستشار املالي للشركة املعروض عليها الت كد 

مدرك بشكل كامل لابيعة  )خبالف املستثمر ذي اخلربة( املساهم من  ا ذلك

 االلتزام املالوب احلصول عليل.

 يف األوراق املالية للشركة املعروض عليهاحمددين تعامل  شخاص  (د

ال دوز  خالل فرتة العرض  للمستشار املالي  و املستشار القانوني )حسبما ينابق(  

آخر ضمن جمموعة الشركة املعروض عليها  و  ي للشركة املعروض عليها  و  ي شخص 

شخص يتصرف باالتفاق م  الشركة املعروض عليها  و  ي تاب  ألي منهما القيام ب ي من 

 األعمال اآلتية:
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شراء  سهم الشركة املعروض عليها  و التعامل يف املشتقات املالية  ذه األسهم  (1

 يرية فيل.حلسابل اخلاص  و نيابة عن حساب يكوا لل سلاة تقد

تقديم قرض إىل شخص ملساعدتل على القيام ب ي من عمليات الشراء  و التعامل  املشار  (2

( من هذه الفقرة من هذه املادة  باستثناء تقديم قرض يف 1إليها يف الفقرة الفرعية )

إطار النشاط االعتيادي ومبوجب الشروط التجارية املعتادة لعمالء حاليني وفقاو ملا هو 

 يل يف الئحة األشخاص املرخص  م. منصوص عل

سواًء  كاا  –االتفاق على  ي ترتيب تعويض  و خيار   و  ي ترتيب  و اتفاق  و تفاهم  (3

قد يكوا حافزاو ألي شخص  –بشكل رمسي  م غر رمسي  و ياو كانت طبيعتل

كة التعامل يف األوراق املالية ذات العالقة بالشرعن لالحتفاظ  و التعامل  و االمتناع 

 املعروض عليها.

 العشروا: صفقات الشراء اليت ينتج عنها االلتزام بعرض احلد األدنى  املادة

صفقات الشراء املنفذة قبل اإلعالا الوارد يف الفقرة )هـ( من املادة السابعة عشرة من هذه  ( 

 الالئحة 

عند شراء العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل(  سهماو يف الشركة املعروض عليها 

   و قبل تلك األشهر لإلعالا عن النية املؤكدة لتقديم العرضخالل األشهر الثالثة السابقة 

  دب  ا يكوا العرض املقدم إىل املساهمني من فئة  –يف حال طلب ا يئة ذلك–الثالثة 

 مت الشراء بناًء عليل قبل اإلعالا عن النية املؤكدة.الذي قل عن ي البسعر األسهم ذاتها 

صفقات الشراء املنفذة بعد اإلعالا الوارد يف الفقرة )هـ( من املادة السابعة عشرة من هذه  (ب

 الالئحة

إذا قام العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل(  خالل الفرتة من صدور اإلعالا  (1

( من املادة السابعة عشرة من  ( من الفقرة )2( و)1) تنيالفرعيتني الفقراملشار إليل يف 

 تعدبشراء  سهم بسعر  على من سعر العرض ) فرتة العرضهذه الالئحة حتى انتهاء 

القيمة احلالية للعرض يف ذلك الوقت(   و احلصول على  ي مصلحة يف  سهم متنحل 

السيارة على حقوق التصويت على تلك األسهم  فيجب عليل زيادة عرضل مبا ال يقل 

 عن  على سعر مدفوع لألسهم اليت متّلكها خالل تلك الفرتة.
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وفقاو  ذه املادة  ودب  دب اإلعالا مباشرة بعد الشراء  نل سيتم تقديم عرض مراج  (2

 ا ينص اإلعالا على عدد األسهم اليت مت شراؤها  و تلك املصلحة املستحوذ عليها 

 والسعر املدفوع لذلك.

 والعشروا: النتائج املرتتبة على بعض التعامالت املادة احلادية

دب على  ي عارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل(  قام بشراء  سهم يف الشركة 

ا  و وا  و الرابعة والعشروعروض عليها  الوفاء ب ي التزام ينش  مبوجب املواد الثالثة والعشرامل

ا من هذه الالئحة. ودب على العارض اإلعالا للجمهور فور شرائل  سهماو يف ووالعشراخلامسة 

الشركة املعروض عليها  و عندما يصبد مساهماو كبراو يف الشركة املعروض عليها  على  ا 

 يتضمن اإلعالا عدد األسهم اليت مت شراؤها وسعر الشراء.  

ل فرتة العرض وعن التعويض وعن  ي املادة الثانية والعشروا: اإلفصاح عن التعامالت خال

 ترتيبات  خرى

 تعامالت  طراف العرض واألشخاص الذين يتصرفوا باالتفاق معهم ( 

اإلفصاح  على الشركة املعروض عليها )و ي شخص يتصرف باالتفاق معها( دب (1

 لعارضل يف األوراق املالية حلسابها اخلاص هاللجمهور خالل فرتة العرض عن تعامالت

 بنهاية )يف حال كاا العارض شركة مساهمة مدرجة(  و للشركة املعروض عليها

 التعامالت ذات الصلة. لفي يلي اليوم الذي متت يوم تداول ثالث

دب على العارض )و ي شخص يتصرف باالتفاق معل( اإلفصاح للجمهور خالل فرتة  (2

املعروض عليها  و يف األوراق املالية للشركة  العرض عن تعامالتل حلسابل اخلاص

يوم تداول يلي  ثالثللعارض )يف حال كاا العارض شركة مساهمة مدرجة( بنهاية 

 اليوم الذي متت فيل التعامالت ذات الصلة.

ملديره تعامالت  طراف العرض  و  ي شخص يتصرف باالتفاق معهم حلساب ال يكوا  (ب

 سلاة تقديرية فيل 

حلساب اليت تتم  تعامالتالدب اإلفصاح بشكل خاص للهيئة خالل فرتة العرض عن 

من قبل العارض  و الشركة املعروض عليها )و ي شخص يتصرف باالتفاق م   ي  عمالء

منهما( يف األوراق املالية للشركة املعروض عليها  و العارض )يف حال كاا شركة مساهمة 

 التعامالت ذات الصلة. لفي يلي اليوم الذي متت يوم تداول ثالث بنهاية مدرجة(
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 املادة الثالثة والعشروا: العرض اإللزامي

 العرض اإللزامي ( 

ملكيتل يف باالتفاق معل( بزيادة يتصرفوا عند قيام  ي شخص ) و جمموعة من األشخاص 

إىل   شراء مقيد ألسهم   و عرض مقيد ألسهمعن طريق   سهم شركة من الشركات 

 باتفاق معل( نسبة األشخاص الذين يتصرفوا جمتمعاو م   ومنفرداو ) ملكيتلبلغ فيل تحد 

املدرجة يف السوق  و  التصويت وقحبق املتمتعة األسهم من معينة فئة من  كثر  و 50٪

ا من النظام وذلك وممارسة سلاتل التقديرية مبوجب املادة الرابعة واخلمس ا يئة لمجلسف

( تقديم عرض لشراء معل تفاقاالبيتصرفوا بإلزام ذلك الشخص ) و األشخاص الذين 

  وفقاو ألحكام هذه املادة واألحكام األخرى ذات من الفئة نفسها األسهم اليت ال ميلكها

العالقة من هذه الالئحة  وال يشمل االلتزام الوارد يف هذه املادة تقديم عرض فيما خيص 

 هم خزينة الشركة املعروض عليها. س

 الشروط واملوافقات من قبل األطراف األخرى واملوافقات النظامية (ب

ال دوز االستحواذ على  سهم على حنٍو قد يرتتب عليل نشوء التزام بتقديم عرض مبوجب 

هذه املادة إذا كاا تقديم هذا العرض  و تنفيذه يعتمد على إصدار قرار من اجلمعية العامة 

مساهمني يف العارض   و على  ي شرط  و موافقة  و ترتيب آخر  مبا يف ذلك املوافقات لل

 النظامية ذات الصلة.

 طريقة السداد ومقابل االستحواذ  (ج

دب  ا يكوا العرض املقدم مبوجب هذه املادة  بش ا كل فئة من  سهم الشركة  (1

عن  على سعر دفعل  املعروض عليها  نقداو  و  ا يكوا مصحوباو ببديل نقدي ال يقل

العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( مقابل  سهم من الفئة نفسها خالل فرتة 

العرض وخالل االثين عشر شهراو السابقة لبداية فرتة العرض. ودب خماطبة ا يئة يف 

 احلاالت اليت تناوي على وجود  كثر من فئة واحدة من  سهم ر س املال.

مناسبة تابيق السعر األعلى يف حالة حمددة وفقاو ملا ورد يف إذا ر ى العارض عدم  (2

( من الفقرة )ج( من هذه املادة  فيجب عليل التقدم إىل ا يئة الختاذ 1الفقرة الفرعية )

 تراه مناسباو بش ا السعر املعدل. ما

بتقديم عرض لشراء  -مبوجب هذه املادة-ال دوز ب ي حال من األحوال إلزام العارض  (3

م املتبقية بسعر يزيد على  على سعر دفعل العارض ) و  ي شخص يتصرف األسه
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باالتفاق معل( لشراء ) و السيارة على(  ي من  سهم الشركة املعنية خالل االثين 

 عشر شهراو السابقة لتاريخ اإللزام الصادر عن اجمللس وفقا للفقرة ) ( من هذه املادة.

 قبل العارض القيود املفروضة على ممارسة احلقوق من  (د

ال دوز تعيني  ي شخص ميثل مصلحة العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( بشكل 

رمسي يف جملس إدارة الشركة املعروض عليها من تاريخ إعالا العارض نيتل املؤكدة 

لتقديم عرض  كذلك ال دوز للعارض )و ي شخص يتصرف باالتفاق معل( ممارسة حقوق 

حتى  املعروض عليها على البنود ذات العالقة بالعرض يف اجلمعية العامة للشركة التصويت

 نشر مستند العرض. ُي

 تقديم التقارير إىل ا يئة (ه

تقديم تقرير إىل ا يئة يتضمن  -عند تقديم عرض تنابق عليل هذه املادة- دب على العارض

ليها خالل االثين عشر مجي  تفاصيل صفقات الشراء اخلاصة ب سهم الشركة املعروض ع

 فيل عن العرض اإللزامي. ُيعلنشهراو السابقة يف مدة ال تتجاوز نهاية يوم التداول الذي 

 و  كثر من حقوق  %40القيود على االستحواذ على  سهم متثل نسبة املادة الرابعة والعشروا: 

 التصويت

التصويت(  من خالل ال دوز ألي شخص استحوذ على  سهم ) و لل السيارة على حقوق  ( 

صفقة  و جمموعة من الصفقات )م  األسهم اململوكة  و املستحوذ عليها  و اليت تكوا 

من   و  كثر %40السيارة عليها من قبل  شخاص يتصرفوا باالتفاق معل(  متثل نسبة 

الستة  األشهر التصرف يف  سهمل خالل التصويت  وقفئة معينة من األسهم اليت تتمت  حبق

ة الستحواذه على هذه النسبة  دوا موافقة ا يئة املسبقة ووفقاو للشروط اليت التالي

 حتددها.

