اجلريدة الر�سمية العدد ()1293

الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال
قــــرار
رقــم 2019/2
ب�إ�صــدار الئحــة اال�ستحــواذ وال�سيطــرة
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن اال�ستحواذ وال�سيطرة على �أ�سهم ال�شركة امل�ساهمة العامة املدرجة فـي �سوق
م�سقط للأوراق املالية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدرفـي  3 :من رم�ضــان 1440هـ
املوافــــق  9 :من مايـــــــو 2019م

يحيـى بن �سعيـد بن عبـداللـه اجلابـــري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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الئحة اال�ستحواذ وال�سيطرة
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحك ــام هذه الالئحــة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل
منها :
الهيئـــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
ال�ســـــــوق :
�سوق م�سقط للأوراق املالية .
ال�شركــــة :
ال�شركة امل�ساهمة العامة املدرجة فـي ال�سوق .
ال�شركـــة ال�شقيقـــة :
املن�ش ـ�أة التي ت ؤ�ثــر عليهــا ال�شركــة فـيمــا يتعلــق بقراراتهــا املالية والت�شغيلية وفقا ملعايري
املحا�سبة الدولية لأغرا�ض تقدمي البيانات املالية .
ال�شركــــة التابعــــة :
املن�ش�أة التي ت�سيطر عليها ال�شركة فـيما يتعلق بقراراتها املالية والت�شغيلية  ،وفقا ملعايري
املحا�سبة الدولية لأغرا�ض تقدمي البيانات املالية .
اال�ستحـــواذ :
متلك �أ�سهم فـي ال�شركة .
ال�سيطــــرة :
عر�ض مقدم من �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين المتالك ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت لل�شركة  ،ويعد كل عر�ض الحق عليه عر�ضا مناف�سا له .
م�ستنــد العـــر�ض :
م�ستند يحتوي على جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بعر�ض ال�سيط ــرة  ،ويتم �إر�ساله
�إلى م�ساهمي املعرو�ض عليه من قبل مقدم العر�ض .
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ال�شخـــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري .
مقــدم العــر�ض :
�أي �شخ�ص يقدم عر�ض �سيطرة مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين .
املعــرو�ض عليــه :
مالكو �أ�سهم الت�صويت فـي ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  ،والذين يرتبط بهم
عر�ض ال�سيطرة فـيما عدا مقدم العر�ض .
اال�ستحواذ الإجباري :
ا�ستحـ ــواذ مقدم العر�ض على جميــع الأ�سه ــم املتبقــية لدى املعــرو�ض عليه بعد احل�ص ــول
على موافقة الهيئــة  ،وموافقــة حملــة الأ�سهــم بن�سب ــة ( )%90ت�سعني باملائــة من الأ�سهــم
امل�ستهدفة مع عدم احت�ساب الأ�سهم اململوكة ملقدم العر�ض � ،أو الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون
باالتفاق معه .
امل�ست�شـــار :
مدير الإ�صدار املرخ�ص له من قبل الهيئة  ،والذي يعني من قبل مقدم العر�ض .
امل�ست�شـــار امل�ستقـــل :
مدير الإ�صدار املرخ�ص له من قبل الهيئة  ،ويتم تعيينه من قبل املعرو�ض عليه  ،وقد يتم
تعيينه من قبل مقــدم العر�ض فـي حــال وجــود ت�ضــارب فـي امل�صالـ ــح مع املعرو�ض علي ــه ،
�أو فـي حالة ال�سيطرة العك�سية .
الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة :
الإعــالن للجمه ـ ــور فـي �صحيفتــني يوميتيــن على الأقــل  ،واح ــدة منهــما باللغـ ــة العربيــة
والأخرى باللغة الإجنليزية ليومني متتاليني .
ال�شخ�ص امل�شارك :
كل �شخ�ص له عالقـ ــة بعر�ض ال�سيط ــرة كمقـ ــدم الع ـ ــر�ض �أو املع ــرو�ض عليـ ــه �أو امل�ست�شـ ــار
�أو امل�ست�شار امل�ستقل �أو �أي �شخ�ص �آخر يبا�شر عمال من �ش�أنه الت�أثري فـي عر�ض ال�سيطرة
كمدقق احل�سابات �أو امل�ست�شار القانوين .
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ال�سيطــرة العك�سيـــة :
احلالة التي يقوم فـيها مقدم العر�ض بتقدي ــم ع ــر�ض لل�سيطرة على �أ�سه ــم الت�صوي ـ ــت
فـي �شركة املعرو�ض عليه عن طريق تبادل الأ�سهم  ،وفـي حال قبول عر�ض ال�سيطرة يكون
مل�ساهمي املعرو�ض عليه �أ�سهم ت�صويت فـي �شركة مقدم العر�ض .
الأقــــارب :
الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية .
ت�ضـــارب امل�صالـــح :
الو�ض ــع الذي يك ــون فـيه ال�شخــ�ص فـي مرك ــز ي�سم ــح له باحل�صــول على م�صلحة ومنفعة
�شخ�صية �أو مهنية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من خالل اطالعه على املعلومات التي
ح�صل عليها نتيجة وجوده فـي ذلك املركز .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة فـي احلاالت الآتية :
�أ  -متلك �أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ن�سبة تقل عن ( )%25خم�سة
وع�شريــن باملائــة من �أ�سه ــم الت�صوي ــت فـي ال�شرك ــة  ،والرغبـ ــة فـي اال�ستحــواذ
على ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة �أو �أكرث من �أ�سهمها .
ب  -متلك �أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائــة من �أ�سه ــم الت�صوي ــت فـي ال�شرك ــة  ،ويرغــب فـي اال�ستح ــواذ على �أ�سهـ ــم
الت�صويت فيها مبا يزيــد علــى ( )%2اثن ــني باملائـة كــل (� )6ستة �أ�شهـر مـن تاريـخ
�أول عملية �شراء .
