
 

1 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 

 هيئة السوق املالية

 الئحة االندماج واالستحواذ

 

 الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية 

 21/9/1428وتاريخ  2007-50-1مبوجب القرار رقم 

 م بناًء على نظام السوق املالية3/10/2007املوافق  

 هـ2/6/1424وتاريخ  30الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 

 [هـ●[ وتاريخ ]●عدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم ]امل

 [م●املوافق ]

 

 ظة مهمة:حمال
 

ملواكبة التطورات واملتغريات املتسارعة بشأن لوائح وقواعد اهليئة، فإن جملس اهليئة يود  

 التنبيه إىل أنه جيب االعتماد دائمًا على نسخ اللوائح والقواعد املنشورة على موقع اهليئة:

www.cma.org.sa 



 

2 

 

 

 احملتويات

 العامة األحكام :األول الباب

 تعريفات: األوىل املادة

 التطبيق نطاق: الثانية املادة

 عامة أحكام: الثالثة املادة

  املادة الرابعة: أحكام عامة متعلقة باإلعالن

 املنافسة نظاماملادة اخلامسة: االلتزام ب

 املادة السادسة: اإلعفاء

 الستحواذا :الثاني الباب

 اخلاصة الشراء و البيع صفقات ضوابط :األول الفصل

  والعارض البائع املساهم بني املفاوضات: السابعة املادة

 عليها  املعروض الشركة إبالغ: الثامنة املادة

 املستهدفة بالشركة متعلقة سرية معلومات على احلصول: التاسعة املادة

 اإلعالنات: العاشرة املادة

 واملقيدة احملظورة التعامالت: عشرة ديةاحلا املادة

 واملاليني القانونيني املستشارين تعيني: عشرة الثانية املادة

 االختياري والعرض اإللزامي العرض تفعيل: عشرة الثالثة املادة

 الشراء سعر: عشرة الرابعة املادة



 

3 

 

 

 املالية األوراق طرح الئحة من االستثناء: عشرة اخلامسة املادة

 العروض ضوابط :ثانيال الفصل

  عليها املعروض الشركة إبالغ:  عشرة السادسة املادة

 للعرض الزمين واجلدول اإلعالن: عشرة السابعة املادة

 املستقلة االستشارة: عشرة الثامنة املادة

 التعامالت على والقيود احلظر: عشرة التاسعة املادة

 األدنى احلد بعرض تزاماالل عنها ينتج اليت الشراء صفقات: العشرون املادة

 التعامالت بعض على املرتتبة النتائج: والعشرون احلادية املادة

 ترتيبات أخرى أي وعن التعويض وعن العرض فرتة خالل التعامالت عن اإلفصاح: والعشرون الثانية املادة

 اإللزامي العرض: والعشرون الثالثة املادة

 االختياري العرض: والعشرون الرابعة املادة

 القبول شرط: والعشرون اخلامسة املادة

 األخرى العروض: والعشرون السادسة املادة

 بالعرض املتعلق العوض طبيعة: والعشرون السابعة املادة

   التمويل وشروط املوضوعية غري الشروط: والعشرون الثامنة املادة

   األسهمه فئة من أكثر  لديها لشركة عرض تقديم: والعشرون التاسعة املادة

 تفضيلية شروطًا املتضمنة اخلاصة الصفقات: الثالثون املادة

 القبول نتيجة عن اإلعالن: والثالثون احلادية املادة

 بالقبول املتعلقة األخرى والصالحيات الوكاالت استخدام: والثالثون الثانية املادة



 

4 

 

 

 بالعرض املتعلقة املعلومات: الثالثون و الثالثة املادة

 املعلومات توفري يف املساواة: والثالثون الرابعة املادة

 املثبطة اإلجراءات على القيود: والثالثون اخلامسة املادة

 املساهمني سجل حتديث عن املعروض الشركة مسؤوليات: والثالثون السادسة املادة

 العرض مستند: والثالثون السابعة املادة

 عليها ملعروضا الشركة إدارة جملس تعميم: والثالثون الثامنة املادة

 للفحص املستندات إتاحة: والثالثون التاسعة املادة

 األرباح توقعات: األربعون املادة

 األصول تقييم: واألربعون املادة احلادية

 عليها املعروض الشركة إدارة جملس وتعميم العرض مستند نشر: واألربعون الثانية املادة

 العرض توقيت: واألربعون الثالثة املادة

 العرض مراجعة: واألربعون الرابعة ةاملاد

 القبول سحب حق: واألربعون اخلامسة املادة

 زيادتها أو للشركة املالية األوراق عدد اخنفاض: واألربعون السادسة املادة

 العالقة ذوي األطراف عروض: واألربعون السابعة املادة

 االندماج :الثالث الباب

 االندماج صفقات أنواع: واألربعون الثامنة املادة

 الشركة أسهم من% 100 لـ مالية أوراق مبادلة وعرض االندماج صفقات ضوابط: واألربعون التاسعة املادة

 عليها املعروض



 

5 

 

 

 الشركة أسهم من% 100 لـ مالية أوراق مبادلة وعرض االندماج لصفقات الالزمة املوافقات: اخلمسون املادة

 عليها املعروض

 كسي وفك االندماجاالستحواذ الع :الرابع الباب

 عامة أحكام: واخلمسون احلادية املادة

 العكسي االستحواذ عن اإلعالن عند احملتمل اإلدراج تعليق: واخلمسون الثانية املادة

 وشروطه العكسي االستحواذ إعالن: واخلمسون الثالثة املادة

 العكسي االستحواذ اكتمال عند اإلدراج إلغاء: واخلمسون الرابعة املادة

 املئوية النسب وحساب الفئة حتديد  معايري تطبيق: واخلمسون اخلامسة ادةامل

 الصفقات توحيد: واخلمسون السادسة املادة

 املدرجة بالشركة املتعلقة الشروط: واخلمسون السابعة املادة

 املساهمني موافقة: واخلمسون الثامنة املادة

 املالي رواملستشا املتخصصة اللجنة: واخلمسون التاسعة املادة

   املساهمني إىل تعميم إصدار: الستون املادة

 اإلدراج طلب تقديم متطلب: والستون احلادية املادة

 اخلاصة اإلدراج متطلبات: والستون الثانية املادة

 االندماج فك عن اإلعالن: والستون الثالثة املادة

 الالئحة تطبيق الباب اخلامس:

 الالئحة هذه تنفيذ عن ومسؤولياتها يئةاهل صالحيات: والستون الرابعة املادة

 والنفاذ النشر :السادس الباب



 

6 

 

 

 والنفاذ النشر: والستون اخلامسة املادة

 الفئة حتديد : معايري1امللحق 



 

7 

 

 

 الباب األول

 األحكام العامة
 

 املادة األوىل: تعريفات

( 30ملرســوم امللكــي رقــم  م/نظــام"  أينمــا ورد يف هــذه الالئحــة نظــام الســوق املاليــة الصــادر باال" ـيقصــد بــ (أ 

"نظـام الشـركات" أينمـا ورد يف هـذه الالئحـة نظـام الشـركات الصـادر          ـقصـد بـ  وُي ـ،ه2/6/1424وتاريخ 

 هـ.28/01/1437( و تاريخ 3باملرسوم امللكي رقم  م/

ات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة هلـا يف النظـام ويف قائمـة املصـطلح     (ب 

 ذلك. الفخباملستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يقِض سياق النص 

 مالحظة: ستنقل املصطلحات املعرفة أدناه لقائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها 

 فيما بعد(

أو  عـرض السـوق مـن خـالل تقـديم      يف أسـهمها  ة:  صفقة تتضمن بيع و شراء أسهم لشـركة مدرجـ  االستحواذ-

 .ةصفقة بيع وشراء خاص

هـذه  ينـتج عـن   و ،يف السـوق أسـهمها   ةعليهـا مدرجـ   ًاتتضمن شركة معروض ، كيفما متت،صفقة: االندماج-

 :أي من اآلتي الصفقة

 .يف السوقأسهمها  ةأخرى مدرج إىل شركة  ضم الشركة املعروض عليها (1

 .يف السوقأسهمها  ةى غري مدرجأخر إىل شركةضم الشركة املعروض عليها  (2

  . من ضمنها الشركة املعروض عليها( أو أكثر تنيشركة جديدة عن طريق اندماج شرك إنشاء (3

 ةمدرج  ق التصويت(حب تتمتع  شركات ألسهمصفقة تتضمن البيع و الشراء   :ةصفقة البيع و الشراء اخلاص-

بشـكل خـا    ساهم البائع يف الشركة املعـروض عليهـا   بني العارض و املعليها يتم التفاوض  ،أسهمها يف السوق

 باقي املساهمني يف الشركة املعروض عليها. مشاركةأو  دون تقديم عرض

 أسهمها يف السوق. ةحق التصويت التابع ألسهم شركة مدرج :حق التصويت-
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ــرضا- ــه يف : لع ــدماج واالســتحواذ  يقصــد ب ــة  باســتثناء – عــام أي عــرض : الئحــة االن ــروض املقدم  ذاتمــن  الع

ق حبـ  تمتـع تحـاملي األسـهم الـيت     ميـع مقـدم جل و لالئحـة االنـدماج واالسـتحواذ    خاضـع   –الشركة املعروض عليها

 :ألي من الغرضني اآلتيني ، وذلكلشركة املعروض عليهاا يف التصويت،

  .لشركة املعروض عليهاا يف ق التصويتحب تمتعت سهمأشراء  .1
 .ليهامع الشركة املعروض ع ندماجتفعيل اال .2

 : يقصد بها أي من اآلتي، "عرض حمتمل"، أو "عرضمصطلح "أي إشارة يف الئحة االندماج واالستحواذ إىل 

 .اندماج أو اندماج حمتمل .أ 
 . غرض السيطرةلحمتمل ، أو عرض غرض السيطرةلعرض  .ب 
 عرض جزئي أو عرض جزئي حمتمل.  .ج 

مقدم لكـل مـن   ( شركة املعروض عليهاال ذاتالعروض املقدمة من عرض  باستثناء  :غرض السيطرةلعرض -

لغــرض متلــك حصــة ســيطرة يف الشــركة    لشــركة املعــروض عليهــا ا يف ق التصــويت،حبــ تمتــعت، ًاأســهمحيمــل 

 املعروض عليها.

خاضع لالئحة االنـدماج   (الشركة املعروض عليها ذاتالعروض املقدمة من عرض  باستثناء  العرض اجلزئي:-

لغـرض متلـك    لشـركة املعـروض عليهـا   ا يف ق التصـويت، حبـ  تتمتـع  ًاسـهم أ مقـدم لكـل مـن حيمـل    و ،واالستحواذ

 ق التصويت يف الشركة املعروض عليها. حب تتمتع غري مسيطرة حصة 

القدرة على التأثري على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غـري مباشـر  مبـا يف ذلـك      السيطرة:-

ادلة أو عن طريق صندوق استثماري(، منفردًا أو جمتمعـًا مـع قريـب أو    امللكية غري املباشرة عن طريق اتفاقية املب

% أو 30تـابع أو شــخص مـا، مــن خـالل أي مــن اآلتـي:  أ( امــتالر  بشـكل مباشــر أو غـري مباشــر( نسـبة تســاوي        

ــر مــن حقــوق التصــويت يف شــركة.  ب( حــق تعــيني      ــاز اإلداري،  30أكث ــر مــن اجله  ويفســر مصــطلح % أو أكث

 لذلك. وفقًا "املسيطر"

اذ أســهمها يف الســوق  أو شــركة غــري مدرجــة يف حــال االســتحو  ةشــركة مدرجــ الشــركة املعــروض عليهــا:-

الشركة " ويفسر مصطلح. ةأسهمها حمل صفقة بيع وشراء خاصتكون ، أو بشأنها العكسي( يتم تقديم عرض

 وفقًا لذلك. "املعروض عليها احملتملة
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شـراء  صـفقة بيـع و   إبـرام يف  كمشـرتر يرغـب   أي شـخص  أو ،ضعـر  أي شخص يقدم أو ينـوي تقـديم   :العارض-

العـارض  " ويفسـر مصـطلح   لالئحـة االنـدماج واالسـتحواذ.    خاضـعاً  ويكـون ذلـك العـرض أو تلـك الصـفقة     ، ةخاص

 وفقًا لذلك. "احملتمل

، غـرض السـيطرة  ل: مستند العرض اليت جيب على العارض أن يعده وينشره فيما يتعلـق بعـرض   مستند العرض-

مــن الئحــة الســابعة والــثالثني مبوجــب املــادة  غــرض الســيطرةل ًاعرضــ ُيعــّد عــرض الــذي الفقة انــدماج أو الأو صــ

 االندماج واالستحواذ.

دين أدوات ال باستثناءلعارض، أوراق مالية لب رض الذي يشتمل على عوض متمثلعال عرض مبادلة أوراق مالية:-

يـة يف  وأول وقكحقـ  للعـارض  احلقوق لألوراق املاليـة األخـرى   ذاتب إىل حد كبري تتمتعدوات األ هذه  مامل تكن

 (. العارض يف أو أسهماألوراق املالية هذه اكتتاب يف أي من حق  أوحتويل حق وأإصدار 

أي مستشــار اليكــون للعــارض أو للشــركة     :يف الئحــة االنــدماج واالســتحواذ  يقصــد بــه   مستشــار مســتقل: -

 غري مباشر. أمبشكل مباشر ذلك  كانأبأي طريقة سواء  هاملعروض عليها أي تأثري أو سيطرة علي

 :يف الئحة االندماج واالستحواذيقصد به :  ذو صلةمستشار -

عمليـة االسـتحواذ   ب مشـورة للعـارض أو الشـركة املعـروض عليهـا تتعلـق       يقـدم الذي املستشار  (1

 .جاندما بعملية عرض( أوعن طريق  أمة خاصت عن طريق صفقة بيع وشراء  سواًء كان
 . شخص مرخص له يتصرف ملصلحة العارض أو الشركة املعروض عليها (2
باالتفـاق مـع العـارض أو الشـركة املعـروض       يتصـرف شـخص  ل مشـورة املستشار الـذي يقـدم    (3

عــن  أمة خاصـ ت عـن طريــق صـفقة بيـع وشــراء    كانــأسـتحواذ  سـواًء   عمليــة اب تتعلـق  عليهـا، 

ــدماج   ــق عــرض( أو ان ــذي ب وأ ،طري ــد ســبب  املوضــوع ال ــك ا ل ًايع ــًا يف  كــون ذل لشــخص طرف

 العالقة. التصرف باالتفاق ذي
بـالعرض لوجـود تعـارض     يتصلالعمل فيما يتعذر عليه الذي الشخص املرخص له ال يشمل هذا التعريف و

 مصاحل.  

غـري   مأ ًاملزمـ  أكـان   سـواءً  ، التعـاون الفعلـي مبوجـب اتفـاق    لتقدير اهليئـة  وفقًا، يقصد به تفاق:البا تصرفي-

، غري مباشر أماشر سيطروا  سواًء بشكل مب رمسي( بني أشخا  ليغري مأ ًارمسي أكان أو تفاهم  سواًءملزم( 

عن طريق اتفاقية مبادلة أو صندوق استثمار( على شركة، من خالل ملكية األسهم بشكل غري مباشر  ويشمل
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التصويت، يف تلك الشـركة.   قحب تتمتعاستحواذ أي منهم  من خالل ملكية مباشرة أو غري مباشرة( على أسهم 

 وفقًا لذلك. "االتفاقاملتصرفة بطراف األ" ويفسر مصطلح

تفاق مع أشخا  البا ن أدناه ممن يتصرفونشخا  املذكورواأل فسُيعّد، تطبيق هذا التعريفومبا اليتعارض مع 

 خالف ذلك: يثبتآخرين يف ذات الفئة مامل 

 اجملموعة. ذات يفعضاء األشخا  األ (1
ن فيمـا يتعلـق   ًا مشرتكاقانوني وأ ًامالي ًايعينان مستشار ةأكثر يف صفقة بيع وشراء خاصطرفان أو  (2

 .ةبصفقة البيع والشراء اخلاص
 .وأقرباؤهمالتنفيذيني  ومديروهاتها، شركة مع أعضاء جملس إدار (3
 العارض أو الشركة املعروض عليها.ذو صلة بمدير صندوق  (4
 شخص.ال بأقار (5
 عميله.و ذو صلةمستشار  (6
هلم يف تلك الشركة مقابـل إصـدار أسـهم     أسهمًاغري مدرجة يبيعون  مساهمةيف شركة   ساهمونم (7

بعد إعادة التسجيل لتلـك   ،، أو الذينجديدة هلم يف شركة تنطبق عليها الئحة االندماج واالستحواذ

طرح أولي أو غريه، يصـبحون مسـاهمني يف شـركة تنطبـق      عن طريقالشركة كشركة مساهمة 

 حة االندماج واالستحواذ.عليها الئ
 الشركاء يف شركة ذات مسؤولية حمدودة. (8

مع العـارض  تفاق البا كان يتصرفأشخص  سواء  :يقصد به يف الئحة االندماج واالستحواذ ذو عالقة: طرف-

( ميلـك أو يتعامـل بأسـهم    يتصـرف باالتفـاق معهـم    ، أم الالتابعـة  أي من شـركاتهم أو الشركة املعروض عليها أو 

 سواء عن طريق صفقة بيع و  ستحواذااليف  املعروض عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر،ض أو الشركة العار

كمسـاهم( لديـه رغبـة أو رغبـة      االعتيادية مصاحلهعرض( أو االندماج أو أي شخص  زيادة على  أم ةشراء خاص

من العارض  كلعالقة مع  ذوطرف  أو االستحواذ أو االندماجو مالية أو جتارية يف نتيجة أشخصية  حمتملة سواًء

 ومبا اليتعارض مع التطبيق العام للمعنى املوضح أعاله، فإّن املعنى يشمل: و املعروض عليه.

 .مجيع األشخا  أعضاء ذات اجملموعةفيما يتعلق بالعارض أو املعروض عليه،  (1
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ــه   أي شــخص قــدم مســاعدة ماليــة  خبــالف   (2  العــارض أو ( إىلعتــادامل مــا يقــوم بــه بنــك يف ســياق عمل

لشـراء حقـوق    ( مـن هـذا التعريـف   1األشـخا  املشـار إلـيهم يف الفقـرة      الشركة املعروض عليهـا أو  

 التصويت.
 .وأقربائهم للعارض والشركة املعروض عليها واإلدارة التنفيذيةأعضاء جملس إدارة،  (3
 مدير صندوق ذو صلة بالعارض أو الشركة املعروض عليها. (4

 الشركة املعروض عليها أو العارضبيكون على صلة ماعادة  استثماريير صندوق مد صندوق ذو صلة:مدير -

 :، أو حتت ذات السيطرة معًا، أو مسيطرعليه مسيطرًا ان، إذا ك(ينطبق  حيثما

 تفاق معه.البا يتصرفعارض أو أي شخص  (1
 تفاق معها.البا يتصرفالشركة املعروض عليها أو أي شخص  (2
 أعاله. (2( أو  1شخا  املذكورين يف  من األ يأب صلة ذيأي مستشار  (3

 مـن تكـون بـدياًل    من قبـل اهليئـة   بديلة معرتف بهاتواصل أو منصة  ،السوق  :مزود خدمات معلومات تنظيمي-

 .السوقاإلعالن من خالل لألشخا   يتاح فيها السوق يف احلاالت اليت ال

أو  أعماهلاة املدرجة جزًءا من أصوهلا أو تبيع فيه الشرك فك االندماج، حبيثهو أحد أنواع صفقات  :العزل-

 الكيانات القانونية  قائمةإىل كيان أو كيانات متعددة  الكاملإحدى شركاتها التابعة من خالل نقلها ب

إىل  يقدم، أو نقلها إىل اجلمهور مقابل نقد أو أسهم يف الكيان القانوني املستحوذ سيتم تأسيسها املستحوذة( أو 

  الشركة املدرجة. 

حتدد ما إذا كانت الصفقة  اليت، هذه الالئحةمن  (1 يف امللحق  املوضحة املعايريهي  حتديد الفئة: معايري-

 يتطلب موافقة املساهمني. فكًا لالندماجتشكل استحواًذا عكسًيا أو 

بدالي صفقة فك االندماج اليت ينتج عنها انفصال أو انفصال استهو الكيان حمل  :املنفك اندماجهالكيان - 

 .من الشركة املدرجة أو عزل لذلك الكيان

أو أحد  ،حدى شركاتها التابعةإ هي صفقة ترغب من خالهلا الشركة املدرجة يف فصل :فك االندماج-

 بشكل كامل أو جزئي سواًء  هامن ارجأو التخ ،املوجودة ضمن جمموعتها احلالية أعماهلا أو أحد ،أصوهلا
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أو دون إدراج. السوق  ذه الشركة التابعة أو هذه األصول أو هذا القطاع يفهل منفصل كان ذلك من خالل إدراجأ

 .صورة انفصال أو انفصال استبدالي أو عزليف فك االندماج وقد يكون 

الرقم املعرب عنه بنسبة مئوية ناجتة عن إجراء عملية حسابية  صفقة، يقصد بهافيما يتعلق بأي  النسبة املئوية:-

 .الصفقةلفئة اجملرى على تلك حتديد ا معايريضمن 

ُأجريت عن طريق استحواذ مباشر من قبل الشركة املدرجة أو  يقصد به أي صفقة  االستحواذ العكسي:-

أو  أعمال االستحواذ على أو أو غريها، من قبل شركة قابضة جديدة على الشركة املدرجة ، أوشركة تابعة

 :اآلتية، وتنطبق عليها الشروط شركة أو أصول غري مدرجة

 % أو أكثر.100إذا كانت أي نسبة مئوية تساوي  (1

  أعمال الشركة املدرجة.ينتج عنه من حيث املضمون تغيري جوهري يف إذا كان  (2

إذا كان ينتج عنه زيادة رأس مال الشركة املدرجة من خالل إصدار أسهم جديدة وعرض هذه  (3

ثل األسهم اجلديدة أكثر من األسهم على مساهمي شركة غري مدرجة بداًل من أسهمهم حبيث مت

 % من أسهم الشركة املدرجة املتمتعة حبق التصويت بعد عملية االستحواذ.50

أو الرتتيبات اليت  الصفقاتإذا كان يف نظر اهليئة يشكل جزًءا من صفقة أو ترتيب أو سلسلة من  (4

صول اليت سيتم أو األ غري املدرجة أو الشركةه األعمال ذهلمتثل حماولة إلجراء عملية إدراج 

نظام السوق املالية ولوائحه يف  احملددة واإلدراج تطلبات التسجيلمب االلتزاماالستحواذ عليها دون 

 .التنفيذية

الكيان أو  أسهم الكيان املنفصلأو جزء من  ُتوزع فيه مجيع فك االندماجهو نوع من أنواع  :االنفصال-

مساهمي الشركة املدرجة يف صورة أرباح  على  –صول لغرض االحتفاظ باأل –الذي سيتم تأسيسه  اجلديد

انفصاًلا كامًلا من خالل صفقة واحدة. وجيوز يف  وينتج عن ذلك انفصال الكيانني، حبسب نسبة ملكيتهم

لغرض  – الذي سيتم تأسيسهالكيان اجلديد  أو طرح حصة من أسهم الكيان املنفصل نفصالعملية اال

 .   السوق ر من خالل طرح عام وإدراج تلك األسهم يفعلى اجلمهو – الحتفاظ باألصولا

تعرض فيه الشركة املدرجة على  فك االندماج الذي صفقاتهو نوع من أنواع  االنفصال االستبدالي:-

مقابل  أسهم خزينةكاليت ستستحوذ عليها الشركة املدرجة  هم يف الشركة األممساهميها استبدال أسهم

 .– الحتفاظ باألصولا لغرض –الذي سيتم تأسيسه  الكيان اجلديدأو  املنفصلالكيان  مجيع أو جزء من أسهم
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غري  شركةأو  أصولأو  أعمالهو الكيان حمل االستحواذ العكسي، ويتألف من  الكيان املستهدف:-

 مدرجة.