استحوذ على  سهم ) و لل السيارة على حقوق التصويت(  من خالل  دب على  ي شخص (ب

صفقة  و جمموعة من الصفقات )م  األسهم اململوكة  و املستحوذ عليها  و اليت تكوا 

 و  كثر من  %40ص يتصرفوا باالتفاق معل(  متثل نسبة السيارة عليها من قبل  شخا

خالل  عن ذلك للجمهور اإلفصاح حقوق التصويت يف  ي شركة مدرجة  سهمها يف السوق

  يوم تداول يلي اليوم الذي بلات فيل ملكيتل النسبة املشار إليها ثالثفرتة ال تتجاوز نهاية 

 حبد  دنى ما يلي:على  ا يتضمن اإلفصاح 
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قبل معل باالتفاق تفاصيل ملكية الشخص م  األشخاص الذين يتصرفوا  (1

 . هاوبعد عملية الشراءإمتام 

  الشراء وسعر شراء السهم.طريقة  (2

 مت الشراء عن طريق صفقات شراء وبي  خاصة(. إذا طراف عملية الشراء ) (3

)م  من يتصرفوا باالتفاق معل( جتاه  وخاال املستقبليةالارض من عملية الشراء  (4

 الشراء. نتيجة لعمليةالشركة املعروض عليها ومساهميها وموظفيها نشاط 

دب على الشركة املعروض عليها  بعد استحواذ شخص على  سهم ) و لل السيارة على  (ج

حقوق التصويت(  من خالل صفقة  و جمموعة من الصفقات )م  األسهم اململوكة  و 

املستحوذ عليها  و اليت تكوا السيارة عليها من قبل  شخاص يتصرفوا باالتفاق معل(  

 ثالثخالل فرتة ال تتجاوز نهاية  للجمهور ن ذلكع اإلفصاح و  كثر   %40متثل نسبة 

  على  ا الذي مت فيل اإلعالا مبوجب الفقرة )ب( من هذه املادةتداول يلي اليوم  يوم

 يتضمن اإلفصاح حبد  دنى ما يلي:

 تفاصيل التار يف هيكل ملكية الشركة. (1

واللوائد ذات  برز احلقوق وااللتزامات على املساهم املشرتي يف ضوء األنظمة  (2

 العالقة ونظام الشركة األساس.

ر ي جملس إدارة الشركة املعروض عليها حول خاط الشخص ومن يتصرف  (3

 نشاط الشركة ومساهميها وموظفيها.بش ا  باالتفاق معل

 مدى وجود  ي  ثر مالي على الشركة املعروض عليها كنتيجة لالستحواذ. (4

 ش ا يتعلق بتابيق  حكام هذه املادة. دوز ألي شخص استشارة ا يئة مسبقاو يف  ي (د

على  ي شخص تنابق عليل هذه املادة وفقاو ملا تراه للهيئة إضافة  ي التزامات إضافية  (ه

 مناسباو لسالمة السوق ومحاية املستثمرين.

م  مراعاة  حكام املادة الثالثني بعد املائتني من نظام الشركات  دب على من بلات  (و

 و  كثر من  سهم  %90 نسبة -تصرف باالتفاق معليمنفرداو  و جمتمعاو م  من - ملكيتل

 وعلىسواء بشكل مباشر  و غر مباشر  اليت  ا حقوق تصويت شركة املساهمة 

  االلتزام بالشروط واملتالبات الواردة تعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غر مشروطامل

  املتالبات اآلتية:يف هذه املادة  باإلضافة إىل الشروط و

 خالل تسعني يوًما من تاريخ اإلفصاح-اآلخرين ألي من مساهمي الشركة  دوز (1

تقديم طلب ملالك النسبة  و للمشرتي  -املشار إليل يف الفقرة )ب( من هذه املادة 
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ليتقدم بعرض لشراء  سهمل  ودب على املشار إليل يف الفقرة )و( من هذه املادة 

خالل  شرتي تقديم عرض ملن يتقدم بذلك الالب لشراء  سهملمالك النسبة  و امل

ثالثني يوماو من تاريخ تسلمل للالب  وتسري على العرض امُلقدم مبوجب هذه 

 .من هذه الالئحة املادة الثامنة والعشرين الفقرة  حكام العرض النقدي الواردة يف

اليت  ا حقوق املساهمة من  سهم شركة  %90تل يدوز للشخص الذي بلات ملك (2

هذه النسبة  تصويت سواء بشكل مباشر  و غر مباشر  وللمتعاقد على شراء

بشكل غر مشروط   ا يتقدم بالب إىل ا يئة للحصول على املوافقة على تقديم 

عرض إلزامي إلجبار املساهمني اآلخرين على بي   سهمهم لل  على  ا يرفق 

اهمني اآلخرين تتضمن تفاصيل بالالب مسودة العرض املقرتح تقدميل للمس

العرض وشروطل  وسعر الشراء موضحاو فيل  ساس حتديد السعر وفقاو ألحكام 

املادة الثامنة والعشرين من هذه الالئحة  ويف حال موافقة ا يئة على الالب دب 

 تقديم العرض إىل املساهمني اآلخرين خالل ثالثني يوماو من تاريخ موافقة ا يئة.

( من الفقرة )و( من 2خالل بإلزامية العرض امُلقدم مبوجب الفقرة الفرعية )م  عدم اإل (ز

هذه املادة  تسري  حكام املادة الثامنة والثالثني واملادة الثالثة واألربعني من هذه الالئحة 

  واألحكام االندماج  و عرض مبادلة  وراق ماليةفيما عدا األحكام املتعلقة حبالة -

على العرض اإللزامي املشار إليل   -س إدارة الشركة املعروض عليهاتعميم جملاملتعلقة ب

( من الفقرة )و( من هذه املادة 2على  ا تتم مراعاة املدة الزمنية الواردة يف الفقرة الفرعية )

 .نشر مستند العرضعند 
 

 املادة اخلامسة والعشروا: العرض اجلزئي 

جملس إدارة الشركة إىل  ا يقدم  -بعد احلصول على موافقة ا يئة املسبقة-عارض لدوز ل ( 

 .اوجزئي اواملعروض عليها عرض

مشروطاو إال حبصول   و  كثر %30لارض متلك نسبة  ال يكوا العرض اجلزئيا دب   (ب

تفق العارض على املوافقات املتعلقة باألسهم  اليت تؤدي )م  األسهم املستحوذ عليها  و امل

على االستحواذ عليها من قبل العارض قبل  و خالل العرض( إىل امتالك العارض ألسهم 

من حقوق التصويت )وذلك يف حال عدم وجود  ي موافقات  و  كثر  %30 مبا نسبتلتتمت  

 نظامية  خرى الزمة لتنفيذ العرض(.
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بعد -وز لل يف حال حصول العارض على مستوى موافقة  على من املخاط لل ابتداًء  د (ج

ختصيص األسهم ملن وافق من املساهمني حبسب  -احلصول على موافقة ا يئة املسبقة

 حصص ملكيتهم احلالية يف الشركة املعروض عليها.

خيض  العرض اجلزئي جلمي   حكام هذه الالئحة مبا يف ذلك املادة الثالثة والعشروا من  (د

 هذه الالئحة.

 لة  وراق مالية لـجمي   سهم الشركة املعروض عليهااملادة السادسة والعشروا: عرض مباد

جملس إدارة الشركة إىل  اودوز لعارض )على  ا يكوا شركة مساهمة(  ا يقدم عرض ( 

املعروض عليها لشراء مجي   سهم الشركة املعروض عليها عن طريق مبادلة  وراق مالية 

 يف العارض مقابل مجي   سهم الشركة املعروض عليها.

مي   حكام جلخيض  عرض مبادلة  وراق مالية لـجمي   سهم الشركة املعروض عليها  (ب

ط(  /1ح(  )/1ز(  )/1و(  )/1هذه الالئحة باستثناء  حكام الفقرات الفرعية )

( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من 3(  )2م(  )/1ل(  )/1ك(  )/1)ي(  /1)

 هذه الالئحة.

صفقة االستحواذ عن  بإمتام ال يكوا القرار املتعلقلشركات  م  عدم اإلخالل بنظام ا (ج

إال إذا صدر صحيحاو  طريق عرض مبادلة  وراق مالية جلمي   سهم الشركة املعروض عليها

 .اجتماع اجلمعية العامة غر العاديةاملمثلة يف حقوق التصويت ثالثة  رباع  مبوافقة

 والعشروا: شرط القبولالسابعة املادة 

ا من هذه الالئحة  دب يف  ي عرض ووالعشراخلامسة م  مراعاة الفقرة ) ( من املادة  ( 

لألسهم املتمتعة -ا من هذه الالئحةوالثالثة والعشراملادة خاض  ألحكام –لارض السيارة 

حبقوق التصويت الذي قد يؤدي يف حال قبولل بالكامل إىل امتالك العارض ألسهم تتمت  

من حقوق التصويت يف الشركة املعروض عليها )مبا يف ذلك اندماج  %90بنسبة تزيد على 

يتم اإلعالا عنل كعرض غر مشروط بالنسبة   ا الشركة املعروض عليها(  ا ال يكوا  و

للقبول  إال إذا استحوذ العارض  و وافق على االستحواذ )سواء مبوجب العرض  و غره( 

التصويت العائدة ألي فئة من فئات  سهم من حقوق  %50على  سهم تتمت  مبا يزيد على 

 الشركة املعروض عليها.
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ا من هذه الالئحة على ما إذا ووالثالثالثانية دب  ا ينص  ي إعالا مقدم مبوجب املادة  (ب

 كاا العرض قد وصل إىل مستوى القبول املالوب وذلك لُيعَلن عن القبول غر املشروط

مفتوحاو  ما زال العرض كاا  وما إذا للعرض(وفق اجلدول الزمين  بل )إذا كاا مسموحاو

 وما إذا كاا يتعني على العارض احملافظة  و ختفيض مستوى القبول.  للقبول

دب  ا يكوا العرض املقدم لالستحواذ على كامل  سهم الشركة املعروض عليها  (ج

األسهم مشروطاو فقط حبصول العارض على املوافقات املتعلقة باألسهم  اليت تؤدي )م  

املستحوذ عليها  و املتفق على االستحواذ عليها من قبل العارض قبل  و خالل العرض( إىل 

امتالك العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( ألسهم تتمت  مبا يزيد على نسبة 

 من حقوق التصويت. 50%

م اخلزينة دوز للشركة املعروض عليها  ا تقبل عرضاو لارض السيارة فيما يتعلق ب سهال  (د

 .إىل  ا يصبد العرض غر مشروط بالنسبة للقبول

 والعشروا: طبيعة العوض املتعلق بالعرضالثامنة املادة 

 العرض النقدي  ( 

 سهم الشركة املعروض عليها مقابل مبلغ نقدي فئات يف حال شراء  سهم من  ي فئة من 

من العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( خالل فرتة العرض  و خالل االثين عشر 

تلك الفئة من األسهم نقداو إىل شهراو السابقة لفرتة العرض  دب  ا يكوا العرض املقدم 

 ي شخص يتصرف باالتفاق   و مصحوباو ببديل نقدي ال يقل عن  على سعر دفعل العارض ) و

 معل( لألسهم من تلك الفئة خالل فرتة العرض  و خالل االثين عشر شهراو السابقة  ا.