ج  -متلك �أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين
باملائ ـ ــة من �أ�سه ــم الت�صوي ــت فـي �أي �شرك ـ ــة لها �سيط ــرة على ال�شركـ ــة  ،ويرغ ــب
فـي اال�ستحواذ على �أ�سهم الت�صويت فـي ال�شركة مبا يزيد على ( )%2اثنني باملائة
كل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �أول عملية �شراء .
املــادة ( ) 3
ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كل من متلك ن�سب ــة ( )%75خم�سـ ــة و�سبعي ــن باملائ ــة
�أو �أكرث من �أ�سهم �أي �شركة م�ساهمة عامة مدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية �أو �أي
�شركة لها �سيطرة على ال�شركة قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 4
يجب على ال�شركة فـي حالة رغبتها فـي اال�ستمرار ك�شركة م�ساهمة عامة �أن تتيح ن�سبة
( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من �أ�سهمها للأ�شخا�ص  -عدا �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
امل�ساهمة العامة �أو ال�شركات التابعة لها والأطراف ذات العالقة بهم  -من عامة اجلمهور ،
بحيث ال جتاوز ح�صة امل�ساهم الواحد ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم ال�شركة .
وتدخ ــل الن�سبــة التي متتلكهــا �صنادي ــق اال�ستثم ــار املطروح ــة لالكتــتاب العــام و�صناديــق
التقاعد التي تقل عن ( )%15خم�سة ع�شر باملائة فـي ن�سبة ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من �أ�سهم ال�شركة التي يجب �إتاحتها للجمهور .
املــادة ( ) 5
يجب على ال�شخ�ص امل�شارك فـي عملية اال�ستحواذ وال�سيطرة  ،االلتزام بالآتي :
�أ  -مراعاة �أق�صى معايري النزاهة وال�شفافـية .
ب  -تقدمي معاملة عادلة لكافة امل�ساهمني .
ج  -التحقق من عدم تقدمي املعلومات للم�ساهمني على �أ�سا�س انتقائي خالل عر�ض
ال�سيطرة .
د � -ضمان عدم ت�ضليل املتعاملني فـي ال�سوق من خالل املعلومات املن�شورة بوجود
�سوق ن�شطة للأوراق املالية اخلا�صة باملعرو�ض عليه �أو مقدم العر�ض �أو �أي �شركة
�أخرى معنية بعر�ض ال�سيطرة بطريقة يكون فـيها ارتفاع �أو هبوط �أ�سعار الأوراق
املالية م�صطنعا .
املــادة ( ) 6
يعترب فـي حكم الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق  ،الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باتفاقية
�أو ترتيب �أو تفاهم  ،بهدف احل�صول  -جمتمعي ــن �أو منفردي ــن  -على �أ�سه ــم الت�صويــت
فـي ال�شركة لأغرا�ض ال�سيطرة عليها .
ويعترب الوارد ذكرهم فـي البنود الآتية يت�صرفون باالتفاق  ،ما مل يثبت خالف ذلك  ،وهم :
أ�  -ال�شركة و�شركاتها ال�شقيقة والتابعة .
ب  -ال�شركة  ،و�أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أقاربهم .
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ج  -ال�شركة  ،و�أي �صندوق ا�ستثمار �أو �صندوق تقاعد م�ؤ�س�س من قبلها .
د � -أي �شخ�ص �أو �أي �شركة ا�ستثمــار �أو �صـ ــندوق ا�ستثم ــاري يدي ــر ا�ستثماراته بن ــاء
على تعليماته .
هـ � -أي �شخ�ص مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخري ــن ميتلك �أو ي�سيط ــر هو و�أقاربه -
جمتمعني �أو منفردين  -على ( )%20ع�شرين باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت
فـي �إحدى ال�شركات املحددة فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة .
املــادة ( ) 7
�إذا قدم مقدم العر�ض �أو املعرو�ض عليه �أو م�ست�شاروهــم �أو �أي �شخ ــ�ص �آخ ــر �أي معلومــات
�أو م�ستندات مطلوبة مبوجب هذه الالئحة تت�ضمن بيانا جوهريا غري �صحيح �أو م�ضلال
�أو يوجد به �إغفال جوهري � ،أو ال يحتوي على بيان يتعلق بتطور جوهري قبل �إغالق
العر�ض �أو انق�ضائه  ،فـيجب عليه القيام بالآتي :
�أ � -إخطار الهيئة فورا خطيا عن مثل هذه الت�صرفات �أو احلقائق .
ب  -الإف�صاح عن ذلك فورا لل�سوق .
املــادة ( ) 8
يجوز للهيئة �أن تطلب من ال�شخ�ص امل�شارك فـي عر�ض ال�سيطرة �أي بيانات �أو معلومات
تراها �ضرورية .
املــادة ( ) 9
يجوز للهيئة متديد الفرتات الزمنية املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة كلما ر�أت ذلك
�ضروريا  ،وذلك لغر�ض حتقيق عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 10
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة � ،إذا �صادف نهاية �أي ميعاد من�صو�ص عليه � ،إجازة ر�سمية ،
ميتد �إلى �أول يوم للتداول بعد انتهائها .
املــادة ( ) 11
للهيئة فـي حالة خمالفة �أحكام هذه الالئحة  ،اتخاذ الإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها
فـي قانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفـيذية .
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الف�صــل الثانــي
�إجراءات اال�ستحواذ وال�سيطرة
املــادة ( ) 12
يجــب علــى مق ــدم الع ــر�ض �أن يق ــوم مبراقبــة حرك ــة التــداول على �أ�سهــم املعــرو�ض عليه
فـي ال�سوق  ،و�أن يقوم بالإف�صاح لل�سوق حول ما �إذا كانت لديه رغبة فـي ال�سيطرة  ،وذلك
قبل التوجه �إلى جمل�س �إدارة �شركة املعرو�ض عليه  ،فور حدوث �أي ن�شاط غري اعتيادي
على حركة الأ�سهم املرتبطة بالعر�ض .