 تطبيقال املادة الثانية: نطاق

 تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم اآلتي: (أ 
 اهليئة املنصو  عليها يف النظام.عمليات االستحواذ مبوجب صالحيات  (1
 عمليات االندماج مبوجب صالحيات اهليئة املنصو  عليها يف نظام الشركات. (2
 عمليات االستحواذ العكسي وفك االندماج مبوجب صالحيات اهليئة املنصو  عليها يف النظام. (3

  :هذه الالئحة على أحكام تسري (ب 
ينــتج عنهــا متلــك أو و يف الســوق املدرجــةشــركات التصــويت يف الق حبــ تتمتــع ألســهم شــراءبيــع أو أي  (1

الشـركة املعـروض    % أو أكثـر مـن أسـهم   10 باالتفاق معـه، علـى   يتصرفأو من  ،سيطرة من املشرتي

 عليها ذات العالقة.
كميـة األسـهم    إذا كانت يف السوق املدرجةالشركات حتمل حق تصويت يف  أسهم لشراء عرض أي  (2

يد نسبة ملكيته أو ملكية األشـخا  الـذين يتصـرفون باالتفـاق     يف متلكها ستزالعارض  اليت يرغب

ر مــن أســهم الشــركة املعــروض عليهــا ذات   % أو أكثــ10 إىل ،الــيت حتــت تصــرفهم  األســهممعــه، أو 

 .العالقة، ومن ذات فئة األسهم
 :اآلتي بيانهم علىالالئحة  هذه أحكامتطبق  (ج 

ليــة، واملســاهمني، واألشــخا  املــرخص ُمصــدري األوراق املاويشــمل ذلــك  ، ســوقاليف  نياملشــارك (1

ختضـع هلـذه    صـفقة يف أي  و غـري مباشـر  أبشـكل مباشـر    استشـارة و قـدم  أهلم، وأي شخص شارر 

 .الالئحة
 الشركات اخلاضعة هلذه الالئحة. إدارةأعضاء جمالس  (2
 .خاضعة هلذه الالئحة ةشركأي على  فعليال الستحواذ أو يزيد متلكه( لغرض ا ىيسع أي شخص (3

مــن  قواعــد التســجيل واإلدراجنظــام الســوق املاليــة ولوائحهــا التنفيذيــة، و  هــذه الالئحــة مبــا ورد يف ال ختــل (د 

 أحكام. 
ينطبـق علـى صـندوق االسـتثمار اخلـا  أو       يف هـذه الالئحـة   "أشـخا  "أو  "شـخص "مصطلح إىل أي إشارة  (ه 

 .صناديق االستثمار اخلاصة
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 عامةأحكام املادة الثالثة: 

لشركة املعروض عليها، أو املساهمني البائعني الذين يكونون طرفـًا يف اسـتحواذ   جيب على العارض، أو ا (أ 

مــن قبــل  ومرخصــًا هلــممســتقلني  اأن يكونــو علــىاليني املــ هممستشــاريعــيني تحمتمــل أو انــدماج حمتمــل، 

ممارسـة مهنـة احملامـاة    يف  هلـم  ًامرخصـ مستقلني و ان يكونوعلى أقانونيني ال هممستشاريكذلك و ،اهليئة

ــالي ونملستشــارا يكــونجيــب أن و اململكــة. يف ــا  للعــارض أو ا ونامل ون أو املســاهم لشــركة املعــروض عليه

أو االنـدماج   باالستحواذ احملتمـل فيما يتعلق  للتنسيق مع اهليئة نيابة عن كل منهم ضابط االتصالن البائعو

 احملتمل. 

تكون البيانات معـدة علـى  ـو    ال  حبيث ة بذل العناي أو االندماج جيب على األطراف املعنية يف االستحواذ (ب 

 .لسوقإىل تضليل املساهمني أو ا قد يؤدي

ــة العــرض،   (ج  ــة العــارضجيــب علــى  يف حال ــة ذات مــن عليهــا ي الشــركة املعــروض ســاهمممجيــع  معامل  الفئ

 .التساويب

 جملـس قبـل العـارض أو   مـن  يقـدم  صلة بالعرض أو العرض احملتمل  ذوأو إعالن  مستندأي جيب أن يكون  (د 

 ل.لوغري مض وعاداًل مستشاريهم املعنيني للمساهمني صحيحًاأي من إدارة الشركة املعروض عليها أو 

 ، خـالل فـرتة العـرض أو أثنـاء دراسـته،     امأو أي من مستشاريه املعروض عليهاللشركة  أو لعارضل جيوزال (ه 

أي  يفينطبـق هـذا املبـدأ     وال .ملسـاهمني اآلخـرين  ميـع ا جلتاحتهـا  إ دون بعض املساهمنيإىل معلومات  تقديم

 : احلالتني اآلتيتني من

 وأ حســن النيــة حمتمــل عــارض إىل املعــروض عليهــامــن قبــل الشــركة بشــكل ســري  علومــاتاملتقــديم  (1

 .يف سياق العرض العكس

يف سياق  العارضالشركة املعروض عليها إىل أو ئع شكل سري من قبل املساهم البابتقديم املعلومات  (2

 .ةصخا شراءوبيع صفقة 

التأكـد  و ألحكـام هـذه الالئحـة    وفقـاً  الالزمـة لتدابري ااختاذ بعد  إال عرضالعن  اإلعالن لعارضجيوز ل ال (و 

اختاذ مجيع و إىل العارضتقديم املشورة ولية ؤتقع مسو ،عرضاليف تنفيذ  على االستمرار وعزمه من قدرته

 املالي. هعلى مستشار لشأنبهذا ااخلطوات الالزمة 

 يد مسـاهم يـ تزو اعليهـ  املعـروض الشركة جملس إدارة العارض و إدارة لسجيب على جم يف حالة العرض، (ز 

 بشـأن  سـليم  مـن التوصـل إىل قـرار   لتمكيـنهم   ؛ةالكافيـ  اتوالتوصـي  اتباملعلومـ  الشركة املعـروض عليهـا  

 ذات صـلة  القرار، وعدم حجب أي معلومات ذلك الختاذهلم الكايف  الوقتإتاحة و، العرضأو رفض  قبول

 . عنهم
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، سـعر الورقـة املاليـة    يفتلك الـيت تـؤثر   مجيع األشخا  املطلعني على معلومات سرية، وخباصة جيب على  (ح 

ال جيـوز تقـدميها   سـرية و ب هـذه املعلومـات   واأن يعـامل  ،النوعمن هذا حمتملة  صفقة االستحواذ أو أيب تتعلق

السـرية. وجيـب   االلتـزام ب  بضـرورة  يعلـم  الشـخص ذلـك   وكـان  ،إال إذا كان ذلك ضـرورياً إىل شخص آخر 

الســرية أو مــن فــر  حــدو  تســرب املعلومــات    بشــكل يقلــل علــى مجيــع هــؤالء األشــخا  أن يتصــرفوا   

 .سعر الورقة املالية يفاليت تؤثر املعلومات 

حسـن   عـرض بوجـود   يـه لد قناعـة تـوافر  عند  -لس إدارة الشركة املعروض عليها جمل يف أي وقت ال جيوز (ط 

و حرمــان عــدم قبــول العــرض أ يــؤدي إىل  مــن شــأنه أن جــراء يتعلــق بالشــركة إاختــاذ أي  -وشــيك النيــة

 بعــد احلصــول علــى موافقــة املســاهمني يف اجلمعيــة العامــة   إال ،اختــاذ قــرار بشــأنه املســاهمني مــن فرصــة  

  .وفقًا لنظام الشركات للشركة

جيــب اإلفصــاح  تنطبــق عليــه أحكــام هــذه الالئحــة، الــذي ســتحواذ االعالقــة يف  يعنــد وجــود أطــراف ذو (ي 

ن تكـون  أوجيـب   ،إمتامهـا قبـل   الصـفقة  يف األطـراف  تلكعن مصاحل بشكل كامل  للمساهمني املعنيني

 .آخرون يف ظروف مماثلة أشخا  شرتر فيهاا ةصفقأي بشروط مساوية للشروط املطبقة على 

 .صلحة املساهمنيملالتصرف دائما وفقًا دارة الشركة املعروض عليها إجيب على جملس  (ر 

التصـرف   يهمسـاهم إىل م اتعنـد تقـدميهم توصـي    املعـروض عليهـا  الشركة جملس إدارة  ب على أعضاءجي (ل 

مــن أقربــائهم عــن طريــق جــم مــا ميلكونــه شخصــيًا أو  دون أي اعتبــار حل ،إدارةبصــفتهم أعضــاء جملــس  

ة بالعـارض أو الشـرك   ألي عالقـة شخصـية   أو الـذين ميثلـونهم يف اجمللـس    ونأو ما ميلكه املساهم ،أسهم

الثامنـة   لمـادة ل وفقًا تقديم تلك التوصيات جيب عليهم ،األحواليف مجيع و .( حسبما ينطبق املعروض عليها

مراعـاة مصـاحل   إضـافة إىل   املسـاهمني مجيـع  حل امصـ جيب عليهم مراعـاة   كذلك. من هذه الالئحة عشرة

. وجيـب علـى أعضـاء جملـس     لتوصـيات تلك اعند تقدميهم  اليت جيب أخذها يف االعتبار املوظفني والدائنني

جهـة  أي  مـع  أو ،العـارض الـدخول يف أي التـزام مـع    قبـل  الالزم  احلر بذل  املعروض عليها إدارة الشركة

 مستقباًل. إىل مساهميهمالتوصية حريتهم يف تقديم  تقييدمن شأنه  ،أخرى

ــس إدارة    (م  ــس أو يفليف اجتمــاع ل -ال جيــوز ألي عضــو جمل ــة  و يف اجلمأ نالجــال أي مــن مجل ــة العام  -عي

نطـوي  ت ،مسـألة ذات صـلة  أي بـ أو  ،هـذه الالئحـة   تنطبق عليه أحكامباستحواذ  يتعلقعلى قرار التصويت 

 احلاالت اآلتية: أي من يف وتنشأ حالة تعارض املصاحل .قريب لهعضو أو أي لذلك ال مصاحلعلى تعارض 

أو قـد  ، تعـارض ت  -غـري مباشـر   أوبشـكل مباشـر    - اإلدارةوجود مصـلحة لعضـو جملـس     عند (1

  .مع مصاحل الشركة ،عارضتي

عليهـا   يف جملـس إدارة الشـركة املعـروض    ًاعضـو نفسه يف الوقت و العارضمساهمًا يف أن يكون  (2

 .العكس أو
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يف  ًاأو مـــديرجملـــس إدارة عضـــو  نفســـهويف الوقـــت العـــارض  إدارةجملـــس يف  ًاعضـــوأن يكـــون  (3

 العكس. أو عليها الشركة املعروض

مصــلحة  ،لـه  تـابع أو اإلدارةعضــو جملـس  ل قريـب مصـلحة أي   تعـد هـذه الالئحــة،  كـام  أحتطبيـق   ألغـراض  (ن 

 .للعضو نفسه

 إىل مجيـع عـرض  ا التـزام بتقـديم   اسـتحواذ ينشـأ مبوجبهـ    يعتزم الدخول يف عمليةالذي جيب على الشخص  (س 

قيامـه   وذلـك قبـل   واالسـتمرار فيـه   تنفيـذ العـرض  مـن قدرتـه علـى     ، قبل إمتـام العمليـة،  كدالتأاملساهمني 

 باالستحواذ.

 الشــركة  ال جيــوز خلــق ســوق غــري حقيقيــة تتذبــذب فيهــا أســعار األوراق املاليــة للشــركة املعــروض عليهــا  (ع 

، أو أو أي شركة هلا عالقة باالسـتحواذ أو االنـدماج    الشركة الداجمة( أو الشركة العارضة املندجمة(،

أو اخنفاض يف أسعار األوراق املالية ذات  أي شركة أخرى ذات عالقة بالعرض على  و يكون فيه إرتفاع

 وهميًا وخيل بالوظيفة الطبيعية للسوق. عالقةال

 أعمال الشركة املعروض عليها أكثر من املدة املعقولة نتيجة لالستحواذ أو االندماج. أثرتت أن الجيب  (ف 
 

  متعلقة باإلعالن املادة الرابعة: أحكام عامة

أو استحواذ حمتمل،  أو اندماج مبا يف ذلك العرض(  استحواذبح  يتعلق جيب أن يكون أي إعالن أو تصري أ(

 أن يتوافق مع كذلك ب جي، ولوغري مضل كاماًل وواضحًا وصحيحًا ئحة،مبوجب هذه الال القيام به جيب

 هذه الالئحة.أحكام تعليمات إعالنات الشركات املدرجةو

إلعالن ا( املطلوب منهم ةاخلاص شراءو البيع الصفقات ستحواذ  مبا يف ذلك االعملية  طرافجيوز أل ب(

بعد  لسوقل املوقع اإللكرتوني من خاللالسوق، القيام بذلك  أعضاء يفليسوا و ،هذه الالئحةمبوجب 

 .مزود خدمات املعلومات التنظيميمن خالل  أو على ذلكاحلصول على موافقة اهليئة املسبقة 

 املنافسة نظامب املادة اخلامسة: االلتزام

 اإلبالغ (أ 

للحصــول علــى  يف حــال وجــود متطلــبأو  –إمتامــه  عنــد -العــرض أحكــام نظــام املنافســة علــى انطبــاق يف حــال

، جيـب علـى العـارض أن يوضـح ذلـك يف اإلعـالن عـن        أو عدم ممانعة منهـا  أي جهة أخرى حملية أو أجنبية موافقة

املنافســة وفقــًا ألحكــام نظــام  العــرض، وجيــب علــى كــل مــن العــارض والشــركة املعــروض عليهــا إبــالغ جملــس

 املنافسة.
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 العرض إيقاف (ب 

جملـس   أبلـ  العـرض إذا   سـيتم إيقـاف  ، -يف حال إمتامه  -العرض أحكام نظام املنافسة على يف حال انطباق

باعرتاضه على الصـفقة أو   أو بأي وسيلة إبالغ رمسية أخرى بيًااملنافسة العارض أو الشركة املعروض عليها كتا

 د الدراسة واملراجعة.قي الصفقة أن

 انتهاء فرتة العرض  (ج 

 ،عند إبالغ العارض أو الشركة املعروض عليها باعرتاض جملس محاية املنافسة على أي عرض أو عرض حمتمل

أو أنه قيد الدراسة واملراجعة وفقًا للفقرة  ب( من هذه املـادة، تعـد فـرتة العـرض منتهيـة، وجيـب اإلعـالن عـن أي         

تعـد فـرتة   و ،يومًا من تاريخ القرار النهائي باملوافقة على الصـفقة مبوجـب نظـام املنافسـة    ( 21عرض جديد خالل  

يف حـال عـدم   و .تـاريخ القـرار النهـائي باملوافقـة علـى الصـفقة مبوجـب نظـام املنافسـة         عرض جديدة قد بدأت منـذ  

فقة مبوجب نظام املنافسـة،  ( يومًا من تاريخ القرار النهائي باملوافقة على الص21اإلعالن عن عرض جديد خالل  

 واتـأثر  ن الـذي  ني ذوي العالقـة أو إعـالن العارضـ   املشـار إليهـا  فـإن فـرتة العـرض اجلديـدة تسـتمر حتـى نهايـة املـدة         

 .تقديم عرض، أيهما أسبق معدم نيته (القرار النهائي باملوافقة على الصفقة مبوجب نظام املنافسةب

 اإلعفاء :السادسةاملادة 

تتلقـاه  طلـب  بنـاًء علـى   ي شخص خاضع هلذه الالئحة من تطبيق أي من أحكامها كليـًا أو جزئيـًا،   للهيئة إعفاء أ

  منه أو مببادرة منها.
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 الباب الثاني

 ذاالستحوا

 األول الفصل

 ضوابط صفقات البيع و الشراء اخلاصة

 املادة السابعة: املفاوضات بني املساهم البائع والعارض

 و الشــراء بيــعصــفقات ال خبصــو العــارض  ع والبــائ ناقشــات بــني املســاهم املفاوضــات أو املجيــب أن تبقــى   (أ 

املســاهم البــائع ذوي الصــلة يف حمــدود مــن األشــخا    تقتصــر علــى عــدد أن ســرية تامــة وب حماطــةاخلاصــة 

مراحـل  بدايـة  يف  ني للمساهم البائع والعارض،املالي ينجيب على املستشاروومستشاريهم املباشرين.  العارضو

لبنــود ذات العالقــة مــن الئحــة االنــدماج واالســتحواذ، وتقــديم  إىل ا والنقــا ، لفــت انتبــاه عمالئهــمالتفــاوض 

 .النصح فيما يتعلق بأهمية السرية واخلصوصية
 يف شـأن صـفقة البيـع والشـراء اخلاصـة،     ن ان ويتناقشـ اذين يتفاوضـ لـ العـارض، ال و  املساهم البـائع جيب على  (ب 

اسـتخدامها   أو أو املـؤثرة يف سـعر الورقـة املاليـة     سـرب املعلومـات السـرية   تاختاذ اإلجراءات الالزمة للحـد مـن   

 غري نظامي.بشكل 

 املعروض عليها إبالغ الشركة :الثامنةاملادة 

( إبـالغ جملـس إدارة   العـارض املسـاهم البـائع و    ةالشـراء اخلاصـ  ويف صفقة البيع  ةاملشارك لألطرافجيوز  (أ 

مـن أجـل احلصـول      ؛مناسـباً يرونـه  مـا  ، حبسـب  صـفقة احملتملـة  البركة املعروض عليها أو مستشاريها الش

الفقرة  مبوجب اإلعالن عدم وجود مايتطلبشريطة ، سعر الورقة املالية يفتأثري هلا أو على معلومات سرية 

 ( أدناه.د 

 جملـس إدارتهـا   إشـعار  داحملتملـة عنـ   ةصفقة البيع والشـراء اخلاصـ  ب على علمعليها الشركة املعروض  ُتعّد (ب 

صفقة البيـع وشـراء اخلاصـة    إبالغه ببعد جيب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها و. شكل رمسيب

على  لشركة املعروض عليها ومساهميهاابشكل مستقل خلدمة مصاحل  التصرف رمسيبشكل  احملتملة

جمللـس   بصـفتهم الشخصـية إبالغـاً    لشركة املعروض عليهااأعضاء جملس إدارة يعد علم ال و. البعيداملدى 

 ةاصــالشــراء اخلبيــع وال عــن صــفقة جملــس اإلدارة رمسيــًا إبــالغمــا مل يــتم  إدارة الشــركة املعــروض عليهــا

 .احملتملة
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إدارة الشــركة جملـس  عنـد إبــالغ   مسـاهميه جيـب علـى العــارض أو العـارض احملتمـل توضــيح هويـة كبــار       (ج 

 احملتملة. ةرمسي بصفقة البيع والشراء اخلاص بشكل املعروض عليها

بشـكل   واهليئـة  الشركة املعروض عليها إشعار( أو العارض األطراف املشاركة  املساهم البائعجيب على  (د 

املعـروض عليهـا أو    للشـركة  سـعر الورقـة املاليـة    يفهلا تأثري أو معلومات   تسرب معلومات سرية عندفوري 

البيـع  تعلقـة بصـفقة   شـاعات م إل تعـرض الشـركة املعـروض عليهـا     عن صفقة بيع وشراء  خاصـة حمتملـة أو  

 .العاشرة من هذه الالئحةاإلعالن عن الصفقة للجمهور وفقا للمادة  وكذلكوالشراء اخلاصة احملتملة، 

 املستهدفةمعلومات سرية متعلقة بالشركة  على احلصولاملادة التاسعة: 

حسن  إىل العارض اليةسعر الورقة امل يفتأثري  هلامعلومات أو تقديم معلومات سرية لمساهم البائع جيوز ل أ(

بيع صفقة اللتقييم مزايا  الشركة املعروض عليها عن التحريات الالزمةإجراء  على ملساعدته ؛النية

 سرية تامة.بأن يتم ذلك  احملتملة، بشرط ةاخلاص الشراءو

عر س يفعلومات  هلا تأثري مسرية أو علومات مب العارض حسن النية تزويداملعروض عليها  جيوز للشركة ب(

 ةاخلاصالشراء بصفقة البيع و بشكل رمسيلشركة املعروض عليها ا بالغإإذا مت  ،الورقة املالية

التحريات إجراء  على ملساعدتهوذلك  ؛من هذه الالئحة، مبوجب الفقرة  ب( من املادة الثامنة احملتملة

 م ذلك يف سرية تامة.أن يت فقة احملتملة، بشرطتقييم مزايا الصوالشركة املعروض عليها  عن الالزمة

حتديد طبيعة ونطاق املعلومات يف ية تقديرسلطة  ،من خالل جملس إدارتها ،لشركة املعروض عليهال ج(

جيب أن و، حسن النية إىل العارضاليت سيتم تقدميها  سعر الورقة املالية يف املؤثرةاملعلومات السرية أو 

، مع  جملس إدارة الشركة املعروض عليها عن ًاوأن يكون القرار صادر على حدة ُينظر يف كل حالة

جيب على جملس  كذلك ومساهميها. للشركة املعروض عليها األمداألخذ بعني االعتبار  املصاحل طويلة 

 لمعلومات السريةل حمتمل حدو  تسربإدارة الشركة املعروض عليها اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من 

 غري نظامي.استخدامها بشكل  أو سعر الورقة املالية يفأو املؤثرة 

  اتاإلعالن :العاشرةاملادة 

 :احلاالت اآلتية يف فوريبشكل للجمهور ب على العارض واملساهم البائع اإلعالن جي أ(

باسـتثناء االتفاقيـات    اخلاصة باألسهمالبيع والشراء تفاقية مبا يف ذلك ا ،يات النهائيةاالتفاق إبرامعند  (1

ــتم بــني العــارض   ةتعلــق بصــفقة البيــع والشــراء اخلاصــ  الــيت ت ،اهماملبدئيــة كمــذكرات التفــ   والــيت ت

 . واملساهم البائع
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 وفقــًا بشــكل رمســي احملتملــة ةلبيــع و الشــراء اخلاصــابصــفقة قبــل إخطــار الشــركة املعــروض عليهــا  (2

 للشـائعات والتوقعـات   عليهـا  الشركة املعـروض تعرض و، الثامنة من هذه الالئحةللفقرة  ب( من املادة 

، العـارض يـة املفاوضـات بـني املسـاهم البـائع و     منـذ بدا  سعر السهميف  معتادةغري أو عند وجود حركة 

املفاوضـات بـني املسـاهم    بـدء  % أو أكثر من أدنى سعر منذ 20أو  و أكثر يف  يوم واحد،أ ٪10 بنسبة

الصـفقة   عـن  ةناشـئ املعتـادة  هـذه احلركـة غـري     تشـري إىل أن وجـود أسـباب معقولـة    مع  البائع والعارض

 .احملتملة
، فـوري شـكل  ب للجمهـور إلعـالن  اجيب على كل من الشركة املعروض عليهـا والعـارض واملسـاهم البـائع      ب(

وفقا للفقرة  ب(  احملتملة ةلبيع والشراء اخلاصابصفقة  بشكل رمسيالشركة املعروض عليها  إشعاربعد 

للشـائعات والتوقعـات أو عنـد وجـود      عليهـا  ضتعـرض الشـركة املعـرو   و ،الثامنة من هـذه الالئحـة  من املادة 

 أو ٪10، بنســبة العــارضمنــذ بدايــة املفاوضــات بــني املســاهم البــائع و  ســعر الســهميف  معتــادةحركــة غــري 

مـع   % أو أكثر من أدنى سعر منذ بدء املفاوضات بني املساهم البـائع والعـارض  20واحد، أو  يوم  يف أكثر

 .الصفقة احملتملة عن احلركة غري املعتادة ناشئة تشري إىل أن هذهوجود أسباب معقولة 

 احملظورة واملقيدة التعامالتاملادة احلادية عشرة: 

 مع أي منهما تفاقالبا يتصرفونذين ، واألطراف الوالعارضاملساهم البائع،  تعامالتفرض القيود على  (أ 
 يف بشــكلبـأي   التعامـل  ايتصـرف باالتفـاق مــع أي منهمـ   أو أي طـرف   أو العــارضلمسـاهم البـائع   لجيـوز  ال 

العــارض بــني املســاهم البــائع و  املبــدئيالتفــاهم  خــالل الفــرتة بــني  للشــركة املعــروض عليهــا  األوراق املاليــة

ذات ات أخــرى يــتفــاهم أو اتفاقال اتبــرام مــذكرإ مبــا يف ذلــك   ةصــفقة البيــع والشــراء اخلاصــخبصــو  

 ات واملفاوضات.املناقش وقفالصفقة أو  إمتام اإلعالن عنوبني  ،(الصلة

 سعر الورقة املالية يفعلى معلومات سرية تؤثر  اصلنياألشخا  احل على تعامالت حظرفرض  (ب 
بصـفقة   ذات العالقة سعر الورقة املالية يفعلى املعلومات السرية اليت تؤثر  حيصلي شخص ألال جيوز  (1

خالل الفرتة بني  ،وض عليهاللشركة املعراألوراق املالية  شكل يفبأي  التعاملة اصاخلشراء البيع وال

برام إ مبا يف ذلك  العارضبني املساهم البائع و ةخبصو  صفقة البيع والشراء اخلاص املبدئيالتفاهم 

املناقشـات   وقـف الصـفقة أو   إمتـام اإلعالن عـن  بني و (ذات الصلةات أخرى يالتفاهم أو اتفاق اتمذكر

 واملفاوضات.
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بيـع  البصـفقة   ذات العالقـة  سعر الورقـة املاليـة   يفة تؤثر على معلومات سري حيصل ال جيوز ألي شخص (2

لتعامـل  تتعلـق با متوقعة تقديم أي توصية ألي شخص آخـر   بيع وشراء خاصة أو صفقة ةاصاخلشراء الو

 يف األوراق املالية ذات الصلة.

