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العربية المتحدةدبي / دولة اإلمارات 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 األوراق هٌبات التحاد االستراتٌجٌة الخطة مهام بعض بتنفٌذ المكلؾ العمل فرٌق الدراسة هذه بإعداد قام

  داراتاال من وعدد لبلتحاد العامة األمانة مع بالتعاون ،2020 – 2016 لؤلعوام العربٌة المالٌة

 توضح الدراسة بهذه المتوفرة المعلومات بؤن علما. باالتحاد األعضاء العربٌة الرقابة بهٌبات تخصصةالم

 العمل بها الجاري العالمٌة والممارسات األعضاء لدى الشراء بقصد االستحواذ بعروض الخاصة التنظٌمات

 .2016 األول كانون/ دٌسمبر شهر ؼاٌة إلى المجال هذا فً

 

 

 العربٌة المالٌة األوراق هٌبات التحاد االستراتٌجٌة الخطة مهام بعض بتنفٌذ المكلؾ العمل فرٌق ٌتكون

 : من 2020 – 2016 لؤلعوام

 

 المنصب الجهة ممثل اسم الجهة الدولة

 والمستمبل االستراتٌجٌة إدارة مدٌر علً آل عثمان/ السٌد والسلع المالٌة األوراق هٌبة المتحدة العربٌة االمارات دولة

 المالٌة السوق هٌبة السعودٌة العربٌة المملكة
 خالد بن الرحمن عبد/ السٌد

 الدامر
 واالستحواذ  االندماج وحدة مدٌر

 بالهٌبة المفوضٌن مجلس ربٌس نابب ٌوسف علً/ الدكتور المالٌة واألسواق األوراق هٌبة السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الربٌعً سالم بن هللا عبد/ السٌد المال لسوق العامة الهٌبة ُعمان سلطنة
 وتطوٌر االستراتٌجً التخطٌط مكتب مدٌر

 األعمال

 المالٌة للرلابة العامة الهٌبة العربٌة مصر جمهورٌة

 الرحٌم عبد كنز مها/ السٌدة
 محمود

 االسواق لتنمٌة العامة االدارة عام مدٌر
 المالٌة

 عزت مٌنا/ السٌد
 للتشرٌعات العامة باإلدارة عضو

 الرلابٌة والتعلٌمات
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 المحتوٌات لابمة

 
 9 .................................................................................................................................................... ممدمة

 16 .............................................................................................................................................. التعرٌفات

 21 ........................................................................................................................................ تنفٌذي ملخص

 29 ................................................................... االستحواذ بمصد الشراء عروض شؤن فً العالمٌة الممارسات :األول الجزء

 30 ....................................................................................... االمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات االستحواذ عملٌات تنظٌم: أوال

 30 .................................................................................................................. االستحواذ عملٌات أسالٌب -1

 31 ................................................................................. ( الدمج أم شراء عرض) االستحواذ أسلوب اختٌار أسس -2

 32 ........................................................................................................... المناقشات او المفاوضات مرحلة -3

 33 ...................................................................................................................... الشراء عروض طرٌقه -4

 36 ................................................................................................................................. الدمج طرٌقه -5

 38 .................................................................................. العرض فً المشترى من مقدم كمقابل األوراق استخدام -6

 39 ................................................................................................. المستهدفة الشركة ادارة مجلس مسإولٌات -7

 SQUEEZE OUT ............................................................................. 40)  (شراء بعرض األقلٌة مساهمً إخراج -8

 42 ................................................................................... (خاصة الى عامة شركة من) خاص الى التحول قاعدة -9

 43 ...................................................................................................................... أخرى تشرٌعٌة أمور -10

 44 ....................................................................................................... االمرٌكٌٌن ؼٌر قبل من االستحواذ -11

 44 ............................................................................... االستحواذ بمصد الشراء عروض بشؤن االوروبٌة التعلٌمات: ثانٌا

 45 .......................................................................... : بها االلتزام ضرورة على التعلٌمات تإكد التً العامة المبادئ. 1

 45 ................................................................................................................................ التطبٌق نطاق. 2

 46 .......................................................................................................................... المقدمة االفصاحات. 3

 49 ..................................................................................................... واالجبارٌة االختٌارٌة الشراء عروض. 4

 52 ............................................................. العرض لسعر االدنى الحد وقاعدة العرض مقدم من المقترح المقابل طبٌعة. 5

 53 ................................................................. العدابً االستحواذ حاالت فً للشركات الدفاعٌة التدابٌر بشؤن التزامات. 6

 SELL OUT  SQUEEZE OUT ............................................... 55 , الشراء بعروض المرتبطة الحقوق من أخرى أنواع .7

 56 ............................................................................................................................ األخرى الضوابط .8

 60 ................................................................. المتحدة والوالٌات وبرٌطانٌا وسنغافورة كونج هونج تجارب بٌن ممارنة: ثالثا

 60 ......................................................................................................... سٌطرة حصة على الحصول طرق .1

 61 ...................................................................................................... االستحواذ عملٌات فً الفاصلة النسب. 2

 62 .................................................................................................................. المرتبطة االطراؾ تعرٌؾ. 3

 64 ............................................................................................................... محتمل عرض عن ٌعلن متى. 4

 65 ...................................... ( العبلقة ذوى المعاشات نظم امناءو، العاملٌنو، المساهمٌن من كل على) االعبلن وتوزٌع نشر. 5

 66 ...................................................................................................................... الخارجٌٌن المستشارٌن .6

 67 ..................................................................................................... العرض فً المقدم المقابل بنوع اإللزام. 7

 67 ................................................................................................ العرض فً المقدم للمقابل أدنى بحد اإللزام .8

 69 ......................................................................................................... والمعامبلت الملكٌات عن اإلفصاح. 9

 70 .................................................................................................................. اإللزامٌة الشراء عروض.10

 71 ............................................................................................................... بالمعلومات الخاصة المعاٌٌر.11

 72 ................................................................................................................... المستندات عن المسإولٌة.12

 73 .................................................................... العروض فً والتنافس المعلومات على الحصول فً  المساواة مبدأ .13

 FRUSTRATING ACTION ......................................................................... 74 المضرة التصرفات على القٌود .14

 76 ...................................................................................................................... باالرباح والتنبإ التقٌٌم.15
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 SCHEMES OF ARRANGEMENT ................................................................................... 76 االتفاق أنظمة.16

 SQUEEZE OUT ......................................................................................... 77 شراء بعرض األقلٌة إخراج.17

 79 ................................................... االستحواذ بمصد الشراء عروض شؤن فً باالتحاد األعضاء الدول ممارسات: الثانً الجزء

 80 .......................................................................................... .االستحواذ بمصد الشراء لعروض التنظٌمً اإلطار: أوال

 80 ............................................................................................................................. .القانونً اإلطار -1

 90 ......................................................................................................... :مسبولٌتها ونطاق  الرقابٌة الجهات-2

 91 .................................................................................................................................. :المال سوق هٌبات. أ 

 95 ............................................................................................................................... أخرى رقابٌة جهات .ب 

 98 ............................................................................................................................... :التطبٌق نطاق .3

 98 ......................................................................................................... .المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق .أ 

 99 ................................................................................................... المنظمة لبلحكام الخاضعة  المصدرة الشركات .ب 

 100 .......................................................................... االستحواذ بمصد الشراء عروض تحكم التً المانونٌة الضوابط: ثانٌا

 100 ...................................................................................... االستحواذ بقصد الشراء لعروض المختلفة الصور .1

 100 .................................................................................. .ةاالختٌارٌ الشراء وعروض اإلجبارٌة الشراء عروض. أ

 101 ..................................................................................................... دالسدا مقابل حسب الشراء عروض. ب

 101 ....................................................................................... .العدابٌة الشراء وعروض الودٌة الشراء عروض. ج

 102 ........................................................................................................اإلجبارٌة الشراء عروض ضوابط .2

 118 ......................................................................................................... .المباشرة ؼٌر االستحواذ ضوابط .3

 119 ............................................................... .االستحواذ بقصد الشراء عروض أحكام مخالفة على المترتبة العقوبات .4

 122 ................................................................................ :االستحواذ بمصد الشراء عرض مٌتمدب الخاصة الضوابط: ثالثا

 122 ............................................................................................................ . العرض مستند تخص ضوابط .1

 130 ............................................................ .الشراء بعرض التقدم قبل أبرمت اتفاقٌات أٌة عن اإلفصاح تخص ضوابط .2

 131 ........................................................................................ :الشراء عرض سرٌان بمرحلة الخاصة الضوابط: رابعا

