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التعريفات

Special purpose acquisition 
company (SPAC)

كات الخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر

كةيؤسسالذياإلدارةفريقأويالكيانهم(Sponsors)الرعاة  كةعلاالستحواذيبهدفالخاصالغرضذاتاالستحواذيشر قائمةشر

اء  (Warrants)خيارات الشر
ي
 
يالمطروحةالوحداتتتضمنغالبا

 
يطرحا

 
اء،خياراتعاما Strikeالتنفيذسعرييكونمايوعادةشر Price))ياالكتتاب،سعريمنأعل  

 
حالوف

أسهمعلالحصولمقابلالمبلغالمستثمريدفعبحيثنقديةتسويةهناكتكونالخيارتفعيل

Private investment in public 
equity (PIPE)

ي اطاتالمستثمرينمنمحدودةلمجموعةأسهمعرضخاللمنتمويلوسيلةه  Registrationمعينةباشتر Rightكاتعادةبهايتقوم الشر
ي  
تنظيميةمتطلباتدونإتمامهاويمكنتمويلإىلتحتاجالتر

Escrow)حساب ضمان  Account)
يووضعهاياألموالبتجميعالحساباتهذهوتسمحمحددة،لقيودييخضعحسابهوي  

 
يحسابف لممايمنهاألموالبرصفيسمحالبنك 

وطتستوف محددةشر
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المقدمة

كاتحظيت (SPACs)الخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر

ايديباهتمام ةاالرتفاعاتبسببمتر  يالكبتر  
عامذيمنحققتهايالتر

إذيالمجمعة،األموالوحجماإلدراجاتعدديحيثمنم2020

يالمجمعةاألموالبلغت  
 
ي)االمريكيةالمتحدةالوالياتف  

والتر

عد
ُ
يت كاتلهذهسوقأكت  ي(الشر  

 
م2021العاممناألولالرب  عف

ي يالمجمعةالمبالغإجماىل   
 
يالرب  عأنإاليكاملة،م2020سنةف  

 
الثان

يشهديم2021لعام
 
يانخفاضا

 
ا يكبتر  

 
بحيثالطروحاتعددف

ي61إىلوصلت
 
يدفعتالتطوراتهذه.فقططرحا منالكثتر

يالتطور،هذايمواكبةمحاولةإىلاألسواق  
م2021مارسشهريفف 

مالتنظيحولالعمومآراءاستطالععنسنغافورةبورصةأعلنت

يالتنظيميةالالئحةوأصدرتSPACsل الجديدي  
 
العام،نهايةف

ي  
 
ديللتعاستطالععنالماليةالرقابةهيئةأعلنتبريطانيايوف

.جاذبيتهزيادةبهدفبالمنتجالمتعلقةاألنظمةبعض

يعامي  
 
كاتيذاتياألغراضي2020ف م،يشكلتيطروحاتيالشر

يالوالياتي55%الخاصةيماينسبتهي  
 
منيالطروحاتياألوليةيف

ملياريدوالر83المتحدةياألمريكيةيوبمتحصالتيطرحيبلغتي

ي
 
سويشا،ياإلماراتي)أعلنتيمجموعةيمنياألسواقيالماليةيمؤخرا

كاالسماحي( العربيةيالمتحدة،يمرص،يسنغافورة تيبتأسيسيشر
االستحواذيذاتياألغراضيالخاصة

248مي2020للعامي( SPACs)بلغيعدديطروحاتيال 
ي
 
ملياريدوالر،يوللعامي83وبمتحصالتيتتجاوزيطرحا
ي613مي2021

 
ملياري162وبمتحصالتيتجاوزتيطرحا

.دوالر

يالرب  عياألوليمنيعامي  
 
(SPACs)م،ييبلغتينسبةيطروحاتييال 1202ف

يالوالياتيالمتحدةياألمريكيةي%79  
 
منيالطروحاتياألوليةيف

يمني ملياريدوالر97وبمتحصالتيأكتر
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة تعريفيشر

كات ي:(SPACs)الخاصةاألغراضذاتاالستحواذ شر كاتأنواعإحدىه  يالصوريةالشر  
وهويفقطواحديلغرضتشغيليةعملياتدونتؤسسالتر

يالعامالطرحطريقعناألموالجمع يوحداتالمكتتبومنحاألوىل   
 
كة،ف يبعدهايلتدرجالشر  

 
ليهايعويطبقوحداتهايتداوليتمحيثالماليةالسوقف

اماتنظام كةكأيالمستمرةااللتر  ياالكتتابمتحصالتذلكبعديوتودع.أخرىمدرجةشر  
 
Escrow)ضمانحسابف Account)ييمكنوالي لمؤسس 

كة يفيهالترصفالشر كةإيجاديتمحتر يمعهايلالندماجشر  
 
ةف ي24-18تتجاوزاليفتر

 
.شهرا

SPACـ للالطرح العام 
كة  البحث عن شر
خاصة لالستحواذ 

عليها

كة  اإلعالن عن الشر
المتوقع االستحواذ 

عليها

العمل عل اكمال 
االستحواذ

بدء 
تصويت 
ر  المساهمي 

رفض

موافقة

ر  يحق للمساهمي 
د ر اسبر اد الرافضي 

ويتم . أموالهم
 تمويل 

ً
غالبا

النقص إن وجد 
PIPEمن خالل الـ

كة  يتم تسييل الشر
وإعادة متحصالت 
ر  الطرح للمساهمي 

يتم االندماج ويتغب  
كة والـاسم  Tickerالشر

  حال عدم وجود فرصة لالندماج 
ر
ف

ة المحددة معها خالل الفبر

  حال عدم تجاوز المدة المحددة
ر
ف

شهر6-2مرحلة الموافقة واالستحواذ شهر24-1مرحلة االستقصاء شهر2-1مرحلة الطرح العام 

كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة مخططيمراحليشر
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة تفصيليمراحليطرحيشر

مرحلة الطرح العام1

3
مرحلة الموافقة 
واالستحواذ

2مرحلة االستقصاء

عمليةعلالمساهمير يتصويت•
.االستحواذ

للحصولالقانونيةاإلجراءاتاستكمال•
.التنظيميةالجهاتمنالموافقةعل

.االستحواذاتفاقيةتوقيع•
ي• كةمنالغرضينته  ذاتاالستحواذيشر

كةوتتحولالخاصالغرض الشر
كةإىلعليهايالمستحوذي عامةمساهمةشر

يمدرجة  
 
.السوقف

لبتسجيالتنظيميةللجهةطلبتقديم•
.جديدةماليةورقة

ي• يالعامللطرحالتحضتر كةاألوىل  لشر
.الخاصالغرضذاتاالستحواذي

ةإعالن• ياإلصدارنشر  
كلتشملالتر

االندماج،هيكليةمثلالطرحتفاصيل
الضمان،حسابإنشاءالتكاليف،
اءوخيارات يوتركز.للمؤسسير يالشر ةنشر
يبشكلاإلصداري الرعاة،علأساس 
كةتاري    خعلأقلوبدرجة هايوعائداتالشر