املــادة ( ) 13
ال يجوز ملقدم العر�ض �أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه �أن يقوم ب�أي خطوات لل�سيطرة
على ال�شركة خالل عام واحد بعد الإعالن عن عدم رغبته فـي القيام بعر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 14
يجب على �أي �شخ�ص يبدي رغبة مبفرده �أو باال�شرتاك مع �آخرين فـي تقدمي عر�ض
ا�ستحواذ و�سيطرة � ،أن يعني م�ست�شارا للقيام بالآتي :
أ�  -تقديـم م�شــورة متكــن الأ�شخــا�ص امل�شاركيــن فـي عر�ض اال�ستحــواذ وال�سيطــرة من
اتخاذ قراراتهم عن علم  ،ودراية .
ب  -ت�سهيــل عمليــة الت�شــاور والدرا�سـ ــة املبك ــرة مــع الهيئ ــة � -إذا لـ ــزم الأمـ ـ ــر  -لتمكي ــن
الأ�شخا�ص امل�شاركني فـي عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة من اتخاذ �إجراءات فورية .
ج � -ضمان توافق �أي طلب يتعلق بعر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة مع �شكل وم�ضمون
الطلبات املحددة فـي النماذج التي ت�صدرها الهيئة .
د  -التحق ــق من ق ـ ــدرة مقــدم عــر�ض اال�ستح ــواذ وال�سيط ــرة على تنفـيــذه بالت أ�كــد
من مالءته املالية  ،وقدرته على الوفاء بااللتزامات املالية املرتتبة على العر�ض .
هـ  -تقدمي �إ�شعار عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة عندما ين� أش� االلتزام .
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املــادة ( ) 15
يجب على مقدم العر�ض الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة فورا  ،و�إذا كان مقدم العر�ض �شركة
مدرجة فـي ال�سوق  ،فـيجب عليها بالإ�ضافة �إلى الإعالن الإف�صـاح عن ع ــر�ض ال�سيط ــرة
فـي املوقع الإلكرتوين لل�سوق .
املــادة ( ) 16
يجب على مقدم العر�ض بـعد الإعــالن عن عر�ض ال�سيطرة املن�صــو�ص عليــه فـي امل ـ ــادة
ال�سابقة � ،إر�سال �إ�شعار خطي قبل جل�سة التداول فـي ال�سوق �إلى كل من :
أ�  -جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة .
ب  -الهيئة  ،وال�سوق .
املــادة ( ) 17
يجب �أن يحتوي كل من الإعالن املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من هذه الالئحة  ،والإ�شعار
اخلطي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )16منها على الآتي :
أ�  -هوية مقدم العر�ض وكافة الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه .
ب � -أ�س�س حتديد �سعر عر�ض ال�سيطرة .
ج  -مقابل الأ�سهم والأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم �إذا كان بطريقة �أخرى
غري النقد  ،وكيفـية احت�سابه  ،وتقييمه .
د  -نوع و�إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت التي ميتلكها �أو ي�سيطر عليها مقــدم الع ــر�ض
�أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه فـي املعرو�ض عليه .
هـ  -تفا�صيل �أي اتفاقيات �أو تدابري �أو تفاهمات قائمة �أو حمتملة تتعلق ب�أ�سهم الت�صويت
امل�شار �إليها فـي الفقرة (د) من هذه املادة بني مقدم العر�ض �أو �أي �شخ�ص يت�صرف
باالتفاق معه  ،وامل�ساهمني فـي املعرو�ض عليه .
و � -شروط عر�ض ال�سيطرة مبا فـي ذلك ال�شروط املتعلقة بالقبول والإدراج وزيادة
ر�أ�س املال .
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املــادة ( ) 18
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة بعد ت�سلم الإ�شعار اخلطي ،
القيام بالآتي :
أ�  -الإف�صاح فور ت�سلمه الإ�شعار اخلطي عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق والإعالن لعامة
اجلمهور فـي ال�صحف اليومية خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من اليوم الذي مت
فـيه ت�سلم الإ�شعار اخلطي  ،على �أن يت�ضمن الإعالن املن�شور من قبل جمل�س �إدارة
املعرو�ض عليه  ،الآتي :
 - 1كافــة املعلوم ــات التي مت ت�سلمهــا من خالل الإ�شعــار اخلطــي  ،الوارد من مقــدم
العر�ض .
 - 2بيان ــا عم ــا �إذا كــان ملجلــ�س الإدارة الرغبــة ف ــي الطل ــب من �شخ ــ�ص �آخر تقدمي
عر�ض �سيطرة مناف�س من عدمه .
ب � -إر�سال الإعالن املن�صو�ص عليه فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة �إلى كافة م�ساهمي
املعرو�ض عليه خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم الذي مت فـيه ت�سلم الإ�شعار اخلطي .
املــادة ( ) 19
يجــب على جملــ�س �إدارة ال�شرك ــة املقــدم �إليـها عــر�ض ال�سيطــرة فـي عــر�ض اال�ستح ــواذ
وال�سيطرة بالن�سبة ملالكي الأوراق املالية فـيها  ،القيام بالآتي :
�أ  -عدم حجب املعلومات التي متكن مالكي الأوراق املالية من فر�صة اتخاذ القرار املنا�سب
ب�ش�أن عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة .
ب  -عدم اتخاذ �أي �إجراء �أو �أي قرار من �ش�أنه �إحبـاط مقرتح عر�ض اال�ستحــواذ وال�سيطرة
�أو �أي عر�ض مناف�س � ،أو حرمان مالكي الأوراق املالية من اتخاذ قراراتهم ب�ش�أن عر�ض
اال�ستحواذ وال�سيطرة .