 131 ..................................................................................................... المرتبطة األشخاص تخص  ضوابط .1

 131 .................................................................................................................... .المرتبطة باألشخاص التعرٌؾ .أ 

 133 .......................................................................................... . المرتبطة األشخاص عاتق على تقع التً االلتزامات. ب 

 134 ................................................................................ .العرض فً المالٌة األوراق شراء مقابل تخص ضوابط .2

 134 ............................................................................................................. العرض فى المقابل نوع تخص ضوابط .أ 

 138 .....................................................................................................................  العرض سعر تحدٌد ضوابط. ب 

 142 ..................................................................................................................... .العرض سعر تعدٌل ضوابط. ج 

 144 ............................................................................ .الشراء بعرض الواردة البنود تعدٌل إمكانٌة تخص ضوابط .3

 149 ........................................................................... .الشراء عرض عن العدول أو سحب إمكانٌة تخص ضوابط .4

 151 ................................................................................................ .المنافسة الشراء عروض تخص ضوابط .5

 166 .......................................................................................................................العرض تنفٌذ مرحلة: خامسا

 169 ...................................................................................................................... الدراسة نتابج: الثالث  الجزء

 170 .......................................................................................... االعضاء الدول تواجهها التى والعمبات التحدٌات: أوال

 170 ................................................................................................................................... :االمارات 

 170 .................................................................................................................................. : السعودٌة 

 171 ...................................................................................................................................... فلسطٌن 

 171 ......................................................................................................................................... قطر 

 171 .................................................................................................................................... : الكوٌت 

 171 ....................................................................................................................................... :مصر 

 173 ...................................................................... االستحواذ بمصد الشراء عروض لتنظٌم البلزمة األساسٌة الركابز: ثانٌا

 174 ................................................................................................................................... اترٌفالتع .1

 174 ................................................................. الشراء لعروض المنظمة األحكام علٌها تقوم التً العاّمة المبادئ أبرز .2

 175 ............................................................................................................. التطبٌق ونطاق عامةال حكاماأل .3

 175 ....................................................................................................... (GENERAL PRINCIPLES) عامة أحكام .أ 

 176 ..................................................................................................................................... التطبٌق نطاق .ب 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 176 .................................................................................................... الشراء عروض لتنظٌم تفصٌلٌة حكامأ .4

 176 ......................................................................................................... مستقلة إستشارة على الحصول .أ 

 177 ...................................................................................................................... اإللزامً العرض .ب 

 177 ........................................................................................................................... العرض تقدٌم .ج 

 178 ........................................................................................................... وسحبه الشراء عرض تعدٌل .د 

 178 ............................................................................................................... المنافسة الشراء عروض .ه 

 178 ........................................................................................................................... السداد طرٌقة .و 

 178 ............................................................................................................................... االعبلنات .ز 

 179 ........................................................................................................... الربٌسٌة اإلفصاح مستندات .ح 

 179 ........................................................................................................ الشراء لعرض الزمنً ولدالج .ط 

 180 ......................................................................................................................... العرض مستند .ي 

 180 ......................................................................................... علٌها المعروض الشركة إدارة مجلس تعمٌم .ك 

 180 ............................................................................................................... للفحص المستندات إتاحة .ل 

 181 .................................................................................................................. االجراءات على القٌود .م 

 181 ............................................................................................. (وجوده حال فً) المنافسة بنظام االلتزام .ن 

 - 1 - ........  االستبٌان فً المشاركة الدول فً االستحواذ بمصد الشراء بعروض المتعلمة واألنظمة التشرٌعات ملخص: (1) رلم الملحك

 - 2 - .................................................................................................................................................. األردن

 - 5 - ................................................................................................................................................ االمارات

 - 10 - ................................................................................................................................................ تونس

 - 18 - ............................................................................................................................................. السعودٌة

 - 25 - ................................................................................................................................................. ُعمان

 - 29 - .............................................................................................................................................. فلسطٌن

 - 33 - .................................................................................................................................................. لطر

 - 40 - ............................................................................................................................................... الكوٌت

 - 48 - ................................................................................................................................................. مصر

 - 57 - ............................................................................................................................................... المغرب

 - 66 - ..................................................... الخلٌجً التعاون مجلس لدول االستحواذ بشؤن الموحدة المواعد (:2) رلم الملحك

 - 81 - ...................... تحاداالب االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم بشؤن االستبٌان لابمة" (:3) رلم الملحك

 - 106 - .......................................................................................................................... المصطلحات لابمة

 - 111 - ............................................................................................................................... المراجع لابمة
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 البٌانٌة الرسوم فهرس
 

 

 

 

 13 ..................... 2016 - 1999 الفترة خبلل وقٌمتها الخلٌجً التعاون مجلس دول فً واالستحواذ  االندماج صفقات :1 رقم البٌانً الرسم

 81 ............................................ االعضاء الدول فى االستحواذ بقصد الشراء عروض تنظم التى القانونٌة اإلطر : 2 رقم البٌانً الرسم

 90 ............................................ االعضاء الدول فى االستحواذ بقصد الشراء بعروض المختصة الرقابٌة الجهات :3 رقم البٌانً الرسم

 99 .................................................................. االعضاء بالدول المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق :4 رقم البٌانً الرسم

 99 ............................................................. االعضاء بالدول المنظمة لؤلحكام الخاضعة المصدرة الشركات :5  رقم البٌانً الرسم

 142 ............................................................................ االعضاء الدول فى عرضال سعر تعدٌل إمكانٌة :6 رقم البٌانً الرسم

 149 ........................................................... االعضاء الدول فى الشراء عرض عن العدول أو سحب إمكانٌة :7 رقم البٌانً الرسم
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 الجداول فهرس
 

 

 

 13 ..................... 2016 عام وحتى 1999 عام منذ وقٌمتها الخلٌجً التعاون مجلس دول فً واالستحواذ  االندماج صفقات :1 رقم الجدول

 14 2016 عام من األول النصؾ وحتى 2013 عام من إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقة فً واالستحواذ  االندماج صفقات عدد :2 رقم الجدول

 57 ............................................. االستحواذ بقصد الشراء عروض شؤن فً واالوروبً  األمرٌكً التشرٌع بٌن مقارنة :3 رقم الجدول

 61 ............................................................................................... االستحواذ عملٌات فً الفاصلة النسب :4 رقم الجدول

 120 .................................. االعضاء الدول فى االستحواذ بقصد الشراء عروض بؤحكام االخبلل على المترتبة العقوبات :5 رقم الجدول

 130 ............................................ الشراء بعرض التقدم قبل أبرمت اتفاقات أٌة عن الرقابٌة للجهات اإلفصاح ضوابط :6 رقم الجدول

 131 ............................................................................... االعضاء الدول فى المرتبطة باألشخاص التعرٌؾ :7 رقم الجدول

 156 ........................................ األعضاء الدول لدى االستحواذ بقصد الشراء عرض سرٌان بمرحلة الخاصة الضوابط :8 رقم الجدول
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممدمة
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 ممدمة

 

 

 
 العربٌة المالٌة األوراق هٌبات إتحاد ٌسعً التً الربٌسٌة األهداؾ أهم أحد العربً، االقتصادي والتكامل التنمٌة تعزٌز ٌعد

 .وسبلمتها العربٌة المالٌة األوراق أسواق فً المعامبلت كفاءة معاٌٌر أرقى إلً للوصول وذلك تحقٌقها، إلى

 إلى 2016 من لؤلعوام طموحة إستراتٌجٌة خطة وضع اإلتحاد مجلس رأى الربٌسً، الهدؾ هذا تحقٌق سبٌل وفى

 فً الخطة تلك تسهم بؤن اإلعتبار بعٌن آخذا   المالٌة، األسواق بمجال ٌتعلق فٌما األعضاء الدول وتطلعات تتفق 2020

 الخطة بتلك إنجازه ٌتم ما ٌصب وأن جانب، من تحقٌقها وسبل المقبلة، الخمس السنوات خبلل اإلتحاد عمل أولوٌات تحدٌد

 الفنٌة، والمساعدة المختلفة والخبرات المعلومات تبادل خبلل من وذلك آخر، جانب من األعضاء، الدول مصلحة فً

 المطبقة واألنظمة القوانٌن بٌن والتوافق المواءمة وهو الربٌسً، الهدؾ ٌحقق بما األعضاء، الدول جمٌع لجهود وتضافر

 . والشفافٌة والكفاءة العدالة تحقٌق فً ٌساعد مما والتنظٌمٌة، التشرٌعٌة بمستوٌاتها واإلرتقاء العربٌة، المالٌة األسواق فً