 اإلعفاء من  على سعر (ب

إذا ر ى  ا  على سعر يلزم دفعل )لارض تابيق الفقرة ) ( من هذه املادة( –دوز للعارض 

تراه مناسباو بش ا السعر  اذ ماالتقدم إىل ا يئة الخت -ينباي عدم تابيقل يف حالة معينة

 املعدل.

 العرض غر النقدي (ج

إذا كاا العارض شركة  فيجوز لل تقديم عرض يشمل مقابل غر نقدي بشكل كامل 

 و جزئي )ويشمل ذلك إصدار  سهم من العارض إىل مساهمي الشركة املعروض عليها( 

 وفقاو للشروط اآلتية:
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الفئة ذاتها يف الشركة املعروض  النوع  و ندب  ا يعامل العارض مجي  املساهمني م (1

 .متساوية عليها معاملة

يف حال تقديم العارض إىل املساهمني يف الشركة املعروض عليها  سهماو يف شركة  (2

العارض  و كاا املقابل غر النقدي فإنل دب على العارض تقديم تقرير يتضمن 

اإلفصاح للعارض  ودب عليل  تقييماو للمقابل غر النقدي من قبل املستشار املالي

 من هذه الالئحة.والثالثوا الثامنة عنل وفقا للفقرة )و( من املادة 

 والعشروا: الشروط غر املوضوعية وشروط التمويل التاسعة املادة 

دب  ا ال خيض  العرض لشروط تعتمد فقط على قرارات غر موضوعية للعارض  و  ( 

إدارة  ي منهما   و  ا يكوا حتقيق تلك الشروط الشركة املعروض عليها   و جملس 

 خاضعاو آلرائهم.

 دب  ا ال خيض  العرض لشروط متعلقة بالتمويل. (ب

 : تقديم عرض لشركة لديها  كثر من فئة ألسهمها الثالثوااملادة 

فئة من  سهم ر س املال  فيجب نوع  و إذا كاا لدى الشركة املعروض عليها  كثر من  ( 

ا النوع ذ فئة من فئات  سهمها )سواًء  كاا  نوع  و مقارنتل( لكلتقديم عرض )ميكن 

ا يئة يف هذا الش ا مسبقاو. ودب  ا ال  ُتخاطبالفئة حقوق تصويت  م ال( على  ا   و

يكوا العرض املقدم لألسهم غر املتمتعة حبقوق التصويت مشروطاو ب ي مستوى معني من 

العرض املقدم لألسهم املتمتعة حبقوق التصويت  الفئة ما مل يكن لذلك النوع  والقبول 

 مشروطاو  يضاو بنجاح العرض املقدم لألسهم غر املتمتعة حبقوق التصويت.

تنابق  حكام هذه املادة على  ي شركة معروض عليها متتلك حقوق خيار  و حقوق  (ب

 اكتتاب قائمة.

 ضيليةالثالثوا: الصفقات اخلاصة املتضمنة شروطاو تفو احلادية املادة

ال دوز للعارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( خالل فرتة العرض  و  ثناء دراستل اختاذ 

ترتيبات م  املساهمني  و التعامل  و االتفاق على ترتيب للتعامل يف  سهم الشركة املعروض 

ت  و عليها   و االتفاق على ترتيبات تناوي على املوافقة على  ي عرض  إذا كانت تلك الرتتيبا

 تشمل مجي  املساهمني. التعامالت  و االتفاقات حتتوي على شروط تفضيلية ال
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 والثالثوا: اإلعالا عن نتيجة القبولالثانية املادة 

 التوقيت واحملتويات ( 

دب على العارض اإلعالا عن نتيجة قبول العرض قبل نصف ساعة من الوقت املقرر 

التالي للموعد احملدد النتهاء العرض   و اليوم التالي يتجاوز اليوم  الفتتاح السوق ومبا ال

بعد  ا يصبد العرض  و يتم اإلعالا عنل ب نل غر مشروط بالنسبة للقبول   و اليوم التالي 

لتعديل العرض  و متديده  على  ا حيدد اإلعالا العدد اإلمجالي لألسهم واحلقوق املرتتبة 

 عليها وفقاو لآلتي:

 احلصول بش نها على قبول العرض.األسهم اليت مت  (1

 األسهم اململوكة للعارض قبل فرتة العرض. (2

 األسهم اليت مت االستحواذ عليها  و االتفاق على االستحواذ عليها خالل فرتة العرض. (3

 ودب  ا حيدد اإلعالا النسب املئوية لكل فئات  سهم ر س مال ذات العالقة.

 النتائج املرتتبة على عدم اإلعالا (ب

حال عدم التزام العارض )الذي  علن  ا العرض غر مشروط بالنسبة للقبول( ب ي يف  (1

من متالبات الفقرة ) ( من هذه املادة  فإنل حيق ألي مساهم َقِبل العرض  ا يسحب 

 قبولل  ما مل تقرر ا يئة خالف ذلك.

ملادة  يف حال عدم التزام العارض بإصدار اإلعالا املالوب مبوجب الفقرة ) ( من هذه ا (2

 الشركة املعروض عليها حتى يتم إصدار اإلعالا.تداول  سهم للهيئة تعليق 

 والثالثوا: استخدام الوكاالت والصالحيات األخرى املتعلقة بالقبولالثالثة املادة 

ال دوز للعارض  ا يالب من مساهم كشرط لقبولل العرض تعيني وكيل للتصويت نيابة عنل 

ركة املعروض عليها   و  ا يالب منل ممارسة حقوق  خرى   و اختاذ فيما يتعلق ب سهمل يف الش

مل يكن ذلك مالوباو بعد اإلعالا عن  ا العرض غر   ي إجراء آخر يتعلق بتلك األسهم  ما

مشروط بالنسبة للقبول ومند وكالة لصاحل العارض فيما يتعلق بنقل  سهم الشركة املعروض 

 عليها.
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 املعلومات املتعلقة بالعرض والثالثوا:الرابعة املادة 

 معيار العناية ( 

دب  ا يكوا  ي إعالا  و وثيقة  و بياا متعلق بالعرض صدر خالل فرتة العرض   (1

مستوفياو ملعاير الدقة والعناية كما هو احلال يف  ي نشرة إصدار وفقاو للنظام ولوائحل 

صدرت عن الشركة  التنفيذية  و ا تقدم تلك املعلومات باريقة مناسبة وعادلة  سواء

 املعروض عليها  م العارض  م مستشاريهما املاليني.

إذا كاا اإلعالا  و الوثيقة  و البياا املنشور خبصوص عرض حيتوي على مشورة  و  (2

ا  فيجب  ا يشتمل ذلك وا خارجيومستشار  عّدهر ي  و تقرير  و تقييم مستقل 

)كاملستشارين املاليني  و اإلعالا  و الوثيقة على نص يفيد ب ّا كل األطراف 

املراجعني اخلارجيني  و املقيمني املستقلني( وافقوا )دوا سحب هذه املوافقة( على 

تضمني مشورتهم  و تقريرهم  و ر يهم )حيثما ينابق( يف الوثيقة ذات العالقة بالشكل 

 والسياق املذكورين.

 البيانات غر الصحيحة (ب

مستشاريهم عدم إصدار  ي بياا غر دقيق  و دب على األطراف املشاركة يف  ي عرض و

 غر صحيد قد يكوا مضلالو للمساهمني  و للسوق.

 توزي  الوثائق واإلعالنات وتوفرها (ج

دب تزويد ا يئة واملستشارين املاليني لألطراف ذات العالقة بالعرض بنسخ من مجي  

. ويف عند طلبهاقة بالعرض الوثائق واإلعالنات والدعايات و ي مواد مرسلة إىل اإلعالم متعل

حال إصدار تلك الوثائق واإلعالنات والدعايات و ي مواد متعلقة بالعرض خارج  وقات العمل 

الرمسية  دب إبالغ املستشارين املاليني لألطراف ذات العالقة بالعرض فوراو  ويلزم اختاذ 

األطراف ذوي العالقة الرتتيبات الكافية لضماا حصول ا يئة واملستشارين املاليني جلمي  

بالعرض على تلك املواد بشكل مباشر  وال دوز اإلضرار ب ي طرف معين بالعرض بسبب 

 تزويده ب ي معلومة جديدة عن العرض.الت خر يف 

 والثالثوا: املساواة يف توفر املعلوماتاخلامسة املادة 

 املساواة يف توفر املعلومات للمساهمني ( 

دب  ا تكوا املعلومات املتعلقة بالعرض مبا يف ذلك اإلعالنات  والتصرحيات  

والعروض  والنشرات واملعلومات املتعلقة بالشركات ذات العالقة بالعرض متاحة جلمي  
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املساهمني يف  قرب وقت ممكن وبشكل متساو ويف الوقت نفسل وبالاريقة نفسها  مبا 

الشركة املعروض عليها  و من خالل السوق وني للعارض يف ذلك النشر يف املوق  اإللكرتو

 و من خالل مزود خدمات املعلومات التنظيمي )حيثما ينابق( يف موعد ال يتجاوز نهاية يوم 

 التداول.

 املساواة يف توفر املعلومات للعارضني املتنافسني (ب

العرض )مبا عند اإلعالا عن وجود عارض  و عارض حمتمل مت تزويده ب ي معلومة تتعلق ب

يف ذلك بيانات املساهمني(  دب تزويد  ي عارض آخر  و عارض حمتمل آخر حسن النية 

 باملعلومات نفسها وبشكل فوري عند طلبها.