املــادة ( ) 20
يجوز للهيئة �أن تطلب من مقدم العر�ض �أو جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض
ال�سيطرة �أو كليهما القيام بن�شر الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة ب�أي طريقة �أخرى تراها
الهيئة منا�سبة .
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املــادة ( ) 21
يجب على مقدم العر�ض تقدمي م�ستند العر�ض �إلى الهيئة خالل (� )4أربعة �أيام من تاريخ
�إر�سال الإ�شعار اخلطي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )16من هذه الالئحة  ،وذلك للح�صول
على موافقتها بعد �سداد ر�سم قدره خم�سة فـي الألف من �إجمايل القيمة ال�سوقية للأ�سهم
املطلوب ال�سيطرة عليها .
املــادة ( ) 22
يجب على مقدم العر�ض �أن يدرج فـي م�ستند العر�ض بيانا يو�ضح فـيه موافقة الهيئة عليه ،
وال تعترب هذه املوافقة تو�صية للمعرو�ض عليه بقبول عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 23
يجب �إر�سال م�ستند العر�ض الذي وافقت عليه الهيئة �إلى جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها
عر�ض ال�سيطرة  ،وم�ساهميه خالل ( )21واحد وع�شرين يوما من تاريخ �إر�سال الإ�شعار
اخلطي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )16من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 24
يجب على مقــدم العــر�ض �أن يق ــوم بت�ضميــن م�ستنــد العر�ض كاف ــة املعلوم ــات والبيانــات
املو�ضحة فـي النموذج الذي تعده الهيئة .
املــادة ( ) 25
يجب على جمل�س �إدارة مقدم العر�ض  -فـي حالة رغبته تقديـم عر�ض لل�سيطــرة العك�سيــة -
احل�صول على موافقة مالكي �أ�سهم الت�صويت لديه فـي جمعية عامة غري عادية  ،قبل
�إر�سال م�ستند العر�ض .
املــادة ( ) 26
يجب �أال يقوم مقدم العر�ض �أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه ببيع �أو حتويل �أ�سهم
الت�صويت لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة � ،أو �إبرام اتفاق �أو تدابري لتخفـي�ض
ملكية مقدم العر�ض �أو حقه فـي �أ�سهم الت�صويت لديها خالل فرتة العر�ض .
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املــادة ( ) 27
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة بعد �إبداء مالحظاته و�آرائه
على املعلومات املتعلقة بعر�ض ال�سيطرة � ،إر�سال النتائج على �شكل تقرير للمعرو�ض عليه
والهيئة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ ت�سلمه م�ستند العر�ض  ،ويجب �أن ي�شتمل التقرير
على �سبيل املثال  ،ال احل�صر  ،الآتي :
�أ � -أهداف مقدم عر�ض ال�سيطرة و�أي تغيريات جذرية �سيتم القيام بها فـي الأعمال
التجارية مبا فـي ذلك النية فـي ا�ستمرارية العمل  ،و�أي خطط لت�صفـية ال�شركة
املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو بيع �أ�صولها � ،أو القيام ب�أي تغيريات جذرية �إ�ضافـية
خا�صة بهيكلتها .
ب  -خط ــة مقــدم العـر�ض املعلنة ب�ش ـ�أن عمال ال�شركــة املقــدم �إليها عر�ض ال�سيطرة
وال�شركات التابعة لها .
ج  -مدى مالءم ــة عر�ض ال�سيطـ ــرة  ،مبا فـي ذلك دقة و�صحــة �أي معلومات تتعلق
مبقدم العر�ض الواردة فـي م�ستند العر�ض .
د  -الأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت لل�شركة املقدم �إليها عر�ض
ال�سيطرة � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 28
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة الإف�صاح عن كافة املعلومات
التي يحتاجها املعرو�ض عليه  ،وم�ست�شاروهم  ،والتي يتوقعون وجودها فـي التقرير بغر�ض
اتخاذ القرار املنا�سب من حيث قبول عر�ض ال�سيطرة � ،أو رف�ضه .
املــادة ( ) 29
يجب على �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة الذين لديهم ت�ضارب
فـي امل�صال ــح �أو لأي من �أقاربه ــم  ،االمتنــاع عن تقديــم �أي تو�صيــة فـيــما يتعل ــق بعر�ض
ال�سيطرة .
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املــادة ( ) 30
يكون جمل�س �إدارة املعــرو�ض عليه م�س�ؤوال �أم ــام م�ساهم ــي ال�شركـ ــة املقدم �إليه ــا عر�ض
ال�سيط ـ ــرة عن كافـ ـ ــة املالحظ ـ ــات والآراء واملعلوم ــات الــواردة �أو التي مت الإف�ص ــاح عنهــا
فـي التقرير .
املــادة ( ) 31
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أن يقوم بتعيني م�ست�شار
م�ستقل تتوافر فـيه ال�شروط الآتية :
أ� � -أال يكون مالكا لـ ( )%10ع�شرة باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت فـي مقدم العر�ض
�أو ال�شركــة املقــدم �إليها عر�ض ال�سيطــرة فـي �أي وقــت خ ــالل ( )12االثنــي ع�ش ــر
�شهرا ال�سابقة على بداية فرتة العر�ض .
ب � -أال تكــون لــه عالق ــة عمــل مع مقدم العر�ض �أو املعرو�ض عليه فـي �أي وقــت خـالل
( )12االثني ع�شر �شهرا ال�سابقة على فرتة العر�ض حتقق له �إيرادات �أو �أرباحا
بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة �أو �أكرث .
ج � -أال يكون له ممثل فـي جمل�س �إدارة مقدم العر�ض �أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض
ال�سيطرة .
د � -أال يكون م�شرتكا فـي متويل عر�ض ال�سيطرة .