 املستشارين القانونيني واملاليني تعينياملادة الثانية عشرة: 

 اليامل هتعيني مستشار ة،اصيف صفقة بيع وشراء خ يكون طرفًاائع مساهم بو عارضجيب على كل  أ(

متطلبات هذه عن تقديم املشورة خبصو   على أن يكونا مسؤولني ني،ستقلامل قانونيال هومستشار

، هممصاحلتتوافق  (عارضني أو أكثر  أو يف حالة وجود اثنني أو أكثر من املساهمني البائعنيوالالئحة. 

 .ةاخلاصبصفقة البيع والشراء فيما يتعلق  مشرتكني قانونيومستشار  مستشار ماليني تعيفيجوز هلم 

 إليهامل يتم التقدم  إذا عيني مستشار مالي أو مستشار قانونيت الشركة املعروض عليهاجيب على  ال ب(

 .ةاخلاص بصفقة البيع و الشراء وإشعارها رمسيًا

 العرض االختياريتفعيل العرض اإللزامي و: ةاملادة الثالثة عشر

علـى  العـارض    الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين من هذه الالئحة  حيثمـا ينطبـق(   املادة تنطبق أحكام أ(

إىل حـد يصـبح   سـهم  األمصـلحته يف  إمجـالي  زيادة يت ينتج عنها شراء أو ال ةيف صفقة البيع والشراء اخلاص

مـن   أو أكثـر  ٪30 نسـبته  مـا    أو مسـيطرين( علـى  مـالكني  تفـاق معـه  البا يتصـرفون فيه العارض أو الذين 

  .قوق التصويتحب تتمتعاليت  أسهم الشركة املعروض عليها

عــن املســاهم البــائع أو  ينــوبعلــى أي مســتفيد  أيضــًا احلكــم الــوارد يف الفقــرة  أ( مــن هــذه املــادة  ينطبــق ب(

ى أنـه املالـك املسـتفيد مـن     يعامـل الشـخص علـ   و. ةصـفقة البيـع والشـراء اخلاصـ     ويتصرف يف إطـار  العارض

، سـواء مـن   عليهـا أو السيطرة  النهائية هلذه األسهملكية امللديه  تأسهم الشركة املعروض عليها إذا كان

 ترتيبات تعاقدية. أمخالل كيانات متعددة 

 : سعر الشراءةاملادة الرابعة عشر

لألســهم علــى أي ســعر شــراء   االتفــاق ةيف صــفقة البيــع و الشــراء اخلاصــ جيــوز للمســاهم البــائع والعــارض   (أ 

 أسـهم الشـركة املعـروض عليهـا يف     سـعر  عـن عـالوة أو خصـم    عن طريـق إما  يرونه مناسبًا املستحوذ عليها

 السوق.
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يف صــفقة البيــع  (حيثمــا ينطلــقجيــب علــى كــل مــن املســاهم البــائع والعــارض والشــركة املعــروض عليهــا   (ب 

اإلعالن الذي جيب علـيهم  من خالل  تلك الصفقةيف اإلفصاح عن سعر الشراء املتفق عليه  الشراء اخلا و

 . العاشرة من هذه الالئحةلمادة ل وفقًاالقيام به 

 األوراق املالية الئحة طرح من : االستثناءةاملادة اخلامسة عشر

 ةاخلاص شراءالبيع وال صفقة برام( إلمزايدة عملية  من خالل عدة عارضني حمتملنيلاملساهم البائع  دعوة تعد ال

الطرح اخلا   ملتطلبات ختضععرضًا ألوراق مالية  يف الشركة املعروض عليها هجزء من أسهم لبيع كل أو

 يف السوق.مدرجة  أسهم الشركة املعروض عليها ما دامت،  املالية األوراقطرح  الئحة الواردة يف

 

 الثاني الفصل

 العروض ضوابط

 االشركة املعروض عليه إبالغ:  ةاملادة السادسة عشر

تقدميه  ال يتجاوز وقتوقت يف إىل جملس إدارة الشركة املعروض عليها أو مستشاريها  جيب تقديم العرض (أ 

    شأن تقديم عرض.يف التفاوض بشكل أولي على  املتطلبال ينطبق هذا والشركة.  إىل مساهمي

أو  عارضلدى الهوية املساهمني الكبار ، هشأنيف التفاوض بشكل أولي أن يوضح العرض، أو  جيب (ب 

 .احملتمل العارض
مقدمًا من قبل العارض أو العارض احملتمل، فإّنه  ،هشأنيف مل يكن العرض، أو التفاوض بشكل أولي  إذا (ج 

 بدايةيف لس إدارة الشركة املعروض عليها جمل العارض أو العارض احملتملجيب اإلفصاح عن هوية ذلك 

 .تقديم العرض أو التفاوض بشكل أولي يف شأنه

 عالن واجلدول الزمين للعرض: اإلةة السابعة عشراملاد

 للجمهور اإلعالن اإللزامي أ(

 احلاالت اآلتية: يف إلزاميًا للجمهور الفوري يكون اإلعالن

، خبـالف شـرط احلصـول علـى     ال خيضـع ألي شـرط مسـبق   وجـود نيـة مؤكـدة لتقـديم عـرض        عند (1

الشـركة   ةإدارجملـس   إشـعار مت  ذه الالئحـة( موافقة جملس املنافسة الوارد يف املادة اخلامسة من هـ 
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الشـركة   بغض النظر عن موقف جملـس إدارة  املادة، هذه ( منـمبوجب الفقرة  ه به املعروض عليها

  .العرضذلك  جتاه املعروض عليها

ذلــك  االســتحواذ التــزام ذلــك وترتــب علــى يف الســوق شــركة مدرجــة أســهمعلــى شــخص ذ اســتحوا (2

املوافقـة   أو ،مـن هـذه الالئحـة   الثالثـة والعشـرين    املـادة  الفقرة  أ( من بمبوج عرض بتقديمالشخص 

 وإن اإلعالنتأخري  ال جيوز املادة الرابعة والعشرين من هذه الالئحة،املادة  تقديم عرض مبوجبعلى 

  .حقإعالن اليف  على أن تضمن ،ذات العالقة املعلومات مجيع فراوتتمل 

موضـعًا   (شأن تقـديم العـرض  يف بدء املفاوضات األولية  قبل  عليهاعندما تكون الشركة املعروض  (3

مـن أول مـرة تنظـر فيهـا الشـركة املعـروض        أو عند تغري سـعر أسـهمها ابتـداءً    ،للشائعات والتوقعات

وجـود أسـباب معقولـة تفيـد بـأن هـذا الـتغري        مـع  % أو أكثر يف يوم واحـد،  10بنسبة  ،عليها يف األمر

  اختذها العارض احملتمل. عن اإلجراءات اليت ناتج

 موضـعاً  بدء املفاوضات األولية يف شأن تقديم العـرض(   بعد  املعروض عليهاالشركة  عندما تكون (4

سـعر أسـهم الشـركة    يف  معتـادة عنـد وجـود حركـة غـري      أو ،املتعلقـة بـالعرض   للشائعات والتوقعات

وضات بني املساهم البائع والعارض، املفابدء % أو أكثر من أدنى سعر منذ 20بنسبة  املعروض عليها

  .دواح يوم  يف أكثر أو ٪10أو 

 متثـل  السـوق بأسـهم مدرجـة يف    ذي عالقـة  باسـتحواذ  أو املناقشات املتعلقـة  فاوضاتاملعندما تكون  (5

شــركة، أو عنــدما يكــون جملــس إدارة الشــركة املدرجــة   يف التصــويت حقــوق مــن أكثــر أو 30٪

علــى وشــك أن يــتم متديــدها مبوافقــة اهليئــة، لتزيــد عــن   ،نيملحمــت أو عارضــني عــن عــارض يبحــث

ــاألمر   العــدد احملــدود مــن األشــخا   خبــالف مــن      ــرفتهم ب ولني يف ؤاملســ مــنتســتدعي احلاجــة مع

 .(املباشرين ومستشاريهماملعنية ات الشرك

 وليات العارض والشركة املعروض عليها ؤمس ب(

 ولية إصـدار اإلعـالن  ؤمسـ  تقع، االشركة املعروض عليهقبل بدء املفاوضات األولية مع جملس إدارة  (1

 مراقبةالة يف هذه احل على العارضجيب و العارض. على عاتق املطلوب وفقًا للفقرة  أ( من هذه املادة

أو عنــد تعــرض  عليهــا الشــركة املعــروض يف ســعر أســهم معتــادغــري  تغــريعلــى وجــود  أي مؤشــرات

عـالن مبجـرد نشـوء    اإلعن  أيضًا اًلوؤمسكون العارض ي و ،الشركة املعروض للشائعات والتوقعات

 .الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين من هذه الالئحة التزام مبوجب املادة

أو مل يـؤد  سـواء أدى ذلـك    - بعد بدء املفاوضات األولية مع جملـس إدارة الشـركة املعـروض عليهـا     (2

املطلـوب وفقـًا للفقـرة  أ( مـن هـذه       بـاإلعالن  عـن القيـام  املسوؤلية الرئيسـية  فإن  -إىل تقديم عرض

يف هذه احلالة مراقبة أي  الذي جتب عليه الشركة املعروض عليها جملس إدارة تقع على عاتق املادة
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يف سعر أسهم الشركة املعروض عليها أو عند تعرض الشـركة   غري معتاد مؤشرات على وجود تغري

 .املعروض للشائعات والتوقعات

وموافقـة   ،مؤقـت لتعليق التـداول بشـكل   هليئة إىل اتقديم طلب العرض وقبول ب صيةوجود تو يف حال (3

احلصـول  ب الفـوري  اإلعـالن عـن   االستعاضـة  للشـركة املعـروض عليهـا    جيوز، الطلب اهليئة على ذلك

 .مباشرة ذلك بعدعالن اإلب وقيامهاللتداول، املؤقت تعليق ال املوافقة على على

 عـالن اإلإصـدار   من املعروض عليهاجملس إدارة الشركة  إىل منعسعى يأن احملتمل لعارض الجيوز ل (4

 .بشكل مؤقت من اهليئةالتداول عليق ت طلبمن أو 

 لعرضل اجلدول الزمين  (ج

 يـوم خـالل مـدة ال تتجـاوز     لعرضدول الزمين املقرتح لاجللغرض تقديم  هليئةا خماطبة العارضجيب على  (1

م اإلخـالل  املـادة. مـع عـد    ( مـن الفقـرة  أ( مـن هـذه    2( و 1عيتني  الفقـرتني الفـر   اإلعالن املطلوب مبوجب

دول اجلـ  مبراجعـة واملوافقـة علـى    سـتقوم  اهليئـة يف هـذه الالئحـة، فـإن     أطراف العرض الـواردة بالتزامات 

 الرئيسية التالية: واملراحلألحكام هذه الالئحة،  وفقًا لعرضلاملقرتح  زمين ال

 .للموافقة عليههليئة اإىل  النهائي العرضتقديم مستند  .أ 

 و املعروض عليها جملس إدارة الشركة وتزويد اهليئة قبل مناملوافق عليه  العرضمستند نشر  .ب 
على  احلصول تاريخ أيام منثالثة ال تتجاوز  خالل مدة، به مساهمي الشركة املعروض عليها

 .موافقة اهليئة

يف   الثامنة والثالثني من هذه الالئحةة لمادوفقًا ل عليها املعروض الشركة نشر تعميم جملس إدارة .ج 

انتهاء املدة من  يومًا 14(، خالل مدة ال تتجاوز العرض دنشر هذه املعلومات ضمن مستن عدم حال

 .من هذه الفقرة الفرعية  ب(املرحلة املذكورة يف 

املدة  من انتهاء يومًا 28خالل مدة ال تتجاوز  (إن وجدت  العارضةيف الشركة  نيموافقة املساهم .د 

 .من هذه الفقرة الفرعية( ب  املرحلةاملذكورة يف 

من انتهاء  يومًا 28( خالل مدة ال تتجاوز إن وجدت  املعروض عليهايف الشركة موافقة املساهمني  .ه 

 .من هذه الفقرة الفرعية( ب  املرحلةاملدة املذكورة يف 

على األقل من انتهاء املدة  ًايوم 28قبل  يكون على أن ال ،للعرضتاريخ إقفال مسموح به  أقرب .و 

 .من هذه الفقرة الفرعية( ب  املرحلةاملذكورة يف 

ذات  هااإلعالن عن األرباح أو توقعات عروض عليهااملوعد النهائي الذي ميكن فيه للشركة امل .ز 

خالل يكون رباح على أن أو االقرتاحات اخلاصة بتوزيع األ يم األصوليتق أو الصلة بتوزيع األرباح
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من هذه الفقرة ( ج( أو  ب  املرحلتنيمن انتهاء املدة املذكورة يف  يومًا 60 علىتزيد مدة ال 

 .الفرعية

جيب أن  الذي ،جديدة، أو نشر معلومات العرضمراجعة  لعارضلفيه  جيوزاملوعد النهائي الذي  .ح 

من هذه (  ب( أو  ج املرحلتنيمن انتهاء املدة املذكورة يف  يومًا 60 علىتزيد كون خالل مدة ال ي

 .الفقرة الفرعية

 يكون خالل مدة ال على أن ،(للقبول بالنسبةغري مشروط  العرض مل يصبحإذا   القبولسحب  .ط 

 .من هذه الفقرة الفرعية و(  املرحلةمن انتهاء املدة املذكورة يف  يومًا 14 علىتزيد 

يكون  ، على أن اللبالنسبة للقبوغري مشروط  العرض أناملوعد النهائي الذي ميكن فيه اإلعالن  .ي 

من هذه الفقرة  ب( أو  ج(  املرحلتنيمن انتهاء املدة املذكورة يف  يومًا 60 تزيد علىخالل مدة 

 .الفرعية

 ،بالنسبة للقبول بعد اإلعالن بأنه غري مشروط للقبول متاحًا العرضبقاء إ لوجوباملوعد النهائي  .ر 

 .من هذه الفقرة الفرعية ي(  املرحلةورة يف يومًا من انتهاء املدة املذك 21ال يكون قبل  على أن

انتهاء من  ًايوم 21 تزيد علىيكون خالل مدة ال أن على  ،مجيع الشروط الستيفاءاملوعد النهائي  .ل 

 .من هذه الفقرة الفرعية ي(  املرحلةاملدة املذكورة يف 

ساهمي الشركة اده ملسداملطلوب  املتفق عليه غري النقدي أو النقدياملقابل  لسداداملوعد النهائي  .م 

 املرحلةأيام من انتهاء املدة املذكورة يف  10 تزيد علىخالل مدة يكون  ، على أن العروض عليهاامل

 .من هذه الفقرة الفرعية( ل 

( 1يف الفقـرة الفرعيـة    العالقة بالعرض االلتزام باجلـدول الـزمين احملـدد    ذات جيب على مجيع األطراف  (2

 .دةملاا من الفقرة  ج( من هذه

أي  عـدم متكـن  ب العـارض أو الشـركة املعـروض عليهـا     تـوافر قناعـة لـدى   يف حـال  جيب إبالغ اهليئة فورًا  (3

وللهيئـة   ،ملـادة ا ( من الفقـرة  ج( مـن هـذه   1الفرعية   يف الفقرةباجلدول الزمين احملدد  من االلتزام منهما

 .اجلدول الزمين هذا يف مجيع األحوال تعديل

 ،ملـادة ا( من الفقـرة  ج( مـن هـذه    1الفقرة الفرعية   وفقًاهليئة ا خماطبةمن مع بالتزا ،العارضجيب على  (4

 .من هذه الالئحة السابعة والثالثنياملادة  ألحكام وفقًا املعد ستند العرضمبتزويد اهليئة 

بـأي  جيب على العـارض إشـعار اهليئـة، يف أي وقـت بعـد اعتمـاد الصـفقة وقبـل اجتمـاع اجلمعيـة العامـة،             (5

 جوهرية يف مستند العرض أو أي مستند آخر مطلوب مبوجب هذه الالئحة.تغريات 



 

26 

 

 

علـى النحـو الـذي     ملـادة ا( من الفقرة  ج( مـن هـذه   1يف الفقرة الفرعية  احملدد  جيب نشر اجلدول الزمين (6

 .اهليئة حتدده

  مؤكدعن عرض  لإلعالنحتديد املوعد النهائي   (د

الن عـن النيـة املؤكـدة    اإلعـ  وال يشـمل ذلـك  ، ملـادة ا ة  أ( مـن هـذه  املطلـوب مبوجـب الفقـر    اإلعالنبـ  القيام عند

 لعـارض ا ليوضـح قصـوى  زمنيـة   مـدة  حتديـد أن تطلب من اهليئـة   عليها املعروضجيوز للشركة  ،لتقديم عرض

 العـارض علـى  ب جيـ  ،املـذكورة  املدة الزمنيـة اهليئة  فرض ويف حال .عليها املعروض الشركة جتاه نيته خالهلا

 عـدم  العـرض أو  تقـديم املؤكـدة  نيتـه  عـن   للجمهـور  عالناإل -أو قبلها ةاحملدداملدة الزمنية اء انقضعند  -

 .وجود نية لذلك

  عرضلتقديم  ؤكدةامل النيةعن  اإلعالن (ه

 لالعتقـاد ى العـارض  لـد  أسـباب كافيـة   فراتو عند إاللتقديم عرض  ؤكدةعن النية امل اإلعالنعدم  جيب (1

بهـذا اخلصـو     إىل العـارض وتقـع مسـؤولية تقـديم املشـورة      .عـرض التنفيـذ   ( علـى قادر  وسيظل قادرًاأنه 

 .املالي هعلى مستشار

 :ما يلي أدنى، حبد، اإلعالن يتضمنجيب أن  لتقديم عرض، ؤكدةالنية املعن  اإلعالنعند  (2

 .عرضال أحكام أ.

 .هوية العارض ب.

 :يتال املعروض عليهاحالية يف الشركة  ةملكيي أ تفاصيل ج.

 .عليهاسيطرة ال ميلكأو  العارض لكهامي  .1

 .باالتفاق مع العارضيتصرف أي شخص ميلكها أو يسيطر عليها   .2

 .عرضالقبول ب لإللغاءغري قابل على التزام  العارضمبوجبها  حصل  .3

 خيار شراء.على  ،هباالتفاق مع يتصرفأو أي شخص  ،العارضمبوجبها  حصل  .4

 نظاميـة  موافقـة  وأي وزيـادة رأس املـال   واإلدراجشـرط متعلـق بـالقبول    أي  يف ذلـك  شروط  مباالمجيع  د.

 .عرضال نشر مستندضع هلا خي أو ،عرضال اليت خيضع هلا (مطلوبة

 يتصــرفأو أي شــخص  ،عليهــا املعــروض أو الشــركة ،العــارضشــمل ت تعــويضترتيبــات أي  تفاصــيل هـ.

 .ات العالقةذاألوراق املالية  بشأن باالتفاق مع أي منهما

أو مـن أي جهـة    على تأكيد من املستشار املالي  عن النية املؤكدة لتقديم عرض اإلعالنمل تجيب أن يش (3

 لعـرض القبـول   العـارض فر املـوارد الكافيـة لـدى    ايفيـد بتـو   (مت املوافقة عليها من قبل اهليئة أخرى مناسبة
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الكافية لدى العارض التصرف مبسؤولية  وعلى اجلهة اليت ستقوم بتأكيد توافر املوارد ،بشكل كامل

، مـن هـذه الالئحـة    السـابعة والـثالثني  والفقرة  د( من املادة  الثالثةملادة ( من اولفقرة  ايف  وفقًا ملا هو وارد

 واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للتأكد من توفر املوارد. 

 اإلعالناتبتعميم عليها  التزام الشركة املعروض (و

أو  العالقـة  يذ نسخة من اإلعـالن  إرسال ،فرتة العرض مباشرة ءبعد بد ،املعروض عليهاركة جيب على الش

إىل  نيـة مؤكـدة لتقـديم عـرض     املتضمن ملخصـًا لشـروط وأحكـام العـرض إذا تضـمن اإلعـالن       من التعميم

 لـك تـأثري ذ  توضـيح  احلاجـة عنـد  الشـركة املعـروض عليهـا     إدارةعلـى جملـس   وجيـب  ، اهليئـة ىل إمساهميها و

 .اإلعالن

 ةاملؤكد عن النية اإلعالنالنتائج املرتتبة على  (ز

 مـامل توافـق    ستمر يف تقديم عرضـه يأن  العارض، جيب على عرضلتقديم  مؤكدةعن نية  عالناإليف حال 

عنـه   اإلعـالن  وجـرى  مسـبقاً  حمـدد  شـرط  بتحقيـق  مشـروطاً إذا كـان العـرض    إال، اهليئة علـى خـالف ذلـك(   

ول الـزمين  جلـد حبسب ا االستمرار يف تقديم العرضوجيب على مقدم العرض . قيقه بعدومل يتم حت للجمهور

 ملادة.ا ( من الفقرة  ج( من هذه1للفقره الفرعية   وفقًا اهليئة املعتمد من قبل

 تقديم العرضلإصدار بيان بعدم النية   (ح

 وخـالر واضـح  البيـان  أن  التأكـد  ،شـركة لنيته تقـديم عـرض   عدم عن  يصدر بيانًاجيب على الشخص الذي 

 رشـه أسـتة  مـدة  لبيان ابهذا  ملزمًا (عهباالتفاق م يتصرفشخص أي أو   الشخصيكون ذلك و .غموضالمن 

سـبق هلـذا   حـد    حصـول يف حـال  أو  ،بالبيـان  ذات العالقـة  تغري جـوهري يف الظـروف  يطرأ ما مل  من تارخيه

 .البيانب مااللتزا يعفيه من ًايف بيانه باعتباره حدث حتديدهالشخص 

 تملاحملعرض العرض أو العالن عن اإلنشر  (ط

 وسـيلة بال إىل اهليئـة عند اإلعالن عن عرض أو عرض حمتمـل، جيـب نشـر اإلعـالن بشـكل مطبـوع وإرسـاله        

 .اهليئة حتددها اليت

 االستشارة املستقلة: الثامنة عشرةاملادة 

لشــركة مدرجــة( وجملــس إدارة االعــارض  يف حــال كــون العــارض شــركة   جملــس إدارة  كــل مــن جيــب علــى

 ، يتم تعيينهم مبوجبمالني ينمن مستشاربشأن العرض وخمتصة  استشارة مستقلةاحلصول على املعروض عليها 

  .ستشارةاالهذه  مبضمون مامساهميه إبالغوجيب  ،الثالثة املادة الفقرة  أ( من
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 : احلظر والقيود على التعامالتالتاسعة عشرة املادة

 احملظورة تالتعامال (أ

 سـعر  يفهلـا تـأثري    سـرية  مطلـع علـى معلومـات    باالتفـاق معـه(  يتصـرف  أو أي شـخص    ال جيوز ألي شخص  (1

ركة املعروض األوراق املالية للشمن أي نوع  يفتعامل الحمتمل  عرضأو أي  عرضتتعلق بأي  الورقة املالية

أو العـرض قيـد    األوليـة ن املفاوضـات  مـن الوقـت الـذي يفـرتض فيـه أ     تبـدأ  الـيت   الفـرتة  خـالل  وذلك عليها،

 .املفاوضات تلك إيقافأو عن  ةاألوليفاوضات عن امل اإلبالغالدراسة حتى وقت 

تتعلــق بـأي عــرض أو أي   الورقــة املاليـة  سـعر  يفسـرية هلــا تـأثري    معلومــات ال جيـوز ألي شـخص مطلــع علـى    (2

 .ذات العالقةوراق املالية التعامل يف األ شأنبشخص آخر  إىل أيتوصية أن يقدم  عرض حمتمل
 باالتفاق معه يتصرفشخص أي و العارضالقيود على تعامالت  (ب

ماليــة يف  ورقــهبيــع أي   -خــالل فــرتة العــرض- (باالتفــاق معــه يتصــرفخص أي شــو  عــارضلل الجيــوز (1

ن أ جيـوز  ال ،األحـوال يف مجيـع  و .موافقة مسبقة من اهليئةاحلصول على  عند إال املعروض عليهاالشركة 