 والثالثوا: القيود على اإلجراءات املثباة السادسة املادة 

 موافقة اجلمعية العامة للمساهمني ( 

العرض بداية فرتة خالل فرتة العرض ) و قبل - دوز جمللس إدارة الشركة املعروض عليها ال

إذا كاا لدى جملس إدارة الشركة املعروض عليها سبب دعلل يعتقد بوجود عرض حقيقي 

القيام ب ي من اآلتي دوا موافقة اجلمعية العامة للمساهمني )باستثناء ما  -احلدوث( وشيك 

 مسبقاو(: مرَبمنص عليل يف عقد ملزم 

 .ها غر مصدرةإصدار  ي  سهم مصرح ب (1

 تتعلق ب ي  سهم غر مصدرة.حقوق إصدار  و مند  (2

ل إىل  سهم يإنشاء  و إصدار  و السماح بإنشاء  و إصدار  ي  وراق مالية قابلة للتحو (3

  و حقوق اكتتاب يف  سهم.

بي   و التصرف  و االستحواذ   و املوافقة على بي   و التصرف  و االستحواذ على  ي  (4

من صايف موجودات الشركة املعروض عليها   و  كثر ٪10 تساوي صول ذات قيمة 

  وفقا آلخر قوائم مالية  ولية مفحوصة   و قوائم مالية سنوية مراجعة   يهما  حدث

 .عدة صفقات مصفقة واحدة   عن طريق سواًء

 . شراء الشركة املعروض عليها ألسهمها (5

 إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة. (6

ب  ا تتضمن مذكرة الدعوة لعقد اجلمعية العامة للمساهمني معلومات عن العرض  و د

 العرض احملتمل.
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 رسوم اإلنهاء (ب

لارض تابيق  حكام هذه الالئحة  يقصد برسوم اإلنهاء الرتتيبات اليت ميكن  (1

االتفاق عليها )بعد موافقة ا يئة( بني العارض ) و العارض احملتمل( والشركة املعروض 

ا اليت تلتزم مبوجبها الشركة املعروض عليها بدف  مبلغ مالي حمدد عند وقوع عليه

على سبيل املثال - حدث معني من ش نل إيقاف العرض  و التسبب يف فشلل. ويشمل ذلك

 توصية جملس إدارة الشركة املعروض عليها بقبول عرض منافس  على.  -ال احلصر

من قيمة  %1حمدودة و ا ال تتجاوز نسبة  دب  ا تكوا رسوم اإلنهاء املقرتحة بقيمة (2

العرض  ودب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها ومستشارها املالي الت كيد 

للهيئة كتابياو  ا تلك الرسوم ملصلحة املساهمني يف الشركة املعروض عليها  ودب 

اإلعالا  اإلفصاح الكامل عن الرتتيبات املتعلقة برسوم اإلنهاء يف مستند العرض ويف

 املالوب مبوجب الفقرة )هـ( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة.
 

 والثالثوا: مسؤوليات الشركة املعروض عليها عن حتديث سجل املساهمنيالسابعة املادة 

مركز اإليداع بالعرض للت كد السوق ودب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها إشعار 

 خالل فرتة العرض وفقاو لألنظمة واللوائد ذات العالقة. من حتديث سجل املساهمني

 والثالثوا: مستند العرضالثامنة املادة 

  والعرضاملعلومات املالية واملعلومات األخرى عن العارض والشركة املعروض عليها  ( 

 يلي:  تعديالت ملستند العرض( ما )و يدب  ا يتضمن مستند العرض  (1

يفيد بوجوب استشارة مستشار مالي مستقل مرخص إيضاحاو يف مقدمة املستند  . 

 لل من ا يئة يف حال وجود شك حول العرض.

العرض نيابة  قّدمتاريخ نشر املستند واسم العارض وعنوانل  والشخص الذي  .ب

 عنل إا وجد.

ب رباح  ستحوَّل تتفصيالو عن األوراق املالية موض  العرض  وإيضاح ما إذا كان .ج

  و دوا  رباح.

 بلغ العرض املقدم.إمجالي م .د

 تفاصيل عن مجي  املستندات املالوبة واإلجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض. .ه

اليت سيتم االستحواذ عليها  وسعر اإلقفال لألوراق  لألوراق املاليةسعر اإلقفال  .و

املالية املعروضة )يف حال االندماج  و عرض مبادلة  وراق مالية(  لليوم األول من 
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شهر الستة السابقة بشكل مباشر لتاريخ نشر مستند العرض  كل شهر من األ

ولليوم األخر السابق لبدء فرتة العرض وآلخر يوم متاح قبل نشر مستند العرض 

)على  ا يتم احلصول على  سعار األوراق املالية املدرجة يف السوق من السوق  

ات املتاحة عن وإذا مل تكن األوراق املالية مدرجة  فيجب اإلفصاح عن املعلوم

عدد الصفقات اليت متت خالل األشهر الستة املاضية وقيمتها  ومصدر هذه 

 املعلومات   و تقديم إيضاح بعدم توافر  ي من ذلك(.

تفاصيل الدفعة األوىل من األرباح  و العوائد اليت ستشارك فيها األوراق املالية  .ز

وكيفية تصنيف  ولوية  اجلديدة )يف حال االندماج  و عرض مبادلة  وراق مالية(

تلك األوراق املالية بالنسبة إىل األرباح  و العوائد  ور س املال واالسرتداد  وبياا 

يوضد ت ثر قبول العرض يف ر س املال والدخل املتحقق للمساهمني يف الشركة 

املعروض عليها. ويف حال كوا األوراق املالية اجلديدة غر متماثلة م  األوراق 

درجة يف السوق  دب  ا يتضمن مستند العرض مجي  تفاصيل احلقوق املالية امل

املرتباة باألوراق املالية  وبياناو يوضد ما إذا مت تقديم  و سيتم تقديم طلب إىل 

 ا يئة إلدراجها.

يف حال االندماج  و عرض مبادلة  وراق مالية  دب اإلشارة إىل ت ثر قبول  .ح

 صول العارض و رباحل و عمالل اليت  العرض )بالكامل( لارض السيارة يف

 ميكن  ا تكوا مهمة إلجراء التقييم الصحيد للعرض.

 دب  ا يتضمن مستند العرض بياناو بالصياة اآلتية:  (2

 ي مسؤولية عن  )تداول( السوق املالية السعوديةشركة املالية و"ال تتحمل هيئة السوق 

يتعلق بدقتها  و اكتما ا  حمتويات مستند العرض هذا. وال تقدماا  ي ت كيد 

وختلياا نفسيهما صراحة من  ي مسؤولية مهما كانت عن  ي خسارة تنتج عما ورد يف 

 هذا املستند  و عن االعتماد على  ي جزء منل".

يف حالة عرض مبادلة  وراق مالية يكوا فيل العارض شركة غر مدرجة يف السوق   (3

م  شركة غر  السيارة إىل االندماج  و يف األحوال اليت سيؤدي فيها العرض لارض

 يلي:    دب  ا يتضمن مستند العرض مامدرجة يف السوق

املبيعات وصايف األرباح  و اخلسائر قبل خصم الزكاة  و الضريبة وبعده  وقيمة  . 

الزكاة  و الضريبة املدفوعة  و ي بنود استثنائية  ومصاحل األقلية  وإمجالي 
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رباح لكل سهم  وذلك للسنوات املالية الثالث مبلغ التوزيعات والعوائد واأل

 املاضية اليت نشرت فيها هذه املعلومات.

 .منشورةبياا باألصول واخلصوم وفقاو آلخر قوائم مالية مراجعة  .ب

 .منشورةالتدفقات النقدية يف حال توافرها وفقاو آلخر قوائم مالية مراجعة  .ج

جاري للعارض وفقاو آلخر قوائم مجي  التارات اجلوهرية يف املركز املالي  و الت .د

    و بياا يفيد بعدم حصول  ي من ذلك.منشورةمالية مراجعة 

من ) ( ( من الفقرة 3الفرعية )التفاصيل املتعلقة بالبنود املشار إليها يف الفقرة  .ه

بش ا  ي إعالا ربعي  و  ي قوائم مالية  ولية صدرت منذ نشر آخر هذه املادة 

 قوائم مالية مراجعة.

 معلومة بش ا  ي مما ذكر  عاله مت تعديلها ألخذ  ثر التضخم باالعتبار. ي  .و

السياسات احملاسبية املهمة و ي مالحظات رئيسة على القوائم املالية تتعلق  .ز

بتعديل البيانات  مبا يف ذلك  ي بيانات جرى تعديلها ألخذ  ثر التضخم باالعتبار. 

سياسة احملاسبية  فيجب اإلفصاح وإذا تعذرت مقارنة البيانات بسبب تار يف ال

 عن ذلك وحتديد املبلغ التقرييب للتفاوت الناتج عن التار.

يف  مساء  عضاء جملس إدارة العارض ومساهمتهم يف الشركة املعروض عليها و .ح

 العارض.

 طبيعة نشاط العارض والتوقعات املالية والتجارية. .ط

عارض  و  ي من ملخص باحملتويات األساسية لكل عقد جوهري  برمل ال .ي

شركاتل التابعة خارج إطار النشاط العادي للشركة خالل السنتني السابقتني 

لبداية فرتة العرض  على  ا يتضمن امللخص إيضاحاو لتاريخ العقد  و طرافل  

وشروطل و حكامل  و ي مبالغ دفعها العارض ) و  ي من الشركات التابعة لل( 

 على كل عقد. لل بناًء ُدفعت و 

 ا حيتوي مستند العرض على وصف لكيفية متويل العرض ومصدر التمويل  دب  (4

وحتديد  مساء املقرضني الرئيسيني  و من يقوم برتتيب التمويل. وإذا قرر العارض  ا 

دف  الرسوم  و السداد  و تقديم ضماا عن  ي التزام )مشروط  و غر ذلك( سيعتمد 

ا  فيجب وصف الرتتيبات املزم  بدرجة كبرة على  عمال الشركة املعروض عليه

 اختاذها   و تقديم بياا يفيد بعدم وجود ذلك.
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إذا كاا  ي مستند صادر للمساهمني يف الشركة املعروض عليها حيتوي على توصية  (5

 و ر ي مستشار مالي بش ا قبول العرض  و عدمل  فيجب  ا يتضمن املستند  ما مل 

ناو يفيد مبوافقة املستشار املالي )وعدم يكن صادراو عن املستشار املالي نفسل  بيا

تراجعل عنها( على إصدار املستند املتضمن توصيتل  و ر يل بالشكل والنص الواردين 

 يف املستند.

 حصص امللكية والتعامالت (ب

 يلي: دب  ا يبني مستند العرض ما

 للعارض يف الشركة املعروض عليها.سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  (1

يف العارض )يف حالة االندماج  و عرض مبادلة سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  (2

يف الشركة املعروض عليها سيارة  وراق مالية(  وحصص امللكية وحجم  ي حصة 

 اليت يكوا ألعضاء جملس إدارة العارض مصلحة فيها.

دلة يف العارض )يف حالة االندماج  و عرض مباسيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  (3

يف الشركة املعروض عليها سيارة  وراق مالية( وحصص امللكية وحجم  ي حصة 

اليت ميتلكها  و يسيار عليها  شخاص يتصرفوا باالتفاق م  العارض  م  ذكر 

  مسائهم.