 األعضاء الدول تشرٌعات بٌن والتقارب اإلنسجام تحقٌق على العمل الخطة، تلك فً الربٌسٌة المحاور أهم أحد كان وحٌث

 والتنظٌمٌة، التشرٌعٌة النظم فً االختبلفات الحسبان فً األخذ مع مجاالت، عدة فً إرشادٌة أدلة إعداد تم فقد وأنظمتها،

 ٌعد وإذ. مواجهتها فً اإلتحاد ودور فٌها، المإثرة والعوامل واحتٌاجاتها العربٌة، المالٌة األسواق تواجه التً والتحدٌات

 من النوع هذا مثل إحداث على تعمل التً الهامة الموضوعات أحد اإلستحواذ، بقصد الشراء عروض تنظٌم موضوع

 الدول بٌن فٌما له والتنظٌمٌة التشرٌعٌة البنٌة وتباٌن الموضوع، ألهمٌة نظرا   األعضاء، الدول بٌن والتقارب اإلنسجام

 بإعداد ٌقوم اآلخر البعض الٌزال الموضوع، هذا تنظٌم فً بعٌدا   شوطا   البعض فٌه ٌقطع الذي الوقت فً إذ. األعضاء

 األعضاء للدول المختلفة بالتنظٌمات الحالً الوضع على الضوء تسلٌط الهام من كان فقد لذا؛. فٌه له التشرٌعٌة البٌنة

 .الدول تلك تنظٌمات بٌن مقارنة دراسة إجراء خبلل من باالتحاد

 عشر شاركت إستبٌان، قابمة خبلل من األعضاء بالدول المختلفة التنظٌمات عن والمعلومات البٌانات جمع تم فقد وعلٌه،

 (.المؽرب مصر، الكوٌت، قطر، فلسطٌن، عُمان، السعودٌة، تونس، اإلمارات، األردن،) وهً علٌها، اإلجابة فً دول
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 فٌها تم االستحواذ، بقصد الشراء عروض تنظٌم شؤن فً المتقدمة الدول لبعض لتجارب باستعراض الدراسة تزوٌد تم كما

 هذا تنظٌم عند األولً مراحلها فً تعد التً الدول مساعدة بؽرض وذلك التنظٌمات، لتلك الربٌسٌة المبلمح إٌضاح

 مع ٌتواكب بما به، التنظٌمً التطور من نوع إلحداث القابمة، تشرٌعاتها فً النظر إعادة فً الراؼبة الدول أو الموضوع،

 الشراء عروض لتنظٌم االساسٌة بالركابز مقترح بإعداد العمل فرٌق قام كما .الشؤن هذا فً المطبقة الممارسات أفضل

 .االستحواذ بقصد

 :االستحواذ لعملٌات المانونً التنظٌم أهمٌة

 األسواق فً المدرجة الشركات أو العامة، المساهمة لشركات بالنسبة اإلستحواذ لعملٌات التشرٌعً التنظٌم أهمٌة تؤتً

 الشركة مساهمً من نسبة المتبلك تبعا   االقتصادٌة، مصالحهم وتؤثر الشركات، هذه مساهمً عدد ٌتزاٌد حٌث المالٌة،

 العصؾ شؤنه من ٌكون قد الذي األمر بها، الجوهرٌة القرارات اتخاذ عند علٌها السٌطرة من تمكنها رأسمالها، من لنسبة

 ٌكون االستحواذ، عملٌات لتنظٌم تشرٌعات بوضع الدول ؼالبٌة عنٌت فقد لذا؛. الشركة تلك مساهمً من األقلٌة بحقوق

 .آخر جانب من المستثمرٌن من األقلٌة حقوق وحماٌة جانب، من السوق استقرار على العمل منها، الربٌسً الهدؾ

 :االستحواذ مفهوم

. المستحوذ إلى اإلستحواذ محل الشركة على الفعلٌة السٌطرة نقل الواسع، االقتصادي بمدلولها اإلستحواذ عملٌات تعنً

 من ٌمكنه نحو على المستحوذ إلى مالكٌها أسهم أو المستهدفة الشركة أصول ملكٌة نقل القانونٌة، الناحٌة من وتعنً

 تخول أخري مالٌة أوراق أٌة أو األسهم شراء خبلل من ٌتم قد المعنً بهذا واالستحواذ. شإونها تسٌٌر على سٌطرته

 االستحواذ محل الشركة أموال رإوس زٌادة خبلل من أو الدمج، خبلل من اإلستحواذ ٌتم وقد. التصوٌت حقوق لصاحبها

 السٌطرة نقل خبلصته فإن اإلستحواذ، شكل كان فؤٌا  . باالستحواذ المستهدفة للشركة الربٌسٌة األصول شراء ذلك فً بما

 مال رأس من حصة شراء كان إذا استحواذ عملٌة بصدد نكون ال ولذلك، .المستحوذ إلى المستهدفة الشركة على الفعلٌة

 .مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل سواء علٌها الفعلٌة السٌطرة نقل إلى ٌإدي ال الشركة

 اإلستحواذ خبلل من وتنمٌته األصلً نشاطه فً التوسع إلى المستحوذ ورابه من ٌهدؾ قد المذكور بالمعنً واالستحواذ

 المنطقة ذات فً جؽرافٌا التوسع ٌكون وقد. األصلً لنشاطه مكملة أنشطة تباشر أو النشاط ذات تباشر شركات على

 بشكل النمو على ٌساعد الخصوص هذا فً واالستحواذ أخرى جؽرافٌة مناطق فً أو المستحوذ، نشاط فٌها المتواجد

 قامت إذا أسرع وتوسعا   أكبر، نموا   تحقق المثال، سبٌل على البتروكٌماوٌات، صناعة فً المتخصصة فالشركة. أسرع

 سنوات بناإها ٌستؽرق قد جدٌدة إنتاج خطوط إقامة من بدال   المصانع لهذه المالكة الشركات أو المصانع من عدد بشراء

 .عدٌدة
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 بٌع عن ناتجة أرباح وتحقٌق المباشر، اإلستثمار إلى اإلستحواذ ٌهدؾ قد والتوسع، النمو بؽرض اإلستحواذ جانب وإلى

 المال رأس وشركات الخاصة اإلستثمار وصنادٌق اإلستثمار، لشركات بالنسبة ذلك وٌتحقق. علٌها المستحوذ الشركة

 أو قصٌرة لفترة علٌها المستحوذ الشركة أسهم تملك إلى ربٌسً بشكل االستحواذ عملٌة وراء من تهدؾ والتً المخاطر،

 ذات فً عاملة شركة أو مالً مستثمر إلى أخرى مرة بٌعها إعادة ثم وتطوٌرها هٌكلتها بإعادة تقوم لكً األجل متوسطة

. البٌع عملٌة عن ناجمة رأسمالٌة أرباح وتحقٌق األصلً، الشراء سعر من أعلى بسعر علٌها المستحوذ الشركة مجال

 .علٌها المستحوذ الشركة بنشاط مرتبط اقتصادٌا   نشاطا   ٌباشر ال مالً مستثمر هو األخٌرة الحالة هذه فً فالمستحوذ

 إٌجابا   أو سلبا   ٌإثر أن شؤنه من المباشر، المالً اإلستثمار ألؼراض أو والنمو، التوسع ألؼراض كان سواء واالستحواذ

 العاملون ذلك فً بما المصلحة، ذوي األطراؾ من كثٌر مصالح فً ٌإثر أنه كما. علٌها المستحوذ الشركة مصالح على

 . فٌها المساهمون وكذلك ومدٌروها، الشركات بهذه

 المعنٌة، السوق من منافسٌن خروج إلى ٌإدي قد إذ المنافسة، حرٌة على بآخر أو ما بشكل ٌإثر قد االستحواذ أن كما

 لموضوع تنظٌمها إبان عادة ، تتطلب، الدول من العدٌد تشرٌعات أن نجد لذا المستحوذ، إلى السوق على السٌطرة وانتقال

 بؽرض شراء عرض هناك بؤن إخطارها تقدٌر أقل على أو المنافسة، حماٌة بها المنوط الجهة موافقة اإلستحواذ،

 .المعنٌة األطراؾ مصالح وعلى المنافسة وسوق االقتصاد على مهمة آثار من االستحواذ عملٌات فً لما اإلستحواذ،

 من كل فً الصفقات تلك وأحجام أعداد تطور مدى باألرقام، نعرض فإننا االستحواذ، عملٌات اهمٌة على الضوء ولتسلٌط