هـ � -أال يكون من دائني مقــدم العــر�ض �أو ال�شركة املقــدم �إليها عر�ض ال�سيطرة بن ــاء
على �آخر ح�سابات مدققة �أو �آخر ح�سابات للإدارة �إذا كانت �آخر ح�سابات مدققة
قد م�ضى عليها �أكرث من (� )6ستة �أ�شهر .
و � -أال تكون له م�صلحــة مالي ــة فـي نتائ ــج عر�ض ال�سيط ــرة غري املح ــددة فـي الفق ــرات
من (�أ) �إلى (هـ) من هذه املادة .
ز � -أال يكون ملقدم العر�ض �أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة ممثل فـي جمل�س
�إدارة امل�ست�شار امل�ستقل .
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املــادة ( ) 32
يجب على امل�ست�شار امل�ستقل القيام بالآتي :
أ�  -تقدمي تقرير يت�ضمن �إقرارا ب�أنه م�ستقل  ،وال يوجد لديه ت�ضارب فـي امل�صالح .
ب  -تقدمي املالحظات والآراء والتو�صيات حول عر�ض ال�سيطرة عرب تقدمي تقرير
م�شـ ــورة م�ستقــل ملجل�س �إدارة ال�شرك ـ ــة املقـ ــدم �إليهــا ع ــر�ض ال�سيط ــرة والهيئ ـ ــة ،
وذلك خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض للمعرو�ض عليه .
املــادة ( ) 33
يجب على جملــ�س �إدارة مقدم الع ــر�ض القيام بتعيني م�ست�شــار م�ستقــل فـي حال ــة عر�ض
ال�سيطرة العك�سي .
ويجــب علــى امل�ست�شـ ــار امل�ستقـ ــل فـي هذه احلال ــة �أن يقوم ب�إ�ص ــدار تقري ــر م�ش ــورة م�ستق ــل
ملالكي الأ�سهم �أو الأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت ملقدم العر�ض وللهيئة
مت�ضمنا �آراء وتو�صيات جمل�س �إدارة مقدم العر�ض حول عر�ض ال�سيطرة �أو حالة ت�ضارب
امل�صالح وفق النموذج الذي تعده الهيئة .
املــادة ( ) 34
يكون امل�ست�شار امل�ستقل لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو مقدم العر�ض م�س�ؤوال
عن كافة املالحظات والآراء واملعلومات املف�صح عنها فـي تقرير امل�شورة امل�ستقل  ،كما يتعني
عليه االلتزام بالآتي :
�أ  -الإف�صاح عن كافة املعلومات التي يطلبها كل من جمل�س �إدارة وم�ساهمي كل
من مقدم العر�ض  ،وال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة ومالكي الأوراق املالية
القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت وم�ست�شاريهم �أو �أي منهم فـي تقرير امل�شورة
امل�ستقل بق�صد اتخاذ قرار  -عن علم ودراية  -حول مزايا قبول عر�ض ال�سيطرة ،
�أو رف�ضه .
ب  -ت�ضمني كافة املعلومات والبيانات ذات العالقة وفق املتطلبات الواردة بالنموذج
الذي تعده الهيئة فـي تقرير امل�شورة امل�ستقل اخلا�ص مبجل�س �إدارة ال�شركة املقدم
�إليها عر�ض ال�سيطرة .
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الف�صــل الثالــث
�شروط عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة
املــادة ( ) 35
ال يجوز ملقدم عر�ض ال�سيطرة �أن ي�سحب عر�ضه عند ح�صوله على موافقات ينتج عنها
متلك مقدم العر�ض وكافة الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه �إجماال ن�سبة ()% 75
خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت فـي ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة .
وفـي حالة عدم ح�صول مقدم العر�ض على هذه الن�سبة عند انتهاء فرتة العر�ض  ،له
االختيار بني �سحب العر�ض �أو االكتفاء مبا و�صل �إليه .
املــادة ( ) 36
تنق�ضي مدة عر�ض ال�سيطرة فـي حالة عدم ا�ستيفاء الن�سبة املحددة فـي امل ــادة ال�سابقة
قبل ال�ساعة ( )2 : 00الثانية م�ساء فـي اليوم ( )60ال�ستني لإر�سال م�ستند العر�ض �إلى
املعرو�ض عليه فـي ال�شركة املقدم �إليها العر�ض .
املــادة ( ) 37
يجوز لل�شخ�ص الذي قبل عر�ض ال�سيطرة �أن ي�سحب قبوله خالل فرتة العر�ض طاملا مل
يعلن مقدم العر�ض �أن ن�سبة القبول قد و�صلت �إلى ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث
من �أ�سهم الت�صويت .
املــادة ( ) 38
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة �أن يقدم عر�ض �شراء ب�سعر ال يقل عن �أعلى �سعر لل�سهم
دفعه خالل فرتة ( )6الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة لبدء فرتة عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 39
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة �أو �أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه �إذا �سبق له �شراء
�أو املوافقة على �شراء �أ�سهم لها حق الت�صويت لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة
خالل فرتة العر�ض مبقابل �أعلى من املقابل الوارد فـي م�ستند العر�ض  ،زيادة مقابل
عر�ض ال�سيطرة مبا ال يقل عن �سعر �أي �أ�سهم ت�صويت �سبق �شرا�ؤها قبل فرتة العر�ض .
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املــادة ( ) 40
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة � -إذا مت تقدمي �سعر لأ�سهم الت�صويت وفقا للمادة ال�سابقة -
�أن يعلن فورا فـي ال�صحف اليومية بالإ�ضافة �إلى الإف�صاح عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق
عن املعلومات الآتية :
أ� � -سعر العر�ض املعدل .
ب  -عدد �أ�سهم الت�صويت التي يتعلق بها عر�ض ال�سيطرة التي مت �شرا�ؤها �أو املوافقة
على �شرائها .
ج  -ال�سعر الذي مت دفعه � ،أو املوافقة على دفعه لل�شراء .