تقاريريأوياألداءسجلإىلتفتقريألنهاي
.اإليرادات

يجمعهايبعدياألموالتودع•  
 
حسابف

.ضمان

كةتداولوبدءالعامالطرحانتهاءبعدي• شر

البحثيبدأالخاصالغرضذاتاالستحواذي

كةعن .عليهالالستحواذيشر

كةإيجاديعندي• :عليهالالستحواذيشر

.للجهالةناففحصإجراء✓

.االستحواذتفاصيلحيالالتفاوض✓

.االستحواذنيةإعالن✓
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يرأىإذاي المالرأسزيادةإىلالحاجةالراع 

كةمعاالندماجصفقةإلغالق شر
تيبيصبحفقدمستهدفة، أسريلزيادةالتر

*(PIPE)خاللمنالمال

5
يالتصويت،وقت  

 
المستثمريرفضحالف

كةعلاالستحواذي يعنهاالمعلنالشر دييستر
الفوائدمعاالكتتابمبلغالمستثمرون

8

كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة دورةيالنقديلشر

04

0206

05 03

0107
1

يدفع(SPAC)وتأسيسالماليةالورقةتسجيلبعدي
ي فاتوالمرصوياالكتتابرسومتغطيةتكاليفالراع 
العامحبالطريالمرتبطةالتشغيليةالتكاليفوياألخرى
ي اءخياراتعلحصولهمقابلاألوىل  الشر

(warrants)

2
إذالعام؛االكتتابعمليةخاللاألموالجمعيتم

كةتطرح األسهموتباعللجمهور(SPAC)شر
اءوخيارات للمستثمرينالشر

يالعاماالكتتابمنالمتحصالتتودع3  
 
حساب"ف

ي"ضمان كةالرعاةيجديحتر عليهالالستحواذيشر

دفعقد4
ُ
منSPAC))إلدارةالتشغيليةالتكاليفت
الضمانحسابمنالمتحصلةالفوائديخالل

كةأسهمتخصيص7 حصصوتوزي    عالشر
الملكية

يالسوقيالماليةيالسعودية*   
 
زيادةيرأسيالماليمعيوقفيالعمليبحقياألولوية: ف
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصةيمعيأبرزيالمنتجاتيالقائمة مقارنةيشر

كات االستحواذ ذات الغرض الخاصالطرح العام األول  العنرص كة المستحوذ عليها من شر كات الملكية الخاصةاإلدراج المباشر SPACالشر شر

التكاليف
عمليةيمكلفةيللمصدريبسببيخصوماتي

االكتتابيواألتعابيالمهنية
ياالكتتاباتيالعا  

 
مةيتتساوييالتكاليفيالكليةيف

كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة وشر
ي أقليمنيالطرحيالعامياألوىل 

األقليمنيناحيةي
التكاليفيلإلدراجي

العام

يمنيالطرحيالعامي أقليبكثتر
ي اوحيبير 

منيحجمي%3-1وتتر
الصفقة

متوسط 
مدة اإلدراج

ةطويلة اليينطبقمتوسطةمتوسطةقصتر

التقييم
ييعتمديعليالتفاوضيمعيمتعهديالتغطية  
 
ف
يلتحديديالمدىيالسعري وقتيالتسعتر

خالليالتفاوضتحدديمنيخالليالتفاوضمنيتحدد
يكونيهناكيتقييمي

شادي استر
خالليالتفاوضتحدديمني

ة الحظر يي12-6يوم180فبر الييوجدالييوجديوم180(SPAC)شهريللراع 

دور البنك 
االستثماري

ي/متعهديالتغطية يلإلدراجيواالندماجيواالستحواذمستشاريماىل  يمستشارياندماجيواستحواذمستشاريماىل  يمستشاريماىل  مستشاريماىل 

ةيبناءيعليظروفيالسوقالمتحصالت ةيبناءيعليظروفيالسوقمتغتر ةيبناءيعليظروفيالسوقمتغتر أقليمنيمرحلةياإلدراجيالعاميالييوجدمتغتر

امات  ر االلبر
المستمرة

منخفضةمتوسطةعاليةيبعدياكتماليعمليةياالستحواذعاليةعالية

هدف 
/  الطرح
اإلدراج

يالسوقتخارج/ رأسيالمالرفع  
 
كةيقائمةيوإدراجهايف تخارج/ رفعيرأسيالمالتخارجتخارج/ رأسيالمالرفعاالستحواذيعليشر
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كاتياالستحواذيذاتيالغرضيالخاص حاجةياألسواقيالماليةيإىليشر

كاتتتشابه يالقائمةالمنتجاتمنالعديديمعالخاصالغرضذاتاالستحواذيشر  
 
يالعامالطرحمثلالسوقف يواإلدراجاألوىل  إىلابهالتشهذاييقودنايالخاصة،والملكيةالمباشر

كاتإىلالسوقحاجةمدىعنالتساؤل يمضافةقيمةتقدمكانتإذايومايالخاصالغرضذاتاالستحواذيشر
ا
هللتوجالُمصدرييدفعالذيمايوعليهاألخرى،المنتجاتعنبدل

كاتإىل يالخاصالغرضذاتاالستحواذيشر
 
األخرى؟المنتجاتعنعوضا

يالعامالطرحيساعدي كاتاألوىل  يعلالشر قديالنتوفتر
كةألعمالالالزم يإدراجهايإىلباإلضافةالشر  

 
السوقف

مشابهوهويالمالية،األسواقمزايايمنواالستفادةالعام
ي.للُمصدرتقديمةSPACsلل يمكنلماي

 
يجبلماذاإذا

يSPACلل التوجهالُمصدريعل
ا
يعودي؟IPOال منبدل

:أسبابعدةإىلذلك
كتقييمعلالتفاوضعلالُمصدريقدرة-1 بمايةالشر

يالمرونةهذه.رغبتهمعيتناسب يموجودةغتر  
 
ف

.األوليةالعامةال طروحات
ةالشعة-2 يالكبتر  

 
إذيلالتمويعلوالحصولالطرحف

معبالمقارنةأشهر6-2االندماجعمليةتتجاوزيالي
ييستغرققديالذيالعامالطرح

 
يعاما

ا
يأويكامل .أكتر

اكةعلحصولهإمكانية-3 اتيجيةشر تقيادامعاستر
ةذات اكتمالبعديواإلرشاديالدعمتقديمبوسعهايخت 
.الطرح