 بالثبلث) إفرٌقٌا وشمال االوسط الشرق منطقة وكذا ،(الماضٌة سنة عشرة الخمس خبلل) الخلٌجً التعاون مجلس دول

 (. األخٌرة سنوات

 دول فً واالستحواذ االندماج صفقات عدد بلػ فقد(، (IMAA واالستحواذ االندماج معهد عن الصادرة لئلحصابٌة فوفقا  

 الصفقات عدد وبلػ دوالر، ملٌار 3.3 نحو قٌمتها بلؽت ،2000 عام فً عملٌة)89(، العربٌة الخلٌج الدول التعاون مجلس

 عدد انخفض ثم دوالر، ملٌار 78.5 نحو بلؽت بقٌمة صفقة،( 606) نحو( العالمٌة األزمة حدوث عام) 2008 عام فً

 جدول ٌلً وفٌما. دوالر ملٌار 32.2 نحو بلؽت وبقٌمة صفقة( 299) نحو لٌبلػ( نوفمبر شهر) 2016 عام فً الصفقات

 .2016 عام وحتى 1999 عام منذ وقٌمتها الخلٌجً التعاون مجلس دول فً واالستحواذ االندماج صفقات عدد ٌبٌن
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 2016 عام وحتى 1999 عام منذ ولٌمتها الخلٌجً التعاون مجلس دول فً واالستحواذ  االندماج صفمات: 1 رلم الجدول

 (دوالر بالملٌار) الصفمات لٌمة الصفمات عدد السنة

1999 88 6.1 

2000 89 3.3 

2001 86 2.7 

2002 82 3.4 

2003 72 3.8 

2004 80 4.2 

2005 140 30.0 

2006 195 23.0 

2007 374 118.1 

2008 606 78.5 

2009 349 35.8 

2010 405 41.7 

2011 434 31.1 

2012 416 30.7 

2013 353 25.1 

2014 396 25.5 

2015 425 40.0 

2016 (Nov 04) 299 32.2 

2016 (forecast) 353 38.0 

 
 

 :التالً البٌانً الشكل خبلل من بالجدول الواردة القٌم نوضح كما

 2016 - 1999 الفترة خبلل ولٌمتها الخلٌجً التعاون مجلس دول فً واالستحواذ  االندماج صفمات:  1رلم البٌانً الرسم
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 2013 عام من الفترة خبلل MENA إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقة فً واالستحواذ  االندماج صفقات عدد وبلػ

 :ٌلً كما دوالر ملٌار 68.8 اإلجمالٌة قٌمتها بلؽت صفقة 1012 نحو 2016 عام من األول النصؾ وحتى

 2016 عام من األول النصف وحتى 2013 عام من إفرٌمٌا وشمال األوسط الشرق منطمة فً واالستحواذ  االندماج صفمات عدد: 2 رلم الجدول

 (دوالر ملٌار) الصفقات قٌمة الصفقات عدد الفترة

 11.1 161 2013 األول النصف

 17.4 140 2013 الثانً النصف

 8.9 150 2014 األول النصف

 6.7 134 2014 الثانً النصف

 10.2 127 2015 األول النصف

 8.7 140 2015 الثانً النصف

 5.8 160 2016 األول النصف

 68.8 1012 االجمالً

 

 :الدراسة  محتوٌات

  ملخص ٌلٌها ، االستحواذ بقصد الشراء عروض مجال فى االساسٌة للمصطلحات التعرٌفات بقابمة الدراسة هذه تبدأ

 النحو على هى ةٌربٌس  أجزاء  ثبلثة تتضمن التىو الدراسة هذه فحوىب جاء ما جمٌع عن سرٌعة لمحة القارئ عطىٌ

 :  التالى

 :األول الجزء

 : ٌلى ما عرض خبلل من وذلك االستحواذ بقصد الشراء عروض شؤن فً العالمٌة الممارسات ٌتناول

 االستحواذ عملٌات تنظٌم فى االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات تجربة 

 االستحواذ شؤن فى االوروبٌة التعلٌمات باصدار ، االوروبً االتحاد فى االعضاء الدول تجربة 

 االمرٌكٌة المتحدة والوالٌات وبرٌطانٌا وسنؽافورة كونج هونج من كل تنظٌمات بٌن مقارنة دراسة 
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  :الثانً الجزء

 إجراء خبلل من وذلك االستحواذ بقصد الشراء عروض شؤن فً  باالتحاد االعضاء الدول فى الممارسات ٌتناول

 - تونس - اإلمارات - األردن: وهً ،االستبٌان فً المشاركة العشر العربٌة الدول بإجابات جاء لما ومقارنة تحلٌل

 . المؽرب - مصر - الكوٌت - قطر - فلسطٌن - عمان - السعودٌة

 

  :الثالث الجزء

 مع  االستحواذ، بقصد الشراء عروض ألحكام تطبٌقها سبٌل فً العربٌة الدول تواجه التً للعقبات إستعراضا ٌمثل

 أخذها المناسب من ٌكون قد والتى االستحواذ بقصد الشراء عروض تنظٌم فى األساسٌة الركابز أبرز تقدٌم محاولة

 اسهم على االستحواذ بقصد الشراء عروض عملٌات بتنظٌم تتعلق أنظمة تطوٌر أو إستحداث عند االعتبار بعٌن

 . منظم سوق فى مدرجة شركة

 

 : التالى النحو على الدراسة مرفماتو

 القانونٌة وتنظٌماتها تشرٌعاتها تتضمنه ما أبرز به موضحا   االستبٌان فً المشاركة الدول من دولة كل عن ملخص -1

 . البحث بموضوع متعلقة أحكام من

2-  

 السلطة اعتمدتها والتً الخلٌجً، التعاون مجلس بدول المالٌة األسواق فً لبلستحواذ الموحدة القواعد من نسخة -3

 العمل لٌتم ،2016 الثانً تشرٌن/نوفمبر شهر فً بالرٌاض المنعقدة والثبلثٌن السادسة دورته فً للمجلس العلٌا

 بدول المالٌة األسواق لتكامل الموحدة والمبادئ القواعد منظومة إعداد من االنتهاء لحٌن استرشادٌة بصفة بها

  .البعض بعضها مع وتوافقها مواءمتها من والتؤكد كامل بشكل الخلٌجً التعاون مجلس

 .باالتحاد االعضاء الدول تنظٌمات عن البٌانات جمع ألؼراض المعدة االستبٌان قابمة من نسخة -4
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  التعرٌفات
 باالجزاء والواردة - االستحواذ بقصد الشراء عروض مجال فى االساسٌة للمصطلحات تعرٌفات التالى الجدول ٌضع

 . بها الخاصة المفاهٌم توضٌح فى للمساعدة وذلك - الدراسة هذه من المختلفة

 م
 المصطلح

 المفاهٌم او  التعرٌفات
 االنجلٌزٌة باللغة العربٌة باللغة

 الرقابٌة الجهة 1
Supervisory 

authority 
 الدولة فى المالٌة االسواق على والرقابة االشراؾ مهام تتولى التى الجهة

2 

 الشراء عروض

 االستحواذ بقصد

 

Tender offers 

or 

Takeover offers 

 من الؽٌر مع باالتفاق او بمفرده ٌتصرؾ ، إعتبارٌا او طبٌعٌا شخصا ٌُمّكن الذى االجراء

 سواء ، المستهدفه للشركة المالٌة األوراق مالكً من الشراء عزمه عن الجمهور إطبلع

 قوة ٌمنحه او الشركة تلك ادارة على الفعلٌة السٌطرة( ٌستتبعه او) ٌستهدؾ الشراء هذا كان

" إستحواذ" الشراء هذا على ٌطلق وعندبذ ، للشركة العامة الجمعٌة فى ؼالبة تصوٌتٌة

Acquisition .عرض وٌسمى) إختٌارٌا او طواعٌة   االجراء بذلك الشخص قٌام ٌكون وقد 

 أو إجبارى شراء عرض وٌسمى) إجبارٌا أو( Voluntary offers إختٌارى شراء

 إلتزاما   عنها ٌنشؤ التى الحاالت ضمن وقوعه حال وذلك( Mandatory offers إلزامى

 . االستحواذ بقصد الشراء لعروض المنظمة االحكام تحدده ما وفق - شراء عرض بتقدٌم

  الودٌة العروض 3
Friendly 

takeover offers 

 فى الراؼب الشخص بٌن  تفاهم مذكرات أو اتفاقات أو مفاوضات ٌسبقها التى العروض

 تكون وقد ،(  مساهمٌها أو) المستهدفة الشركة إدارة و( العرض مقدم او) االستحواذ

 مقدم قبل من الشركة تلك على  Due Diligenceللجهالة نافً فحص بإجراء مسبوقة

 (.مستشارٌه او) العرض

4 
 العدابٌة العروض

 