يف العارض )يف حالة االندماج  و عرض مبادلة سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  (4

يف الشركة املعروض عليها سيارة حصة  وراق مالية( وحصص امللكية وحجم  ي 

اليت ميتلكها  و يسيار عليها  شخاص التزموا بقبول العرض بشكل غر قابل لإللااء 

 وذلك قبل نشر مستند العرض  م  ذكر  مسائهم.

يف العارض )يف حالة االندماج  و عرض مبادلة سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  (5

يف الشركة املعروض عليها سيارة ي حصة  وراق مالية( وحصص امللكية وحجم  

يتصرف اليت ميتلكها  و يسيار عليها شخص يكوا لل م  العارض ) و شخص 

( من الفقرة )د( من 3باالتفاق معل( ترتيبات من النوع املشار إليل يف الفقرة الفرعية )

 املادة التاسعة عشرة من هذه الالئحة.

ة على النحو الوارد يف  ي من احلاالت يف حال عدم وجود حصص ملكية  و  سهم سيار (6

املذكورة  عاله  دب بياا ذلك يف مستند العرض  باستثناء احلالتني املذكورتني يف 

( من الفقرة )ب( من هذه املادة إذا مل توجد ترتيبات  و 5( و)4الفقرتني الفرعيتني )

 التزامات غر قابلة لإللااء. 
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حصص ملكيتل مبوجب هذه املادة )سواء يف حال قيام شخص  مالوب اإلفصاح عن  (7

 كاا هناك ملكية حالية  م ال(  بالتعامل يف األسهم املعنية خالل االثين عشر شهراو 

السابقة لفرتة العرض وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض  فيجب بياا تفاصيل 

د  ي من التعامل يف مستند العرض )مبا يف ذلك التواريخ واألسعار(. ويف حال عدم وجو

 هذه التعامالت  دب بياا ذلك يف مستند العرض.

 الرتتيبات  و الشروط اخلاصة (ج

دب  ا حيتوي مستند العرض على بياا يوضد وجود ) و عدم وجود(  ي اتفاق  و ترتيب  و 

تفاهم )مبا يف ذلك  ي ترتيب تعويض( بني العارض ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( 

ة الشركة املعروض عليها  و مساهميها احلاليني  و  ي شخص و ي من  عضاء جملس إدار

كاا عضواو يف جملس إدارة الشركة املعروض عليها  و مساهماو فيها خالل االثين عشر 

شهراو السابقة لتاريخ نشر مستند العرض  وكذلك التفاصيل اجلوهرية ألي من هذه 

 االتفاقيات  و الرتتيبات  و املفاهمات.

 النقـديةت كيد الكفاية  (د

إذا كاا العرض  و  ي جزء منل سيتم سداد قيمتل بشكل نقدي  فيجب  ا حيتوي مستند 

العرض على ضماا بنكي صادر عن بنك حملي يضمن قدرة العارض على الوفاء الكامل 

 بقيمة العرض.

 املالك النهائي لألسهم املستحوذ عليها واملساهمني املسيارين يف العارض (ه

وصف ألي شخص  و  شخاص ميلكوا  و لديهم  العرض علىدب  ا حيتوي مستند 

على  قادر  و عليها املعروض الشركة مال ر س من  كثر  و ٪30 السيارة على ما نسبتل

وإدارتها  وكذلك توضيد عّما إذا كاا هناك حتويل  ي  وراق مالية مت  قراراتها توجيل

االستحواذ عليها مبوجب العرض إىل  ي  شخاص آخرين من عدمل  م  ذكر  مساء 

األطراف يف  ي اتفاق  و ترتيب  و تفاهم ذي عالقة )إا وجد(  وتفاصيل عن األوراق املالية 

ملعروض عليها   و بياا يفيد بعدم وجود  ي اليت ميتلكها هؤالء األشخاص يف الشركة ا

  وراق مالية مملوكة على ذلك النحو.

 القيمة التقديرية لألوراق املالية غر املدرجة (و

إذا كاا العرض يتضمن إصدار  وراق مالية غر مدرجة يف السوق كعوض  وسيتم بقاؤها 

ي مستند الحق من غر مدرجة   و  ا العوض غر نقدي  فيجب  ا يتضمن مستند العرض و 

 قبل العارض تقديراو لقيمة هذه األوراق  و  ي مقابل آخر غر نقدي صادراو عن مستشار مالي.
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 معلومات ال تنابق على عروض  خرى (ز

( من الفقرة ) (  من هذه 3( و)ح/1( و)ز/1تنابق املعلومات الواردة يف الفقرات الفرعية ) ال

  سهم الشركة املعروض عليها. السيارة علىليس لارض الذي املادة على العرض اجلزئي 

 والثالثوا: تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليهاالتاسعة املادة 

 ر ي جملس اإلدارة ( 

دب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها تعميم ر يل على املساهمني بش ا العرض  

عليل يف الوقت نفسل إبالغ املساهمني يف الشركة بتفاصيل ومبا يف ذلك  ي عرض بديل  

املشورة اليت ُقدمت إليل من املستشارين املاليني املستقلني املعينني مبوجب املادة الثامنة عشرة 

دب  ا تنشر تعاميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها وفقا كما من هذه الالئحة. 

من قبل ا يئة وفقا للفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة للجدول الزمين لالستحواذ املعلن عنل 

 من هذه الالئحة.

 ر ي جملس إدارة الشركة املعروض عليها حول خاط العارض اخلاصة بالشركة وموظفيها (ب

من  ( )الفقرة  املشار إليل يفدب  ا يتضمن تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها )

حول خاط العارض بش ا الشركة املعروض  -متى كاا ذلك مناسباو-هذه املادة( ر يل 

 عليها وموظفيها.

  حصص امللكية والتعامالت (ج

دب  ا يبني  ول تعميم صادر عن جملس إدارة الشركة املعروض عليها للمساهمني  (1

 اخبصوص العرض  سواء  كاا التعميم يوصي باملوافقة على العرض  م رفضل  م

 يلي:

 للشركة املعروض عليها يف العارض.سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  . 

ألعضاء جملس إدارة الشركة سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  .ب

املعروض عليها يف الشركة املعروض عليها ويف العارض ) و اليت يكوا ألعضاء 

 جملس إدارة الشركة املعروض عليها مصلحة فيها(. 

يف الشركة املعروض عليها  ويف سيارة  ي حصة  حصص امللكية وحجم .ج

العارض )يف حال االندماج  و عرض مبادلة  وراق مالية(  متتلكها  و تسيار 

عليها شركة تابعة للشركة املعروض عليها   و صندوق تقاعد تاب  للشركة 

املعروض عليها  و لشركة تابعة  ا   و ميتلكها  و يسيار عليها مستشار 
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روض عليها   و ميتلكها  و يسيار عليها  ي شخص يتصرف للشركة املع

 باالتفاق م  الشركة املعروض عليها.

يف الشركة املعروض عليها  ويف سيارة حصص امللكية وحجم  ي حصة  .د

العارض )يف حال االندماج  و عرض مبادلة  وراق مالية( ميتلكها  و يسيار 

عليها شخص يكوا لل م  الشركة املعروض عليها ) و م   ي شخص يتصرف 

( من الفقرة )د( 3باالتفاق معها( ترتيب من النوع املشار إليل يف الفقرة الفرعية )

 شرة من هذه الالئحة. من املادة التاسعة ع

حصص امللكية يف الشركة املعروض عليها  ويف العارض )يف حال االندماج  و  .ه

عرض مبادلة  وراق مالية(  اليت تدار على  ساس السلاة التقديرية ملدير صندوق 

 ذي صلة بالشركة املعروض عليها  ما مل توافق ا يئة على خالف ذلك.

عروض عليها يف ش ا حصص ملكياتهم نية  عضاء جملس إدارة الشركة امل .و

 اخلاصة  من حيث قبول العرض  و رفضل.

يف حال عدم وجود حصص ملكية  و  سهم سيارة على النحو الوارد يف  ي من احلاالت  (2

 املذكورة  عاله  دب بياا ذلك.

يف حال قيام شخص  مالوب اإلفصاح عن حصص ملكيتل  و حصص ملكيتل  (3

ب( من الفقرة )ج( من /1 (  و الفقرة الفرعية )/1الفرعية )اجلوهرية مبوجب الفقرة 

هذه املادة )سواء  كاا هناك ملكية حالية  م ال(  بالتعامل يف األسهم املعنية خالل 

االثين عشر شهراو السابقة لفرتة العرض وحتى اليوم السابق لنشر التعميم  فيجب بياا 

ريخ واألسعار(. ويف حال عدم وجود  ي من تفاصيل التعامل يف التعميم )مبا يف ذلك التوا

 هذه التعامالت  دب بياا ذلك يف التعميم.

يف حال قيام  ي شخص مالوب اإلفصاح عن حصص ملكيتل  و حصص ملكيتل  (4

د(  و الفقرة الفرعية /1ج(  و الفقرة الفرعية )/1اجلوهرية مبوجب الفقرة الفرعية )

ء  كاا هناك ملكية حالية  م ال( بالتعامل هـ( من الفقرة )ج( من هذه املادة )سوا/1)

يف األسهم املعنية خالل فرتة العرض وحتى اليوم السابق لنشر تعميم جملس اإلدارة  

فيجب بياا تفاصيل ذلك يف التعميم )مبا فيها التواريخ واألسعار(. ويف حال عدم وجود 

 مثل هذه التعامالت  دب بياا ذلك يف التعميم.
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 العقود اجلوهرية  (د

دب  ا حيتوي  ول تعميم للمساهمني خبصوص العرض يصدر عن جملس إدارة الشركة 

املعروض عليها  على ملخص باحملتويات األساسية لكل عقد جوهري  برمتل الشركة 

املعروض عليها ) و  ي من الشركات التابعة  ا( خارج إطار النشاط العادي للشركة خالل 

 و  كثر من  %10لعرض إذا كاا إمجالي قيمة العقد تبلغ السنتني السابقتني لبداية فرتة ا

وفقا آلخر قوائم مالية  ولية مفحوصة  و آخر  اإليرادات السنوية للشركة املعروض عليها 

قوائم مالية سنوية مراجعة ) يهما  حدث(  على  ا يتضمن امللخص إيضاحاو لتاريخ العقد  

الشركة املعروض عليها ) و  ي من و طرافل  وشروطل و حكامل  و ي مبالغ دفعتها 

 الشركات التابعة  ا(  و مت دفعها  ا ) و للشركات التابعة  ا( بناء على كل عقد.
 