كاتالُمصدريسيتوجه الغرضذاتاالستحواذيلشر
يالخاص

ا
ياإلدراجمنبدل هايذكرياآلنفلألسبابالمباشر

ي  
 
يالعامالطرحف كةقدرةإىلإضافةاألوىل  فعريعلالشر

لتمويلالالزمالنقديعلوالحصولمالهايرأس
ياحتياجاتهاي يآليةوه  يمتوفرةغتر  

 
ياإلدراجف .المباشر

يSPACsال إىلالُمصدريسيتوجه
ا
الملكيةمنبدل

تختلفSPACsال انإاليالذكريسابقةلألسبابالخاصة
يالخاصةالملكيةصناديقعن  

 
:ف

يالهدفان-1 كةتصبحانهويمنهاياألساس  عامةالشر
(To Go Public)مثلالعامالطرحمزايايمنوتستفيدي

كة،أعمالحوكمةاألسهم،سيولةتعزيزيالتخارج، الشر
هاي .الماليةاألسواقفوائديمنوغتر

الغبمبالتخارجأويأعلتمويلعلالحصولإمكانية-2
، للصناديقالمدارةاألصولمتوسطيبلغإذيأكت 

يالخاصة  
 
يعدمايوهويفقطريالمليون120المملكةف

ي
 
يمبلغا

 
ا يصغتر

 
أسواقهتوفريانيمكنمايمعبالمقارنةجدا

.األسهم
كةتقييمانخفاض-3 يالشر  

 
للملكيةتوجهايحالف

Liquidity)السيولةخصمنتيجةالخاصة
discount).

1

ي الطرحيالعامياألوىل 

2

ي اإلدراجيالمباشر

3

الملكيةيالخاصة
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة يوشر نقاطيالقوةيوالضعفيلإلدراجيالمباشر

المباشر اإلدراج كات االستحواذ ذات الغرض الخاصشر عنرص المقارنة

كةيعنيطريقيالسوقي- market driven price)يكونيتقييميالشر
discovery.)

تبيعليهميتخفيضيلألسهمالمستثمروني- كةيالييتر يالشر  
 
ف

(.Dilution)المملوكةي
كاتياالستحواذيذاتياألغراضي- تكاليفيأقليبالمقارنةيمعيشر

.الخاصة

كةيالمندمجةتعديطريقةيبسيطة- .وشيعةيللشر
يوتوفريسيولةيعاليةيللمستثمرين- .مرنةيأكتر
كاتييصعبيالوصوليإلي- .هاإمكانيةيوصوليالمستثمرينيإىليشر

القوةنقاط

يالييمكنيرفعيرأسيالماليمنيخالل- بصيغتهياإلدراجيالمباشر
.الحالية

كاتي( Can be more volatile)زيادةيتذبذبهاي- مقارنةيبشر
.االستحواذيذاتياألغراضيالخاصة

يتكاليفيأعليمنياإلدراج- .المباشر
كةيحالةيعدميتأكديمرتفعةيبالنسبةيللمستثمرينيفيماييخصيال- شر

.المندمجيمعهايوتقييمها
يمتأكدةيمنيحجميرأسيالماليالذيي- كةيالمستهدفةيغتر الشر

.ستجمعه
كاتياالسي- يشر  

 
يوالمستثمرينيف يالراع  اتيبير  تحواذيتباينيالممتر 

.ذاتيالغرضيالخاص

نقاط الضعف
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كةأعدت• تستهدفاستبانةPREQINوالبياناتاألبحاثشر
يلمعرفةالخاصةالملكيةصناديقمديري كاتتأثتر شر

.صناديقهمأعمالعلالخاصالغرضذاتاالستحواذي
كاتتؤثريكيف• يالخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر  

 
كيةالملف

يأموالبجمعSPACsقياممعالخاصة؟  
 
عاممناألولالرب  عف

ي2021 بالكامل؟2020عاممنأكتر
ييروناليالمشاركير يمن%63ان:إىلاالستبانةأشار•

 
ا تأثتر

يSPACsلل   
 
يSPACsال انيرون%25الخاصة،الملكيةف يعط 

SPACs،4%معفرصعلتنافسواي%7للتخارج،فرصة
يخشوافقط%1وSPACsال طريقعنتخارجواي

 
فرصا

.SPACsلل 
يأثرييوجدياليانهاالستبانةمنيتضح• كاتواضحسلت   لشر

بلالخاصة،الملكيةعلالخاصالغرضذاتاالستحواذي
كاتSPACsال توفريبالعكس يفرصةالخاصةالملكيةلشر اكت 
.للتخارج

63%

1%

7%

25%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

الييوجديأثر

SPACsخشوايبعضيالفرصيلصالحيال 

منيأجليفرصياستثمارية SPACsتنافسوايمعي

فرصةيجيدةيللتخارج SPACsيرونيأني

SPACتخارجوايمنيبعضياستثماراتهميعنيطريقي

يال عنيالملكيةيالخاصةيمديرييصناديقياراءي عليأعمالهمSPACsتأثتر
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصةي (2/1)الممارساتيالتنظيميةيلشر
سويشا سنغافورة كوريا الجنوبية يا ر مالب  الواليات المتحدة األمريكية المقارنة

كاتإدراجفقطيمكن المساهمةشر
كاتالسويشيالقانونبموجب كشر
يخاصةأغراضذاتاستحواذي  

 
البورصةف

السويشية

يالشكلعلقيودييوجديالي  
 
القانون

كة للشر
كة كةأويمدرجةمساهمةشر مسؤوليةشر

محدودة
كةتكونأنيجب لقوانير يخاضعةالشر

كات يالشر  
 
ياف مالتر 

كاتتؤسسSPACsمعظم يكشر  
 
واليةف

يديالوير،  
 
خارجمنهاعددييؤسسحير يف

اي)المتحدةوالياتال يكايمان،جزريغالب   
 
وف

جنجزرياألحيانبعض يطانيةفتر ويأالت 
.(مارشالجزري

الشكل 
  
ر
القانون
كة  للشر
قبل الطرح

فرانكمليون25)ريالمليون97
األقلعل(سويشي

دوالريمليون150)ريالمليون410
األقلعل(سنغافوري

عل(كوريوونمليار3)ريالمليون9.8
يإلدراجهاياألقل  

 
32.6وKosdaqسوقف

لسوق(كوريوونمليار10)ريالمليون
للتداولالقابلةالماليةاألوراق

عل(رنقتمليون150)ريالمليون134
األقل

(دوالرمليون100)ريالمليون375
كقيمةريالمليون300وسوقيةكقيمة
العامةلألسهم

 
ر
الحد األدن
للطرح

ط ياإلفصاحالبورصةتشتر  
 
ةف صدارياإلينشر

المحتملالمصالحتضاربوصفعن
الراعية،والجهاتالمؤسسير يللمساهمير ي

العليا،واإلدارةاإلدارةومجلسوجد،إن
ي منيفالتخفأويلتفاديهايالمناسبةوالتدابتر
.حدتها