 تقل عن قيمة العرض. البيع بقيمة يتم

أي ورقـه ماليـة   يف التعامل  -خالل فرتة العرض  -باالتفاق معه(  يتصرفالجيوز للعارض  وأي شخص  (2

معلومـات مـؤثرة    لعارضإىل اأو عرض حمتمل تعد بالنسبة  العرضوجود معلومات تتعلق بيف حالة  للعارض

  .ورقته املالية يف سعر

 لإللغاءغري قابل زامات لتاحلصول على ا (ج

أو   ،قبـل خماطبـة أي مسـاهم يف الشـركة املعـروض عليهـا       هليئةإبالغ ا للعارضجيب على املستشار املالي  (1

إىل بهـدف السـعي    ،لحصـول علـى موافقـة مسـاهمي العـارض     وجود شرط ليف حال  مساهم يف العارضأي 

 فقة على العرض.املوا رفضأو  التزام غري قابل لإللغاء باملوافقةعلى احلصول 

التـزام   للحصـول علـى  اخلـربة(    خبـالف املسـتثمر ذي  أي مسـاهم   خماطبة إىليسعى  جيب على أي شخص (2

 أو رفــض املوافقــة علــى العــرض أو العــرض احملتمــل  حمتمــل عــرضأو  عــرضأي  قبــولب غــري قابــل لإللغــاء

ذلك املسـاهم  أن  ا التأكد مناملالي للشركة املعروض عليه جيب على املستشارو ،مسبقًا اهليئة استشارة

 .احلصول عليه طبيعة االلتزام املطلوبل بشكل كامل مدرر
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 املعروض عليهااملالية للشركة يف األوراق  أشخا  معينني تعامل  (د

للشـركة املعـروض     حسـبما ينطبـق(    القـانوني  املستشـار  أو الياملـ مستشـار  لل ،عـرض خالل فـرتة ال  ،ال جيوز

ــا أو أي شــخص آخــ   ــا أو أي شــخص     عليه ــروض عليه ــع   يتصــرفر ضــمن جمموعــة الشــركة املع ــاق م باالتف

 :اآلتية األعمالمن  بأيالقيام  ألي منهماأو أي تابع  الشركة املعروض عليها

نيابـة   ذه األسـهم حلسـابه اخلـا  أو   املالية هل شتقاتاملأو التعامل يف  املعروض عليهاشراء أسهم الشركة  (1

 .ية فيهسلطة تقدير لهحساب يكون عن 

يف الفقـرة   إليهـا املشـار   عمليـات الشـراء أو التعامـل    أي من القيام ب علىملساعدته  إىل شخصتقديم قرض  (2

ومبوجـب   االعتيـادي  إطـار النشـاط  باسـتثناء تقـديم قـرض يف    من هـذه املـادة،    ( من هذه الفقرة1  الفرعية

  .الئحة األشخا  املرخص هلم يف وفقًا ملا هو منصو  عليه نيلعمالء حالي املعتادة التجاريةشروط ال
 أمرمسـي  بشـكل  سواًء أكـان   –اتفاق أو تفاهم أو  ترتيبأي  أو ،تعويض أو خيار ترتيبأي  االتفاق على (3

 مــنحتفــاظ أو التعامــل أو االمتنــاع لالشــخص ألي  ًاحــافزيكــون قــد – يعتــهكانــت طب ، وأيــًاغــري رمســي

 .املعروض عليها ركةبالشذات العالقة املالية  التعامل يف األوراق

 دنى ألاليت ينتج عنها االلتزام بعرض احلد ا شراءال صفقات :العشرون ادةامل

  من هذه الالئحة السابعة عشرةاملادة ( من ـهقرة  فالالوارد يف قبل اإلعالن  املنفذةصفقات الشراء  (أ 

 شـهر األخـالل   عليهـا يف الشركة املعـروض   ًاأسهم (باالتفاق معه يتصرفأو أي شخص  عند شراء العارض 

أن يكون  جيب، –يف حال طلب اهليئة ذلك  – ةالسابقة لبدء فرتة العرض، أو قبل تلك األشهر الثالث الثالثة

ملساهمني من فئة األسهم ذاتها بشروط التقل عن اليت مت الشراء بناًء عليها قبـل اإلعـالن   ا إىل العرض املقدم

 .عن النية املؤكدة
 من هذه الالئحة السابعة عشرة( من املادة ـالفقرة  هالوارد يف  اإلعالنبعد  ةاملنفذصفقات الشراء (ب

من صدور اإلعـالن املشـار إليـه يف     الفرتة، خالل (باالتفاق معه يتصرفأو أي شخص  قام العارض  إذا (1

لفـرتة  حتـى انتهـاء ا  دة السابعة عشرة مـن هـذه الالئحـة    ( من الفقرة  ا( من املا2( و 1الفقرات الفرعية  

يف ذلـك  القيمـة احلاليـة للعـرض    يعـد    العـرض سعر أعلى من  بسعربشراء أسهم  احملددة لقبول العرض

ــى أي مصــلحة  أو  (،الوقــت ــى     متنحــهيف أســهم  احلصــول عل ــى حقــوق التصــويت عل ــكالســيطرة عل  تل

ك كهـا خـالل تلـ   الـيت متل  لألسـهم  زيادة عرضه مبا ال يقل عن أعلى سعر مـدفوع   عليه يجبف، األسهم

 .الفرتة
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يــنص أن جيـب  و ،ملــادةذه اهلـ  وفقــًا مراجـع  عــرضتقـديم  الشــراء أنـه ســيتم  بعـد  مباشــرة جيـب اإلعـالن    (2

 .لذلك والسعر املدفوع املستحوذ عليها تلك املصلحةأو  عدد األسهم اليت مت شراؤها على اإلعالن

 تالتعامال: النتائج املرتتبة على بعض العشرونو احلاديةاملادة 

، يف الشـركة املعـروض عليهـا    قـام بشـراء أسـهم    ،(باالتفـاق معـه   يتصـرف أو أي شـخص     عـارض أي جيـب علـى   

مــن هــذه  السادســة والعشــرينأو  الرابعــة والعشــرين أو الثالثــة والعشــريند وااملــ مبوجــبنشــأ يالتــزام  الوفــاء بــأي

عليهـا أو عنـدما يصـبح     فـور شـرائه أسـهمًا يف الشـركة املعـروض      اإلعـالن للجمهـور   على العارض جيبو .الالئحة

 عــدد األســهم الــيت مت شــراؤها وســعر  علــى أن يتضــمن اإلعــالن   ،مســاهمًا كــبريًا يف الشــركة املعــروض عليهــا  

   .الشراء

 أخرى اتبترتيأي عن التعويض وعن و عرضخالل فرتة ال ت: اإلفصاح عن التعامالالثانية والعشروناملادة 

 باالتفاق معهم فونيتصرواألشخا  الذين العرض أطراف  عامالتت (أ 
أي شخص و  العارضعن تعامالت الشركة املعروض عليها أو خالل فرتة العرض  للجمهور اإلفصاحجيب  

نهاية يوم التداول يف ب املالية ذات العالقة األوراقيف حلسابهم اخلا   (أي منهما باالتفاق مع يتصرف

 التعامالت ذات الصلة.

 سلطة تقديرية فيه  هلميكون  حلساب الباالتفاق معهم  فيتصر شخصي أأو العرض تعامالت أطراف  (ب 

العارض أو الشركة املعروض عليها  وأي  خالل فرتة العرض عن تعامالتللهيئة  بشكل خا جيب اإلفصاح 

حبلول ( خا  يتصرف لغرض خدمة العميل بشكل عمالء ساب حل باالتفاق مع أي منهما( يتصرفشخص 

 ت ذات الصلة.نهاية يوم التداول يف التعامال

  أكثرأو % 1نسبة ل املساهمني املالكنيتعامالت  (ج 

 (باالتفـاق معـه   يتصـرف مـع أي شـخص    أو منفـرداً  أي شـخص  عنهـا   اإلشـعار حلصة جيـب   مالكًا يعد (1

شــركة اليف  خــالل فــرتة العــرض مــن أي فئــة أوراق ماليــة (أو أكثــر % 1نســبة  حقــوق يفميلــك  أو لــه 

 ًاأوراقـ إذا كـان نـن الصـفقة    حالـة وجـود عـرض حمتمـل مبـا يف ذلـك        يف العـارض أو   عليهـا عروض امل

أبرمهـا ذلـك    صفقة بسبب املالية األوراقتلك من  (أو أكثر % 1 لنسبة لكًاما يصبح أو للعارض(مالية 

 .الشخص

( 1للفقرة الفرعيـة    مبوجب عنها اإلشعارب جيعن أي حصة يف نهاية كل يوم تداول اهليئة  إبالغجيب  (2

  .وأي تغري فيها ذه الفقرةمن ه
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 .للجمهوراملادة  هذه مبوجب إليهااملقدمة  شعاراتاإللهيئة نشر لجيوز  (3

 اإللزامي عرضال :الثالثة والعشروناملادة 

 العرض اإللزامي (أ

 عـن   سـهم إمجـالي نصـيب األ  زيـادة  بباالتفـاق معـه(    يعملـون  األشـخا  جمموعة مـن   أوعند قيام أي شخص   

ــع وا  ــق البي ــ إىل حــد  لشــراء أو العــرض( طري ــه نصــيب هــذا الشــخص   يبل ــه(    في ــون باتفــاق مع ــذين يعمل  أو ال

 فئـة معينـة مـن األسـهم املتمتعـة حبـق التصـويت        مـن  (السـيطرة  أو يكون هلم القدرة على  أو أكثر ٪50نسبة

ظام السوق نمن  الرابعة واخلمسنيمبوجب املادة  ته التقديريةممارسة سلطجيوز للمجلس املدرجة يف السوق، 

 لشراء األسهم اليت ال عرض  أو األشخا  الذين يعملون معه باتفاق( تقديم الشخص إلزام ذلكوذلك ب املالية

واألحكام األخرى ذات العالقة من هـذه   املادة ألحكام هذه ، وفقًا(عليها حق السيطرة ليس له أو ميلكها 

لشـركة املعـروض   ا أسـهم خزينـة   م عـرض فيمـا خيـص   لتزام الوارد يف هـذه املـادة تقـدي   اال، وال يشمل الالئحة

 .عليها
 النظاميةمن قبل األطراف األخرى واملوافقات  الشروط واملوافقات (ب

 إذا ،املـادة هـذه  مبوجـب  التـزام بتقـديم عـرض    نشـوء  قـد يرتتـب عليـه     على  ور أسهمال جيوز االستحواذ على 

، أو عـارض للمسـاهمني يف ال  امـة جلمعيـة الع ا  مـن  قرار إصدارأو تنفيذه يعتمد على العرض  هذاتقديم كان 

، مبا يف ذلك موافقـة جملـس محايـة املنافسـة أو غريهـا مـن املوافقـات        خرآأو ترتيب  ةعلى أي شرط أو موافق

 .ما مل توافق اهليئة على خالف ذلك ،ذات الصلة النظامية

  ومقابل االستحواذ طريقة السداد  (ج

الشــركة  رأس مــال أســهم مــن كــل فئــة بشــأن ،املــادةهــذه وجــب مب عــرض املقــدمجيــب أن يكــون ال (1

أو أي   العـارض ه سـعر دفعـ   أعلـى بديل نقدي ال يقـل عـن   ب يكون مصحوبًاأن نقدًا أو ، املعروض عليها

ثـين عشـر   االخـالل  خـالل فـرتة العـرض و   نفسـها  مـن الفئـة    أسـهم مقابـل   (باالتفاق معه يتصرفشخص 

أكثـر مـن   على وجـود  اهليئة يف احلاالت اليت تنطوي  خماطبةوجيب  .عرضفرتة الشهرًا السابقة لبداية 

 .لااملرأس  أسهمفئة واحدة من 

( 1الفقـرة الفرعيـة     يف ملـا ورد  وفقًا يف حالة حمددة السعر األعلىتطبيق  مناسبة عدم العارضى رأ إذا (2

 .بشأن السعر املعدل مناسبًا الختاذ ماتراه إىل اهليئةالتقدم يجب عليه ف ،( من هذه املادةج  من الفقرة
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تقـديم عـرض لشـراء األسـهم     ب -املـادة هـذه  مبوجـب   -بأي حال مـن األحـوال إلـزام العـارض      ال جيوز (3

 أو  لشــراء باالتفــاق معــه( يتصـرف أي شــخص  أوالعــارض   علـى أعلــى ســعر دفعـه   املتبقيـة بســعر يزيــد 

الصـادر   اإللـزام  لتـاريخ  هرًا السـابقة ثـين عشـر شـ   من أسهم الشركة املعنية خالل اال أي( على السيطرة

 املادة.هذه وفقا للفقرة  أ( من لس اجملعن 
  العارضعلى ممارسة احلقوق من قبل املفروضة القيود  (د 

يف بشــكل رمســي  (هباالتفــاق معــ يتصــرف شــخصي أ أو  العــارض ةلحميثــل مصــ ال جيــوز تعــيني أي شــخص

 السـيطرة لغـرض   العارض نيته املؤكدة لتقديم عـرض ن تاريخ إعالمن  عليها الشركة املعروض إدارةجملس 

 (باالتفــاق معــه يتصــرفشــخص ي وأ  لعــارضل ال جيــوز كــذلك، صــفقة انــدماج(يف  الــدخول ويشــمل ذلــك 

مسـتند  عليها حتـى يـتم نشـر     املعروضيف الشركة هلم ممارسة حقوق التصويت املرتبطة بأي أسهم مملوكة 

  .عرضال

 يئةهلإىل ارير اتقالتقديم   (ه 

تفاصـيل   مجيـع يتضمن  إىل اهليئةتقرير تقديم  ،املادةهذه تنطبق عليه  عرضتقديم عند  ،جيب على العارض

 يف مـدة ال تتجـاوز   سـابقة ال ًاعشر شهر ثيناالخالل  املعروض عليهاأسهم الشركة باخلاصة  شراءالصفقات 

 لزامي.اإلنهاية يوم التداول الذي يتم اإلعالن فيه عن العرض 

 : العرض االختياريالرابعة والعشرونة املاد

 العرض االختياري (أ

صـفقة أو  مـن خـالل    ، أو له السيطرة علـى حقـوق التصـويت(    أسهمعلى  استحواذ شخصيف حال  (1

من اليت تكون السيطرة عليها  أو مع األسهم اململوكة أو املستحوذ عليها  صفقاتجمموعة من ال

مـن حقـوق التصـويت يف أي     (أو أكثـر  % 30 ةنسـب ثـل  مت ،(معـه  تفـاق أشـخا  يتصـرفون باال   قبـل 

 ، أومدرجة أسهمها يف السوق شركة

ــل    امــتالر يف حــال  (2 ــى حقــوق التصــويت( مــن قب  أو أي شــخص يتصــرف   شــخص أو الســيطرة عل

، يف شركة مدرجـة أسـهمها يف السـوق    % من حقوق التصويت30 علىنسبة ال تزيد ل باالتفاق معه(

يف أســهم إضــافية علــى  ســتحواذاالب (باالتفــاق معــهتصــرف شــخص ي أو أي ذلــك الشــخص وقيــام 

مـا   إىليف الشـركة  حقوق التصـويت   سيطرته علىؤدي إىل زيادة نسبته يعلى  ور الشركة ذاتها 

 .%30 علىيزيد 
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هـذه  ذات العالقة مـن   ألحكام املواد، وفقًا تقديم عرضسب احلال( حب أو األشخا   نه جيوز لذلك الشخصفإ

، وكــذلك إىل أم الحــق التصــويت  متتلــكال، ســواء أكانــت املــ فئــة مــن أســهم رأس كــل إىل مــالكي الالئحــة،

 عـرض تقـديم  شريطة  ،يف الشركة املعروض عليها الامل رأسغري أسهم من ق التصويت حب تمتعأي فئة ت مالكي

 مسبقًا. الشأناهليئة يف هذا  تتم خماطبةن أ، واملال رأسختلفة من أسهم املفئات ال إىل متساور

 التزامات األشخا  اآلخرين (ب

 اتشـرك الأو  ينيرئيسال نيتابعمن ال، جيوز لكل من هذه املادة رة  أ(قباإلضافة إىل الشخص احملدد يف الف

 سـب ظـروف كـل   حب– عـرض تقـديم   ذلك الشخص، باالتفاق مع يتصرفونالذين تابعة جملموعة األشخا  ال

 .يف هذه املادة الواردةباملتطلبات  اإلخاللدون  -حالة

 الرابعة والعشرين للعرض االختياري مبوجب الفقرة  أ( من املادة الشروط واملوافقات (ج

 يف أي وقت.  عرضتقديم  هذه املادةالفقرة  أ( من  أحكام ألي شخص تنطبق عليهجيوز  (1
افقـة  دون مو - ال جيـوز لـه  فـ  ،عـرض تقديم عدم  تنطبق عليه أحكام هذه املادة شخصيف حال اختيار  (2

وذلك ملدة سنتني من تاريخ االستحواذ الـذي اسـتدعى تطبيـق هـذه      املسبقة وبالشروط اليت حتددها اهليئة

 :القيام بأي من اآلتي - املادة عليه

 .ذات العالقة املعروض عليها أسهم أخرى يف الشركةعلى ستحواذ الا أ.

 .ذات العالقة املعروض عليها يف الشركة هأسهممن التصرف بأي  ب.

 .ذات العالقة املعروض عليها لشركةإىل اعرض مقدم  بشأنالتعاون مع أي شخص آخر  ج.

  معصفقات اجل (د
باتفاق معه، الذين ميلكون  أو هلم القـدرة علـى    يتصرفونجيوز للشخص، جمتمعًا مع األشخا  الذين  (1

حواذ  مـن خـالل   الشركة املعروض عليهـا، االسـت  يف من حقوق التصويت أو أكثر %[ 30السيطرة على( ]

الشركة املعـروض عليهـا   إضافية يف ، أو عرض( على أسهم ةصفقة بيع وشراء خاصخالل السوق أو من 

دون أن يكـون ذلـك   %[ مـن حقـوق التصـويت يف الشـركة املسـتحوذ عليهـا       2تتجاوز ما نسـبته ] أن ال على 

الفقـرة  ج( مـن هـذه    الـواردة يف   الشخص واألشخا  الذين يتصرفون باالتفـاق معـه خاضـعني لألحكـام    

تفـاق  البا يتصـرفون جمموع ملكية ذلك الشخص  جمتمعًا مـع األشـخا  الـذين    يظل أن شريطة املادة ، 

%[ من حقـوق التصـويت يف الشـركة املعـروض عليهـا، وذلـك بعـد انتهـاء         50]أقل من بعد االستحواذ معه( 

 انطباق املدة. منقرار إعفاء اهليئة ة، أو املادهذه  ( من الفقرة  ج( من2الفقرة الفرعية   املدة الواردة يف
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، –  د( مـن هـذه املــادة   الفقـرة  أحكـام مبوجـب   – اذ علـى أسـهم إضـافية مـن ذات الفئـة     الجيـوز االسـتحو   (2

 عملية شراء.آخر أشهر من تاريخ  6من مرة واحدة خالل مدة أكثر 
على أي شراء إضايف ألسهم  تني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذه الالئحةتنطبق أحكام املاد (3

  .من هذه املادة  د( الفقرةمن ذات الفئة خمالف ألحكام 

 والعشرون: شرط القبول اخلامسةاملادة 

 –لغرض السيطرة  جيب يف أي عرض ،السادسة والعشرين من هذه الالئحةملادة االفقرة  أ( من مع مراعاة  (أ

لألسهم  املتمتعـة حبقـوق    -والعشرين من هذه الالئحة خاضع ألحكام املادتني الثالثة والعشرين والرابعة 

% 90الذي قد يؤدي يف حال قبوله بالكامل إىل امتالر العارض ألسهم تتمتع بنسبة تزيد علـى   –التصويت 

 أن ال - الشـركة املعـروض عليهـا(     مبـا يف ذلـك انـدماج    من حقوق التصويت يف الشركة املعروض عليها

عـرض غـري مشـروط بالنسـبة للقبـول، إال إذا اسـتحوذ العـارض أو وافـق علـى          يكون أو يتم اإلعالن عنه ك

 % من حقوق التصويت العائـدة 50االستحواذ  سواء مبوجب العرض أو غريه( على أسهم تتمتع مبا يزيد على 

 ألي فئة من فئات أسهم الشركة املعروض عليها.

كـان العـرض     إذاعلـى مـا    ني من هذه الالئحـة احلادية والثالثاملادة  مبوجبأي إعالن مقدم جيب أن ينص  (ب

مفتوحـًا   العـرض  زالإذا مـا  و ،غـري املشـروط   لن عـن القبـو  عَلوذلـك لـيُ  املطلـوب  ستوى القبول قد وصل إىل م

احملافظـة أو   العـارض إذا كـان يـتعني علـى    مـا   و(، للعرضاجلدول الزمين ًا وفق للقبول  إذا كان مسموح

 استحوذ العارض عن ما يقل  أن ال -وفقًا للفقرة  أ( من هذه املادة– جيبالذي  وض مستوى القبول يفخت

 حقـوق  مـن  ٪50للعرض أو غري ذلك( من أسهم حتمـل أكثـر مـن     وفقًا سواًءعليه   الستحواذأو وافق على ا

 (.عليها املعروض الشركة يف التصويت

لق بأسـهم اخلزينـة إىل أن يصـبح    فيما يتع لغرض السيطرة ًاال تقبل عرض أنروض عليها لشركة املعجيوز ل (ج

 للقبول.بالنسبة مشروط  العرض غري

 األخرى العروضالعشرون: و السادسةاملادة 

مـن هـذه الالئحـة     الثالثـة والعشـرين والرابعـة والعشـرين     تنياملـاد  أحكـام  جيوز للشخص الذي ال تنطبـق عليـه   (أ 

  حة.من هذه الالئ وفقًا لألحكام ذات العالقة يف أي وقت عرضأي تقديم 
ــى املوافقــات املتعلقــة   إال مشــروطًا  املــادةيكــون العــرض املقــدم وفقــًا هلــذه    أن الجيــب  (ب  حبصــول العــارض عل

باألسهم، اليت تـؤدي  مـع األسـهم املسـتحوذ عليهـا أو املتفـق علـى االسـتحواذ عليهـا مـن قبـل العـارض قبـل أو              
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ألسـهم تتمتـع مبـا يزيـد علـى نسـبة       باالتفـاق معـه(    يتصرفخالل العرض( إىل امتالر العارض  أو أي شخص 

 .أخرى الزمة لتنفيذ العرض(نظامية  وذلك يف حال عدم وجود أي موافقات  % من حقوق التصويت30

 :العرض اجلزئي (ج 
أن يعــرض ملســاهمي الشــركة    -املســبقة بعــد احلصــول علــى موافقــة اهليئــة    - وز ملقــدم العــرض جيــ (1

قـدم  مل الـيت ليسـت مملوكـة بعـد     شـركة اليف كـل( مـن أسـهمه       ولـيس شراء عدد معني املعروض عليها

 .معهم تفاقباال يتصرفون العرض أو األشخا  الذين

 العارضل وحصيف حال و. ةض اجلزئيواملادة على العرهذه ( من بنطبق شرط القبول الوارد يف الفقرة  ي (2

  -املسبقة بعد احلصول على موافقة اهليئة-جيوز له فقة أعلى من املخطط له ابتداًء، مستوى موا على

احلاليــة يف الشــركة املعــروض  ختصــيص األســهم ملــن وافــق مــن املســاهمني حبســب حصــص ملكيــتهم     

 يتصـرفون واألشـخا  الـذين    العـارض حصـول   إذا كـان ال يـؤدي إىل  عليها، وجيوز تقديم عـرض جزئـي   

  .عليها املعروض الشركة يف التصويت حقوق من ٪[50] أكثر من معه على باالتفاق

من ن والرابعة والعشرواملادة  نوالثالثة والعشراجلزئي ألحكام هذه الالئحة مبا يف ذلك املادة خيضع العرض 

 .هذه الالئحة

 بالعرض املتعلق العوضطبيعة : السابعة والعشروناملادة 

  ينقدالالعرض  (أ

لعارض  أو من امقابل مبل  نقدي يف الشركة املعروض عليها  من فئة األسهم يف حال شراء أسهم من أي فئة

ثـين عشـر شـهرًا السـابقة لفـرتة العـرض،       معـه( خـالل فـرتة العـرض أو خـالل اال     باالتفـاق   يتصرفأي شخص 

جيب أن يكون العرض املقدم لتلك الفئـة مـن األسـهم نقـدًا أو مصـحوبًا ببـديل نقـدي ال يقـل عـن أعلـى سـعر            

ثـين  باالتفاق معه( لألسهم من تلك الفئة خالل فرتة العرض أو خالل اال يتصرفدفعه العارض  أو أي شخص 