املــادة ( ) 41
يدفع مقدم عر�ض ال�سيطرة املقابل النقدي لقيمة الأ�سهم امل�شرتاة لكافة املعرو�ض عليه
الذين قبلوا عر�ض ال�سيطرة خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إغالق عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 42
يجب على مقدم العر�ض � -إذا كان املقابل يت�ضمن �أوراقا مالية �أو مزيجا من النقد والأوراق
املالية � -أن يحول املقابل لكافة الأ�شخا�ص الذين قبلوا عر�ض ال�سيطرة فـي ح�ساباتهم
لدى �شركة م�سق ــط للمقا�صــة والإيــداع خالل (� )14أربعــة ع�شــر يومــا من تاريــخ �إغ ــالق
عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 43
يجب على مقدم عر�ض ال�سيطرة �أن يقوم بدفع املقابل نقدا  ،وفـي حالة ت�ضمن عر�ض
ال�سيطرة تبادال لأوراق مالية  ،فـيجب �أن يكون اخليار النقدي متاحا للمعرو�ض عليه .
املــادة ( ) 44
يجب على مقدم العر�ض � -إذا عر�ض تبادل �أوراق مالية غري متداولة فـي ال�سوق كمقابل
لعر�ض ال�سيطرة � -أن يف�صح فـي م�ستند العر�ض عن القيمة العادلة للأوراق املالية غري
املتداولة بناء على تقييم من �شركة م�ستقلة معتمدة عامليا ملثل هذا النوع من الأوراق املالية .
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املــادة ( ) 45
يجب على مقدم العر�ض �إذا عر�ض تبادل �أوراق مالية متداولة فـي ال�سوق كمقابل لعر�ض
ال�سيطرة �أن تكون قيمة هذا املقابل على النحو الآتي :
�أ  -فـي حالة الأوراق املالية غري امل�صدرة  ،يكون ال�سعر ح�سبما هو معتمد فـي اجلمعية
العامة غري العادية مل�ساهمي مقدم العر�ض .
ب  -فـي حالـ ــة الأوراق املالي ــة امل�ص ــدرة  ،يتم ح�ساب ال�سعـ ــر مبتو�سـ ــط ال�سعـ ــر املرجــح
فـي ال�سوق فـي �آخر ( )5خم�سة �أيام تداول قبل تاريخ الإ�شعار اخلطي بتقدمي
عر�ض ال�سيطرة .
الف�صــل الرابــع
توقيت عر�ض اال�ستحواذ وال�سيطرة
املــادة ( ) 46
يلتزم مقدم العر�ض ب�أن يجعل عر�ض ال�سيطرة مفتوحا للقبول لفرتة ال تقل عن ()21
واحد وع�شرين يوما  ،وال تزيد على (� )74أربعة و�سبعني يوما من تاريخ �إر�سال م�ستند
العر�ض مل�ساهمي املعرو�ض عليه  ،وفـي حالة وجود عر�ض �سيطرة مناف�س خالل هذه املدة ،
تبد�أ مدة العر�ض الأ�صلي من تاريخ �إر�سال وثيقة عر�ض ال�سيطرة املناف�س .
املــادة ( ) 47
يجب على مقدم العر�ض فـي حالة تعديل عر�ض ال�سيطرة  ،القيام بالآتي :
�أ  -الإعالن عن هذا التعديل والإف�صاح عنه عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق مبا�شرة
قبل بداية جل�سة التداول التي تلي التعديل مبا�شرة .
ب � -أن يقدم �إ�شعــارا خطيــا بعـر�ض ال�سيطــرة املعدل للهيئ ــة ولكاف ــة املعرو�ض علي ــه ،
مبا فـي ذلك الذين قبلوا عر�ض ال�سيطرة الأ�صلي .
ج � -أن يبقي على عر�ض ال�سيطرة املعدل مفتوحا للقبول مدة ال تقل عن (� )14أربعة
ع�شر يوما �أخرى من تاريخ تقدمي الإ�شعار اخلطي املن�صو�ص عليه فـي الفقرة
(ب) من هذه املادة  ،وال تزيد على (� )74أربعة و�سبعني يوما من تاريخ �إر�سال
م�ستند العر�ض الأ�صلي مع حتديد تاريخ الإغالق التايل لعر�ض ال�سيطرة املعدل .
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املــادة ( ) 48
ال يجوز ملقدم العر�ض تعديل عر�ض ال�سيطرة الأ�صلي بعد اليوم ( )46ال�ساد�س والأربعني
من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض للمعرو�ض عليه  ،وال يجوز تقدمي عر�ض �سيطرة مناف�س
بعد انق�ضاء هذه املدة .
املــادة ( ) 49
يعترب عر�ض ال�سيطرة قد �أغلق قبل تاريخ االنتهاء املحدد فـي م�ستند العر�ض �إذا �أعلن
مقدم العر�ض تلقيه قبوال لكل �أ�سهم الت�صويت التي يتعلق بها عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 50
يجوز ملقــدم العــر�ض فـي يــوم �إر�سال م�ستنــد العــر�ض � -إذا ح�صل على ن�سبة قبــول ()%75
خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث من �أ�سهم الت�صويت فـي املعرو�ض عليه � -أن يجعل مدة
العر�ض مفتوحة مبا ال يزيد على (� )60ستني يوما من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض .
املــادة ( ) 51
يجب على مقدم العــر�ض � -إذا ح�صل على قبـ ــول بن�سبة ( )% 75خم�سـ ــة و�سبعي ــن باملائ ــة
�أو �أكرث خالل (� )46ستة و�أربعني يوما من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض � -أن يبقي العر�ض
مفتوحا ملدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما  ،وال تزيد على (� )60ستني يوما .