اكالرعاةعليجب ياالشتر  
 
-2.5ف

وحداتمناألقلعل3.5٪
.العاماالكتتاب

يالرعاةأحدييكونأنيجب•
 
شخصا

ي
 
لمرخصا

قدي(SPAC)ل التنفيذيالمسؤولكانإذاي•
ايأجرى

 
معباالندماجتتعلقشؤون

(SPAC)فيجبسنوات،5آخرخالل
لالندماجالتسجيلبيانيتضمنأن

مثلعمله،أداءتقييميمكنهايمحتويات
وسجالتللقضية،المحددةالتفاصيل

السابقةاألداء

فريقأعضاءأن(SPAC)تثبتأنيجب
ةلديهمإدارتهاي والكفاءة،والمؤهالتالخت 

طإىلباإلضافة األقلعل%10تملكهمشر
((SPACال قيمةمن

،(SPAC)ال إدراجمالءمةمدىتحديديعندي
يالبورصةستأخذي  

 
ةاالعتباريف جلوسخت 

ملكيةاإلدارة،مكافآتطبيعةاإلدارة،
ياإلدارةفريق  

 
هاي(SPAC)ال ف منوغتر

االعتبارات

وط  الشر
المفروضة 
عل الراع  

يالبيانات متاحةغتر
13.6عنالوحدةسعرييقلاليأن

ي
ا
(S$5)ريال

د
َ
يالعامالطرحسعرييحد (SPAC)ل األوىل 
يقبلمن كةالراع  نعالمسؤولةالممثلةوالشر

ذلك،ومع.التشاورخاللمنالعاماالكتتاب
دعادة

َ
6.5عندالعاماالكتتابسعرييحد

سهملكلريال

يالحدييكونأنيجب
 
الورقةلسعرياألدن

عل٪10اإلدارةفريقإىلالصادرةالمالية
عرضالذيالسعريمناألقل

ُ
األوراقبهت

يالمالية  
 
يالعامالطرحإطاريف %60واألوىل 

الطرحقبلمايلمستثمرياألقلعل

اي علبناءاييقَيم(SPAC)ال لطبيعةنظر 
يالمذكورالرعاةتوجه  

 
ةف اإلصدارينشر

اليأنعلالمتوقع،الهدفحجمحول
ي15عنالوحدةسعرييقل

ا
($4)ريال

سعر 
/  الوحدة
السهم

األصواتبأغلبيةالموافقةيجب األصواتبأغلبيةالموافقةيجب

حاالستحواذيعلالموافقةيجب اليبمايالمقتر
يعنيقل  

يالتصويتحقوقثلتر للمساهمير 
ين يالحاض   

 
عنيقلاليومايالعاماالجتماعف

يثلث والقائمةالمصدرةاألسهمإجماىل 

يةبأغلباالستحواذيعلالموافقةيجب•
ي يالماليةاألوراقحامل   

حقلهايالتر
يالتصويت  

األقلعل٪75تمثلوالتر
يمن الماليةاألوراققيمةإجماىل 

اإلدارةفريقأعضاءعليجب•
عدمبهمالمرتبطير يواألشخاص
علالموافقةقراريعلالتصويت
.المؤهلاالستحواذي

األصواتبأغلبيةالموافقةيجب

هل يوجد 
نسب 
محددة 
للموافقة 
عل 

االندماج؟ 
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصةي (2/1)الممارساتيالتنظيميةيلشر
سويشا سنغافورة كوريا الجنوبية يا ر مالب  الواليات المتحدة األمريكية المقارنة

يالبيانات متاحةغتر
كةقيمةتتجاوزيأنيجب من%80الشر
المودعةاألموال

كةقيمةتتجاوزيأنيجب من%80الشر
سنةآخرينهايةمنابتداءايالمودعةاألموال
.عمل

كةقيمةتتجاوزيأنيجب• الشر
(SPAC)ال قيمةمن80%

كةتكونأنيجب• الشر
معمتوافقةعليهايالمستحوذي
المنشورة(SPAC)ال سياسات

ي  
 
ةف كانوإناإلصدار،نشر

ياختالفهناك فيلزمكبتر
الماليةاألوراقهيئةموافقة

االستحواذيكونأنيجب•
ي
ا
منلمجموعةممتثل

اطات االشتر

كةقيمةتتجاوزيأنيجب- الشر
(SPAC)ال قيمةمن80%

كةكانتإذا- عليهايالمستحوذيالشر
يالي  

 
اماتمتطلباتتستوف االلتر 
يالمستمرة، اإلدراجيلغ 

اطات االشتر

ك ةيعليالشر
المستهدفة

شهر0-36 شهر0-36 شهر0-36 شهر0-36
يللتمديدقابلتانسنتان

 
ياضعاما

 
افيا

الالزمةالموافقاتأخذيبعد
مدةيإدراجي
كة الشر
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يا :مالتر 
ي•  

 
يالماليةاألوراقهيئةقدمتالمصلحة،أصحابمعمشاوراتبعديم،2009أغسطسف  

 
يايف ي(SPACs)إلدراجعملإطاريمالتر   

 
ف

Private)الخاصةالملكيةنشاطلتعزيزيالماليةاألوراقلبورصةالرئيسيةالسوق Equity)،يالتحولوتحفتر ي وتشجيعالمؤسس 
.واالستحواذاالندماجعمليات

ياهتماميوجدأنهمع• يةاألوراقهيئةالحظت،(SPACs)ب كبتر امعدمالمالتر  يالتر  الخاصةبالمبادئومستشاري  همالطلباتمقدم 
يواالجتماعاتالمشاوراتمنالرغمعل،متكرريبشكلSPACبإدراج  