 عشر شهرًا السابقة هلا.
 اإلعفاء من أعلى سعر (ب

تطبيقه  عدمينبغي  (من هذه املادة الفقرة  أ(لغرض تطبيق  يلزم دفعه  أن أعلى سعررأى إذا –عارض لجيوز ل

 .بشأن السعر املعدل مناسبًا الختاذ ماتراه إىل اهليئةالتقدم  -حالة معينة يف
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 غري النقديالعرض  (ج

كامــل أو بشـكل  مقابــل غـري نقـدي    يشـمل  عـرض  تقـديم  هلــيجـوز  فكـان العـارض شـركة،     إذا (1

وفقــًا  (عليهــا املعــروضمســاهمي الشــركة إىل  مــن العــارض أســهم إصــدار  ذلــك يشــملو  زئــيج

 :للشروط اآلتية

عليهــا  املعــروضيف الشــركة  ذاتهــا مــن الفئــةمجيــع املســاهمني  العــارض عامــليأن جيــب  .أ

 .نفسها عاملةامل

أســهمًا يف شــركة  عليهــا املعــروضيف الشــركة  إىل املســاهمني العــارض تقــديم يف حــال .ب

الميكن تقييمه قياسًا على أسهم مدرجـة يف السـوق   نقدي الاملقابل غري كان أو  العارض

 تقــديم تقريــر علــى العــارض جيــب فإنــه، اهليئــةمــن  مقبــولآخــر أو أي ســوق أوراق ماليــة 

اإلعـالن  وجيب عليه  للعارض،من قبل املستشار املالي  للمقابل غري النقدي ًاتقييم يتضمن

 .للفقرة  و( من املادة السابعة والثالثني من هذه الالئحةوفقا  عنه

 جيــوز ال ،املــادة/ب( مــن الفقــرة  ج( مــن هــذه   1الفقــرة الفرعيــة    مــن الشــرط الــوارد يف  اســتثناًء (2

عرض غري نقدي يتكـون بالكامـل مـن    تقديم االقتصار على  (السوقأسهمه يف  املدرجة  عارضلل

ــروضالشــركة  ملســاهميصــادرة  أســهم ــا،  املع ــارض مــامل يكــن عليه ــادرًا الع ــى  ق ــاتعل أن  إثب

مـن حقـوق التصـويت يف     %(5نسـبة ال تقـل عـن      منفـردين أو جمـتمعني   ميلكـون  الذين  ساهمنيامل

ال تقـل عـن    مـدة العارض بيع أو التصرف بأسهمهم يف القد تعهدوا بعدم ( عليها عروضاملالشركة 

 .السوق األسهم يف تسجيل من تاريخ ًاشهر (12 

 وشروط التمويل  : الشروط غري املوضوعيةالثامنة والعشروناملادة 

املعروض  الشركة أو لعارضلموضوعية  غريقرارات لشروط تعتمد فقط على  عرضخيضع ال أن الجيب  (أ 

 .آلرائهمأن يكون حتقيق تلك الشروط خاضعًا  أو ، أو جملس إدارة أي منهما،عليها

 خيضع العرض لشروط متعلقة بالتمويل. أن الجيب  (ب 

  سهمهاألأكثر من فئة لديها  تقديم عرض لشركة : التاسعة والعشروناملادة 

 عــرضتقــديم يجـب  ف، الاملــ رأسهم أسـ أكثـر مــن فئـة واحــدة مــن   املعــروض عليهــا  كـان لــدى الشـركة   إذا (أ

 أنعلـى   ها  سواًء أكانت هذه الفئة تتمتـع حبقـوق تصـويت أم ال(   أسهم من فئات لكل فئة ميكن مقارنته( 

ألســهم غــري املتمتعــة حبقــوق لاملقــدم  عــرضاليكــون  أن الجيــب و مســبقًا. هــذا الشــأنيف  اهليئــة يـتم خماطبــة 
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املتمتعـة   ألسـهم لاملقـدم   عـرض ال يكـن  مل مـا  ،تلـك الفئـة  ل مـن القبـول   معـني  بـأي مسـتوى   ًامشروطالتصويت 

 ألسهم غري املتمتعة حبقوق التصويت.ل بنجاح العرض املقدم أيضًا حبقوق التصويت مشروطًا

 .قائمةخيار أو حقوق اكتتاب  حقوقمتتلك عليها  معروض على أي شركةتنطبق أحكام هذه املادة  (ب

 تضمنة شروطًا تفضيليةالصفقات اخلاصة امل :الثالثوناملادة 

مــع  اتاختــاذ ترتيبــدراسـته   أثنــاء أوخــالل فـرتة العــرض   (باالتفــاق معــه يتصـرف شــخص ي أو أ  عــارضللال جيـوز  

رتيبـات  ت ، أو االتفـاق علـى  عليهـا  املعـروض أسهم الشركة يف للتعامل  ترتيبعلى  أو االتفاقالتعامل املساهمني أو 

علـى شـروط    حتتـوي االتفاقـات   أوالتعـامالت   أوانـت تلـك الرتتيبـات    ك إذا، عـرض أي  تنطوي علـى املوافقـة علـى   

 .تفضيلية التشمل مجيع املساهمني

 القبول نتيجة: اإلعالن عن احلادية والثالثوناملادة 

 التوقيت واحملتويات (أ

ومبـا   مـن الوقـت املقـرر الفتتـاح السـوق      نصـف سـاعة  قبـل   العـرض  قبول نتيجةعن اإلعالن  العارضجيب على 

 عنه اإلعالنأو يتم  عرضبعد أن يصبح الاليوم التالي ، أو احملدد النتهاء العرض للموعداليوم التالي  تجاوزالي

اإلعـالن العـدد   حيـدد  أن  علـى  ،أو متديـده  العـرض  تعـديل ل اليـوم التـالي   لقبول، أوبالنسبة لبأنه غري مشروط 

 :وفقًا لآلتي يهاواحلقوق املرتتبة عللألسهم  اإلمجالي

 .عرضالقبول على بشأنها احلصول  اليت متألسهم ا (1

 .عرضقبل فرتة الللعارض اململوكة األسهم  (2

 .عرضخالل فرتة الاالستحواذ عليها اليت مت االستحواذ عليها أو االتفاق على األسهم  (3

 .ذات العالقة رأس مال أسهمفئات  املئوية لكل نسبال اإلعالنوجيب أن حيدد 

 اإلعالن عدمة على النتائج املرتتب (ب

بـأي مـن متطلبـات     (لقبـول ل بالنسـبة غـري مشـروط    عـرض الأن  أعلـن ذي الـ   العارض عدم التزاميف حال  (1

اهليئــة  قــررمل ت مــا ســحب قبولــه،أن ي عــرضال لب ــَق مســاهمي ألحيــق فإنــه ، مــن هــذه املــادة الفقــرة  أ(

 .خالف ذلك
، للهيئـة تعليـق   مـن هـذه املـادة   ب مبوجـب الفقـرة  أ(   اإلعالن املطلوبإصدار  العارضعدم التزام يف حال  (2

 .اإلعالن إصداريتم  عليها حتى املعروضإدراج الشركة 
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 بالقبولألخرى املتعلقة والصالحيات االوكاالت : استخدام الثانية والثالثوناملادة 

مــا يتعلــق فيعنــه  نيابــة وكيــل للتصــويتتعــيني  لعــرضا هكشــرط لقبولــ مــن مســاهم أن يطلــب لعــارضل ال جيــوز

أو اختاذ أي إجراء آخر يتعلق بتلـك   ،حقوق أخرى يطلب منه ممارسة أنأو عليها،  املعروضبأسهمه يف الشركة 

لصـاحل   وكالـة للقبـول ومـنح   بالنسـبة  لعـرض غـري مشـروط    ا أن بعد اإلعالن عن مامل يكن ذلك مطلوبًا، األسهم

 فيما يتعلق بنقل أسهم الشركة املعروض عليها.العارض 

 املتعلقة بالعرض : املعلوماتالثالثة و الثالثوندة املا

 ر العنايةامعي (أ

عـايري  مل ًامسـتوفي العـرض،  فـرتة  خـالل   صـدر  بـالعرض  متعلـق  وثيقـة أو بيـان   إعـالن أو أي يكـون   أنجيب  (1

لنظـام السـوق املاليـة ولوائحـه التنفيذيـة وقواعـد       وفقـًا   كما هو احلال يف أي نشرة إصـدار والعناية  الدقة

الشـــركة ن عــ  تســواء صــدر   ،عادلــة املعلومــات بطريقــة مناســبة و    تلــك  ، وأن تقــدم يل واإلدراجالتســج 

 .نييلاملا امهيمستشار أمالعارض  أماملعروض عليها 
أو تقريـر  نشـور خبصـو  عـرض حيتـوي علـى مشـورة أو رأي أو       املأو البيـان   اإلعالن أو الوثيقـة إذا كان  (2

علـى   يشـتمل ذلـك اإلعـالن أو الوثيقـة    يجـب أن  فرجيني، مـن قبـل مستشـارين خـا     همت إعدادمستقل تقييم 

نــص يفيــد بــأّن كــل األطــراف  كاملستشــارين املــاليني أو املــراجعني اخلــارجيني أو املقــيمني املســتقلني(     

( يف الوثيقـة  حيثمـا ينطبـق  تضمني مشورتهم أو تقريرهم أو رأيهـم   وافقوا  دون سحب هذه املوافقة( على 

 ياق املذكورين. ذات العالقة بالشكل والس

 الصحيحةغري البيانات  (ب

لغـــرض  مبــا يف ذلــك عــرض     حمتمــل  عــرض أو  أو انـــدماج  عــرض األطــراف املشــاركة يف أي    جيــب علــى  

 وأللمســاهمني  ضــلاًليكــون مقــد  عــدم إصــدار أي بيــان غــري دقيــق أو غــري صــحيح ومستشــاريهم  (الســيطرة

 .لسوقل

 وتوفريها واإلعالناتالوثائق توزيع  (ج

زويد اهليئة واملستشارين املاليني لألطراف ذات العالقـة بـالعرض بنسـخ مـن مجيـع الوثـائق واإلعالنـات        جيب ت

ــدعايات وأي مــواد مرســلة    ــالعرض وقــت إصــدارها.    إىل اإلعــالموال ــة ب ــائق   ويف حــال متعلق ــك الوث إصــدار تل

 ن املـاليني رياستشـ املإبـالغ  جيب  العمل العادية، أوقاتخارج والدعايات وأي مواد متعلقة بالعرض عالنات واإل

ن ستشـاري املاهليئـة و صـول  حلضـمان   كافيـة ال رتتيبـات الاختـاذ  يلـزم  و ،فـوراً  بـالعرض  ذات العالقةلألطراف 
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بـأي طـرف    اإلضـرار وال جيـوز   ،على تلك املواد بشكل مباشرالعالقة بالعرض  وياألطراف ذ ميعجل املاليني

 العرض. عن ديدةج معلومة بأي تزويده تأخري بسببمعين بالعرض 

 : املساواة يف توفري املعلوماتالرابعة والثالثوناملادة 

 املساواة يف توفري املعلومات للمساهمني (أ

مبــا يف ذلــك اإلعالنــات، والتصــرحيات، والعــروض، والنشــرات  بــالعرض املتعلقــةاملعلومــات تكــون  أنجيــب 

ــة   ــالعرض الشــركات ب واملعلومــات املتعلق ــة ب ــع املســاهمني  متاحــة جل ذات العالق قــرب وقــت ممكــن   أيف مي

أو  للعـارض لكرتونـي  املوقـع اإل  يفمبـا يف ذلـك النشـر     ،نفسـها  الطريقـة نفسـه وب بشكل متسـاو ويف الوقـت   و

( حيثمـا ينطبـق    مات املعلومات التنظيمـي خالل مزود خد من خالل السوق أو من أو اهالشركة املعروض علي

جيـب نشـر هـذه    ، تـداول لايـوم    حالة صـدور املعلومـات يف يـوم غـري    يفالتداول، ويف موعد ال يتجاوز نهاية يوم 

 بشكل فوري. صدورهابعد املعلومات 

 للعارضني املتنافسنياملساواة يف توفري املعلومات   (ب

مبـا يف ذلـك بيانـات      تتعلـق بـالعرض  ة أي معلومـ عند اإلعالن عن وجود عارض أو عارض حمتمل مت تزويـده بـ  

 بشكل فورينفسها و املعلوماتبحسن النية  آخر تملحمعارض  أوخر آعارض أي  تزويدجيب  ،(املساهمني

يف احلاالت اليت سبقها صدور إعالن عن وجود عارض أو عارض حمتمل ال تنطبق هذه املادة إال و عند طلبها.

 مت تزويده باملعلومات.

  اإلجراءات املثبطة: القيود على الثالثوناخلامسة واملادة 

 العامة للمساهمنيعية موافقة اجلم (أ

كــان لــدى  إذا أو قبــل تــاريخ العــرض  خــالل فــرتة العــرض   ،الجيــوز جمللــس إدارة الشــركة املعــروض عليهــا 

أي ، القيـام بـ  (احلـدو  وشيك  عرض حقيقيبوجود سبب جيعله يعتقد  املعروض عليهاالشركة  إدارةجملس 

 :(مسبقًا إبرامهمت ملزم ا نص عليه يف عقد باستثناء م   للمساهمني اجلمعية العامةاآلتي دون موافقة من 

 صدرة.مإصدار أو منح خيارات تتعلق بأي أسهم غري  (1

يف كتتاب ا حقوق أو أسهم إىلقابلة للتحول أي أوراق مالية  إصدار أوإنشاء ب أو السماح إصدار إنشاء أو (2

 أسهم.
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 قيمـة  ذات أصـول واذ علـى أي  ستحواذ، أو املوافقة على بيـع أو التصـرف أو االسـتح   االالتصرف أو  أو بيع (3

آلخـر قـوائم ماليـة أوليـة      وفقـا  عليهـا  املعـروض  الشـركة  موجـودات  صـايف  من ٪10أكثر من  مساوية أو

 .مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحد 

 إعادة شراء األسهم.  (4

 العادي للشركة. إطار النشاطعقود خارجة عن إبرام  (5

أو  أو االنــدماج عــرضمعلومــات عــن ال العامــة للمســاهمني   اجلمعيــةلعقــد أن تتضــمن مــذكرة الــدعوة   جيــب

 .احملتمل عرضال

 رسوم اإلنهاء (ب

بعـد   التفـاق عليهـا   ميكـن ا  ات الـيت رتتيبـ الرسـوم اإلنهـاء   يقصد ب ،هذه الالئحةأحكام لغرض تطبيق  (1

 اتلتــزم مبوجبهــ  الــيتوالشــركة املعــروض عليهــا    (أو العــارض احملتمــل  بــني العــارض   موافقــة اهليئــة( 

العــرض أو  يقــافإحــد  معــني مــن شــأنه عنــد وقــوع الشــركة املعــروض عليهــا بــدفع مبلــ  مــالي حمــدد 

توصـية جملـس إدارة الشـركة املعـروض      ال احلصـر، علـى سـبيل املثـال     ،ويشمل ذلـك  .هيف فشل التسبب

  .أعلىمنافس عرض قبول بعليها 

وجيـب   ،عـرض % مـن قيمـة ال  1نسبة  تتجاوز دودة وأن الأن تكون رسوم اإلنهاء املقرتحة بقيمة حم جيب (2

الرسـوم  تلـك   بـأن  كتابيًاللهيئة  التأكيدومستشارها املالي  املعروض عليهاعلى جملس إدارة الشركة 

رتتيبات املتعلقـة برسـوم   ال عن الكامل وجيب اإلفصاح ،يف الشركة املعروض عليها ملصلحة املساهمني

مـن هـذه    السـابعة عشـرة   املـادة  الفقـرة  هــ( مـن    مبوجـب املطلـوب  إلعالن يف او عرضالمستند يف  اإلنهاء

 .الالئحة

 حتديث سجل املساهمني عن عليها املعروض وليات الشركةؤ: مسالسادسة والثالثوناملادة 

حتـديث  مـن   بـالعرض للتأكـد   والسـوق مركـز اإليـداع    إشـعار  املعـروض عليهـا  جيب علـى جملـس إدارة الشـركة    

 .ذات العالقةللوائح لألنظمة واوفقًا  عرضال ةخالل فرتسجل املساهمني 

 العرض : مستندالسابعة والثالثوناملادة 

  والعرض املعروض عليهاالشركة و العارضاملعلومات املالية واملعلومات األخرى عن  (أ

 : مايلي تعديالت ملستند العرض(أي و   العرضجيب أن يتضمن مستند  (1
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بوجوب استشارة مستشار مالي مستقل مرخص لـه مـن اهليئـة يف    د يفييف مقدمة املستند  إيضاحًا .أ

 .العرض حال وجود شك حول
إن  ،هنيابـة عنـ   بتقـديم العـرض  الشـخص الـذي قـام    واملستند واسم العـارض وعنوانـه،    نشرتاريخ  .ب

 .وجد
دون ح أو إيضـاح مـا إذا كـان سـيتم حتويلـها بأربـا      و، العـرض  األوراق املاليـة موضـع  عـن   صياًلتف  .ج

 أرباح.
 إمجالي مبل  العرض املقدم.  .د
 .العرض لقبول تباعهاامجيع املستندات املطلوبة واإلجراءات الواجب عن  تفاصيل .ه
قفال لألوراق املاليـة املعروضـة   اإلقفال لألوراق املالية اليت سيتم االستحواذ عليها، وسعر اإلسعر  .و

السـتة   األشـهر  شـهر مـن   مـن كـل  يـوم األول  (، للعـرض مبادلـة أوراق ماليـة   نـدماج أو  الا  يف حال

 العــرضمســتند العــرض، ولليــوم األخـري الســابق لبــدء فــرتة   نشـر  السـابقة بشــكل مباشــر لتــاريخ 

 على أن يتم احلصول على أسعار األوراق املالية املدرجة  العرضمستند  نشروآلخر يوم متاح قبل 

يجب اإلفصاح عن املعلومات املتاحة ف ،مل تكن األوراق املالية مدرجةإذا ، والسوقيف السوق من 

املعلومـات، أو  هـذه  ومصـدر  وقيمتهـا،  املاضـية   الستةاألشهر عن عدد الصفقات اليت متت خالل 

 .أي من ذلك(تقديم إيضاح بعدم توافر 
  يف حـال اليت ستشارر فيها األوراق املاليـة اجلديـدة    العوائدتفاصيل الدفعة األوىل من األرباح أو  .ز

إىل  بالنســبةاألوراق املاليـة  تلــك أولويـة  وكيفيــة تصـنيف  ( عـرض مبادلــة أوراق ماليـة  أو ج نـدما الا

دخل الرأس املال و يفالعرض  قبول، ورأس املال واالسرتداد، وبيان يوضح تأثري العوائدأو  األرباح

األوراق املاليــة اجلديــدة غــري  كــونويف حــال  .لمســاهمني يف الشــركة املعــروض عليهــااملتحقــق ل

تفاصــيل  مجيــعتماثلــة مــع األوراق املاليــة املدرجــة يف الســوق، جيــب أن يتضــمن مســتند العــرض  م

 إىل اهليئـة  طلـب  تم تقـديم يأو سـ  مت تقـديم مـا إذا  يوضـح   ًااحلقوق املرتبطة بـاألوراق املاليـة، وبيانـ   

 .هاإلدراج
 (بالكامـل  عـرض  ال قبـول اإلشارة إىل تـأثري   جيبعرض مبادلة أوراق مالية، ندماج أو اليف حال ا .ح

 التقيـيم اليت ميكن أن تكون مهمة إلجراء  هلاعمأو هوأرباحالعارض أصول  يف لغرض السيطرة

 الصحيح للعرض.
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 بيانًا بالصيغة اآلتية: عرض ال جيب أن يتضمن مستند (2
 .هذاعرض ال حمتويات مستندوالسوق املالية السعودية أي مسؤولية عن  السوق املالية هيئةتتحمل "ال 

ا صـراحة مـن أي مسـؤولية مهمـا     مهينفس انتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلييأي تأكيد  قدمانوال ت

 ".جزء منهكانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذا املستند أو عن االعتماد على أي 
يف  ، أوشــركة غــري مدرجــة يف الســوق العــارض يف حالــة عــرض مبادلــة أوراق ماليــة الــذي يكــون فيــه    (3

 العــرض ن يتضــمن مســتندأجيــب  ،إىل االنــدماج لغــرض الســيطرةعــرض ال الــيت ســيؤدي فيهــا ال األحــو

  :مايلي
 وأالزكــاة قيمــة و وبعــده، الضــريبة وأالزكــاة  خصــمقبــل اخلســائر وصــايف األربــاح أو  املبيعــات .أ

 عوائــدالومبلــ  التوزيعــات  وإمجــالي ،األقليــةومصــاحل  ،ســتثنائيةابنــود أي و ،املدفوعــة الضــريبة

 .لثال  املاضية اليت نشرت فيها هذه املعلوماتااملالية ، وذلك للسنوات سهملكل رباح األو

 مت نشرها. مراجعةقوائم مالية خر آل وفقًاواخلصوم بيان باألصول  .ب

 مت نشرها. مراجعةقوائم مالية خر آل وفقًافرها اتو يف حال ةالنقدي اتالتدفق .ج

مت  مراجعة قوائم ماليةخر آل وفقًا رضاللع جاريركز املالي أو التمجيع التغريات اجلوهرية يف امل .د

 .ذلك أي من حصول معدبأو بيان يفيد  ،نشرها

قوائم مالية  أي أو ربعي إعالنأي شأن بأعاله   أ( الفقرةيف  إليها املشارالبنود املتعلقة بتفاصيل ال .ه

 .مراجعةقوائم مالية آخر نشر منذ  تصدر ةأولي

 .باالعتبار ثر التضخمأ ألخذمت تعديلها  أعاله أي مما ذكر بشأن ةأي معلوم .و

مبا  ،بتعديل البيانات تتعلق القوائم املاليةعلى ة يرئيس مالحظات وأياملهمة السياسات احملاسبية  .ز

بسـبب  البيانـات  مقارنـة   توإذا تعذر .باالعتبار خمالتضخذ أثر أي بيانات جرى تعديلها أليف ذلك 

يجب اإلفصاح عن ذلك وحتديد املبل  التقرييب للتفاوت النـاتج عـن   فياسة احملاسبية، تغري يف الس

 .التغري

 .ة املعروض عليها والعارضكو مساهمتهم يف الشر العارض إدارةأعضاء جملس  أمساء .ح

 .ةجاريوالت ةاملالي والتوقعاتالعارض  نشاططبيعة  .ط

خارج التابعة  هشركاتأو أي من  العارضه برمأ احملتويات األساسية لكل عقد جوهريبملخص  .ي

 يتضـمن  أنعلـى   ،فـرتة العـرض  السـنتني السـابقتني لبدايـة    خـالل   العـادي للشـركة   طار النشاطإ
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 أو أي  العارضها مبال  دفع وأي ،لتاريخ العقد، وأطرافه، وشروطه وأحكامهإيضاحًا امللخص 

 .عقد بناء على كل أو مت دفعها له من الشركات التابعة له(
حتديد ومصدر التمويل، و عرضكيفية متويل اللعلى وصف  العرض جيب أن حتتوي مجيع مستندات (4

سداد أو الأو  الرسومأن دفع  العارض قرر وإذا .التمويلرتتيب من يقوم بأو  نيياملقرضني الرئيس أمساء

الشــركة  لاعمــأيعتمد بدرجــة كــبرية علــى ســ غــري ذلــك( أومشــروط التــزام  تقــديم ضــمان عــن أي 

 .ذلكيفيد بعدم وجود بيان أو تقديم ، املزمع اختاذهاوصف الرتتيبات  يجبف ،املعروض عليها

حيتــوي علــى توصــية أو رأي    املعــروض عليهــا صــادر للمســاهمني يف الشــركة    مســتند أي كــان إذا (5

 يكــن صــادرًا عــن مليجــب أن يتضــمن املســتند، مــا ف، هعدمــ أو العــرض قبــولبشــأن مستشــار مــالي 

 علـى إصـدار املسـتند   عنهـا(   هتراجعـ وعـدم   املستشار املالي  مبوافقةيفيد  ًابيان ،نفسه ستشار املاليامل

 يف املستند. ينوالنص الوارداملتضمن توصيته أو رأيه بالشكل 
متعلقة بأوراق مالية سـيتم قبـول إدراجهـا يف السـوق، أو     عرض مبادلة أوراق مالية يف حال االندماج أو  (6

ألوراق املاليـة اجلديـدة   ا عـن ، فيجب إعـداد نشـرة   أوراق مالية مصدرة من شركة مدرجةتشتمل على 