Hostile takeover 

offers 

 الخاصة االجراءات االستحواذ فى الراؼب الشخص فٌها ٌباشر التً الحاالت عن تعبر

 تلك ترى وقد(. مساهمٌها أو) المستهدفة الشركة إدارة مع مسبقة ترتٌبات بدون باالستحواذ

 إجراءات تتخذ وقد ، به مرحب ؼٌر انه بالعرض علمها بمجرد(  المساهمٌن او) اإلدارة

 دفاعٌة تدابٌر تسمى والتى) عروضه إكمال فى العرض مقدم نجاح دون للحٌلوله إستباقٌة

frustrating actions. )   

5 
 الشركة

  المستهدفة

Target company 

Or 

Offeree 

Company 

 االستحواذ المستهدؾ الشركة او ، الشراء عرض محل المالٌة الوراقا مصدرة الشركة

 علٌها

6 
      الفعلٌة السٌطرة

 

Controlling 

interest 

 على فعال تؤثٌر ممارسة على المباشرة ؼٌر أو المباشرة القدرة أو مكانٌةاإل تعنى السٌطرة

 او) لؤلسهم ملكٌة أو اتفاق أو وضع كل هذا تحت وٌندرج. آخر شخص وقرارات أعمال
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 م
 المصطلح

 المفاهٌم او  التعرٌفات
 االنجلٌزٌة باللغة العربٌة باللغة

 إدارة فً التحكم إلى ٌإدى  - نسبتها كانت أٌا - حصص أو( المالٌة االوراق من ؼٌرها

 .مساهمٌها عن أو  عنها الصادرة بالقرارات أو المستهدفه الشركة

7 

 المالٌة االوراق

  المستهدفة

 المالٌة اواالوراق

  العرض محل

Target securities 

 حقوق بها ٌتوفر والتى transferable securities  التداول قابلة مالٌة اوراق هى

 بعض توسعت وقد ،( مباشر ؼٌر او مباشر بشكل سواء) voting rights  التصوٌت

 لتشمل العرض خبلل من بالشراء استهدافها الجابز من التى المالٌة االوراق انواع فى الدول

 .التصوٌت حق تحمل ال التى المالٌة االوراق

8 

 الراؼب الشخص

 االستحواذ فى

  المبادر أو

            العرض مقدم أو

Acquirer / 

Bidder/ Offeror 

 المطلوبه االجراءات فى وٌباشر االستحواذ بقصد الشراء ٌعتزم الذى الشخص به ٌقصد

 ومن. إتفاق بٌنها مجموعة خبلل من او منفرد بشكل بالشراء تصرفه جاء سواء ، لذلك

 .أواالعتبارٌة الطبٌعٌة األشخاص من المجموعة او الشخص هذا ٌكون أن الجابز

9 

 التى األشخاص

  باإلتفاق تتصرؾ

 أو

 المجموعة

 المرتبطة

 

Persons acting 

in concert 

Or 

Concert parties 

 

 

 الشركات إحدى على الفعلٌة السٌطرة أو االستحواذ بؽرض اتفاق بٌنهم ٌجمع أشخاص كل

 المجموعة تتكون أن وٌمكن.  كتابً أو شفهى ، ضمنى أو صرٌح االتفاق هذا كان سواء

 :من

 (مؼٌره او الثانٌة الدرجة حتى) أقاربهم من وأي الطبٌعٌون األشخاص -

 إدارتها مراكز أو تموٌلها أو تؤسٌسها أو تشكٌلها طرق اختبلؾ على االعتبارٌة األشخاص -

  جنسٌاتها أو

 .آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة الخاضعون األشخاص -

 ( ومدٌرٌها كالشركات) واالعتبارٌة الطبٌعٌة االشخاص من مزٌج -

10 

 المستشارون

 المستقلون

 

Independent 

Consultants/advi

sors 

 

 أٌة له لٌس( ؼٌره أو فنً أو محاسبً أو قانونً أو مالً) متخصص استشاري شخص أي

 كبار أو) بالعرض المستهدفة الشركة أو العرض مقدم مع متعارضة أو مشتركة مصلحة

 توافر من التؤكد وٌنبؽى. منهما بؤى المرتبطة األشخاص من أي مع أو( مساهمٌهم

 فترة خبلل الٌهم المشار هإالء من ألى استشارة أى هتقدٌم عدم خبلل من التامة االستقبللٌة

 المستشارٌن من ذلك بخبلؾ استشاري أى وٌعد. الشراء بعرض التقدم تسبق كافٌة

 Related/Dependent consultants المرتبطٌن

11 

 األشخاص

 بالعرض المعنٌة

 

Related Parties 

 ،( مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة سواء) الشراء بعرض الصلة ذوى االشخاص عن تعبر

 المرتبطون أو المستقلون والمستشارون المستهدفة والشركة العرض مقدم ومنهم

 وقد. األحوال بحسب إداراتهم مجالس أعضاء أو مدٌروهم وكذلك المرتبطة واألشخاص
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 م
 المصطلح

 المفاهٌم او  التعرٌفات
 االنجلٌزٌة باللغة العربٌة باللغة

 ومدٌرو ، كالسماسرة الصلة ذوى آخرى فبات لٌشمل التنظٌمات بعض فى المفهوم ٌمتد

 .ؼٌرهم او ، والمقرضٌن ، االستثمار وأمناء ، المعاشات صنادٌق

12 
 فى الشراء مقابل

 العرض
Consideration 

 العرض، فى المالٌة أوراقه ٌقدم لمن سٌدفع الذى "الشراء مقابل“ عن العرض مقدم ٌعلن

 :المقابل هذا ٌكون ان الجابز ومن

 أو ،( cash offer نقدى عرض وٌسمى) نقدى -

 ان الجابز ومن ،(  stock-for-stock offer بالمبادلة عرض وٌسمى) مالٌة أوراق -

 سٌقوم او(  بالفعل قابمة أى) إصدرها  او العرض مقدم ٌمتلكها االوراق تلك تكون

   أو ،  بإصدارها

 مالٌة بؤوراق االخر والجزء نقدا المقابل من جزء ٌدفع أى ، معا االثنان من مزٌج  -

 (. hybrid offer مختلط عرض وٌسمى)

 االوراق مالكى على المقابل لهذا بدٌل من أكثر العرض مقدم ٌطرح أن أٌضا الجابز ومن 

 .لهم المقدم العرض فى المالٌة

 كان اذاو ، "العرض سعر" او" الثمن" عن العرض مقدم ٌعلن نقدى الشراء مقابل كان اذا

 "المقاٌضة تكافإ" او" المبادلة معامل"  عن ٌعلن مالٌة أوراق

13 

 تصوٌت

 المساهمٌن

 على المستقلٌن

 مال رأس زٌادة

 الشركة

 

White-wash 

Principle 

 تلك تخصٌص ومع ، جدٌدة أسهما   إصدار خبلل من مالها رأس بزٌادة شركة قٌام عند

 ٌقع وبالتالى ، الشركة على مسٌطرا لٌصبح معٌن مستثمر ملكٌة تزٌد سوؾ الجدٌدة االسهم

 المسٌطر هذال الدول بعض فتقدم .  اجباري شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت ضمن

 مساهمً أى - المستقلٌن المساهمٌن قٌام  حالة فى المنظمة لبلحكام الخضوع من إعفاءا

 فً الشركة مال رأس زٌادةال تلك لصالح بالتصوٌت – ٌطرالمس هذا بخبلؾ الشركة

 الشركة على مسٌطرا   المستثمر هذا سٌصبح بؤنه علمهم من بالرؼم للشركة العاّمة الجمعٌة

 . الجدٌد لئلصدار نتٌجة

14 

 السحب عرض

 او

 من شراء عرض

 إلخراج المسٌطر

  االقلٌة مساهمى

 

Squeeze out 

 باالتفاق او بمفردهم ٌملكون الذٌن االعتبارٌٌن او الطبٌعٌٌن االشخاص ٌمكن الذى االجراء

 شراء ٌعتزمون أنهم على الجمهور إطبلع من ، الشركة فى التصوٌت حقوق أؼلبٌة الؽٌر مع

 . لذلك المطلوبه االجراءات فى وٌباشرون( االقلٌة مساهمى نسبة أى) المتبقٌة النسبة
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 م
 المصطلح