املــادة ( ) 52
يجب على مقدم العر�ض � -إذا ح�صل على ن�سبة قبول ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة �أو �أكرث
من �أ�سهم الت�صويت بعد اليوم ( )46ال�ساد�س والأربعني من تاريخ �إر�سال م�ستند العر�ض -
�أن يبقي العر�ض مفتوحا ملدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما  ،وال تزيد على (� )74أربعة
و�سبعني يوما .
املــادة ( ) 53
يجب على مقدم العر�ض �أن يعلن قبل نهاية عر�ض ال�سيطرة مبدة ال تقل عن (� )14أربعة
ع�شر يوما للمعرو�ض عليه � ،أن عر�ض ال�سيطرة ال يزال مفتوحا من خالل الآتي :
أ�  -الإعالن عن عر�ض ال�سيطرة لعامة اجلمهور .
ب  -الإف�صاح عن عر�ض ال�سيطرة عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق .

17

اجلريدة الر�سمية العدد ()1293

املــادة ( ) 54
يجب على مقدم العر�ض � -إذا كانت الأوراق املالية ملقدم العر�ض �أو املعرو�ض عليه متداولة
فـي ال�سوق � -إخطار الهيئة والإف�صاح عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق قبل جل�سة التداول
من �صباح يوم التداول التايل لليوم الذي مت فـيه �إغالق العر�ض � ،أو مت الإع ــالن عن �أنــه
قد ا�ستوفى ال�شروط � ،أو مت تعديله .
املــادة ( ) 55
يجــب �أن يت�ضمــن الإخط ــار والإف�ص ــاح امل�ش ــار �إليهما فـي املـ ــادة ( )54من ه ــذه الالئح ــة ،
البيانات الآتية :
أ� � -إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت التي مت تلقي قبول ب�ش�أنها .
ب � -إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت اململوكة من قبل مقدم العر�ض وكافة الأ�شخا�ص
الذين يت�صرفون باالتفاق معه .
ج � -إجمايل عدد �أ�سهم الت�صويت التي مت متلكها بعد تقدمي عر�ض ال�سيطرة وكافة
الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه .
املــادة ( ) 56
يجب على مقدم العر�ض � -إذا كانت الأوراق املالية للمعرو�ض عليه �أو مقدم العر�ض غري
متداولة فـي ال�سوق � -إخطار الهيئة  ،والإعالن فـي ال�صحف اليومية  ،قبل جل�سة التداول
من �صباح يوم التداول التايل لليوم الذي يتم فـيه �إغالق عر�ض ال�سيطرة � ،أو الإعالن عن
�أن العر�ض قد ا�ستوفى ال�شروط � ،أو �أنه مت تعديله  ،وعلى �أن يت�ضمن الإخطار والإعالن
البيانات الواردة فـي املادة ( )55من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 57
يجوز لأي �شخ�ص قبل عر�ض ال�سيطرة فـي حالة عدم التزام مقدم العر�ض باملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )55 ، 54من هذه الالئحة �أن ي�سحب قبوله فورا .
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الف�صــل اخلامــ�س
التزامات مقدم العر�ض
املــادة ( ) 58
يلت ــزم مق ــدم العــر�ض مبعامل ــة جميــع املعرو�ض عليه ــم  ،كل ح�ســب نــوع الورقــة املاليــة
التي ميتلكها  ،معاملة مت�ساوية دون تف�ضيل .
املــادة ( ) 59
يجب على مقدم العر�ض  -فـي حالة تقدمي عر�ض ال�سيطرة للح�صول على �أ�سهم الت�صويت
لدى ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  -تقدمي تعهدات كافـية ملالكي الأوراق املالية
القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ل�ضمان حماية حقوقهم .
املــادة ( ) 60
يجب �إر�سال م�ستند العر�ض �إلى مالكي الأوراق املالية القابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت
فـي وقت �إر�سال م�ستند العر�ض ذاته �إلى املعرو�ض عليه .
املــادة ( ) 61
يجب على مقدم العر�ض  -فـي حالة تقدمي عر�ض �سيطرة على �أكرث من فئة من فئات
الأوراق املالية  -تقدمي عرو�ض منف�صلة لكل فئة  ،كما يجب عليه �أن يذكر �إذا ما كان
يرغب فـي اللجوء �إلى اال�ستحواذ الإجباري من عدمه .
املــادة ( ) 62
يجب على مقدم العر�ض فـي حالة ح�صوله على ن�سبة قبول ( )%90ت�سعني باملائة من فئة
الأوراق املالية امل�ستهدفة  -بعد ا�ستبعاد ما �سبق له اال�ستحواذ عليه مبعرفته �أو بوا�سطة
�أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه فـي تاريخ عر�ض ال�سيطرة  -القيام بالآتي :
أ� � -إخطار الهيئة .
ب  -الإعالن لعامة اجلمهور فـي ال�صحف اليومية عن ن�سبة القبول .
ج  -الإف�صاح عرب املوقع الإلكرتوين لل�سوق .
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املــادة ( ) 63
يجب عل ــى مقــدم الع ــر�ض  ،وبعد احل�ص ــول على ن�سبة القب ــول املحــددة فـي امل ــادة ()62
من هذه الالئح ـ ــة � ،أن يتقدم بطلــب للهـيئ ــة للح�ص ــول على موافقته ــا على اال�ستحـ ــواذ
الإجباري على باقي �أ�سهم ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  ،مرفقا به بيانا يو�ضح
خطته بعد اال�ستحواذ الإجباري  ،وتوجهات ال�شركة والفرتة الزمنية الالزمة لتنفـيذها .
املــادة ( ) 64
يجوز ملقدم العر�ض  -فـي حالة ح�صوله على ن�سبة القبول املن�صو�ص عليها فـي املادة ()62
من هذه الالئحة فـي �أي وقت خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء هذه الن�سبة -
تقدمي �إ�شعار للم�ساهمني املعرت�ضني يبلغهم برغبت ــه فـي �ش ــراء �أ�سهمهـم وفقا لعر�ض
ال�سيطرة ال�سابق تقدميه لهم  ،وبال�شروط ذاتها .