قدتالتر
ُ
(SPAC).ال عملإطاريإطالققبلع

ي•  
 
يف يةالماليةاألوراقهيئةقامتم،2013ديسمت  اطاتبعضوإضافةالمفاهيملتبسيطالالئحةعلبتعديالتالمالتر  :مثلاالشتر

يالعامالطرحعائداتاستخدامحظري اإلدارةقدرةمنيحديمماي،االستحواذيعمليةإتمامقبلاإلدارةفريقمكافآتلدفع((IPOاألوىل 
يالمملوكةالماليةاألوراقبيععل  

 
.للدخلمدرةالمكتسبةاألصولتكونأنقبل(SPAC)ف

يالمنتجوجوديمنالرغمعل•  
 
يايف ي(SPACs)ال طروحاتأدناه.ضعيفعليهاإلقبالانإاليم2009عاممنمالتر   

 
يايف ةخاللمالتر  الفتر

:(م2020–م2009)

النتيجة ($M)الطرحمتحصالت سنة الطرح SPAC

كةنجاح كةيأخرىيواستمراريتداوليالشر االندماجيمعيشر 83.1 م2011 Hibiscus Petroleum Bhd

يفشلياالندماج  
 
كةيأخرى،يإلغاءياإلدراجيف م2016معيشر 171 م2013 CLIQ Energy Bhd

يفشلياالندماج  
 
كةيأخرى،يإلغاءياإلدراجيف م2016معيشر 171.6 م2013 Sona Petroleum Bhd

كة كةيأخرىيواستمراريتداوليالشر نجاحياالندماجيمعيشر 236.4 م2014 Reach Energy

ي  
 
كةيأخرى،يإلغاءياإلدراجيف م8201فشلياالندماجيمعيشر 114.3 م2015 Red Sena 
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:كوريايالجنوبية

ي•  
 
ايرف كةأولطرحتمم،2010فت  غرضذاتاستحواذيشر

يخاص  
 
الكوريةالبورصةواجهتلهاينتيجة.الجنوبيةكوريايف

ياالرتفاعمنهايبالمنتج،المتعلقةالمصاعببعض يالكبتر  
 
ف

.أسعارها
كاتشهدتذلك،منالرغمعل• األغراضذاتاالستحواذيشر

يالخاصة
ا
يإقبال

 
ا يكبتر  

 
نسبتهمايوشكلت.التاليةالسنواتف

يمن19.5% ي.م2020للعاماألوليةالطروحاتإجماىل  وتشتر
كاتأنإىلالدراساتإحدى يالشر  

ةملكيةلديهايالتر منكبتر
كاتمعاالندماجتفضلمسيطرينمساهمير ي االستحواذيشر

،العامالطرحعلالخاصةاألغراضذات هذهوتدلاألوىل 
تجنبهويالمسيطرينالمساهمير يدافعأنعلالنتيجة
ايالدراسةوجدت.ملكيتهمإضعاف

 
كاتأنأيض الناشئةالشر

(SPACs)ال معاالندماجتفضلجريئةاستثماراتعلالحاصلة
يالعامالطرحعل .األوىل 

يتختلفأنهايإاليشيوعهايمنوبالرغم•  
 
وطهايف األسواقعنشر

اطاالختالفاتهذهوأبرزاألمريكية، الرعاةأحديكوناشتر
ي
 
يشخصا

 
يفقطأسهمإصداريإىلباإلضافةله،مرخصا

ا
نمبدل

.وحدات
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/irfi.12297
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:المملكةيالمتحدة

كةطرحأولالمتحدةالمملكةشهدت• غرضذاتاستحواذيلشر
يعاتوجوديعدممعم،2005عامخاص جاذبةتشر

.آنذاكللمستثمرين
وطهايتختلف• يالمتاحمعبالمقارنةالحاليةشر  

 
األسواقف

كية، بكعدماألمتر
 
يإطاريتطل  

حقوغيابالعملية،إلتمامزمت 
يالمستثمرين  
 
.الصفقاتعلالتصويتف

ي•  
 
تم،2021العاممنأبريلف ورقةالماليةالرقابةهيئةنشر

ي يعاتحولالمصلحةأصحابفيهايتستشتر تهدفجديدةتشر
كاتمنالمزيديإدراجتحفتر يإىل الغرضذاتاالستحواذيشر

*.الخاص
يعاتتستهدف• حةالتشر كاتالمقتر عالمرتفالطرحذاتالشر

يذلكويتبير يالخصوص،وجهعل  
 
اطهاف ياشتر

 
يحدا

 
جملحأدن

كة، يبمستوىاإللزامجانبإىلالشر .اإلفصاحمنعال 
إليجادهايمنهاي13تداولتوقفمع،33القائمةالطروحاتعددي•

.استحواذأهداف
كاتتشكل• يدوالريمليون6.8مناألقلالطرحذاتالشر ك  أمتر

يمن%65 تداولهايالمتوقفمن77%والمتداَول،إجماىل 
.استحواذأهدافإليجادهاي

1
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:الوالياتيالمتحدةياألمريكية

كاتبدأت• يالصوريةالشر  
 
يالمتحدةالوالياتف  

 
القرنتثمانينياف

،  
ايالماض  يلالتسجيإىلتحتاجاليكانتقيمتهايلصغريونظر   

 
ف

تداولكانمعظمهايأنإىلباإلضافةالماليةاألوراقهيئة
ُ
خارجي

.المنصة
يعاتالقوانير يغياب• للنصبخصبةبيئةشكلَيوالتشر

يإىلالتنظيميةالجهاتدعامماواالحتيال، مةاألنظبعضتغيتر
لزمالذي419قانوناستحداثوأهمهاي

ُ
كاتهذهي الشر

يالمتحصالتمن%90ب باالحتفاظ  
 
.ضمانحسابف

ةالمالياألوراقلهيئةبطلبوناسداكنيويوركبورصةتقدمت•
كاتبتداولللسماح يالخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر  

 
ف

.2008عام
ي(SPAC)ال طروحاتشكلت•  

 
من%55نسبتهمايم2020عامف

ي يالطروحاتإجماىل   
 
،السوقف دوالريملياري83وجمعتاألمريك 

يمن%46لتشكل يالمجمعةالمبالغإجماىل   
 
.الطروحاتف

ي(SPAC)ال طروحاتعدديبلغ•  
 
مايم2021مناألولالرب  عف

يالطروحاتمجموعيعادل  
 
يالرب  عأنإاليم،2020عامف  

 
الثان

يشهد
 
لتصلاألولبالرب  عمقارنة%79بنسبةانخفاضا

 61إىلالطروحات
ً
.فقططرحا

يطالقإالماليةاألوراقهيئةعلالزخمهذايأوجب• منأكتر
.والرعاةاالفصاحاتبجودةمتعلقتحذيري
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كاتأنالدراسةوجدت يالخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر  
ييشاركأويبقيادةتكونالتر  