بعـرض  اختاذ قرار تصويت مبين علـى علـم ودرايـة فيمـا يتعلـق       من مساهمي العارض نيلتوضح ومتك

الـيت ستنشـر وتقـدم مـن قبـل جملـس إدارة العـارض        -جيب أن تشمل النشـرة  و مبادلة األوراق املالية،

لتمكيــنهم مــن التصــويت علــى مقــرتح زيــادة رأس املــال للعــارض خــالل اجلمعيــة العامــة  هإىل مسـاهمي 

 مايلي:على وجه اخلصو   -األوراق املالية أو االندماج  عرض مبادلة لغرض

 املخاطر احملتملة املصاحبة للصفقة املقرتحة. .أ 
 ، مبا يف ذلك وصف لآلتي:الصفقةعن  ًاإجياز .ب 

 .لصفقةا هيكل .1
 .املقرتحة سدادكة املعروض عليها وطريقة اليم الشريتق .2
 .املوافقات الالزمة .3
 .العملية التاريخ املتوقع إلقفال .4
 (.إن وجدت مستحقات املوظفني  .5
  .يف اإلدارةمقرتح أي تغيري  .6
 .أي عضو جملس إدارة مقرتح .7

 :وخباصة، للصفقة املقرتحةدوافع العارض  .ج 
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 .املرتتبة على ذلك واملخاطر الفر اإلجيابيات والسلبيات و .1

 .الصفقةللتحقيق حبكم  قابلة تكونيعتقد أن  نتيجة عن التعاضدوصف ألي  .2
 ، مبا يف ذلك املعلومات التالية: عامة عن الشركة املعروض عليها والقطاع الذي تعمل فيه نبذة .د 

  منتجاتها. .1
 .مقرها .2
 .معلوماتها التارخيية .3
 .حجم مبيعاتها .4
 .حصتها يف السوق .5
  .لك احلصة املتوقعة هلا بعد إمتام صفقة االستحواذكذ .6

 لآلتي: ص املاليخلامل .ه 
صــايف الــربح، وبيعــات، لشــركة املعــروض عليهــا مبــا يف ذلــك امل لمجيــع البيانــات املاليــة  .1

 .املاضيةللسنوات املالية الثال   واألصول والتوزيعات

لربح، واألصول والتوزيعات مبا يف ذلك املبيعات، وصايف ا للعارض مجيع البيانات املالية  .2

 املاضية. للسنوات املالية الثال 
 . فوائد الصفقة حتليل  .3
 .(للحد املمكن  للشركة املعروض عليهاسهم ال رحبيةحتليل   .4
  للحد املمكن(.أو اخنفاضه قيمة السهم يف ارتفاع أثر الصفقة حتليل   .5
 واإلجراءات املستقبلية.النمو املتوقع   .6
 املراجعة بعد إغالق الصفقة املقرتحة.  النهائيةالقوائم املالية غري  .7

 املعلومات القانونية املتعلقة بالصفقة املقرتحة. .و 
 أي معلومات أخرى قد تطلبها اهليئة. .ز 

 -املوافـق لنظـام السـوق املاليـة ولوائحـه التنفيذيـة       -أن يكون طلب تسـجيل األسـهم اجلديـدة    جيب (7

 .ساهمنيإىل امل قبل تقدميه هليئةمن قبل ا ًامعتمد
 والتعامالتحصص امللكية  (ب

 :مايلي العرضمستند يبني جيب أن  (1

 عليها. املعروضيف الشركة  لعارضل جوهرية حصةوحجم أي  حصص امللكية .أ
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عــرض مبادلــة نــدماج أو الا يف حالــة  العــارض يف جوهريــة حصــةوحجــم أي حصــص امللكيــة  .ب

الـيت   املعـروض عليهـا   يف الشـركة جوهريـة   حصـة حصص امللكيـة وحجـم أي   و ،(أوراق مالية

 مصلحة فيها. العارض إدارةألعضاء جملس  يكون
عــرض مبادلــة نــدماج أو اليف حالــة ا  العــارضيف جوهريــة  حصــةوحجــم أي حصــص امللكيــة  .ج

الــيت  املعــروض عليهــايف الشــركة  جوهريــة حصــةحصــص امللكيــة وحجــم أي و( أوراق ماليــة

 .أمسائهممع ذكر  ،العارضباالتفاق مع  نيتصرفو أشخا أو يسيطر عليها  هاميتلك
عــرض مبادلــة نــدماج أو اليف حالــة ا  العــارضيف جوهريــة  حصــةوحجــم أي حصــص امللكيــة  .د

 الــيت املعــروض عليهــايف الشــركة  جوهريــة حصــةحصــص امللكيــة وحجــم أي ( وأوراق ماليــة

وذلك قبـل   اءلإللغبشكل غري قابل عرض الالتزموا بقبول  ا ميتلكها أو يسيطر عليها أشخ

 .ئهم، مع ذكر أمسامستند العرض نشر
عــرض مبادلــة نــدماج أو اليف حالــة ا  العــارضيف  جوهريــة حصــة وحجــم أيحصــص امللكيــة  .ه

 الــيت املعــروض عليهــايف الشــركة جوهريــة  حصــةحصــص امللكيــة وحجــم أي ( وأوراق ماليــة

 (تفــاق معــهباال يعمــلو شــخص  ألعــارض لــه مــع اشــخص يكــون ميتلكهــا أو يســيطر عليهــا 

من  التاسعة عشرة ادةامل ( من الفقرة  د( من3الفقرة الفرعية   يف إليهمن النوع املشار ترتيبات 

 .هذه الالئحة

يف حال عدم وجود حصص ملكية أو أسهم سيطرة على النحـو الـوارد يف أي مـن احلـاالت املـذكورة       (2

الفـرعيتني  د(   الفقـرتني  يف تنيملـذكور ااحلالتني  باستثناء ،العرض يف مستند ذلك بيانجيب  ،أعاله

  .لإللغاءترتيبات أو التزامات غري قابلة  إذا مل توجدمن هذه املادة  (1ب/  و هـ( من الفقرة

كـان هنـار   أسـواء    املـادة هـذه  مبوجب حصص ملكيته مطلوب اإلفصاح عن  شخص،قيام  ليف حا (3

حتـى  و العرض السابقة لفرتة شهرًاعشر  ثيناال خالل بالتعامل يف األسهم املعنية ،حالية أم ال(لكية م

 ذلــك مبــا يف  العــرضيف مســتند التعامــل تفاصــيل  بيــانيجــب فمســتند العــرض، نشــر الســابق ل يــومال

 .العرض يف مستند  ذلك بيانأي من هذه التعامالت، جيب يف حال عدم وجود و .(التواريخ واألسعار
 اخلاصة أو الشروط الرتتيبات (ج

أي اتفـاق أو ترتيـب أو تفـاهم     (أو عـدم وجـود   بيـان يوضـح وجـود    على العرض مستند  جيب أن حيتوي (1

وأي مـن أعضـاء    (باالتفـاق معـه   يتصـرف أو أي شـخص     مبا يف ذلك أي ترتيب تعويض( بـني العـارض  

يف جملـس   أو أي شـخص كـان عضـواً    احلـاليني  مسـاهميها جملس إدارة الشركة املعروض عليهـا أو  
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 نشـر مسـتند  ثين عشر شـهرًا السـابقة لتـاريخ    ض عليها أو مساهمًا فيها خالل االإدارة الشركة املعرو

 ألي من هذه االتفاقيات أو الرتتيبات أو املفاهمات.اجلوهرية ، وكذلك التفاصيل العرض

يف االسـتفادة    أو ال يرغـب(  العـارض  إذا يرغب على ماعلى بيان ينص  العرضجيب أن حيتوي مستند  (2

 من هذه الالئحة. للباب الرابع وفقًا اإللزامي كالتملممارسة حق  من

 الكفاية النقـدية تأكيد (د

علـى   العـرض ن حيتـوي مسـتند   أيجـب  ف نقـدي، بشـكل   تم سـداد قيمتـه  سيأو أي جزء منه  العرضكان  إذا

 بقيمة العرض. الكاملعلى الوفاء ة العارض يضمن قدرصادر عن بنك حملي  ضمان بنكي

 واملساهمني املسيطرين يف العارض م املستحوذ عليهااملالك النهائي لألسه (هـ

 السـيطرة علـى مـا   أشـخا  ميلكـون أو لـديهم     ووصـف ألي شـخص أ   علـى  العـرض مسـتند   حيتـوي جيـب أن  

توضـيح   كـذلك و، وإدارتهـا  توجيها قادرعلى أو عليها املعروض الشركة مال رأس من أكثر أو ٪[30]تهنسب

مـن   أي أشـخا  آخـرين   إىل ية مت االستحواذ عليها مبوجـب العـرض  أوراق مالحتويل أي  عّما إذا كان هنار

األوراق عن وتفاصيل  وجد(، إنذي عالقة   اتفاق أو ترتيب أو تفاهمأي  يفطراف األ، مع ذكر أمساء عدمه

أوراق ماليـة   وجـود أي  عدمببيان يفيد ، أو املعروض عليهااملالية اليت ميتلكها هؤالء األشخا  يف الشركة 

 .على ذلك النحومملوكة 
 ألوراق املالية غري املدرجةالقيمة التقديرية ل (و

 أو ،غري مدرجةبقاؤها وسيتم ، كعوض يف السوق يتضمن إصدار أوراق مالية غري مدرجةالعرض  إذا كان

هذه قيمة تقديرًا لالعارض قبل الحق من مستند أي و العرضمستند  ن يتضمنأيجب ف ،غري نقديأن العوض 

 .ماليمستشار  عن ًاصادرأي مقابل آخر غري نقدي أو  األوراق

 على عروض أخرى ال تنطبقمعلومات  (ه

مـن هـذه املـادة علـى      ( من الفقـرة  أ(  7( و 3/ح( و 1/هـ( و 1الفرعية   املعلومات الواردة يف الفقرات التنطبق

 .% من أسهم الشركة املعروض عليها30العرض اجلزئي ألقل من 
 

 املعروض عليها: تعميم جملس إدارة الشركة الثونالثامنة والثاملادة 

 اإلدارة لسجمرأي  (أ

  مبـا يف ذلـك أي   ،العـرض  رأيه علـى املسـاهمني بشـأن   تعميم  املعروض عليهاجيب على جملس إدارة الشركة 

إليـه مـن   دمت ُقاملشورة اليت  بتفاصيلاملساهمني يف الشركة نفسه إبالغ يف الوقت  جيب عليهو بديل، عرض
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عـاميم  ت جيـب أن تنشـر  و .مـن هـذه الالئحـة    الثامنـة عشـرة  املـادة   مبوجـب  املعيننياملستقلني  املاليني تشاريناملس

للفقـرة  وفقـا   اهليئـة وفقا للجدول الزمين لالستحواذ املعلن عنه من قبل  الشركة املعروض عليها إدارة جملس

 . ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة

 اخلاصة بالشركة وموظفيهاعارض ال عليها حول خطط الشركة املعروض إدارةجملس رأي  (ب

 (ب مبوجـب الفقـرة  أ( مـن هـذه املـادة     املطلـو   املعـروض عليهـا  الشـركة   إدارةجملـس  عميم تأن يتضمن جيب 

 .وموظفيها املعروض عليهالشركة اشأن ب العارض خطط حول - ذلك مناسبًا متى كان -رأيه 

  توالتعامال حصص امللكية (ج

للمسـاهمني خبصـو     املعـروض عليهـا  الشـركة   إدارةجملـس  عـن  صـادر  أول تعميم  يبنيجيب أن  (1

 :مايلي ،رفضه أم عرضعلى ال كان التعميم يوصي باملوافقةأسواء  ،العرض

 .العارضيف  املعروض عليهالشركة لجوهرية  حصةوحجم أي حصص امللكية  .أ

 جملس إدارة الشركة املعـروض عليهـا   ألعضاءجوهرية  حصةوحجم أي حصص امللكية  .ب

يكون ألعضـاء جملـس إدارة الشـركة    اليت  أو  العارضويف  املعروض عليهاالشركة يف 

 فيها(. مصلحة املعروض عليها 

 يف ويف العـارض   ،املعروض عليهـا يف الشركة جوهرية  حصةوحجم أي حصص امللكية   .ج

شــركة تابعــة  تســيطر عليهــاأو هــا متتلك ،ماليــة( أوراق مبادلــةعــرض  نــدماج أوالحــال ا

شـركة  لأو  املعـروض عليهـا  ، أو صـندوق تقاعـد تـابع للشـركة     املعـروض عليهـا  للشركة 

ميتلكهـا  ، أو لشـركة املعـروض عليهـا   ل مستشـار  ميتلكها أو يسيطر عليهاأو  ،تابعة هلا

 .مع الشركة املعروض عليها باالتفاق يتصرفشخص أي أو يسيطر عليها 
يف  ويف العـارض  ، املعروض عليهـا يف الشركة جوهرية  حصةحجم أي وحصص امللكية  .د

لـه  يكـون  شـخص  يسيطر عليهـا  ميتلكها أو ( مالية أوراق مبادلةعرض  أو ندماجالا حال

مـن النـوع    ترتيـب ( اباالتفـاق معهـ   يتصـرف مع الشركة املعروض عليها  أو مع أي شـخص  

  .من هذه الالئحةالتاسعة عشرة املادة ن ( من الفقرة  د( م3الفقرة الفرعية  يف املشار إليه 
عـرض   نـدماج أو ال يف حـال ا ويف العـارض   ،املعـروض عليهـا  يف الشركة حصص امللكية  .ه

صــلة  يذ دوقصــن ريملــدتقديريــة الســلطة ال أســاس تــدار علــى الــيت، ماليــة( أوراق مبادلــة

 ، ما مل توافق اهليئة على خالف ذلك.املعروض عليها بالشركة
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اخلاصـة،   ملكيـاتهم حصـص   يف شـأن  املعـروض عليهـا  إدارة الشركة اء جملس أعضنية  .و

 .أو رفضه عرضقبول المن حيث 

يف حــال عــدم وجــود حصــص ملكيــة أو أســهم ســيطرة علــى النحــو الــوارد يف أي مــن احلــاالت             (2

 .جيب بيان ذلك ،املذكورة أعاله

ــه     (3 ــوب اإلفصــاح عــن حصــص ملكيت ــام شــخص، مطل ــة  أو حصــص ملكي يف حــال قي ــه اجلوهري ت

 سواء أكان  املادة/ب( من الفقرة  ج( من هذه 1/أ( أو الفقرة الفرعية  1الفقرة الفرعية  مبوجب 

هنــار ملكيــة حاليــة أم ال(، بالتعامــل يف األســهم املعنيــة خــالل االثــين عشــر شــهرًا الســابقة لفــرتة  

 مبـا يف ذلـك    التعمـيم يجـب بيـان تفاصـيل التعامـل يف     ف، التعمـيم وحتى اليوم السابق لنشر  العرض

 .التعميم.التواريخ واألسعار(. ويف حال عدم وجود أي من هذه التعامالت، جيب بيان ذلك يف 

 حصــص ملكيتــه اجلوهريــةأو حصــص ملكيتــه مطلــوب اإلفصــاح عــن  شــخصأي قيــام  حــال يف (4

الفقـرة  ج(  /هــ( مـن   1/د( أو الفقرة الفرعيـة   1/ج( أو الفقرة الفرعية  1الفقرة الفرعية  مبوجب 

خــالل فــرتة  املعنيــةيف األســهم بالتعامــل حاليــة أم ال( ملكيــة كــان هنــار أ ســواء  املــادةمــن هــذه 

 مبـا   التعمـيم  يفذلـك  تفاصيل بيان يجب ف ،دارةإلجملس ا تعميمالسابق لنشر يوم الوحتى  عرضال

 يف التعميم. ويف حال عدم وجود مثل هذه التعامالت، جيب بيان ذلك .فيها التواريخ واألسعار(

 العقود اجلوهرية  (د

علـى   ،يصدر عن جملس إدارة الشركة املعـروض عليهـا  العرض أول تعميم للمساهمني خبصو   حيتويجيب أن 

أو أي مـن الشـركات التابعـة      املعـروض عليهـا  أبرمته الشركة  تويات األساسية لكل عقد جوهريباحململخص 

إذا كـان إمجـالي قيمـة     عـرض بدايـة فـرتة ال  ل السـابقتني  سـنتني ال خـالل خارج إطار النشاط العـادي للشـركة    (هلا

آلخر قوائم مالية أوليـة مفحوصـة   وفقا  من اإليرادات السنوية للشركة املعروض عليها،أو أكثر % 10تبل  العقد 

لتـاريخ العقـد، وأطرافـه،    علـى أن يتضـمن امللخـص إيضـاحًا      ،أو آخر قوائم مالية سـنوية مراجعـة  أيهمـا أحـد (    

( أو مت دفعهـا  ا أو أي مـن الشـركات التابعـة هلـ     الشركة املعروض عليهاها ت، وأي مبال  دفعشروطه وأحكامهو

 .بناء على كل عقد لشركات التابعة هلا(لا  أو هل
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  للفحص املستندات إتاحة :التاسعة والثالثوناملادة 

 للعـارض املوقـع االلكرتونـي   يف  كـذلك متاحـة  و متاحـة للفحـص   اآلتي بيانهااملستندات  نسختكون  أنجيب  (أ

املعـروض  أو تعمـيم جملـس إدارة الشـركة     العـرض نشـر مسـتند    تـاريخ مـن   ابتـداءً  والشـركة املعـروض عليهـا   

 :عرضوحتى نهاية فرتة ال عليها

املعـروض  الشـركة  وشخصًا اعتباريًا(  كونه يف حال  للعارضتأسيس العقد و أ يالنظام األساس (1

 مماثلة.رى أخمستندات  أيأو  عليها

الشـركة  و شخصًا اعتباريًا(  إن وجـدت(  كونه يف حال  لعارضل واملراجعة وحدةامل القوائم املالية (2

 لسنتني املاليتني األخريتني.ل ورةنشامل املعروض عليها

 عــنيف أي مسـتند صـادر    إليـه  اإلشـارة أو مسـتند آخـر مت عرضــه أو   تقـويم  أي تقريـر أو خطـاب أو    (3

 ا.مأو نيابة عنه املعروض عليهاالشركة و العارض

 املـادة  ( من الفقـرة  أ( مـن  5  الفقرة الفرعية يف إليهااملشار املوافقات اخلطية للمستشارين املاليني  (4

  .الالئحة هذهمن  السابعة والثالثني

 .عرضبقبول اللغاء غري قابل لإل ًاأي مستند يثبت التزام (5

 وفقـاً عـرض  اليف مسـتند   موضحةكانت هذه الرتتيبات  إذاعرض لا تمويلب املتعلقةالرتتيبات  وثائق (6

 .املادة السابعة والثالثني من هذه الالئحة( من الفقرة  أ( من 4للفقرة الفرعية  
 .لمماثخر آأو أي ترتيب  اإلنهاءمستندات رسوم  (7

ذي ميكن فيه فحص كان الاملأو تعميم جملس إدارة الشركة املعروض عليها العرض جيب أن يبني مستند  (ب

ــادة    املســتندات  ــرة  أ( مــن هــذه امل ــا يف الفق ــذي جيــب أن يكــون    ،املشــار إليه ــر وال ــارض أو  الرمســياملق للع

 الشركة املعروض عليها أو أي مكان آخر توافق عليه اهليئة.
مطلـوب عرضـه مبوجــب   -مـن كـل مســتند    نسـخة م يتقــد املعـروض عليهـا  الشــركة أو  العـارض جيـب علـى    (ج

 .طلبها عند منافس أو حمتمل عارض أي وأ اآلخر إىل الطرف-املادةهذه ( من الفقرة  أ
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 : توقعات األرباحاألربعوناملادة 

 العنايةمعايري  (أ

، مع االستعانة باالستشارة املهنية املتخصصة بعناية وحر  توقعات األرباح ذي العالقةأن يعد جملس اإلدارة جيب 

 أنتأكـد مـن   لا املستشـارين املـاليني  علـى  وجيـب   .اإلدارةى جملـس  علـ لتوقعـات  مسؤولية هذه اتقع و ،عند احلاجة

  .بعناية وحر  من جملس اإلدارة اإعدادهمت  توقعات األرباح

 االفرتاضات (ب

عنــد تضــمني توقعــات األربــاح يف أي مســتند موجــه للمســاهمني بشــأن العــرض، أو يف أي إعــالن صــحفي، جيــب     

 .توقعات األرباح عليها إيضاح االفرتاضات اليت مت بناء

 نشر توقعات األرباح (ج

 بيـان أو  نشر أول توقـع تضمن جيب أن يتضمن املستند أو اإلعالن، الذي مامل توافق اهليئة على خالف ذلك،  

خـالل فـرتة العـرض  أو يف     ،أوراق ماليـة مبادلـة  أرباح من قبـل الشـركة املعـروض عليهـا أو العـارض يف حـال       

 يلي:  ه فرتة العرض(، مامعتبدأ الذي  اإلعالن

، يـنص، يف معـرض رأيـه   الشركة املعروض عليها أو العارض  حيثما ينطبـق(  حسابات راجع ممن تقرير  (1

و يف حـال توقعـات األربـاح     .األسس املنصـو  عليهـا  بناء على  امت إعدادهاألرباح  بيانعلى أّن توقعات أو 

 متوافقة مع السياسات احملاسبية للشركة. ينص على أّن األسس احملاسبية املستخدمةعليه أن  ،فقط
 للشـركة املعـروض عليهـا أو العـارض  حيثمـا ينطبـق(       تقرير من املستشار املـالي  أو املستشـارين املـالني(    (2

  بعناية وحر .  تُأعّد، على أّن توقعات أو بيان األرباح  أو رأيهم( ينص، يف معرض رأيه

  

 لألرباح البيانات اليت سيتم معاملتها كتوقعات (د

 .متوقعة ًارباحأكما لو كانت جيب معاملة أي تقدير لألرباح لفرتة منتهية  (1
مت نشرها خالل فرتة اليت  راجعةاملرباح غري األأرقام  إعداد ذلك، جيبخالف ما مل توافق اهليئة على  (2

 :باستثناء مايلي، رباحوفق معايري توقعات األ عرضال

 قبل بدء فرتة العرض. نشرهامت اليت  املراجعةغري  األوليةأو  ويةالقوائم املالية السننتائج  .أ
ــائج لأي  .ب ــة ولوائحــه   متوافقــة مــع أحكــام   راجعــةقــوائم ماليــة أخــرى غــري م  نت نظــام الســوق املالي

 .التنفيذية
 الربع السنوي التالي( ألحكام هذه املادة. توقع أرباحكخيضع أي توقع لألرباح لفرتة حمددة   (3



 

51 

 

 

 .عرضبالنشر ضمان لألرباح يتعلق  قبلاهليئة  اطبةخمجيب  (4

 :  العرض وفوائد عوائد تعزيزبيانات  (5

وال  العوائــدجيــب علــى األطــراف ذات العالقــة بــالعرض، الراغبــة يف تقــديم بيانــات تتعلــق بتعزيــز   .أ

سـؤولية يف تلـك البيانـات يوضـح     املإخـالء   مـا يفيـد  ، وضـع  للعوائـد يقصد منها أن تكون توقعات 

بشكل صريح أنه جيب عدم تفسري البيانات املذكورة على أن أرباح األسهم ستكون أكرب من 

 تلك اليت مت حتقيقها يف الفرتة املالية السابقة.
اهليئـة مسـبقًا عنـد وجـود أي شـك يف بيانـات        خماطبـة ذات العالقـة بـالعرض   جيب على األطـراف   .ب

 .العرض فوائدبيانات و العوائد تعزيز

 األصولتقييم : دية واألربعوناحلااملادة

  تقرير التقييم (أ

 تقرير التقييمبيف وقت النشر  تأييدهاجيب  بالعرض، متعلقة غري ماديةأو  ماديةممتلكات  أصول تقييم عند

قيــيم. إيضــاح األســاس الــذي مت االعتمــاد عليــه يف الت و املتضــمن رأي مقــيم معتمــد مســتقل مــع ذكــر امســه، 

نشـر تقريـر    علـى   وعـدم تراجعـه عنهـا(    ذلك املقيمبيانًا يفيد مبوافقة ند التقييم مست يتضمن أنأيضًا جيب و

 .املعد من قبله التقييم

 سريان التقييم  (ب

وعنـوان   التقيـيم تـاريخ سـريان    ملـادة هلـذه ا وفقـًا   املعـد  املتعلـق بـالعرض   األصـول  تقيـيم  تقرير  جيب أن يتضمن

 التقيـيم  علـى أن التأكيـد   نفسـه  املقـيم يجـب علـى   فغـري حـديث،    التقيـيم كان  وإذاومؤهالته املهنية.  املقيم

 .يميجب حتديث التقوإذا تعذر إعطاء مثل هذا التأكيد، و، جوهري بشكل ًاخمتلفلن يكون احلالي 

 املعروض عليهاوتعميم جملس إدارة الشركة  العرضمستند  نشر :الثانية واألربعوناملادة 

  لعرضاملوافقة على مستند ا (أ
 إىل اهليئة للحصول على موافقتها عليه. العرضب على العارض تقديم مستند جي (1

 قبل موافقة اهليئة عليه. العرضال جيوز نشر مستند  (2
ــى   متــنح (3 ــا عل ــة موافقته ــاريخ   30مســتند العــرض خــالل     اهليئ ــًا مــن ت ــع املعلومــات   تســلم( يوم مجي

  واملستندات املطلوبة مبوجب هذه الالئحة.
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 ميكن أن ينتج عنه إخالل مصلحة املستثمرين أو قد اليكون يفاملقرتح  العرضأن اهليئة إذا رأت  (4

 مما يلي: ًاأي اختاذيجوز هلا ف أو لوائحه التنفيذية، بنظام السوق املالية
، مبا يف ذلك أن تطلب من الشخص املعين بـالعرض أو  ًاتراه مناسب جتري أي استقصاءأن  .أ

أسئلة اهليئة وشرح املسائل الـيت تـرى هلـا عالقـة      عنيئة لإلجابة من ميثله احلضور أمام اهل

 بالعرض.