 المفاهٌم او  التعرٌفات
 االنجلٌزٌة باللغة العربٌة باللغة

15 

 االقلٌة مطالبة

 المسٌطر بتقدٌم

  شراء لعرض

Sell out 

 إحدى فى سٌطرة حصة على إتفاق بٌنها مجموعة خبلل من او بمفرده شخص استحوذ اذا

 او) المسٌطر مطالبة  - محددة بفترة االستحواذ هذا عقب - االقلٌة لمساهمى جاز ، الشركات

 . االقلٌة حصص لشراء عرض بتقدٌم( المسٌطرٌن

16 
 جوهرى تصرؾ

 مضر
Frustrating action 

 ٌكون ، محتمل عرض او شراء عرض خبلل المستهدفه الشركة إدارة به تقوم تصرؾ أى

 فى الشركة مساهمى فرصه ضٌاع فى ٌتسبب او العرض مقدم على ضرر إٌقاع شؤنه من

 .لهم المقدم العرض بشؤن قرار اتخاذ

17 
 وتداول اصدار

 الحقوق

Rights issuing 

/trading 

 ٌمكنهم حقوقا القابمة العادٌة االسهم لمالكى البورصة فى المقٌدة الشركات تصدر قد

 لعدد مساوٌا الحقوق عدد وٌكون .جدٌدة مالٌة الوراق الشركة اصدار عند استخدامها

 االسهم عن منفصله او متصله الحقوق تلك إصدار الممكن ومن ، القابمة العادٌة سهماأل

 مالٌة أداة انها اساس على المالى بالسوق تداولها فٌمكن منفصله كانت فإذا ، االصلٌة

 .بعدها تستنفذ صبلحٌة فترة ولها االصلى السهم من مشتقه

18 

  االكتتاب حق

  االولوٌة حق او

 التوزٌع حق او 

Subscription right 

Or 

Pre-emption right 

Or 

allocation right 

 

 الجدٌدة االسهم فى االكتتاب فى( علٌه إلتزام ولٌس) الحق لحامله ٌكون الحق هذا بموجب

 وقد. ٌمتلكها التى االصلٌة السهما -حسب أى- وتناسب لنسبة تبعا الشركة تطرحها التى

 سهم نصؾ أو ربع) الجدٌد السهم من جزء شراء فى أولوٌة حق ، لحامله حق كل ٌعطى

 االكتتاب سعر ٌكون ما وؼالبا ، المال رأس زٌادة أسهم من أكثر أو سهم أو(  مثال  

 .االصلى للسهم السوقى السعر من أقل الجدٌد لبلصدار

 سواء األصلً السهم عن منفصبل تداوله ، محددة فترة خبلل ، الحق لصاحب وٌمكن

 المتنازل أو الجدٌد للمشتري ٌكون كما.  المالى السوق فى بٌعه التصرؾ أو عنه بالتنازل

 التصرؾ أو عنه التنازل له ٌكون كما ، الحق هذا بموجب الزٌادة أسهم فً االكتتاب إلٌه

 .الحق هذا لتداول المحددة الفترة نهاٌة حتً للؽٌر فٌه

 استنفاذه قبل الحق هذا فى التصرؾ ضرورة االكتتاب لحق االصلى المالك ٌدرك لم وإذا 

 لم ما الحق هذا قٌمة ضٌاع او اسهم من ٌملكه ما قٌمة انخفاض الى ذلك ٌإدى فقد

 هذه قٌمة بسداد قٌامه من ٌتطلبه وما المال رأس زٌادة اسهم فى االكتتاب فى ٌستخدمه

 . االسهم
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 تنفٌذي ملخص
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 تنفٌذي ملخص
  إستعراض وقد ، االستحواذ، بقصد الشراء عروض شؤن فً العالمٌة للممارسات عرضا الدراسة من االول الجزء ناولتٌ

 التً الدول، أوابل من باعتبارها وذلك االمرٌكٌة، المتحدة للوالٌات األولى، االستحواذ؛ عملٌات لتنظٌم رابدتٌن تجربتٌن

 فً الشراء لعروض تفصٌلً تنظٌم أول جاء إذ البورصة، فً المقٌدة الشركات على االستحواذ عملٌات تنظٌم فً بدأت

 األعضاء للدول كانت، والثانٌة. 1968 عام الصادر( Williams Act) وٌلٌامز قانون بمقتضً األمرٌكً القانون

 أٌضا الجزء هذا عنً كما. 2004 عام الصادرة االستحواذ شؤن فً األوروبٌة التعلٌمات خبلل من، األوروبً باالتحاد

 تجارب مع(، األوروبً االتحاد فً االعضاء الدول كؤحد، وبرٌطانٌا، المتحدة الوالٌات) التجربتٌن تلك بٌن مقارنة بإجراء

 (. وسنؽافورة، كونج هونج) وهً، آسٌا شرق جنوب لدول أخرى

 لتنظٌم الوالٌات مستوى او الفٌدرالى المستوى على سواء المنظمة االحكام إستهداؾ المتحدة الوالٌات تجربة وأظهرت

 على قراراتهم التخاذ المناسبة والمعلومات الكافى الوقت لدٌهم المقٌدة الشركات مساهمً أن على والتؤكٌد االفصاحات

 المقٌدة الشركات على االستحواذ حال للمساهمٌن الحماٌة لتوفٌر المناسب المنهج أنه أساس على وذلك ، موضوعٌة اسس

 .بها الملكٌات تؽٌٌر مع

 وفٌها  واحدة بخطوة الدمج طرٌقه االولى ، االمرٌكٌة القوانٌن وفق االستحواذ صفقات التمام طرٌقتان هناك ، عام وبشكل

 ٌستتبعه والذى ، نهابى إتفاق الى التوصل ٌتم حتى االستحواذ بشؤن المستهدفه الشركة ادارة مع بالتفاوض المشترى ٌقوم

 عروض طرٌقة  فهى الثانٌة الطرٌقة أما. نافذا ٌصبح حتى الضرورٌه بالنسبة علٌه الشركة مساهمى موافقة على الحصول

 ٌتضمن مقابل دفعه نظٌر الشركة اسهم كامل شراء فٌه ٌستهدؾ بعرض االستحواذ فى الراؼب الشخص ٌتقدم وفٌها الشراء

 الدمج عملٌة العرض تنفٌذ وٌعقب. المقابل هذا وحجم نوع تخص قٌود أى المنظمة االحكام تضع ولم ، االستحواذ عبلوة

 قرار على التصوٌت عند تصوٌتٌة قوة من لدٌه ما المستحوذ ٌستعمل بؤن ، األقلٌة مساهمً إلخراج وذلك ثانٌة كخطوة

 .العامة الجمعٌة فى الدمج

 والشركة االستحواذ فى الراؼب الشخص بٌن المناقشات او المفاوضات من اولٌة بمرحلة االستحواذ صفقات تمر وعادة

 وكذلك ، الشؤن هذا عن للجمهور باالفصاح إلتزام أى الطرفٌن على ٌوجد وال ،(  العدابً االستحواذ عدا فٌما) المستهدفه

 ٌجوز المرحلة تلك وخبلل. محتمل مشترى ألى الداخلٌة المعلومات عن باالفصاح المستهدفه الشركة على إلتزام ٌوجد ال

 حظر أو المبرمة بالعقود صرٌح لحظر ٌخضع لم ما المستهدفه الشركة أسهم شراء االستحواذ فى راؼب شخص الى

 طرٌقه به ٌحدد نهابى اتفاق الى بالتوصل المرحلة تلك وتنتهى. داخلٌة معلومات على إطبلعه او تلقٌه بمجرد ضمنى

 (. الشراء عرض ام واحدة بخطوة الدمج) االستحواذ
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 وملا بتجهٌز االستحواذ فى الراؼب الشخص ٌلتزم ، الشراء عروض بطرٌقه( العدابى او الودى سواء) االستحواذ وعند

 مقدمه وتخطر ، بمراجعته تقوم بدورها والتى ، االمرٌكٌة المالٌة االوراق لهٌبة االلكترونى الموقع على مناسب افصاح

 ٌحتاج ال العرض مقدم ان ٌعنى مما ، الموقع على تسجٌله بمجرد للجمهور متاحا االفصاح هذا وٌصبح. علٌه تعلٌقات بؤى

 أسهم حاملى على توزٌعه الى ٌحتاج ال كما ، علٌه تجرى تعدٌبلت أى او بنوده من أى او العرض على الهٌبة موافقة الى

 المفاوضات، فى الربٌسٌة للمحطات وسرد ، الشراء عرض فى الجوهرٌة البنود االفصاح هذا وٌتضمن. المستهدفه الشركة