 
تهايقيادف

يتتفوقمشغل  
 
كاتعلاألداءف يالشر  

*فقطمستثمريبقيادةتكونالتر

ةيسابقةيعليمستوىيتنفيذيي* يأنييكونيرئيسيمجلسياإلدارةيأويالرئيسيالتنفيذييلديهيخت   
يقيادتهايمشغليتعت   

 
(C-level)بقيادةيأوييشاركيف

ي: المصدر يآنديماكت    
كومبان 

يدراسةشملت• كة36ماكت   ةخاصةأغراضذاتاستحواذيشر يأويدوالريمليون200طرحهاحجموكانم2019–م2015للفتر ي12لمدةتداولهايتوافرمعلوماتمعأكتر
 
شهرا

كاتتداولتماالستحواذ،عمليةإتماممنواحديعامبعديأنهالدراسةمنتبير ي• يالشر  
يمن%10ب أعلمشغلونيقودهاالتر كاتمنوأفضلقطاعهامؤشر ذاتاالستحواذيشر

(%40إىليصلبماي)األخرىالخاصةاألغراض

كاتأنإىلالدراسةخلصتوقدي• يالشر  
يتختلفمشغليقودهايالتر  

 
يبشكلالتخصص:نقطتير يف الدمجعمليةنجاحمسؤوليةوتحملفعالية،أكتر

كاتهذهأغلب• يالشر  
ةذويمشغلير يتشملالتر يخت  اي)أفضلبشكلالموارديوتركتر يالتخصصعنالمستثمرينإىلإشارةتعط 

 
.(اإلندماجمإلتماالمتاحةالمدةمحدوديةباالعتباريأخذ

ةذويالمشغليأخذي،ذلكإىلإضافة يالخت   
 
ايالغالبف يدور   

 
والحوكمةاألداءوتطويريتحسير يعليساعديمماياالندماج،بعدياإلدارةمجلسف

أشهر منذ اإلندماج

ي أداءيالمؤشر

بقيادةيSPACsأداءي
(18عددهاي)مستثمري

أداءيالطروحاتي
األولية

(491عددهاي)

بقيادةيSPACsأداءي
(18عددهاي)مشغلي

أخرى

يعليصناعةيالييوجديتركتر ي كتر 
قطاع/ التر

نائبيرئيس/ المشغليينضميكرئيسي

عددهاي)بقيادةيمشغلي
29)

(17عددهاي)بقيادةيمستثمري

(8عددهاي)مي2010-2013

(9عددهاي)مي2014-2016

ي-2017 يسبتمت  (8عددهاي)مي2020حتر

ي% :نموذج الحوكمة منياإلجماىل 

ر عل صناعة  كب 
ي% : قطاع/ البر منياإلجماىل 



Internal - ي داخل 

22

يبحثأولأنيتبير يالسابقة،األدبياتودراسةالبحثخاللمن كاتحولأكاديم  ذاتاالستحواذيشر
يم2007عامظهريالخاصةاألغراض  

 
يبحسبوالماليةالقانونيةاألدبياتلظهوريمواز يوقتف  

ر
اآلن

20082008200920102011201220132014 20072017

ي(SPAC)اعتباريطروحاتيال ي
 
تطورا

ي
 
يالسوقيإيجابيا  
 
يف

ا
ليةيلعموبديل
الطرحيالتقليدي

كاتيال ي ي(SPAC)توفريشر
ا
بديًل

ياألسهم  
 
للوصوليإىلياالستثماريف

الخاصة

اختالفيالعائديللمستثمريبحسبي
المرحلةياالستثمارية

يعنديوجودي مديرينحصوليأثريكبتر
ةيوكفاءةيمثليجودةي ذوييخت 

واهتماميالمستثمرين

كاتياالستحواذيذاتي هيكلةيشر
األغراضيالخاصةيتحديمنيمخاوفي

المستثمرين

يمنينصفينيأوجدتياألبحاثي أكتر
كاتياالستحواذيلعّينةيالدراسة شر
ي  
تقلليالقيمةياالستثماريةيوالتر

تختلفيبحسبيالمدةياالستثمارية

كات يلشر انخفاضياألداءيالتشغيل 
االستحواذيذاتياألغراضيالخاصةي
ينفسيالقطاع  

 
كاتيف يبشر

ا
أويمقارنة

ينفسيالف  
 
يتمتيف  

ةالطروحاتيالتر تر

يأثاإلعالنيعنياستحواذيلهي ريإيجان  
عليالعوائد

يالمتوسط،يتتساوييرسوميمتع  
 
هديف

ياالكتتاباتيالعامةي  
 
التغطيةيف

كاتياالستحواذيذاتياألغراضي وشر
الخاصة

عدي
ُ
العوائديعليالمدىيالطويليمنت

كاتياالستحواذيأقليبالمقارنةيمع شر
عوائدياالكتتاباتيالتقليدية
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصةيعلي محاور3المكاسبيالمحتملةيمنيشر

كة الشر

ر  عامةالاالكتتاباتعكسعل:اليقي 
كايمكنالتقليدية،األولية تللشر

وطبشأنالتفاوض ،العامطرحهايشر
والمساهمير يالموظفير ييمنحمماي

اي
 
رحبالطيتعلقفيمايالثقةمنمزيد

وسعره

عمليةتستغرقأنيمكن:الشعة
كةاندماج إىلثالثةمن(SPAC)شر
متطلباتلتجاوزينتيجة)أشهرأربعة
ي،(التقليديالعامالطرح يبكأقرصيوه  ثتر
اي24-12من يشهر   

 
العاماالكتتابف

ي التقليدياألوىل 

اكة اتيجيةشر بعضتقدم:اسبر
ةذاتقيادات(SPACs)ال  يمكنخت 

كة واإلرشاديللدعماستخدامهايللشر
الطرحاكتمالبعدي

المستثمر

دادخيار  العثوريمنالرعاةيتمكنلمإذاي:االسبر
كةعل كانإذايأويعامير يخاللمستهدفةشر

يالمستثمرين االستحواذيعمليةعنراضير يغتر
ارجاعالطرحخاللللمساهمير يفيمكنالمختارة،
داديمقابلأسهمهم أموالهماستر

للمستثمرينيمكن:اضافيةربــحفرص
ياالستثماريالمؤسسيير ي  

 
اء(SPAC)ف أسهموشر

اءخياراتخاللمناالستحواذيبعديإضافية الشر
(Warrants)