املــادة ( ) 65
يجب على مقدم العر�ض بعد انق�ضاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الإ�شعار املحدد
فـي املادة ( )64من هذه الالئحة  ،القيام بالآتي :
أ�  -دفع قيمة �أ�سهم املعرو�ض عليه وفقا ملا ورد فـي م�ستند العر�ض .
ب  -قيام �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع بتحويل ملكية �أ�سهم ال�شركة املقدم �إليها
عر�ض ال�سيطرة �إلى مقدم العر�ض بعد قيامه بدفع قيمة تلك الأ�سهم وفقا ملا ورد
فـي م�ستند العر�ض .
املــادة ( ) 66
يجب على الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليهم فـي البنود التالية الإف�صاح من خالل امل�ست�شار
للهيئة وال�سوق قبل جل�سة التداول عن �إجمايل عدد وقيمة الأ�سهم �أو الأوراق املالية القابلة
للتحويل �إلى �أ�سهم ت�صويت لدى املعرو�ض عليه التي مت التعامل عليها حل�سابهم خالل
فرتة العر�ض :
أ�  -مقدم العر�ض و�أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه .
ب  -امل�ساهمني الذين تزيد ملكية كل منهم على ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم مقدم
العر�ض .
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ج � -أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شاغلي وظائف الإدارة التنفـيذية العليا لدى مقدم العر�ض .
د  -الأقارب  ،للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرات ( �أ  ،ب  ،ج) من هذه املادة .
املــادة ( ) 67
ال يج ــوز ملق ــدم العر�ض �أو �أي �شخــ�ص يت�صــرف باالتفــاق معــه �أن ي�سحـ ــب عر�ض ال�سيطـ ــرة
دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 68
ال يجوز ملقدم العر�ض وجميع الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه خالل ()12
االثنــي ع�ش ــر �شه ــرا من تاري ــخ ا إلعـ ـ ــالن عن �سح ــب ع ــر�ض ال�سيطــرة � ،أو انق�ضــاء مدتــه
�أو ف�شله � ،أن يقوم بتقدمي عر�ض �سيطرة على فئة الأوراق املالية ذاتها  ،والتي كانت �ضمن
عر�ض ال�سيطرة ال�سابق .
املــادة ( ) 69
يجب على مقدم العر�ض وجميع الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق معه تزويد الهيئة
�شهريا مبا يفـيد عدم زيادة �أ�سهم الت�صويت اخلا�صة بهم خالل ( )12االثني ع�شر �شهرا
التالية من تاريخ الإعالن عن �سحب عر�ض ال�سيطرة � ،أو انق�ضاء مدته � ،أو ف�شله .
املــادة ( ) 70
ال يجوز ملقدم العر�ض  ،و�أي �شخ�ص يت�صرف باالتفاق معه  -بعد جناح عر�ض ال�سيطرة -
خالل ( )6الأ�شهر ال�ستة الالحقة على �إغالق عر�ض ال�سيط ــرة  ،اال�ستح ــواذ على مزيــد
من �أ�سهم الت�صويت لل�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة ب�شروط �أف�ضل من عر�ض
ال�سيطرة ال�سابق .
الف�صــل ال�ســاد�س
التزامات ال�شركــة املقدم �إليها عــر�ض ال�سيطــرة
املــادة ( ) 71
يجب على ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو جمل�س �إدارتها �أن يقدم املعلومات ذاتها
التي يقدمها �إلى مقدم العر�ض �إلى �أي مقدم عر�ض �آخر عند طلب ذلك .
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املــادة ( ) 72
ال يجوز لأي ع�ضو فـي جمل ــ�س �إدارة ال�شركـ ــة املقــدم �إليه ــا عر�ض ال�سيط ــرة �أن ي�ستقي ــل
من من�صبه حتى يتم �إغالق عر�ض ال�سيطرة .
املــادة ( ) 73
ال يجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة اتخاذ �أي �إجراء �أو قرار ينتج عنه
�إحباط عر�ض ال�سيطرة �أو حرمان امل�ساهمني من فر�صة اتخاذ القرار ب�ش�أن مزايا عر�ض
ال�سيطرة  ،كما ال يجوز لهم اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
�أ� -إ�صدار �أ�سهم جديدة .
ب  -بيع �أي من �أ�صول ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة �أو اتخاذ �أي �إجراء يكون له
�أثر على ال�شركة �أو على �سعر �أ�سهمها فـي ال�سوق .
ج � -إبرام عقد �أو ال�سم ــاح ب�إبرام عق ــد ل�صالح ال�شرك ـ ــة املق ــدم �إليه ــا عر�ض ال�سيط ــرة
�أو بالنيابة عنه خارج ال�سياق االعتيادي لن�شاطها .
د  -بيع �أ�سهم خزينة فـي ال�سوق .
املــادة ( ) 74
يجب على الأ�شخا�ص املن�صو�ص عليهم فـي البنود التالية �ضرورة الإف�صاح خالل فرتة
عر�ض ال�سيطرة للهيئة وال�سوق وقبل جل�سة التداول عن �أي تغيري فـي ن�سبة متلك الأوراق
املالية فـي مقدم العر�ض �أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة  ،ويكون الإف�صاح امل�شار
�إليه فـي اليوم الذي يلي يوم �إبرام ال�صفقة املعنية  ،وهم :
أ�  -املعرو�ض عليه .
ب  -امل�ساهمون الذين تزيد ملكية كل منهم على ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم مقدم
العر�ض .
ج � -أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شاغلو وظائف الإدارة التنفـيذية العليا لدى مقدم العر�ض
�أو ال�شركة املقدم �إليها عر�ض ال�سيطرة .
د  -الأقارب  ،للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرات (�أ  ،ب  ،ج) من هذه املادة .
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