ــالعرض أو     .ب ــب مــن الشــخص املعــين ب ــائق تقــديم معلومــات  األطــراف األخــرى  أن تطل أو وث

 إضافية أو تأكيد صحة املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها.

ــرار    .ج ــراه ضــروريًا وبشــكل م    ســبحبأن تؤجــل اختــاذ أي ق ــا ت ــن    م ــد م ــول إلجــراء مزي عق

 الدراسة والتحقق أو إلتاحة الفرصة لتقديم معلومات إضافية مطلوبة.

( مـن الفقـرة  أ( مـن    4بعد اختاذ اإلجراءات املنصو  عليها يف الفقـرة الفرعيـة     ،إذا قررت اهليئة (5

أو  غــري مصــلحة املســتثمرين  يفاليــزال  العــرضاملقــرتح بنــاء علــى مســتند  عــرض ال هــذه املــادة، أن

بعـد إعطـاء   -لهيئـة  لفـإّن  أو لوائحـه التنفيذيـة،    بنظـام السـوق املاليـة   ميكن أن ينـتج عنـه إخـالل    

علـى مسـتند    املوافقةبعدم  للعارض ًاإشعارأن تصدر  -العارض فرصة كافية لتقديم وجهة نظره

علـى أي عـرض آخـر مقـدم للشـركة املعـروض        ًاحظـر  املـذكور  اإلشـعار أن يشمل  وجيوز .العرض

 .تراه اهليئة مناسبذاتها، حبسب ما  بالشروطا عليه

( مـن الفقـرة  أ( مـن هـذه     5ليـه يف الفقـرة الفرعيـة     إاملشـار   اإلشـعار  جيب على العارض عند تسلم (6

 عـن ذلـك  واإلعـالن  العـرض   عروض عليها بعدم موافقـة اهليئـة علـى مسـتند    الشركة امل إشعار املادة

 .للجمهور

 عرض المستند نشر  (ب

الفقـرة   مبوجـب وفق اجلدول الزمين املقر من اهليئة  (و نيابة عنهأ من قبل العارض  العرضمستند جيب نشر 

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

 املعروض عليهالشركة اتعميم جملس إدارة  (ج

بشـأن   الشـركة  سـاهمي وصـيته مل تتعميمـه املتضـمن    نشـر  املعـروض عليهـا  الشـركة   إدارةجيب علـى جملـس   

( مـن الفقـرة  ج( مـن املـادة السـابعة      1الفقـرة الفرعيـة     مبوجـب لجدول الزمين املقـر مـن اهليئـة    وفقًا ل العرض

 .عشرة من هذه الالئحة
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 التغريات اجلوهرية (د

د (، بعـ حيثما ينطبقمامل توافق اهليئة على خالف ذلك، جيب على العارض أو الشركة املعروض عليها   (1

وحتـى نهايـة   ( حيثمـا ينطبـق  نشر مستند العرض األولي أو تعميم جملس إدارة الشـركة املعـروض عليهـا     

 : اآلتي عنفوري بشكل فرتة العرض، اإلعالن 

 منشور له عالقة بالعرض.إعالن أو أي مستند يف املعلومات املفصح عنها يف جوهرية أي تغريات  .أ 
اح عنها يف أي مستند مسبق أو إعالن منشور خالل اإلفص جيبأي معلومات جوهرية مستجدة كان  .ب 

 متاحة وقتها. تلك املعلومات فرتة العرض، لو كانت 
فـإن للهيئـة،    مـن هـذه املـادة،     د( ( مـن الفقـرة  1الفرعيـة    مبوجـب الفقـرة  مطلوبًا عندما يكون اإلعالن  (2

 ذلك، طلب مايلي:  إىلإضافة 
ات ذات العالقة إىل مساهمي الشركة املعـروض عليهـا   مبا فيه من املعلوم ذي العالقة إرسال املستند .أ 

 واألشخا  اآلخرين الذين هلم حق االطالع على املعلومات.
الشـركة املعـروض عليهــا  أو   مــوظفي إتاحـة املسـتندات مبــا فيهـا مـن املعلومــات ذات العالقـة ملمثلـي        .ب 

 أنفسهم يف حال عدم وجود ممثلني هلم(.للموظفني 
 من قبل اهليئة. على النحو املعتمدللعرض،  ًاحمدث ًامنيز جدواًل ينشر العارضأن  .ج 

 املستندات الالحقة (ه

إذا قام العارض أو الشركة املعروض عليها، بعد نشر مستند العرض األولي أو تعميم جملس إدارة الشركة 

يجب أن فنشر أي مستند الحق له عالقة بالعرض، ب( وقبل نهاية فرتة العرض، حيثما ينطبقاملعروض عليها  

حيتوي ذلك املسـتند علـى أي تغـريات جوهريـة يف املعلومـات  تتعلـق بالعـارض أو الشـركة املعـروض عليهـا أو           

أو اآلراء املفصح عنها يف أي مسـتند منشـور سـابقًا مـن قبلـه لـه عالقـة بـالعرض والـذي           النيةأو يف العرض(، 

 أي تغيري جوهري. يعّد جوهريًا يف سياق ذلك املستند، أو بيان ينص على عدم وجود

  عرضال توقيت: الثالثة واألربعوناملادة 

 فرتة العرض  (أ

املقـدم   لجـدول الـزمين  كـان معـداًل أم ال( مطابقـة ل   أ سواء  العرضبمجيع املدد املتعلقة كون ن تأجيب  (1

من هـذه   السابعة عشرة ملادة( من الفقرة  ج( من ا1للفقرة الفرعية   اهليئة وفقًا من واملعتمد من العارض
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أو يعلـن  العـرض  فيـه  ، واملوعـد الـذي يصـبح    متاحـاً ، مبا يف ذلك املدة اليت يكون العـرض فيهـا   الالئحة

 . لقبولنسبة للاغري مشروط بعنه بأنه 

نـه غـري مشـروط    أو يعلـن عنـه بأ  ن يصـبح العـرض   أفـال جيـوز   نظام املنافسة، لخاضعًا  عرضكان ال إذا (2

وفقًا للفقرة الفرعيـة  من اهليئة  املعتمدلعرض ل احملددة يف اجلدول الزمينلقبول بعد نهاية املدة النسبة لب

 .من هذه الالئحةاملادة السابعة عشرة  ( من الفقرة  ج( مني/1 

 ،عـرض ال جيـوز أن يصـبح هـذا ال   ف، حمددبعد يوم  عرضال فرتةيتم متديد  على أنه لن العارض نصإذا  (3

 قبول بعد ذلك اليوم.لل بالنسبةأنه غري مشروط  ن عنهلأو يع

 متاحــًاجيــب أن يبقــى  لقبــول،ل بالنســبةأنــه غــري مشــروط بأو يــتم اإلعــالن عنــه  عــرضيصــبح ال عنــدما  (4

كـان   وإذا .هذه الالئحـة  /ر( من الفقرة  ج( من املادة السابعة عشرة من1للفقرة الفرعية   وفقًاللقبول 

بيــان ذلــك  ةطيشــر العــرضفــرتة  متديــد زمفــال يلــمنــذ البدايــة،  لقبــولل بالنســبةغــري مشــروط  عــرضال

 .عرضيف مستند ال بشكل واضح

 لقبولبالنسبة لأنه غري مشروط ب عرضاإلعالن عن ال  (ب

 بالنسـبة أنـه غـري مشـروط    ب عـرض اليف آخر يوم ُيسمح فيه باإلعالن عـن  اإلعالن فورًا بعد إقفال السوق  جيب

بقــدر  يتضــمن اإلعــالن أنوجيــب  .هأو مت إلغــاؤ للقبــوبالنســبة لغــري مشــروط  عــرضكــان ال إذاعمــا  لقبــولل

يوضـح   بيانـاً و، مـن هـذه الالئحـة    احلاديـة والـثالثني   املـادة الفقرة  أ( من مبوجب  التفاصيل املطلوبة اإلمكان

 .العرض قبول نتيجة

 عرضمتديد ال (ج

 الحق.إقفال ريخ تا أي أو هإقفالمن تاريخ بشروطه يف اليوم األول الوفاء مل يتم  عرضمتديد اليلزم  (1
تقــديم بيــان يفيــد بــأن  أو ،ذكــر تــاريخ اإلقفــال التــاليإمــا  عــرضمتديــد اليتضــمن  إعــالنجيــب يف أي  (2

للفقــرة للقبــول وفقــًا  بالنســبةغــري مشــروط كــان العــرض  حتــى إشــعار آخــر إذا متاحــًاالعــرض ســيبقى 

 .من هذه الالئحة /ر( من الفقرة  ج( من املادة السابعة عشرة1الفرعية  

 جبميع الشروط األخرى احملدد للوفاءوقت ال (د

مـن اهليئـة    املعتمـد يف اجلـدول الـزمين    احملددة الفرتة خاللمنتهيًا  ُعّدال إوالعرض جبميع شروط الوفاء جيب 

 .من هذه الالئحة/ل( من الفقرة  ج( من املادة السابعة عشرة 1للفقرة الفرعية   وفقًا
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 قيمة العرض سداد (ه

للفقــرة الفرعيــة  مــن اهليئــة وفقـاً  املعتمـد احملـددة يف اجلــدول الــزمين  الفــرتة  خــاللقيمــة العـرض  ســداد جيـب  

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

  املعروض عليهاالشركة  إعالنات (و

 -ص الشـركة  أي معلومات جوهريـة جديـدة ختـ    عن اإلعالن املعروض عليهالس إدارة الشركة الجيوز جمل

 - األصـول أو اقـرتاح توزيـع األربـاح     تقيـيم  وأ، األسـهم  أربـاح  اتاألرباح أو توقع مبا يف ذلك نتائج التداول أو

/ز( مـن الفقـرة  ج( مـن املـادة     1للفقـرة الفرعيـة     مـن اهليئـة وفقـاً    املعتمديف اجلدول الزمين احملدد بعد اليوم 

بنشـر  نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذيـة   د متطلبات مبوجبيف حال وجوومن هذه الالئحة. السابعة عشرة 

الختـاذ مـا تـراه     وقـت أقـرب  يف  اهليئـة  إبـالغ  املعروض عليهاجملس إدارة الشركة جيب على  ،علوماتهذه امل

 .مناسبًا

  أثر اإلنتهاء  (ز

بأي قبول سابق متعلق رض املساهمني والعاوعدم إلزام عدم إمكانية قبوله الحقًا، نتهاء العرض يرتتب على ا 

 وجيب النص على هذا األثر يف مستند العرض. به،

 عرضالمراجعة : الرابعة واألربعوناملادة 

  ةاملعدلالقيمة يف األحقية  (أ

مــن ملســاهمي الشــركة املعــروض عليهــا  أقــل تفضــياًل تكــون شــروطه  أن الالعــرض  حــال تعــديل جيــب يف 

  .ةاملعدلالقيمة  يف احلق األصلي عرضين قبلوا الجلميع املساهمني الذ يكونوأن  ،سابقه

 الشروط اجلديدة للعرض  (ب

إذا كــان الغــرض مــن ذلــك تقــديم عــرض أفضــل أو لزيــادة   العــرض  يف شــروط جديــدةوضــع  لعــارضلجيــوز 

 .املسبقة على موافقة اهليئةاحلصول  شريطة ،قيمته

 القبول  سحب: حق اخلامسة واألربعوناملادة 
 

 مـن اهليئـة وفقـاً    املعتمـد ول الزمين يف اجلدلذلك  الوقت احملددخالل  سحب قبولهَقب َل العرض، ألي شخصجيوز 

 .من هذه الالئحة ( من الفقرة  ج( من املادة السابعة عشرةط/1للفقرة الفرعية  
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 تهااخنفاض عدد األوراق املالية للشركة أو زياد: السادسة واألربعوناملادة 

 تقديم عرضاملتطلبات احملتملة ل( أ

يف حال زيادة نسبة حقوق التصويت اململوكة ملساهم يف شركة مدرجة أسهمها يف السـوق  أو جملموعـة مـن    

لشـركة  ل ألوراق املاليـة فئـة معينـة مـن ا   ل اإلمجالياخنفاض العدد باالتفاق بينهم( نتيجة  يتصرفوناملساهمني 

 تنياملـاد فإنـه سـيتم تطبيـق أحكـام     ، (غـري ذلـك   أم هـا ئإلغا أماسـرتدادها   أمها ئشـرا  بإعـادة سواء  ألي سبب 

 .  حيثما ينطبق( من هذه الالئحة الرابعة والعشرينو الثالثة والعشرين

  ةالالحق اتستحواذاال (ب

املشـار إليـه يف الفقـرة  أ( مـن هـذه       لألسـهم  اإلمجـالي يف العـدد   خنفـاض الا بعـد  - خيضع مجيع املساهمني

 .أسهم الشركةعلى إضايف استحواذ بالعالقة عند القيام هذه الالئحة ذات ألحكام  -املادة 

 ؤهاأو شرااألوراق املالية من الشركة املعروض عليها اسرتداد  (ج

 باملعلومات املساهمني تزويد (1

للموافقـة علـى اسـرتداد     يف الشركة املعـروض عليهـا   دعوة النعقاد اجلمعية العامة للمساهمنياليف حال 

كـان هنـار سـبب جيعـل جملـس إدارة      وخالل فـرتة العـرض، أو قبـل تارخيـه      هائأسهم الشركة أو شرا

مـذكرة الـدعوة النعقـاد    يضـمن  أن  عليه يجبف، وشيك احلدو  حقيقيالشركة يعتقد بوجود عرض 

 .وشيك احلدو  حقيقيأو أي عرض أو االندماج  عرضمعلومات عن الاجلمعية 

 اإلعالن للجمهور (2

يف األوراق املاليـة ذات   التعامـل يشـمل   ،الالئحة هذهمن  نيانية والعشرالث املادةألغراض تطبيق أحكام 

اخليار ق حل ممارستهاأو  تهاحيازأو  هاأو شراء املاليةاسرتداد الشركة املعروض عليها أوراقها  العالقة

عقــب عمليــات   ذاتهــامــن الفئــة  املتبقيــة األوراق املاليــة كميــة وجيــب اإلفصــاح عــن إمجــالي     بشــأنها.

  داد أو الشراء.االسرت

 املعروض عليهااإلفصاح يف تعميم جملس إدارة الشركة  (3

ــا الشــركة  إدارةتعمــيم جملــس   يــنصجيــب أن   يف شــأنلمســاهمني ل املتضــمن توصــيته  املعــروض عليه

أو ادها اســرتدب الشــركة املعــروض عليهــا  قامــتالــيت  ذات العالقــة األوراق املاليــةكميــة  علــى العــرض

 ،تعمـيم جملـس اإلدارة  نشـر  السابق ليوم العشر شهرًا السابقة لفرتة العرض وحتى  ثيناالخالل  شرائها

 وكذلك تفاصيل هذا االسرتداد أو الشراء، مبا يف ذلك التواريخ واألسعار.
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 أو شراؤها العارضمن قبل األوراق املالية اسرتداد  (د

 اإلعالن للجمهور (1

التعامـل يف األوراق املاليـة ذات   يشـمل   ،الالئحة هن هذم نالثانية والعشري املادةألغراض تطبيق أحكام 

 .يف شأنهاأو ممارسة حق اخليار  اأو حيازته شراءهاأو ألي من أوراقه املالية  العارضاسرتداد العالقة 

 عرض الاإلفصاح يف مستند  (2

أو  هاسرتدااليت العارض باخلاصة  ذات العالقة األوراق املاليةكمية  على  العرضمستند  ينصن أجيب 

، العـرض نشـر مسـتند   السـابق ل يـوم  العشر شهرًا السابقة لفرتة العرض وحتى  ثيناالخالل قام بشرائها 

 وكذلك تفاصيل هذا االسرتداد أو الشراء، مبا يف ذلك التواريخ واألسعار.

 العالقةوي األطراف ذ عروض :السابعة واألربعوناملادة 

 عالقةي وذ ًاأطراف اليت تتضمن لعروضا متطلبات (أ

تنطبـق عليـه هـذه    تقديم عـرض  يف حال يعد العرض خاضعًا للشروط اإلضافية املنصو  عليها يف هذه املادة 

  .عالقة ذيطرف وجود مع الالئحة 

 عرضكشرط مسبق على ال نيموافقة املساهم (ب

علـى  عالقة، أن يكون مشـروطًا باحلصـول    ينطوي على وجود طرف ذيالذي قدم، املعرض ال يفجيب  (1

 هذه املادة. هددحت حبسب ما دينياملستقلني وغري املستف موافقة املساهمني

 :تياآل ،من هذه الالئحة السابعة عشرةوفقًا للمادة مت  اإلعالن عن أي عرض تضمني جيب أن (2

 وذطـرف   هأنـ ىل إاإلشـارة  مـع  ، (باالتفـاق معـه   يتصـرف أي شخص اسم و العالقة  ياسم الطرف ذ .أ

 عالقة.
كونه ل، مبوجب هذه الالئحة دينياملستقلني و غري املستف سيخضع لتصويت املساهمني العرضأن  .ب

 .عالقة يذينطوي على وجود طرف 
 يهتنن العرض سيأب ما يفيد عرضشروط التتضمن أن  ،عرضعلى أي  املادةيف حال انطباق هذه جيب  (3

ــاريخ إقفــال العــرض(    موافقــة أغلبيــة مســاهمي علــى  العــارضحــال عــدم حصــول   يف  ومبــا ال يتجــاوز ت

اسـتكمال  علـى  يف التصـويت يف اجلمعيـة العامـة     ،دينيستفاملستقلني وغري امل الشركة املعروض عليها

 .العرض
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يف حال للمساهمني  اجلمعية العامةنعقاد ال دعوةالب املعروض عليهاجملس إدارة الشركة جيب أن يقوم  (4

أن يرسـل  و ،سـهم الشـركة املعـروض عليهـا    أ كثـر مـن  % أو أ5الـذي ميلـك    العـارض ذلك من قبـل  طلب 

ونظــام الشــركات  يساســاأل لشــركةالنظــام  وفقــًاقــاد اجلمعيــة انع قبــل تــاريخ إىل املســاهمني ًاتعميمــ

 :آلتيةاملعلومات اعلى األقل يتضمن التعميم  أن على ،والئحة حوكمة الشركات
 .العرض من مستند نسخة .أ

، مبـا  املعـروض عليهـا  الشـركة  و العارضالعالقة يف كل من ي ف ذالية للطراحل امللكيةتفاصيل  .ب

 : يف ذلك

باالتفــاق  يتصــرفالعالقــة  أو أي شــخص  وأو يســيطر عليهــا الطــرف ذ  حصــص ميتلكهــاأي  . 1

 أو، معه(

 ها.ئخيار شراباالتفاق معه(  يتصرف أو أي شخص  للطرف ذي العالقةيكون . أن 2
لكــل طــرف ذي عالقــة وأي  الشــركة املعــروض عليهــا أوض يف العــاراملركــز الــوظيفي  تفاصــيل .ج

 . حيثما ينطبق(  شخص يتصرف باالتفاق معه
الـيت   (ا أو أي مـن تابعيهمـ   املعروض عليهـا الشركة أو  العارضاملالية يف  األوراقمشتقات تفاصيل  .د

 .وأي شخص يتصرف باالتفاق معه العالقة الطرف ذوالتزم بها 

 إذاومـا  العرض املقرتح بشأن  (العالقة يذطرف  باستثناء ال اإلدارةء جملس أعضا يوضح رأي ًابيان .ه

(، وأي شخص يتصرف باالتفاق معـه   خبالف الطرف ذي العالقة لمساهمنيل ومعقواًل عاداًلكان 

لطــرف ذي العالقــة أي دور يف لوأن أعضــاء جملــس اإلدارة توصــلوا إىل هــذا الــرأي دون أن يكــون  

 مستقل.وخمتص  مالي وصية بذلك من قبل مستشارذلك وأنهم قد تلقوا ت
يف اجتمــاع بــالعرض  الصــلة يالعالقــة بعــدم التصــويت علــى القــرار ذ يفيــد بتعهــد الطــرف ذي ًابيانــ .و

 على ذلك القرار. لن يصوتوا هباالتفاق مع يتصرفونالذين األشخا  وأن  اجلمعية العامة
العالقـة  ذي أصوات الطرف احتساب أكد من عدم الت إدارة الشركة املعروض عليهاجيب على جملس  (5

يف اجتمــاع اجلمعيــة العامــة    العــرضعنــد اختــاذ قــرار بشــأن     (باالتفــاق معــه  يتصــرفأي شــخص  وأ 

 .من هذه املادةمن الفقرة  ب( ( 4للمساهمني املنعقد مبوجب الفقرة الفرعية  

يشعر ، وجيب أن بعدم املوافقة عليه من اجلمعية العامة للمساهمني قرار عند صدوريعد العرض منتهيًا  (6

 .بذلك اهليئة العارض
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 الباب الثالث

 االندماج

 االندماجصفقات املادة الثامنة واألربعون: أنواع 

مع عدم اإلخالل بأحكام نظام السوق املالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، جيوز ألي شـركة الـدخول   

  يف صفقة اندماج من خالل أي من اآلتي:

 االندماج عن طريق الضم (أ

، سـواًء أكـان العـارض    العـارض من قبـل   دمج الشركة املعروض عليها مع كيان آخر عن طريق الضمنقد ت

 . شركة مدرجة أسهمها يف السوق أم غري مدرجة

 الشركة املعروض عليها اليت يتم ضمها من قبل شركة أخرى مدرجة (1

 يجـب أن يــتم ف، السـوق  ه يفأســهم املدرجـة  العـارض بــل إذا مت ضـم الشـركة املعــروض عليهـا مـن ق     أ.

حكـام  أل وفقـاً  العارض من قبل عروض عليهامساهمي الشركة املأسهم لشراء كل  عرض تقديم

مساهمي الشركة على  العارضديدة يف اجلسهم أليتم عرض اأن و ،هذه الالئحةمن  الباب الثاني

نظـــام الســـوق املاليـــة ولوائحـــه  ألحكـــام وفقـــًاوإصـــدارها هلم( املســـتحوذ عليهـــا  عـــروض عليهـــاامل

 .التنفيذية

/أ( من من الفقرة  أ( من 1املشار إليها يف الفقرة الفرعية   األسهمتبادل لعملية  اإلمتام الناجحعند  ب.

 الكيان  العارضشركة املعروض عليها إىل اليتم نقل أصول سصفقة االندماج،  متاموإ هذه املادة

أمـــا كمــا هــو،   ( الضـــام الكيــان   العــارض ويبقــى إدراج   ،الوجـــوديف  سيســتمر  والــذي ( الضــام 

 وفقـاً  السـوق  يفأسـهمها  إدراج  إلغـاء وسـيتم   فسـتزول  (ممواملضـ الشركة املعروض عليها  الكيان 

 .السوق املالية ولوائحه التنفيذية نظام ألحكام

 غري مدرجة الشركة املعروض عليها اليت يتم ضمها من قبل شركة (2

يجـب أن يـتم   ف، السـوق أسـهمه يف   غري مدرجـة  عارضالشركة املعروض عليها من قبل  إذا مت ضم أ.