 الشخص ٌلتزم كما. الشركة اعمال على وتؤثٌرها للمشترى المستقبلٌة والخطط ، تموٌلها ومصادر الصفقة لحجم وتوضٌح

 المقابل نفس جمٌعا علٌهم وٌعرض ، المستهدفه للشركة العادٌة االسهم حاملى لكافة عرضه بتوجٌه االستحواذ فى الراؼب

 العرض فى المقدمة تلك بخبلؾ المستهدفه للشركة سهم أى شراء بعدم ٌلتزم كما. العرض فى المالٌة اوراقهم تقدٌم نظٌر

 . العرض انتهاء وحتى الجمهور اعبلم فٌها ٌتم مره اول من الفترة طوال

  ، للهٌبة مناسب افصاح وملا تجهٌز المستهدفه الشركة فتتولى ، واحدة بخطوة الدمج بطرٌقه االستحواذ حاالت فى اما

 حتى وذلك ، مساهمٌها لكافة اإللكترونى بالبرٌد إرساله مهمة الشركة  تتولى ،  علٌه والموافقه الهٌبة من مراجعته وعقب

  هذا وٌتضمن. العامة الجمعٌة اجتماع فى االندماج هذا على التصوٌت عند المناسب القرار واتخاذ االطبلع لهم ٌتسنى

 وكذا ، به القٌام المزمع باالندماج وٌوصى ٌوافق المستهدفة الشركة ادارة مجلس جعلت التى لبلسباب عرض االفصاح

 الى باإلضافة هذا ، المستهدفة الشركة ادارة تسلمته قد بالصفقة ٌتعلق جوهرى تقٌٌم او رأى أو تقرٌر أى عن ملخص

 . االندماج بتفاصٌل المرتبطة المعلومات

 متطلبات تجاه واجبه مراعاة على إقتصرت فقد االستحواذ عملٌات فى المستهدفة الشركة ادارة مجلس مسإولٌات عن أما

 أى فى االدارة التزام وجوب ، االمانة بواجب وٌقصد(.  الحرٌص الرجل عناٌة بذل او) االمانة واجب كذا ، االفصاح

 وبالتباعٌة ، ومساهمٌها الشركة لصالح انه تتصور او تعتقد وبما كافٌة وعناٌة اهتمام من ٌنبؽى ما ببذل به تقوم تصرؾ

 فى او ، االستحواذ راؼبً من المقترحة العروض رفض او قبول شؤن فى التصرؾ فى الحرٌة كامل الشركة دارةإل ٌكون

 ؼٌر شراء عرض أى لمقاومة المتخذة التصرفات شؤن فى وأٌضا ، الدمج عقود تتضمنها التى واالشتراطات البنود شؤن

 وجود حال دقٌق فحص محل التصرفات تلك جمٌع تصبح النهاٌة وفى(. الدفاعٌة التدابٌر علٌه ٌطلق ما او) به مرحب

 .االمانة لواجب االدارة مخالفة بزعم قضابٌة نزاعات

  EC/25/2004 - 2004 ماٌو فى االستحواذ شؤن فً األوروبٌة التعلٌمات صدرت فقد ، األوروبً االتحاد تجربة فى أما

 عملٌات بتوجٌه ٌتعلق فٌما باالتحاد االعضاء الدول بٌن التناسق تحقٌق إستهدفت التى االحكام من مجموعة ووضعت

 االهتمام وإنصب(. االقلٌة وباالخص) المستهدفة الشركات فى المساهمٌن حماٌة وكذلك االستحواذ بقصد الشراء عروض

 – تملكه نسبة وصلت من إلزام من بالتؤكد االعضاء الدول قٌام أقرت بؤن ، االجبارٌة الشراء عروض تنظم على باالساس
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 ٌمكنه بما  المستهدفة الشركة فى التصوٌت حقوق من معٌنة نسبة الى – به المرتبطة االشخاص شراء او لشراإه كنتٌجة

 حصة تمثل التى – النسبة تلك تحدٌد التعلٌمات وتركت. اجبارى شراء عرض بتقدٌم ، الشركة تلك على السٌطرة من

 الدول أؼلب فى السٌطرة نسبة هى% 30 نسبة وتعد) االعضاء الدول من دولة كل مسإولٌة ، حسابها وطرٌقة -سٌطره

 (.باالتحاد االعضاء

 الشراء عروض إطار فى للجمهور التقدٌم واجبة االفصاحات من مجموعة تخص متطلبات االوروبٌة التعلٌمات وضعتو

 بشؤن المسبب بالرأى المستهدفه الشركة ادارة مجلس وبٌان ، ومشتمبلته العرض مستند ٌخص ما ومنها ، االستحواذ بقصد

  التعلٌمات تضمنت كما.  العامة الجمعٌة باجتماع المساهمٌن على تعرض التى السنوٌة الدورٌة بالتقارٌر واٌضا ، العرض

 وكان.  السعر عدالة لضمان للمقابل األدنى الحد تخص وشروطا الشراء عروض فى المقدم المقابل طبٌعة تخص أحكاما

 بواســـــطة المــــــالٌة االوراق لنفس دفع الذى االعلى الســــعر هو  -بالتعلٌمات جاء ما وفق– بالعرض منصؾال السعر

 ال و اشهر ستة عن تقل أال ٌجب ولكن  العضو الدولة تحددها التى  الفترة خبلل به المرتبطة االطــــراؾ او العرض مقدم

 فى الشروع من الفترة لتشمل الفترة تلك تمتد أن ٌجب كما ، العرض فى للشروع السابقة شهرا عشر اإلثنى عن تزٌد

 العرض محل المالٌة االوراق لذات - المرتبطة أطرافه او- العرض مقدم شراء أن ٌعنى وهذا) انتهاءه وحتى  العرض

 السعر هذا عن ٌقل ال حتى ، العرض سعر رفع( علٌهم او) علٌه ٌوجب ، الفترة تلك خبلل العرض سعر من أعلى بسعر

 (.األعلى

 واجب ومراعاة االفصاح متطلبات تجاه بواجبه المستهدفة الشركة ادارة مجلس مسإولٌات االوروبٌة التعلٌمات تقنن ولم

 بؤى هقٌام تقٌٌد ضرورة الى االنتباه لفتت بل  - االمرٌكى النظام فى كما فحسب –( الحرٌص الرجل عناٌة بذل او) االمانة

 ضرر إٌقاع شؤنه من ٌكون ، محتمل عرض او شراء عرض خبلل ٌتم تصرؾ أى به وٌقصد)  مضر جوهرى تصرؾ

 خبلل من وذلك( لهم المقدم العرض بشؤن قرار اتخاذ فى الشركة مساهمى فرصه ضٌاع فى ٌتسبب او العرض مقدم على

 االختٌار تترك او المستهدفه الشركات به وتلزم لها المناسب البدٌل العضو الدولة لتقرر ، االعضاء للدول بدٌلٌن تقدٌم

 .  امةالع بالجمعٌة  ٌشاإوا ما لٌقرروا الشركات تلك لمساهمى

 اتخاذها ٌمكن القرارات من بمجموعة  لبلدارة السماح خبلل من وذلك ، االدارة حٌادٌة مراعاة هو االول البدٌل وكان

 او للجمهور الشراء عرض نتابج عن االعبلن وحتى االستحواذ فى بالرؼبة اإلخطار مجرد من تبدأ التى الفترة خبلل

 مساهمى موافقة على الحصول بعد الٌها المشار الفترة خبلل ذلك بخبلؾ أخر قرار أى إتخاذ ٌكونو ، العرض سحب

 (.البدٌل هذا اعتمدت االتحاد فى االعضاء الدول وأؼلب) الشركة
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 أى وفى العرض سرٌان فترة فخبلل ، االساسٌة الحقوق لبعض المإقت التعطٌل قاعدة علٌه وٌطلق الثانى البدٌل أما

 عدة لها التى االسهم تتحول ، جوهرى قرار أى على المساهمٌن موافقة على الحصول ٌستهدؾ العامة للجمعٌة اجتماع

 نسبة - عرضه عقب  -العرض لمقدم  ٌكون وعندما. القرارات تلك  على التصوٌت عند فقط واحد صوت الى اصوات

 تتحول ، المستحوذ هذا الٌه ٌدعو العامة للجمعٌة إجتماع أول فى عندبذ التصوٌت حقوق لها التى االسهم من فؤكثر% 75

 تعدٌل(1:  ٌلى مما بؤى تتعلق التى القرارات  على التصوٌت عند فقط واحد صوت الى اصوات عدة لها التى االسهم