إىلالمستثمرينوصولإمكانية:استثماريةخيارات
كات إمكانيةمعإليها،الوصوليصعبخاصةشر
أموالهمعلوالحصولاالندماجرفضهم

ي الراع 

عملية:األموالرؤوسإلالوصولسهولة
كةالعاماالكتتاب ا،بسيطة(SPAC)لشر إذنسبي 
كةتواجه منأقلتنظيميةمتطلباتالصوريةالشر

التقليديالعاماالكتتاب

يالرعاةيحصل:العاليةالربــحاحتمالية
ا
علعادة

ممايالعام،االكتتاببعدي((SPACأسهممن20%
يالدوالراتبماليير يأرباحإىليؤديقدي لويحتر

كةأسهمانخفضت االندماجبعديالمستهدفةالشر

  االستثمار 
ر
كاتف :(Mature)المتقدمةالشر

باالستثماريالراعيةللجهات(SPAC)اندماجيسمح
ي  
 
كاتف يخاصةشر  

 
المحتملومنالحقة،مراحلف

يتساعديأن  
 
اتيجيةدفعف باالكتتابعديماياستر

يواالستثماريالمبكرةالمراحلتجاوزيأي،العام  
 
ف

النضجمراحل

انخفاض:التنظيم  العبءانخفاض
كعلالتنظيميةالمتطلبات اتالشر
يالخاصة  
 
ةمقارناالستحواذيعمليةف
العاماالكتتاببعمليات
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كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصة المخاطريالمحتملةيمنيشر

عامانالرعاةلدىيكونمايعادة:الوقتمحدودية
كةعلللعثوري أموالتعاديأوعليها،واالستحواذيشر

بوإذا.المستثمرين ،الموعدياقتر  
 
فعيندفقديالنهان

كةأيعلللعثوريالرعاة االستحواذيالممكنمنشر
عليها

:التنظيميةللمتطلباتاالمتثالعلالقدرةعدم
كةعليجب ةاإلدراجبعديالشر االمتثالمباشر

احاتواإلفصالماليةالتقاريريكالتنظيميةللمتطلبات
ايالمتطلباتلهذهاالستعدادييجب.الدورية إاليويمبكر 

اتشكلقدي كةعلعاليةتكلفةذاخطر  الشر

المتعلقةواإلقراراتالدوريةفصاحاتاإل
الدوريةاإلفصاحاتجودةتؤثري:باالستحواذ
يالجوهريةالبياناتألهموتضمينهاي  

 
القراريف

كاتلألفراديالتقييموعمليةاالستثماري والشر
المستثمرة

ي:الطرحمتحصالتاستخدام  
 
تحديديعدمحالف

المسموحوالنسبةالطرحمتحصالتاستخدامأوجه
إساءةإىلهذاييؤديقديالمتحصالتمنضفهاي

المتاحالنقدياستخدام

كةعلالتكاليف الغمبالرعاةيدفع:المستهدفةالشر
كةأسهممن٪20مقابلرمزية قبل(SPAC)شر

يمكلفةخسارةإىليؤديهذاي.االستحواذ  
 
حقوقف

كةالملكية المستهدفةللشر

كةجودة (SPAC)تغريقدي:المستهدفةالشر
كات يالشر  

عوباتصولديهايبشعةالنقديإىلتحتاجالتر
يؤديممايالعادية،العامةاالكتتاباتمنأسوأيمالية
للمستثمرينمنخفضةعوائديإىل

اء يحصل:جاذبيةأقلالطرحبعد األسهمشر
يالمستثمرون  

 
ايخياراتويالسهمعلالطرحف ءالشر

(warrants)ي  
 
يمستثمرأيأنحير يف منيشتر

جاذبيةيقللممايفقطاألسهمعليحصلالسوق
االستثمار

ر المصالحتضارب ع:والمستثمرينالراع  بي 
ُ
إكمالدي

منجدواهايعنالنظريبغضاالستحواذيعملية
يمصلحة كة،هيكلبحكمالراع  يشكلممايالشر
يبشكلالمساهمير يمعمصالحتضارب مباشر

يك/الراع  جودة اتيج   الشر يراهن:االسبر
كعلوليسالرعاةعلاألوائلالمستثمرون .ةالشر

يالرعاةيمنحالذياألمري ويشكلالقوةمنالكثتر
المستثمرينعلمخاطري

ازدهاريمع:جودةذاتاستثماريةفرصةوجود
منالعديديهناكيكونربماي،(SPACs)ال شعبية

(SPACs)كاتهناكوليس لالستحواذيكافيةشر
يهذاييتسببقدي.عليها  

 
هذايعلالطلبانهياريف

كاتعلاالستحواذيأوياالستثماريمنالنوع ةمتعشر تر

:شهرةأو سمعةذويأفراد دخولعلبناءاالستثمار 
كةنجاحيعتمدي ةعلالشر ،خت  مايعادةلذلكالراع 
ذاتعامةشخصياتأويأفراديقبلمندعمهميتم

يمنقويةسمعة المستثمرينلجذبالمشاهتر

ر المصالحتضارب :نوالمستثمريالتغطيةمتعهد بي 
ي  
 
يالتغطيةمتعهديكانحالف

 
يمستشارا

 
يةلعملماليا

مماياالستحواذياكتمالبعديمدفوعةوأتعابهاالندماج
المساهمير يمصلحةمعيتعارض
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(3/1)نتائجياستطالعيآراءيمؤسساتيالسوقيالماليةي

اتهمياستبانةيتمياطالقي• به دفيمعرف ةيآراءيمؤسس اتيالس وقيالمالي ةيواالس تفادةيم نيخ ت 

ك   اتياالس   تحواذيذاتياألغ   راضيالخاص   ة،ي ت   ميتحدي   ديالفئ   اتيالمس   تهدفةيوق   ديبش   أنيشر

م      ديريرئ      يسيتنفي      ذي،يم      ديريإدارةياألص      ول،يم      ديريالمرص      فيةياالس      تثمارية،ي)التالي      ةي

يالم       اليير ي باإلض       افةيإىليإرس       الياالس       تطالعيإىليمجموع       ةيم       ني(. المح       افليوالمحلل       ير 

.المستشارينيالقانونيير ي

،ي94حص   لياالس   تطالعيع   لي•
 
وش   كلتيردوديمؤسس   اتيالس   وقيالمالي   ةيم   اينس   بتهيتجاوب   ا

يالردود% 92.47 .منيإجماىل 

يبآلي  ةيعم  ليوط  رحي% 33.72أب  رزيمش  اهداتياالس  تطالعيه  ويع  دميمعرف  ةي• م  نيالمش  اركير 