 للمعاينة : إتاحة املستندات األربعوااملادة 

عليها ابتداًء من تاريخ نشر للمعاينة دب  ا تكوا نسخ املستندات اآلتي بيانها متاحة  ( 

 جملس إدارة الشركة املعروض عليها وحتى نهاية فرتة العرض:مستند العرض  و تعميم 

النظام األساسي  و عقد الت سيس للعارض )يف حال كونل شخصاو اعتبارياو( والشركة  (1

 املعروض عليها  و  ي مستندات  خرى مماثلة.

القوائم املالية املوحدة واملراجعة للعارض )يف حال كونل شخصاو اعتبارياو( )إا وجدت(  (2

 ركة املعروض عليها املنشورة للسنتني املاليتني األخرتني.والش

إليل يف  ي مستند صادر عن  ُ شر و  ُعرض ي تقرير  و خااب  و تقويم  و مستند آخر  (3

 العارض والشركة املعروض عليها  و نيابة عنهما.

( من الفقرة 5املوافقات اخلاية للمستشارين املاليني املشار إليها يف الفقرة الفرعية ) (4

 ا من هذه الالئحة. ووالثالثالثامنة ) ( من املادة 

  ي مستند يثبت التزاماو غر قابل لإللااء بقبول العرض. (5

تند وثائق الرتتيبات املتعلقة بتمويل العرض إذا كانت هذه الرتتيبات موضحة يف مس (6

ا من هذه ووالثالثالثامنة ( من الفقرة ) ( من املادة 4العرض وفقاو للفقرة الفرعية )

 الالئحة.

 مستندات رسوم اإلنهاء  و  ي ترتيب آخر مماثل. (7
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دب  ا يبني مستند العرض  و تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها املكاا الذي  (ب

قرة ) ( من هذه املادة  والذي دب  ا يكوا ميكن فيل فحص املستندات املشار إليها يف الف

 املقر الرمسي للعارض  و الشركة املعروض عليها  و  ي مكاا آخر توافق عليل ا يئة.

مالوب عرضل -دب على العارض  و الشركة املعروض عليها تقديم نسخة من كل مستند  (ج

س  و حمتمل عند إىل الارف اآلخر  و  ي عارض مناف -مبوجب الفقرة ) ( من هذه املادة

 طلبها.
 

 األربعوا: توقعات األرباحو احلادية املادة

 معاير العناية ( 

دب  ا يعد جملس اإلدارة ذو العالقة توقعات األرباح بعناية وحرص  م  االستعانة 

باالستشارة املهنية املتخصصة  وتق  مسؤولية هذه التوقعات على جملس اإلدارة. ودب على 

  بعناية وحرص من جملس اإلدارة.  ِعّدتاملستشارين املاليني الت كد من  ا توقعات األرباح 

 االفرتاضات (ب

عند تضمني توقعات األرباح يف  ي مستند موجل للمساهمني بش ا العرض   و يف  ي إعالا 

 صحفي  دب إيضاح االفرتاضات اليت مت بناء توقعات األرباح عليها.

 نشر توقعات األرباح (ج

مامل توافق ا يئة على خالف ذلك  دب  ا يتضمن املستند  و اإلعالا  الذي تضمن نشر 

مبادلة عرض  ة رباح من قبل الشركة املعروض عليها  و العارض يف حال ول توق   و بياا 

  وراق مالية  خالل فرتة العرض ) و يف اإلعالا الذي تبد  معل فرتة العرض(  ما يلي: 

الذي يراج  حسابات  مرخص لل بالعمل يف اململكة تقرير من احملاسب القانوني (1

 ّا توقعات  و بياا  يؤكد فيل( الشركة املعروض عليها  و العارض )حيثما ينابق

ومبا يتوافق م  السياسات  املنصوص عليهااالفرتاضات بناء على   ِعّدتاألرباح 

. و يف حال احملاسبية املابقة يف الشركة املعروض عليها  و العارض )حيثما ينابق(

توقعات األرباح فقط  عليل  ا ينص على  ّا األسس احملاسبية املستخدمة متوافقة م  

 السياسات احملاسبية للشركة.

( للشركة املعروض عليها  و العارض نيمن املستشار املالي ) و املستشارين املاليإقرار  (2

على  ّا توقعات  و بياا األرباح ُ عّدت بعناية  ) و يؤكدوا فيل( يؤكد)حيثما ينابق( 

 وحرص.  
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 كتوقعات لألرباح ستعاَملالبيانات اليت  (د

 لألرباح لفرتة منتهية كما لو كانت  رباحاو متوقعة.دب معاملة  ي تقدير  (1

 ُنشرتما مل توافق ا يئة على خالف ذلك  دب إعداد  رقام األرباح غر املراجعة اليت  (2

 يلي: خالل فرتة العرض وفق معاير توقعات األرباح  باستثناء ما

قبل بدء  ُنشرتنتائج القوائم املالية السنوية  و األولية غر املراجعة اليت  . 

 فرتة العرض.

 ي نتائج لقوائم مالية  خرى غر مراجعة متوافقة م   حكام النظام  .ب

 ولوائحل التنفيذية.

خيض   ي توق  لألرباح لفرتة حمددة )كتوق   رباح الرب  السنوي التالي(  (3

 ألحكام هذه املادة.

 ب رباح مضمونة ذات عالقة  ي إعالا يتعلق دب خماطبة ا يئة قبل نشر (4

 عرض.بال

  وفوائد العرضاإليرادات بيانات تعزيز هـ( 

اإليرادات دب على األطراف ذات العالقة بالعرض  الراغبة يف تقديم بيانات تتعلق بتعزيز 

  وض  ما يفيد إخالء املسؤولية يف تلك البيانات ألرباحلوال يقصد منها  ا تكوا توقعات 

يوضد بشكل صريد  نل دب عدم تفسر البيانات املذكورة على  ا  رباح األسهم ستكوا 

 يف الفرتة املالية السابقة. حتققت كرب من تلك اليت 

 واألربعوا: تقييم األصولالثانية  املادة

 تقرير التقييم  ( 

عند تقييم  صول ممتلكات مادية  و غر مادية متعلقة بالعرض  دب ت ييدها يف وقت 

النشر بتقرير التقييم املتضمن ر ي مقيم معتمد مستقل م  ذكر امسل  وإيضاح األساس 

عليل يف التقييم. ودب  يضاو  ا يتضمن مستند التقييم بياناو يفيد مبوافقة ذلك  اعُتمدالذي 

 جعل عنها( على نشر تقرير التقييم املعد من قبلل.املقيم )وعدم ترا

 سرياا التقييم (ب

دب  ا يتضمن تقرير تقييم األصول املتعلق بالعرض املعد وفقاو  ذه املادة تاريخ سرياا 

التقييم وعنواا املقيم ومؤهالتل املهنية. وإذا كاا التقييم غر حديث  فيجب على املقيم 
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ي لن يكوا خمتلفاو بشكل جوهري  وإذا تعذر إعااء  ا التقييم احلال  ا يؤكدنفسل 

 مثل هذا الت كيد  وجب حتديث التقييم.
 

 واألربعوا: نشر مستند العرض وتعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليهاالثالثة املادة 

 مستند العرض نشر املوافقة على ( 

 .على نشرهدب على العارض تقديم مستند العرض إىل ا يئة للحصول على موافقتها  (1

 .على ذلكال دوز نشر مستند العرض قبل موافقة ا يئة  (2

( يوماو من تاريخ تسلم مجي  30مستند العرض خالل ) نشر متند ا يئة موافقتها على (3

 هذه الالئحة.  املعلومات واملستندات املالوبة مبوجب

يكوا يف مصلحة املستثمرين  و ميكن  ا   ت ا يئة  ا العرض املقرتح قد الإذا ر (4

 مما يلي: التنفيذية  فيجوز  ا اختاذ  ي ينتج عنل إخالل بالنظام  و لوائحل

 ا جتري  ي استقصاء تراه مناسباو  مبا يف ذلك  ا تالب من الشخص املعين  . 

ن  سئلة ا يئة وشرح املسائل بالعرض  و من ميثلل احلضور  مام ا يئة لإلجابة ع

 اليت ترى  ا عالقة بالعرض.

 ا تالب من الشخص املعين بالعرض  و األطراف األخرى تقديم معلومات  و وثائق  .ب

 إضافية  و ت كيد صحة املعلومات املقدمة بالاريقة اليت حتددها.

  ا تؤجل اختاذ  ي قرار حبسب ما تراه ضرورياو وبشكل معقول إلجراء مزيد من .ج

 الدراسة والتحقق  و إلتاحة الفرصة لتقديم معلومات إضافية مالوبة.

( من 4بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية )- إذا قررت ا يئة (5

 ا العرض املقرتح بناء على مستند العرض اليزال يف غر  -الفقرة ) ( من هذه املادة

خالل بالنظام  و لوائحل التنفيذية  فإّا مصلحة املستثمرين  و ميكن  ا ينتج عنل إ

 ا تصدر إشعاراو  -بعد إعااء العارض فرصة كافية لتقديم وجهة نظره-للهيئة 

مستند العرض. ودوز  ا يشمل اإلشعار املذكور نشر للعارض بعدم املوافقة على 

حظراو على  ي عرض آخر مقدم للشركة املعروض عليها بالشروط ذاتها  حبسب ما 

 ا يئة مناسب.تراه 

( من الفقرة 5دب على العارض عند تسلم اإلشعار املشار إليل يف الفقرة الفرعية ) (6

مستند  نشر ) ( من هذه املادة إشعار الشركة املعروض عليها بعدم موافقة ا يئة على

 العرض واإلعالا عن ذلك للجمهور.
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 نشر مستند العرض  (ب

املشار إليل يف ابة عنل( وفق اجلدول الزمين دب نشر مستند العرض من قبل العارض ) و ني

 ( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة.  1الفقرة الفرعية )
 

 تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها (ج

دب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها نشر تعميمل املتضمن توصيتل ملساهمي 

( من الفقرة 1الفقرة الفرعية ) املشار إليل يفالشركة بش ا العرض وفقاو للجدول الزمين 

 )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة.

 التارات اجلوهرية (د

مامل توافق ا يئة على خالف ذلك  دب على العارض  و الشركة املعروض عليها  (1

)حيثما ينابق(  بعد نشر مستند العرض  و تعميم جملس إدارة الشركة املعروض 

 عليها )حيثما ينابق( وحتى نهاية فرتة العرض  اإلعالا بشكل فوري عن اآلتي: 

  ي مستند  و إعالا منشور لل  ي تارات جوهرية يف املعلومات املفصد عنها يف . 

 عالقة بالعرض.

 ي معلومات جوهرية مستجدة كاا دب اإلفصاح عنها يف  ي مستند مسبق  .ب

  و إعالا منشور خالل فرتة العرض  لو كانت تلك املعلومات متاحة وقتها.

الفقرة  فإا للهيئة   هذه ( من1عندما يكوا اإلعالا مالوباو مبوجب الفقرة الفرعية ) (2

  :يلي ة إىل ذلك  طلب ماإضاف

إرسال املستند ذي العالقة مبا فيل من املعلومات ذات العالقة إىل مساهمي  . 