للبـاب   وفقـاً  العـارض مسـاهمي الشـركة املعـروض عليهـا مـن قبـل       أسـهم  عرض لشراء كل تقديم 

ــاني ــأن و ،مــن هــذه الالئحــة  الث ــدة تم عــرض اي ــا    ألســهم اجلدي ملســاهمي الشــركة املعــروض عليه

نظام السوق املالية ونظـام الشـركات ولوائحهمـا     ألحكام وفقًام وإصدارها هل( املضمومالكيان  

 .التنفيذية
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/أ( من من الفقرة  أ( مـن هـذه   2املشار إليها يف الفقرة الفرعية   األسهمتبادل ل الناجح متامعند اإل ب.

 الكيـان   العـارض شـركة املعـروض عليهـا إىل    اليتم نقـل أصـول   سـ صـفقة االنـدماج،    متـام وإ املادة

فســتزول ( املضــمومالشــركة املعــروض عليهــا  الكيــان   أمــا ،يف الوجــود سيســتمر الــذي (الضــام

 .السوق املالية ولوائحه التنفيذية نظام ألحكام وفقًا السوق يفأسهمها  إدراجإلغاء وسيتم 
 يان قانوني جديدك إنشاءاالندماج عن طريق  (ب

 وشركة أخرى املعروض عليهاالشركة  هتندمج في كيان قانوني جديد إنشاءطريق مت االندماج عن  إذا (1

 عـرض اجلديـد تقـديم   الكيـان القـانوني   يجـب علـى   ف، الكيـان القـانوني اجلديـد    امعها يف هـذ  مندجمة

أن و ،مـن هـذه الالئحـة    الباب الثـاني حكام وفقا ألعليها  مساهمي الشركة املعروضهم أس كلشراء ل

الشـركة األخـرى   و عـروض عليهـا  لشـركة امل ملسـاهمي ا  الكيـان القـانوني اجلديـد   أسـهم يف  يـتم إصـدار   

مـا  ولوائحه ونظـام الشـركات   السـوق املاليـة  نظـام  وفقـا ألحكـام   وذلك  ،هذا الكيانيف  معها املندجمة

 .التنفيذية
 متـام وإ  ( مـن الفقـرة  ب( مـن هـذه املـادة     1املشـار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة      عروض لل متام الناجحعند اإل (2

ــتم حتويــل   إىل معهــا  املندجمــةاألخــرى والشــركة  عليهــا أصــول الشــركة املعــروض  صــفقة االنــدماج، ي

ــد  ــان القــانوني اجلدي ــان  الكي والشــركة األخــرى  ا الشــركة املعــروض عليهــ ســتزول و، (الضــام الكي

 وفقـاً  السـوق  يف أسـهم الشـركة املعـروض عليهـا     إدراجإلغـاء   وسـيتم  ،(ممواملضـ   الكياناملندجمة معها 

 .التنفيذية ية ولوائحهالسوق املال نظام ألحكام
أن يقـدم   السـوق ( الـذي يرغـب يف إدراج أسـهمه يف    الضـام  الكيـان   الكيان القانوني اجلديـد جيب على  (3

 .السوق املالية ولوائحه التنفيذيةنظام ألحكام  وفقًا إىل اهليئة جديدًا طلبًا

% من أسهم الشركة 100لـ وعرض مبادلة أوراق مالية  صفقات االندماج ضوابطاملادة التاسعة واألربعون: 

  املعروض عليها

عروض الاملنطبقة على - من هذه الالئحة الثاني الثاني من الباب الفصلاألحكام الواردة يف تنطبق  (أ 

% من أسهم الشركة 100وعرض مبادلة أوراق مالية لـ  على صفقات االندماج -لغرض السيطرة

 .إجراء التغيريات الالزمةمع  املعروض عليها 

/م(، 1/ل(،  1/ر(،  1/ي(،  1/ط(،  1/ح(،  1/ز(،  1/و(،  1الفقرات الفرعية  أحكام طبق ال تن (ب 

على صفقات االندماج وعرض  ( من الفقرة  ج( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة3  ،(2 ، /ن(1 

 % من أسهم الشركة املعروض عليها.100مبادلة أوراق مالية لـ 
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أسهم الشركة  % من100لـ وعرض مبادلة أوراق مالية  الالزمة لصفقات االندماج املادة اخلمسون: املوافقات

 املعروض عليها

ذو العالقة بصفقة االندماج أو عرض مبادلة أوراق مالية لالستحواذ على -ال جيوز أن يعلن العرض  (أ 

 ،لقبولبأنه غري مشروط فيما يتعلق با -كامل أسهم الشركة املعروض عليها مقابل أسهم يف العارض

أسهم تتمتع على غريه(  أممبوجب العرض إال يف حال استحواذ العارض أو موافقته على االستحواذ  سواًء 

 %[ من حقوق التصويت املخصصة ألي فئة من أسهم الشركة املعروض عليها.50]تتجاوز  حبقوق تصويت

املادة الثالثة والعشرين من هذه ( من هذه املادة والفقرة  ب( من 1الفقرة  مع عدم اإلخالل مبا نصت عليه  (ب 

كامل أسهم الستحواذ على عرض مبادلة أوراق مالية لأو صفقة االندماج  متامتنفيذ وإال جيوز  الالئحة،

يف اجلمعية العامة  على ذلك موافقة املساهمني إال بعدمقابل أسهم يف العارض  الشركة املعروض عليها

   .ها، ومبا يتوافق مع نظام الشركاتغري العادية للعارض والشركة املعروض علي
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 الرابعالباب 

 االستحواذ العكسي وفك االندماج 

 أحكام عامة :واخلمسون احلاديةاملادة 

 الصفقاتأو لتحديد ما إذا كانت الصفقة   ،جيب على الشركة املدرجة عند حساب النسبة املئوية (أ 

 معايريمجيع  تطبقأن  ،ب موافقة املساهمنييتطل فكًا لالندماج( تشكل استحواًذا عكسًيا أم املتعددة

 لقيمةأرقام منشورة  أحد باستخدام  ،لتكون املقام يف معدل النسبة املئوية القابلة للتطبيق، حتديد الفئة

اليت خضعت للمراجعة أو القوائم  األوليةيف آخر القوائم املالية  كما تظهرأو العائد أو األرباح  األصول

القيمة السوقية للشركة املدرجة يف وقت إعالن  باإلضافة إىل أحد ،أيهما  دققة،امل املالية السنوية

 حيثما ينطبق. ،(املتعددة الصفقاتأو الصفقة  

عند إجراء التقييم لتحديد ما إذا كان قد حد  تغيري جوهري يف الشركة  ،جيب على الشركة املدرجة (ب 

 :ة، مراعاة األمور اآلتيةاملدرجة نتيجة الصفق

 عن الصفقة يف االجتاه أو الطبيعة اإلسرتاتيجية ألعمال الشركة. الناتجلتغيري مدى ا (1

 ما إذا كانت أعمال الشركة املدرجة ستكون جزًءا من قطاع خمتلف بعد اكتمال الصفقة. (2

 عند اإلعالن عن االستحواذ العكسي تعليق اإلدراج احملتمل: واخلمسون الثانيةاملادة 

 :يف احلاالت اآلتية يئة يف أسرع وقت ممكنتتواصل مع اهلن جيب على الشركة املدرجة أ  (أ 

، ملناقشة مدى مالءمة تعليق الدراسةقبل اإلعالن عن أي استحواذ عكسي متت املوافقة عليه أو قيد  (1

 .التداول

 .تعليق التداولطلب غرض يف حالة تسرب تفاصيل االستحواذ العكسي، ل (2

 من احلاالت التالية: يف أي الدراسةيعترب االستحواذ العكسي قيد  (ب 

 لس إدارة الكيان املستهدف.مع جمالشركة املدرجة  تواصل (1

 فرتة حصرية مع الكيان املستهدف. يفالشركة املدرجة  دخول (2

 سواًء أكان ذلك بصورة حمدودة  الدراسة الالزمةإذن البدء يف تنفيذ إجراءات الشركة املدرجة إعطاء  (3

 أم غري حمدودة(.
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ال تكون هنار معلومات كافية و، معلومات عنه حواذ العكسي أو يف حالة تسربعند اإلعالن عن االست (ج 

ويتعذر على الشركة املدرجة تقييم وضعها املالي بدقة وإبالغ  ،متاحة للجمهور بشأن الصفقة املقرتحة

 .تعليق إدراج أسهم الشركةلهيئة ل فيجوز ،السوق وفًقا لذلك

اهليئة، بعد اقتنعت و املستهدف، الكيان عن كافيةمعلومات  املدرجة إعالًنا يتضمن الشركةإذا أصدرت  (د 

مع  فللهيئة أن تتفق ،حول الصفقة املقرتحة للجمهور متاحة كافيةمعلومات  ستتوافربأنه إعالن الشركة، 

 يف هذه املرحلة. التداولوقف  ضرورة عدم علىاملدرجة  الشركة

 شروطه: إعالن االستحواذ العكسي وواخلمسون الثالثةاملادة 

 االستحواذ العكسي القيام مبا يلي: طرف يف عند كونها املدرجة جيب على الشركة

إعالنات إتباعه بيف أقرب وقت ممكن بعد املوافقة على شروط االستحواذ العكسي و للجمهورعالن اإل (1

 مسألة واردة يف اإلعالن األصلي أو إذا ظهرت مسألة جديدة يف أيمتعلقة بأي تغيري مهم تكميلية 

مهمة كان يلزم ذكرها يف ذلك اإلعالن السابق وذلك يف حال ظهورها وقت إعداد ذلك اإلعالن. 

 وجيب أن يشتمل اإلعالن األصلي على ما يلي:

 .فيها اآلخر الطرفتفاصيل الصفقة، مبا يف ذلك اسم  .أ 

 األعمال املنفذة حسب صايف األصول حمل الصفقة أو باستخدامها.ببيان  .ب 

 (.العوضالشروط املتعلقة بأي ترتيبات الزمة بشأن تأجيل ذلك ه  مبا يف ومدى استيفائ العوض .ج 

 قيمة إمجالي األصول حمل الصفقة. .د 

 األصول حمل الصفقة.ب املتعلقةاألرباح  .ه 

 نتيجةيتوقع أن حتصل عليها الشركة  منافعأثر الصفقة على الشركة املدرجة مبا يف ذلك أي  .و 

 الصفقة.

 لس إدارة الشركة املدرجة.ملقرتحني جملاعضاء ألتفاصيل أي عقود خدمات ل .ز 

املعلومات املالية األولية يف السنوات الثال  األخرية املتعلقة بالكيان املستهدف الذي من املقرر  .ح 

 االستحواذ عليه بعد الصفقة.

 .املستهدف الكيان لتقييمومستقل  ومرخص له خمتصتعيني مقيم   (2
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موافقتهم املسبقة بشأن تنفيذ الصفقة يف اجتماع تزويد مساهميها بتعميم توضيحي واحلصول على   (3

حبسب أحكام نظام الشركات، وذلك بعد احلصول على موافقة اهليئة اجلمعية العامة املنعقد 

 .على نشر ذلك التعميم

 مبوافقة املساهمني. مشروطةلصفقة متصلة باالتأكد من أن تكون أي اتفاقية   (4

 االستحواذ العكسي اكتمالعند  : إلغاء اإلدراجواخلمسون الرابعةاملادة 

 .هاعندما تكمل الشركة املدرجة عملية االستحواذ العكسي، يتم إلغاء إدراج أسهم (أ 

اليت  – إمتام االستحواذ العكسي، فإنه جيب على هذه الشركة بعدإذا مت إلغاء إدراج الشركة املدرجة  (ب 

تطلبات املبعليها الوفاء كما جيب  ،التقدم من جديد بطلب إدراج أسهمها  – ترغب يف إعادة إدراج أسهمها

 .ذات العالقة باإلدراج الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية

 حتديد الفئة وحساب النسب املئوية معايري : تطبيق واخلمسون اخلامسةاملادة 

على  احلصول يستوجبمما  فكًا لالندماجأم  لتحديد ما إذا كانت الصفقة متثل استحواًذا عكسًيا (أ 

بالرجوع إىل النسب املئوية، تقوم الشركة املدرجة بتقييم حجم الصفقة مقارنًة حبجم  موافقة املساهمني

مقارنة احلجم باستخدام النسب املئوية الناجتة عن تطبيق حسابات  وتتمالشركة اليت تعتزم تأسيسها. 

 .من هذه الالئحة (1 حق يف املل وفقًا للتفاصيل الواردةحتديد الفئة على هذه الصفقة  معايري

أو غري مالئمة لنطاق أنشطة الشركة  غري اعتياديةنتيجة  النسبة املئوية أي من حسابات نتج عنإذا  (ب 

مبؤشرات أخرى مرتبطة باحلجم، مبا يف ذلك  واستبداهلااملدرجة، فيجوز للهيئة جتاهل عملية احلساب 

البديلة اليت تراها مالئمة إىل اهليئة  املعايري ن تقدم جيب على الشركة املدرجة أو اخلاصة بالقطاع. املعايري 

 للنظر فيها.

بني الوقت الذي تتم فيه مناقشة أية صفقة مع اهليئة  حيثما ينطبق( ووقت  ،إذا تغريت أي من النسب املئوية (ج 

إىل احلد الذي يتغري معه تصنيف الصفقة باعتبارها استحواًذا عكسًيا، فيجب على  ،اإلعالن عنها

جيب أن تلتزم الشركة املدرجة باملتطلبات ذات الصلة اليت و. بذلك التغري ركة املدرجة إبالغ اهليئةالش

 تسري على الصفقة وقت إعالنها.
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 الصفقات توحيد: السادسة واخلمسوناملادة 

سلسلة من الصفقات والتعامل معها كما لو كانت صفقة  توحيدجيوز للهيئة أن تطلب من الشركة املدرجة 

. ويف مثل هذه كانت تلك الصفقات مرتبطة ببعضهاأو  شهرًا 12 خالل دة وذلك يف حال اكتماهلا مجيعًاواح

توحيدها، وبأن األرقام م مبتطلبات التصنيف املتعلقة بالصفقة عند االلتزااحلاالت، جيب على الشركة املدرجة 

مراجعة أو القوائم  أوليةيف أحد  قوائم مالية  هي تلك األرقام املبينةاليت سيتم استخدامها لتحديد النسب املئوية 

 املالية السنوية املدققة، أيهما أحد .

 بالشركة املدرجة ةط املتعلقو: الشرالسابعة واخلمسوناملادة 

قد أكملت ثال  سنوات مالية كاملة  عملية فك االندماججيب أن تكون الشركة املدرجة الراغبة يف تنفيذ 

  .اجهاعلى األقل منذ تاريخ إدر

 : موافقة املساهمنيالثامنة واخلمسوناملادة 

% أو أكثر,  25املزمع  فك االندماجيف  هذه الالئحةمن ( 1 إذا بلغت أي من النسب املئوية الواردة يف امللحق  

موافقة مسبقة من مساهميها يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقد وفًقا على الشركة املدرجة احلصول على  فيجب

املقرتح االمتناع عن  فك االندماجوجيب على أي مساهم له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف  الشركات. لنظام

 التصويت على هذه الصفقة يف اجتماع اجلمعية العامة.

 : اللجنة املتخصصة واملستشار املاليالتاسعة واخلمسوناملادة 

الثامنة فقة املساهمني وفًقا للمادة اليت ختضع ملوا فك االندماجفيما يتعلق بأي صفقة من صفقات   (أ 

جملس  أعضاءعلى الشركة املدرجة إنشاء جلنة متخصصة  تتألف من  جيب، من هذه الالئحة واخلمسني

فك  صفقة ممن ليس هلم أي مصلحة جوهرية يف كليهماأو  نيمستقل آخرين أشخا إدارة مستقلَّني فقط و

عادلة  ذو العالقة فك االندماجبشأن ما إذا كانت شروط  للمساهمني االستشارة لتقديماملقرتح(  االندماج

 مساهميها.مجيع صب يف مصلحة الشركة املدرجة وت فك االندماج ت صفقةومعقولة وما إذا كان

تقديم خدمات استشارية لمن قبل اهليئة  مرخص لهمستقل  مالي مستشار نيالشركة املدرجة تعيجيب على  (ب 

الصلة عادلة  ذات فك االندماجصة واملساهمني عما إذا كانت شروط وتقديم توصيات إىل اللجنة املتخص

 مساهميها.مجيع و الشركة املدرجةيصب يف مصلحة فك االندماج هذا ومعقولة وما إذا كان 
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 : إصدار تعميم إىل املساهمني  الستوناملادة 

الثامنة ا للمادة اليت ختضع ملوافقة املساهمني وفًق فك االندماجفيما يتعلق بأي صفقة من صفقات  (أ 

املقرتح لتقدميه  فك االندماجتعميم بشأن  إعداد الشركة املدرجة جيب على، من هذه الالئحة واخلمسني

مدة ال تقل عن عشرة أيام قبل تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية  خاللإىل املساهمني ونشره وإتاحته للجمهور 

. وجيب أن يتضمن هذا التعميم على فك االندماجلى ع فيه يصوت فيه املساهمونسالذي  العالقةالعامة ذات 

 األقل ما يلي:

 املقرتح. فك االندماجمعلومات كافية بشأن  (1

فك من اللجنة املتخصصة تقدم فيه املشورة إىل املساهمني بشأن ما إذا كانت شروط  خطاًبا منفصاًل (2

وما إذا كان  هذه الالئحةمن  التاسعة واخلمسنيالصلة عادلة ومعقولة وفًقا للمادة  ذات االندماج

مساهميها، مع مراعاة توصيات مجيع يصب يف مصلحة الشركة املدرجة و فك االندماج هذا

 املستشار املالي املستقل.

املتخصصة واملساهمني بشأن ما  اللجنةمن املستشار املالي املستقل يتضمن توصياته إىل  خطاًبا منفصاًل (3

يصب يف  فك االندماج هذا عادلة ومعقولة وما إذا كان قةالعال ذات فك االندماجإذا كانت شروط 

 مساهميها.مجيع مصلحة الشركة املدرجة و

األسباب وراء ذلك الرأي  املشار إليهما يف الفقرة  أ( من هذه املادةاخلطابني و التعميمجيب أن يبني  (ب 

 .الرأي واالفرتاضات الرئيسية له والعوامل املأخوذة يف االعتبار عند تكوين

 تقديم طلب اإلدراج متطلب: والستون احلاديةملادة ا

اإلدراج يجب عليه استيفاء مجيع متطلبات ف، السوقيف  املنفك اندماجهإدراج الكيان  الرغبة يف يف حال

 مقدمي طلبات اإلدراج اجلدد. املطلوبة من( ينطبق حيثما  املنصو  عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية

 : متطلبات اإلدراج اخلاصةونوالست الثانيةاملادة 

إذا كانت أصوله وعملياته مماثلة إىل حد كبري السوق لإلدراج يف  مناسبًا املنفك اندماجهال يعد الكيان  (أ 

األعمال التجارية للشركة املدرجة أو  يف االعتبار خذاأللنظرياتها يف الشركة املدرجة القائمة، مع 

 ية لإلدراج.أو األسباب التجار املنفك اندماجهالكيان 
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 بعدجيب أن حتتفظ الشركة املدرجة مبستوى كاٍف من العمليات واألصول لدعم وضع إدراجها املستقل  (ب 

. وتكون الشركة املدرجة نفسها مطالبة باالحتفاظ مبستوى كاٍف من املنفك اندماجهإدراج الكيان 

 .ماجهاملنفك اندإىل حصتها يف الكيان  باإلضافة األصول والعمليات اخلاصة بها

واضح بني األعمال التجارية اليت حتتفظ بها الشركة املدرجة واألعمال  تفريقينبغي أن يكون هنار  (ج 

 .املنفك اندماجهاحتفظ بها الكيان  أو التجارية اليت نقلها

قادًرا على العمل بشكل مستقل عن الشركة املدرجة من خالل  املنفك اندماجهجيب أن يكون الكيان  (د 

دون احلاجة إىل أي دعم من الشركة املدرجة، باستثناء املستقلة دارية اإل هاقدراتو ةإدارتها التنفيذي

 املهام اإلدارية وغري اإلدارية. ملشاركةالرتتيبات الالزمة 

 فك االندماج: اإلعالن عن والستون الثالثةاملادة  

مبجرد تقديم طلب  جهاملنفك اندماعن طلب اإلدراج اخلا  بالكيان  اإلعالنجيب على الشركة املدرجة 

األجنبية أن جيري تقديم  أنظمة الدولةأجنبية(. وإذا اقتضت  دولةإىل اهليئة  أو ما يعادله يف أي  املكتملاإلدراج 

جيب على الشركة املدرجة اإلعالن للجمهور باعتزام تقديم طلب إدراج  بشكل سّري، فعندئذطلب اإلدراج 

ون اإلشارة إىل اسم تلك الدولة أو السوق اليت يعتزم الكيان املنفك الكيان املنفك اندماجه يف دولة أخرى د

 .اندماجه اإلدراج فيها
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 اخلامسالباب 

 تطبيق الالئحة 

 تنفيذ هذه الالئحةها عن ومسؤولياتاهليئة : صالحيات والستون الرابعةاملادة 

 :يف سبيل تطبيق أحكام هذه الالئحة القيام باآلتيللهيئة  (أ

بـاد   مب لـس إدارة كـل منهمـا   وأعضـاء جم  املعـروض عليهـا  الشـركة  و العارضالتزام ن التأكد م (1

 .هاوأحكامهذه الالئحة 

ا مـ تطبيقهللتأكـد مـن    ؛امـ عليهعليهـا واإلشـراف   املعـروض   الشركةو لعارضاسلوكيات مراقبة  (2

 .هاوأحكامهذه الالئحة باد  مل

اجلـدول الـزمين    اعتمـاد مبـا يف ذلـك    بـات، تطلووضـع امل األوامـر واإلخطـارات   والتوجيهـات  إصدار  (3

 التقيد مبباد  وأحكام هذه الالئحة. يساهم يفومبا  ،حدةعلى  عرضلكل 

إجـراء تتخـذه اهليئـة وفقـًا      يف شـأن أي قـرار أو  حيق ألي شخص خاضع هلذه الالئحـة تقـديم تظلـم إىل اللجنـة      (ب

 .ألحكام هذه الالئحة
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 السادس الباب

 النشر والنفاذ

 النشر والنفاذ: والستون اخلامسةاملادة 

  تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.
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 1امللحق 

 

 حتديد الفئة معايري

 

 

 حتديد الفئة: معايري ُيبني هذا امللحق 

 

 :حتديد األصول معيار .1

الصفقة على جمموع  حملحتديد األصول من خالل قسمة جمموع األصول اإلمجالية  معيار احتسابيتم 

ُمراجعة أو قوائم مالية سنوية  أوليةوفًقا ألحد  قوائم مالية ، اإلمجالية للشركة املدرجةاألصول 

 .أحد أيهما  ،مدققة

 :حتديد األرباح معيار .2

ــار   (أ  ــتم احتســـــاب معيـــ ــاح علـــــى األصـــــول         يـــ ــمة صـــــايف األربـــ ــاح مـــــن خـــــالل قســـ حتديـــــد األربـــ

 ة الصـــــــفقة علـــــــى صـــــــايف أربـــــــاح الشــــــركة املدرجـــــــة وفًقـــــــا ألحـــــــد  قـــــــوائم ماليـــــــ  حمــــــل 

 .أحد أيهما  ،ُمراجعة أو قوائم مالية سنوية مدققةأولية 

ذلك اندماج ما  يف شركة حمددة حتديد األرباح إذا مل يرتتب على استحواذ حصة معيارال يطبق  (ب 

 الكيان املستهدف.

 حتديد اإليرادات: معيار .3

 حملاألصول  حتديد اإليرادات من خالل قسمة إمجالي اإليرادات احملصلة من احتساب معياريتم  

مراجعة أو قوائم مالية  أوليةالصفقة على إمجالي إيرادات الشركة املدرجة وفًقا ألحد  قوائم مالية 

 .أحد أيهما  ،سنوية مدققة

 :العوضحتديد  معيار .4

من خالل قسمة املقابل  أي املبل  املدفوع للطرف املتعاقد يف الصفقة(  العوضحتديد  احتساب معياريتم 

إمجالي الرمسلة ويكون لرمسلة السوقية للشركة امُلدرجة  باستثناء أسهم اخلزينة(. على إمجالي ا
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السوقية هو متوسط سعر اإلغالق لألوراق املالية للشركة املدرجة أليام العمل اخلمسة اليت تسبق تاريخ 

 الصفقة ُمباشرة.

 :حقوق املساهمنيحتديد  معيار .5

ن خالل قسمة عدد األسهم املقرر إصدارها من جانب م حقوق املساهمنيحتديد  احتساب معياريتم  

 إن ُوج َد( على إمجالي عدد األسهم امُلصدرة للشركة امُلدرجة قبل الصفقة  كعوضالشركة امُلدرجة 

 مباشرة.

 

 

 

 

 