ك  اتياالس  تحواذيذاتياألغ  راضيالخاص  ة ي% 76.19باإلض  افةيإىليتوق  عي. شر م  نيالمش  اركير 

يالسوقيالمالية  
 
يف

ا
كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصةيقبوًل يطرحيشر  

. تلفر

92.47%

6.45%

1.08%

القطاع

منشأة مالية مرخصة مؤسسة قانونية أخرى
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(3/2)نتائجياستطالعيآراءيمؤسساتيالسوقيالماليةي

66.28%

33.72%

هل لديك معرفة أو اطالع عل آلية عمل وطروحات 
كات االستحواذ ذات األغراض الخاصة ؟ (SPACs)شر

نعم ال

26%

19%

21%

5%

29%

المنصب

رئيس تنفيذي مدير إدارة األصول مدير المرصفية االستثمارية يك شر أخرى
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(3/3)نتائجياستطالعيآراءيمؤسساتيالسوقيالماليةي

42.86%

38.10%

19.05%

  حال طرح المنتج، ما 
ر
ار احتمالية مشاركتك كمستشف

  أو كمستثمر؟
ر
مال  أو قانون

احتمالية عالية احتمالية متوسطة احتمالية منخفضة

76.19%

9.52%

14.29%

كات االستحواذ ذات  هل تتوقع أن يلقر طرح شر
  السوق المالية؟

ر
 ف

ا
األغراض الخاصة  قبوًل

نعم ال ال أعلم
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(3/1)نتائجياستطالعيآراءيصناديقيالملكيةيالخاصةيورأسيالماليالجريءي

به   دفيمعرف    ةيآراءيص    ناديقيالملكي   ةيالخاص    ةيورأسيالم    اليالج    ريءياس    تبانةيت   مياط    القي•

اتهايلالستفادةيمني كاتياالستحواذيذاتياألغراضيالخاصةخت  .بشأنيشر

رسلياالستطالعي•
ُ
يئ ةيإىليص ناديقيالملكي ةيالخاص ةيورأسيالم اليالج ريءيبالتع اونيم عيالهأ

ةيوالمتوسطة .العامةيللمنشآتيالصغتر

،ي90حصلياالستطالعيعلي•
 
وش كلتيردوديص ناديقيرأسيالم اليالج ريءيم اينس بتهيتجاوبا

يالردود% 40.1 .منيإجماىل 

ك   اتياالس   تحواذيذاتياألغ   راضيالخاص   ةيبأنه   اي• أب   رزيمش   اهداتياالس   تطالعيه   ويتقي   يميشر

ة)منافسةي %.60مقارنةيبآلياتيالتخارجياألخرىيوبنسبةي( ممتر 

39.34%

40.98%

3.28%

16.39%

كة/ الجهة الشر

صندوقيملكيةيخاصة صندوقيرأسيماليجريء

ي مستثمريمالئك  أخرى،يالرجاءيالتحديد
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(3/2)نتائجياستطالعيآراءيصناديقيالملكيةيالخاصةيورأسيالماليالجريءي

18.03%

21.31%

34.43%

9.84%

16.39%

المنصب

رئيسيمجلسيإدارة مديريتنفيذي

مديرياستثمار مستشار

أخرى،يالرجاءيالتحديد

44.44%

41.27%

14.29%

كات  هل لديك معرفة أو اطالع عل آلية عمل شر
 (SPACs)االستحواذ ذات األغراض الخاصة؟ 

اطالعيومعرفةيتامة

اطالعيبسيط

كات يعليآليةيعمليهذايالنوعيمنيالشر
 
ليسيلديياطالعيأبدا
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(3/3)نتائجياستطالعيآراءيصناديقيالملكيةيالخاصةيورأسيالماليالجريءي

60.00%

37.14%

2.86%

كات االستحواذ ذات األغراض الخاصة كإحدى  كيف تقيم شر
آليات التخارج الستثمارات رأس المال الجريء أو الملكية 

الخاصة مقارنة بآليات التخارج المتاحة األخرى؟

ة)منافسةي (ممتر 

،ياإلدراجي)أقليجاذبيةيمنياآللياتياألخرىي الطرحيالعامياألوىل 
ي (المباشر

يمجدية غتر

37.14%

57.14%

5.71%

كات االستحواذ ذات األغراض الخاصة جاذبة أن هل ترى  شر
اء فيها؟ للمستثمرين لالكتتاب أو الشر

نعم،يوفرصينجاحهايعالية

ربما،يلكنهايأقليمنيالطروحاتيالعامةياألخرى

اليأعتقد،يوفرصينجاحهايمتدنية
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:أبرزيالمشاهدات

1

2

3

4

5

ةشهدت ةالفتر ياألختر
 
يارتفاعا

 
ا يكبتر  
 
كاتالمجمعةاألموالوأحجامالطروحاتعدديف (SPACs)الخاصةاألغراضذاتاالستحواذيلشر

يحفزيمماي التطورهذايمواكبةعلالعالميةاألسواقمنالكثتر

كاتتعدي ايالخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر ،العامالطرح)التقليديةالطروحاتأشكاللمختلفمنافس  ياالدراجاألوىل  وقدي،(المباشر
كاتتفضل ياإلدراجمنالنوعهذايالشر  

 
يمنعدديعلبناءايالماليةالسوقف والوقتالتكاليفأبرزهايالمعايتر

كاتعوائديانخفاضإىلالسابقةواألدبياتالدراساتمعظمأشارت ،ريآخطرحبأيمقارنةللمستثمريالخاصالغرضذاتاالستحواذيشر
كاتأنإالي يالشر  

ييشاركأويبقيادةتكونالتر  
 
يتتفوقمشغلقيادتهايف  

 
كاتعلاألداءف يالشر  

قطفمستثمريبقيادةتكونالتر

كاتلدى كةمستوىعلسواءمتعددةمكاسبالخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر يالراغبةالشر  
 
مستوىعلأويالعاماالدراجف

يمستوىعلأويالمستثمرين كةمستوىعلالمكاسبأنإاليالراع  يومستوىالشر يالراع  المستثمرمستوىعلمنهايأكت 

كاتتحمل اللوائحنضجعدمبسببتكونتالمخاطرتلكمعظمأنإاليمختلفةمحتملةمخاطريالخاصةاألغراضذاتاالستحواذيشر
يعات يوالتشر  

الممارسةهذهتنظمالتر
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نهاية الدراسة