الشركة املعروض عليها واألشخاص اآلخرين الذين  م حق االطالع على 

 املعلومات.

إتاحة املستندات مبا فيها من املعلومات ذات العالقة ملمثلي موظفي الشركة  .ب

 للموظفني  نفسهم يف حال عدم وجود ممثلني  م(.املعروض عليها ) و 

 .التعديل نشر على ا يئة بعد موافقة للعرضمعدالو  ا ينشر العارض جدوالو زمنياو  .ج

 املستندات الالحقة (ه

العارض  و الشركة املعروض عليها  بعد نشر مستند العرض  و تعميم جملس إدارة  نشرإذا 

قبل نهاية فرتة العرض   ي مستند الحق لل عالقة الشركة املعروض عليها )حيثما ينابق( و

 ذات العالقةذلك املستند  ي تارات جوهرية يف املعلومات يوضد بالعرض  فيجب  ا 
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بالعارض  و الشركة املعروض عليها  و العرض   و يف النية  و اآلراء املفصد عنها يف  ي 

لل عالقة بالعرض والذي يعّد جوهرياو يف سياق ذلك   ي منهم مستند منشور سابقاو من قبل

 املستند   و بياا ينص على عدم وجود  ي تاير جوهري.

 واألربعوا: توقيت العرض الرابعة املادة 

 العرض املدد املتعلقة ب ( 

دب  ا تكوا مجي  املدد املتعلقة بالعرض )سواء  كاا معدالو  م ال( ماابقة للجدول  (1

( من الفقرة )ج( من املادة 1الفرعية ) املشار إليل يف الفقرةالزمين املقدم من العارض 

السابعة عشرة من هذه الالئحة  مبا يف ذلك املدة اليت يكوا العرض فيها متاحاو  

 العرض  و يعلن عنل ب نل غر مشروط بالنسبة للقبول.  واملوعد الذي يصبد فيل

إذا كاا العرض خاضعاو لنظام املنافسة  فال دوز  ا يصبد العرض  و يعلن عنل ب نل  (2

املشار غر مشروط بالنسبة للقبول بعد نهاية املدة احملددة يف اجلدول الزمين للعرض 

 ي( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة./1الفرعية ) إليل يف الفقرة

العارض على  نل لن يتم متديد فرتة العرض بعد يوم حمدد  فال دوز  يف حال ت كيد (3

بعد ذلك    نل غر مشروط بالنسبة للقبولبيعلن عنل   ا  ا يصبد هذا العرض   و

 اليوم.

ا عنل ب نل غر مشروط بالنسبة للقبول  دب يتم اإلعال  ا عندما يصبد العرض  و (4

ك( من الفقرة )ج( من املادة السابعة /1 ا يبقى متاحاو للقبول وفقاو للفقرة الفرعية )

عشرة من هذه الالئحة. وإذا كاا العرض غر مشروط بالنسبة للقبول منذ البداية  

 العرض.فال يلزم متديد فرتة العرض شرياة بياا ذلك بشكل واضد يف مستند 

 اإلعالا عن العرض ب نل غر مشروط بالنسبة للقبول (ب

 نل غر وم ُيسمد فيل باإلعالا عن العرض دب اإلعالا فوراو بعد إقفال السوق يف آخر ي

. ودب  نل  لايعما إذا كاا العرض غر مشروط بالنسبة للقبول  و   مشروط بالنسبة للقبول

الثانية املالوبة مبوجب الفقرة ) ( من املادة   ا يتضمن اإلعالا بقدر اإلمكاا التفاصيل

 ا من هذه الالئحة  وبياناو يوضد نتيجة قبول العرض.ووالثالث
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 متديد العرض (ج

يلزم متديد عرض مل يتم الوفاء بشروطل يف اليوم األول من تاريخ إقفالل  و  ي تاريخ  ال (1

 إقفال الحق.

اإلقفال التالي   و تقديم دب يف  ي إعالا يتضمن متديد العرض إما ذكر تاريخ  (2

بياا يفيد ب ا العرض سيبقى متاحاو حتى إشعار آخر إذا كاا العرض غر مشروط 

ك( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من /1بالنسبة للقبول وفقاو للفقرة الفرعية )

 هذه الالئحة.

 الوقت احملدد للوفاء جبمي  الشروط األخرى (د

رض وإال ُعّد منتهياو خالل الفرتة احملددة يف اجلدول الزمين دب الوفاء جبمي  شروط الع

 ل( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة./1الفرعية ) املشار إليل يف الفقرة

 سداد قيمة العرض (ه

 املشار إليل يف الفقرةدب سداد قيمة العرض خالل الفرتة احملددة يف اجلدول الزمين 

 من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة.م( /1الفرعية )

 إعالنات الشركة املعروض عليها  (و

دوز جمللس إدارة الشركة املعروض عليها اإلعالا عن  ي معلومات جوهرية جديدة  ال

مبا يف ذلك نتائج التداول  و األرباح  و توقعات  رباح األسهم   و تقييم -ختص الشركة 

بعد اليوم احملدد يف اجلدول الزمين املعتمد من ا يئة وفقاو  -توزي  األرباح األصول  و اقرتاح

ز( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة. ويف حال /1للفقرة الفرعية )

وجود متالبات مبوجب النظام ولوائحل التنفيذية بنشر هذه املعلومات  دب على جملس 

 يها إبالغ ا يئة يف  قرب وقت الختاذ ما تراه مناسباو.إدارة الشركة املعروض عل

   انتهاء العرض ثر  (ز

عدم إمكانية قبولل  -قبل  ا يصبد غر مشروط بالنسبة للقبول- يرتتب على انتهاء العرض 

عدم إلزام املساهمني والعارض ب ي قبول سابق متعلق بل  ودب النص على دب الحقاو  و

 العرض.هذا األثر يف مستند 

 واألربعوا: مراجعة العرضاخلامسة املادة 

 األحقية يف القيمة املعدلة  ( 
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دب يف حال تعديل العرض  ا ال تكوا شروطل  قل تفضيالو ملساهمي الشركة املعروض 

عليها من سابقل  و ا يكوا جلمي  املساهمني الذين قبلوا العرض األصلي احلق يف القيمة 

 املعدلة. 

 الشروط اجلديدة للعرض  (ب

دوز للعارض وض  شروط جديدة يف العرض إذا كاا الارض من ذلك تقديم عرض  فضل 

  و لزيادة قيمتل  شرياة احلصول على موافقة ا يئة املسبقة.

 واألربعوا: حق سحب القبول السادسة املادة 

اجلدول الزمين وفقاو سحب قبولل خالل الوقت احملدد لذلك يف  دوز ألي شخص َقِبَل العرض 

 ط( من الفقرة )ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة./1للفقرة الفرعية )

 واألربعوا: اخنفاض عدد  سهم الشركة  و زيادتهاالسابعة املادة 

فرتة   و فرض ا من هذه الالئحةووفقاو للمادة الثالثة والعشر املتالبات احملتملة لتقديم عرض ( 

 ا من هذه الالئحةووفقاو للمادة الرابعة والعشر لإلفصاحمتالب و حظر

يف حال زيادة نسبة حقوق التصويت اململوكة ملساهم يف شركة مدرجة  سهمها يف السوق 

اخنفاض العدد اإلمجالي  زيادة  و ) و جملموعة من املساهمني يتصرفوا باالتفاق بينهم( نتيجة

للشركة ألي سبب )سواء بإعادة شرائها  م اسرتدادها  م إلاائها  م لفئة معينة من األسهم 

ا من هذه وا والرابعة والعشرو حكام املادتني الثالثة والعشر ستابَّقغر ذلك(  فإنل 

 (. حبسب األحوالالالئحة )

 االستحواذات الالحقة  (ب

االخنفاض يف العدد اإلمجالي لألسهم املشار إليل  الزيادة  و بعد–خيض  مجي  املساهمني 

هذه الالئحة عند القيام باستحواذ  ذات العالقة من ألحكامل –يف الفقرة ) ( من هذه املادة

 إضايف على  سهم الشركة.

 اسرتداد األوراق املالية من الشركة املعروض عليها  و شراؤها (ج

 تزويد املساهمني باملعلومات (1

عقاد اجلمعية العامة للمساهمني يف الشركة املعروض عليها يف حال الدعوة الن

للموافقة على اسرتداد  سهم الشركة  و شرائها خالل فرتة العرض   و قبل تارخيل 

وكاا هناك سبب دعل جملس إدارة الشركة يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك 
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ن العرض احلدوث  فيجب عليل  ا يضمن مذكرة الدعوة النعقاد اجلمعية معلومات ع

  و االندماج  و  ي عرض حقيقي وشيك احلدوث.

 للجمهوراإلفصاح  (2

ا من هذه الالئحة  يشمل واملادة الثانية والعشر الفقرة ) ( من ألغراض تابيق  حكام

اسرتداد الشركة املعروض عليها  وراقها املالية بالتعامل يف األوراق املالية ذات العالقة 

ستها حلق اخليار بش نها. ودب اإلفصاح عن إمجالي  و شراءها  و حيازتها  و ممار

 كمية األوراق املالية املتبقية من الفئة ذاتها عقب عمليات االسرتداد  و الشراء. 

 اإلفصاح يف تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها (3

دب  ا ينص تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها املتضمن توصيتل 

للمساهمني يف ش ا العرض على كمية األسهم ذات العالقة اليت قامت الشركة 

املعروض عليها باسرتدادها  و شرائها خالل االثين عشر شهراو السابقة لفرتة العرض 

ك تفاصيل هذا االسرتداد  و وحتى اليوم السابق لنشر تعميم جملس اإلدارة  وكذل

 الشراء  مبا يف ذلك التواريخ واألسعار.

 اسرتداد األوراق املالية من قبل العارض  و شراؤها (د

 للجمهوراإلفصاح  (1

ا من هذه الالئحة  يشمل واملادة الثانية والعشر الفقرة ) ( من ألغراض تابيق  حكام

)يف حال كاا شركة مساهمة  العارضالتعامل يف األوراق املالية ذات العالقة اسرتداد 

 ألي من  وراقل املالية  و شراءها  و حيازتها  و ممارسة حق اخليار يف ش نها. مدرجة(

 اإلفصاح يف مستند العرض  (2

دب  ا ينص مستند العرض على كمية األوراق املالية ذات العالقة اخلاصة بالعارض 

شهراو السابقة لفرتة العرض وحتى اليت اسرتدها  و قام بشرائها خالل االثين عشر 

اليوم السابق لنشر مستند العرض  وكذلك تفاصيل هذا االسرتداد  و الشراء  مبا 

 يف ذلك التواريخ واألسعار.

 واألربعوا: عروض األطراف ذوي العالقةالثامنة املادة 

 متالبات العروض اليت تتضمن  طرافاو ذوي عالقة ( 

ة املنصوص عليها يف هذه املادة يف حال تقديم عرض يعد العرض خاضعاو للشروط اإلضافي

 تنابق عليل هذه الالئحة م  وجود طرف ذي عالقة. 

 موافقة املساهمني كشرط مسبق على العرض (ب
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دب يف العرض املقدم  الذي يناوي على وجود طرف ذي عالقة   ا يكوا مشروطاو  (1

 حبسب ما حتدده هذه املادة.باحلصول على موافقة املساهمني املستقلني وغر املستفيدين 

دب  ا يتضمن اإلعالا عن  ي عرض مت وفقاو للمادة السابعة عشرة من هذه الالئحة   (2

 اآلتي:

اسم الارف ذي العالقة )واسم  ي شخص يتصرف باالتفاق معل(  م  اإلشارة إىل  . 

 عالقة.ي  نل طرف ذ

مبوجب هذه  ا العرض سيخض  لتصويت املساهمني املستقلني وغر املستفيدين  .ب

 الالئحة  لكونل يناوي على وجود طرف ذي عالقة.

دب يف حال اناباق هذه املادة على  ي عرض   ا تتضمن شروط العرض ما يفيد ب ا  (3

لعرض( يف حال عدم حصول ل مسموح بل تاريخ إقفال  قرب العرض سينتهي )ومبا ال يتجاوز

ا املستقلني وغر املستفيدين  العارض على موافقة  غلبية مساهمي الشركة املعروض عليه

 يف التصويت يف اجلمعية العامة على استكمال العرض.

جملس إدارة الشركة املعروض عليها النعقاد اجلمعية العامة للمساهمني يف  يدعودب  ا  (4

 و  كثر من  سهم الشركة املعروض عليها   %5حال طلب ذلك من قبل العارض الذي ميلك 

و ا يرسل تعميماو إىل املساهمني قبل تاريخ انعقاد اجلمعية وفقاو لنظام الشركة األساس 

لشركات  على  ا يتضمن التعميم على األقل املعلومات ونظام الشركات والئحة حوكمة ا

 اآلتية:

 نسخة من مستند العرض. . 

تفاصيل امللكية احلالية للارف ذي العالقة يف كل من العارض والشركة املعروض  .ب

 عليها  مبا يف ذلك: 

العالقة ) و  ي شخص ي  ي حصص ميتلكها  و يسيار عليها الارف ذ .1

 يتصرف باالتفاق معل(   و

كوا للارف ذي العالقة ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( خيار  ا ي .2

 شرائها.

تفاصيل املركز الوظيفي يف العارض  و الشركة املعروض عليها لكل طرف ذي  .ج

 عالقة و ي شخص يتصرف باالتفاق معل  )حيثما ينابق(.

تفاصيل مشتقات األوراق املالية يف العارض  و الشركة املعروض عليها ) و  ي من  .د

 العالقة و ي شخص يتصرف باالتفاق معل.ي ابعيهما( اليت التزم بها الارف ذت



 

 

52 

 

بياناو يوضد ر ي  عضاء جملس اإلدارة )باستثناء الارف ذي العالقة( بش ا العرض  .ه

املقرتح وما إذا كاا عادالو ومعقوالو للمساهمني  و ا  عضاء جملس اإلدارة توصلوا 

لعالقة  ي دور يف ذلك و نهم قد تلقوا إىل هذا الر ي دوا  ا يكوا للارف ذي ا

 توصية بذلك من قبل مستشار مالي خمتص ومستقل.

 االلتزام باألحكام ذات العالقة دب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها الت كد من (5

نظام النظام والواردة يف  ) و  ي شخص يتصرف باالتفاق معل( الارف ذي العالقة بتصويت

عند اختاذ قرار بش ا العرض يف اجتماع اجلمعية العامة  التنفيذيةالشركات ولوائحهما 

 ( من الفقرة )ب( من هذه املادة.4للمساهمني املنعقد مبوجب الفقرة الفرعية )

يعد العرض منتهياو عند صدور قرار من اجلمعية العامة للمساهمني بعدم املوافقة عليل   (6

 ا يئة بذلك. ا يشعر العارض  على ودب
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 اب الثالثالب

 االندماج

 واألربعوا:  نواع صفقات االندماجالتاسعة املادة 

م  عدم اإلخالل ب حكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية  دوز ألي شركة 

 الدخول يف صفقة اندماج من خالل  ي من اآلتي: 

 االندماج عن طريق الضم ( 

الشركة م  كياا آخر عن طريق الضم من قبل  املندجمةتندمج الشركة  دوز  ا

 .ة  سهمها يف السوق  م غر مدرجةشركة مدرجالشركة الداجمة  ت  سواًء  كانالداجمة

 من قبل شركة  خرى مدرجة ُتضّماليت  املندجمةالشركة  (1

يف  ااملدرجة  سهمهالشركة الداجمة من قبل املندجمة الشركة  تّمإذا ُض . 

لشراء كل  سهم مساهمي  مبادلة  وراق مالية عرض ُيقدَّمالسوق  فيجب  ا 

وفقاو ألحكام الباب الثاني من هذه الشركة الداجمة من قبل  املندجمةالشركة 

على مساهمي الداجمة  الشركة عرض األسهم اجلديدة يفُتالالئحة  و ا 

 ونظام الشركات وفقاو ألحكام النظام  م وُتصدر املندجمةالشركة 

 التنفيذية. ماولوائحه

 ( من /1عند اإلمتام الناجد لعملية تبادل األسهم املشار إليها يف الفقرة الفرعية ) .ب

 املندجمةنقل  صول الشركة سُتالفقرة ) ( من هذه املادة وإمتام صفقة االندماج  

  الداجمةالشركة يف الوجود  ويبقى إدراج اليت ستستمر الشركة الداجمة إىل 

إدراج  سهمها يف السوق وفقاو ألحكام  وسُيلاى نقضيفست املندجمة ما الشركة 

 النظام ولوائحل التنفيذية.

 من قبل شركة غر مدرجة ُتضّماليت  املندجمةالشركة  (2

يف  اغر مدرجة  سهمهشركة داجمة من قبل  املندجمةالشركة  تّمإذا ُض . 

لشراء كل  سهم مساهمي مبادلة  وراق مالية عرض  يقدَّمالسوق  فيجب  ا 

وفقاو للباب الثاني من هذه الالئحة  الشركة الداجمة من قبل  املندجمةالشركة 

 م وفقاو  وُتصَدر املندجمةعرض األسهم اجلديدة ملساهمي الشركة ُتو ا 

 ألحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.
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 ( من الفقرة /2يف الفقرة الفرعية )عند اإلمتام الناجد لتبادل األسهم املشار إليها  .ب

إىل  املندجمةنقل  صول الشركة سُت) ( من هذه املادة وإمتام صفقة االندماج  

 نقضيفست املندجمةيف الوجود   ما الشركة اليت ستستمر  الشركة الداجمة

 إدراج  سهمها يف السوق وفقاو ألحكام النظام ولوائحل التنفيذية. وسُيلاى

 ق إنشاء كياا قانوني جديداالندماج عن طري (ب

 املندجمةإذا مت االندماج عن طريق إنشاء كياا قانوني جديد تندمج فيل الشركة  (1

وشركة  خرى مندجمة معها يف هذا الكياا القانوني اجلديد  فيجب على الكياا 

لشراء كل  سهم مساهمي الشركة  مبادلة  وراق مالية القانوني اجلديد تقديم عرض

 سهم يف الكياا  ُتصدروفقا ألحكام الباب الثاني من هذه الالئحة  و ا  املندجمة

والشركة األخرى املندجمة معها يف هذا املندجمة القانوني اجلديد ملساهمي الشركة 

 الكياا  وذلك وفقا ألحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.

( من الفقرة )ب( من هذه 1رة الفرعية )عند اإلمتام الناجد للعروض املشار إليها يف الفق (2

والشركة األخرى  املندجمة صول الشركة  حتوَّلاملادة وإمتام صفقة االندماج  

والشركة  املندجمةالشركة  نقضيوستاملندجمة معها إىل الكياا القانوني اجلديد  

حكام يف السوق وفقاو أل املندجمةإدراج  سهم الشركة  وسُيلاىاألخرى املندجمة معها  

 النظام ولوائحل التنفيذية.

دب على الكياا القانوني اجلديد الذي يرغب يف إدراج  سهمل يف السوق  ا يقدم  (3

إىل ا يئة وفقاو ألحكام النظام ولوائحل  إلدراج  سهم الكياا اجلديد طلباو جديداو

 .وقواعد السوق التنفيذية

 ج: ضوابط صفقات االندمااخلمسوااملادة 

املنابقة على -الواردة يف الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الالئحة  تنابق األحكام

 على صفقات االندماج م  إجراء التايرات الالزمة. -العروض لارض السيارة

 اخلمسوا: املوافقات الالزمة لصفقات االندماجو احلادية املادة

ب نل غر مشروط فيما يتعلق  -العالقة بصفقة االندماج اذ-العرض ال دوز  ا ُيعلن  (1

بالقبول  إال يف حال استحواذ العارض  و موافقتل على االستحواذ )سواءً مبوجب العرض 
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من حقوق التصويت املخصصة  %50 م غره( على  سهم تتمت  حبقوق تصويت تتجاوز 

 ألي فئة من  سهم الشركة املعروض عليها.

هذه املادة  ال دوز إمتام صفقة االندماج ( من 1م  عدم اإلخالل مبا نصت عليل الفقرة ) (2

إال بعد موافقة املساهمني على ذلك يف اجلمعية العامة غر العادية للعارض والشركة 

 املعروض عليها  ومبا يتوافق م  نظام الشركات.  
 

 : اندماج شركة  و  كثر يف شركة مالكة  ا بالكاملواخلمسوا الثانيةاملادة 

( 2من متالب الفقرة )شركة  و  كثر يف شركة مالكة  ا بالكامل  تستثنى عملية اندماج

( من املادة اخلامسة والعشرين بعد املائتني من نظام الشركات  وذلك 5( والفقرة )4والفقرة )

 شرياة استيفاء اآلتي:  

غر العادية لكل شركة طرف  العامة اجلمعية من يصدر قرار مبوجب يكوا االندماج (1

( من 2ى  ا يتضمن القرار املشار إليل املعلومات املالوبة مبوجب الفقرة )يف االندماج عل

 املادة اخلامسة والعشرين بعد املائتني من نظام الشركات. 

 .املندجمة و الشركات  الشركةُتلاى مجي   سهم  (2
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 الرابعالباب 

 النشر والنفاذ

 واخلمسوا: النشر والنفاذالثالثة املادة 

  .وفقاو لقرار اعتمادهاتكوا هذه الالئحة نافذة 