 البنود لجمٌع  -العرض مقدم مع - العمل تعطٌل ٌتم كذلك ، االدارة مجلس عضاءأ خدمة إنهاء/تعٌٌن( 2 ، االساسً النظام

 او االدارة مجلس اعضاء بتعٌٌن ترتبط اعتٌادٌة ؼٌر آخرى حقوق او التصوٌت وحقوق الملكٌة نقل على بالقٌود الخاصة

 .  خدمتهم إنهاء

 بعروض المرتبطة الحقوق من نوعٌن وهى ، االمرٌكى بالتنظٌم تتوافر لم ، آخرى ضافهإ االوروبٌة التعلٌمات وقدمت

 المسٌطر إخراج ٌسمى االول النوع .الشراء عرض لتنفٌذ التالٌة أشهر ثبلثه اقصاها مده خبلل منها بؤى القٌام ٌمكن الشراء

 وضع مع) شراء عرض خبلل من أسهمهم له ٌبٌعوا ان االقلٌة مساهمى  من (المسٌطر او) المستحوذ ٌطلب حٌث ، لبلقلٌة

 أسهمهم شراءب( المسٌطر او) المستحوذ مطالبة من االقلٌة مساهمى نمكّ ٌُ  الثانى والنوع ،( العرض هذا تحكم ضوابط

 .عادل بمقابل

 كونج هونج من كل فى االستحواذ بقصد الشراء عروض بشؤن المختلفة التنظٌمات بٌن مقارنةال دراسةال عن أما

 الدول تلك من دولة بكل المختلفة والضوابط المفاهٌم على للتؤكٌد تاستهدف فقد ، المتحدة والوالٌات وبرٌطانٌا وسنؽافورة

 والضوابط ، محتمل عرض عن واالعبلن ، المرتبطة االطراؾ تعرٌؾ:  بٌنها من والتى االهمٌة ذات االمور كافة فى

 المعلومات على الحصول فى  المساواه ومبدأ ، خارجً مستشار وطلب ، له االدنى والحد المقابل نوع تخص التى

 شراء عرض لتقدٌم الموجبة والنسب ، والمعامبلت الملكٌات عن االفصاح تخص التى والضوابط ، العروض فى والتنافس

 . المضره الجوهرٌة التصرفات على ةالقٌود ، إلزامً

 الشراء عروض موضوع ٌخص فٌما باالتحاد األعضاء الدول لممارسات استعراضا   الدراسة من الثانً الجزء وتناول

 االستبٌان فً المشاركة العشر العربٌة الدول بإجابات باالستعانة وذلك والتنظٌمٌة، التشرٌعٌة الناحٌة من االستحواذ، بقصد

 .والمؽرب ومصر والكوٌت وقطر وفلسطٌن وعمان والسعودٌة وتونس واألمارات األردن: وهً

 تم وفٌه االستحواذ، بقصد الشراء لعروض التنظٌمً اإلطار األول تناول فرعٌة، أجزاء خمسة إلى الجزء هذا تقسٌم تم وقد

 قوانٌن إصدار إلى الدول بعض تلجؤ بٌنما إذ االستحواذ، بقصد الشراء عروض ٌنظم الذي القانونً لئلطار التعرض

 أن نجد له، والموضوعٌة اإلجرابٌة والضوابط القانونٌة األحكام تفصٌلً نحو على تتناول المختصة السلطة عن صادرة



26 

 

 
 

 
  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 أن على القانون فً الموضوع لهذا المنظم العام اإلطار تشكل التً الربٌسٌة المسابل بوضع تكتفً األخرى الدول ؼالبٌة

 الجهة عن الصادرة القرارات أو للقانون التنفٌذٌة البلبحة إلى والقانونٌة الفنٌة التفصٌبلت باقً وإٌضاح تفصٌل فً تحٌل

 تعدٌل به تتسم ما إلى بالنظر وذلك معا ، لكلٌهما أو االستحواذ، بقصد الشراء عروض على والرقابة باإلشراؾ المعنٌة

 عروض طبٌعة بها تتسم التً المستمرة والمستجدات ٌتماشى ال الذي األمر الوقت، من العدٌد تؤخذ إجراءات من القوانٌن

 على والرقابة اإلشراؾ عملٌة فً محوري دور لها التً الرقابٌة الجهات كذلك إٌضاح تم كما. االستحواذ بقصد الشراء

 حٌث من سواء االستحواذ، بقصد الشراء عروض تطبٌق نطاق توضٌح إلى باإلضافة. االستحواذ بقصد الشراء عروض

 تلك علٌها تسري التً المصدرة الشركات أو االستحواذ بقصد الشراء لعروض المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق

 . األحكام

 تم إذ االستحواذ، بقصد الشراء عروض تحكم التً القانونٌة الضوابط - كذلك - الجزء هذا من الثانً الجزء ناقش كما

 الجوهرٌة الفروق أهم وإبراز االستحواذ، بقصد الشراء عروض بٌن اختبلفا   األشكال أكثر إلى الجزء هذا فً التعرض

 السداد مقابل بحسب الشراء عروض وكذلك اإلختٌارٌة، الشراء وعروض اإلجبارٌة الشراء لعروض التطرق تم إذ بٌنها،

 بٌن خلٌطا   ٌكون قد أنه أو أخري، مالٌة بؤوراق المبادلة خبلل من أو نقدي، ٌكون قد الشراء عرض مقابل أن بحسبان

 تبٌان وبعد. بٌنهما الفروق إٌضاح رإي فقد لذا؛ والعدابٌة، الودٌة الشراء عروض بٌن ٌفرق البعض أن كما معا ، األثنٌن

 تحكم التً واألحكام الضوابط تناول تم بٌنها، الموجودة االختبلفات وأبرز االستحواذ لعروض القانونٌة األشكال أبرز

 عروض عن اإلفصاح إجراءات باألول أوضحنا فرعٌة، أجزاء أربعة إلى إٌاها مفصلٌن اإلجبارٌة، الشراء عروض

 إجباري، شراء عرض تقدٌم من المستثناة الحاالت ثم إجباري، شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت ثم اإلجبارٌة، الشراء

 قد التً القرارات من المساهمٌن، من األقلٌة حقوق لحماٌة األصل، فً شرعت، قد اإلجبارٌة، الشراء عروض آلٌة أن وإذ

 ومن التشرٌعات، بعض أن إال المال، رأس من جزءا   تشكل التً المالٌة األوراق أؼلبٌة على الحابزٌن المساهمٌن من تتخذ

 فرع إفراد تم فقد لذا؛ لحماٌتهم، األخرى الضوابط بعض على النص تم قد األقلٌة، هإالء حماٌة فً والتشدد اإلمعان باب

 .المساهمٌن من األقلٌة حقوق لحماٌة الدول بعض تتبعها التً الضوابط إلٌضاح خاص

 مباشر، ؼٌر بشكل المستهدفة الشركة على الفعلٌة السٌطرة فً المتمثل بمفهومها المباشرة، ؼٌر االستحواذات تعد وإذ

 للشركة المالٌة لؤلوراق المباشر المالك علً استحواذه أو سٌطرته خبلل من للمستحوذ الفعلٌة السٌطرة تتحقق بحٌث

 الموضع لهذا التعرض الهام من كان فقد الدراسة، محل الموضوع فً الشابكة الموضوعات أكثر أحد بالعرض، المستهدفة

 عن تختلؾ كانت إذا وما تطبٌقه وآلٌات تحكمه التً الضوابط هً وما منها، المختلفة التشرٌعات موقؾ على للتعرؾ

 من النوع هذا وطبٌعة تتفق مختلفة بآلٌات الدول مشرعو ٌخصها أم المباشرة االستحواذات شؤن فً المتبعة اآللٌات

 .االستحواذات
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 المنصوص القانونٌة أحكام تطبٌق ضمان االستحواذ، بقصد الشراء عروض تشرٌعاتها تنظم التً الدول اهتمام إلى وبالنظر

 المنظمة األحكام مخالفة حال الجزاءات بعض على التشرٌعات هذه تنص أن الطبٌعً من فكان ومنضبط، سلٌم بشكل علٌها

 من األقلٌة وحماٌة السوق، استقرار على الحفاظ ٌكون العروض هذه من األساسً الؽرض وأن السٌما الموضوع، لهذا

 بعض تإثر قد إذ الشؤن، هذا فً المخالفٌن على توقعها التً الجزاءات شدة درجة فً عادة   الدول تتدرج وإذ. المساهمٌن

 إٌضاح تم فقد المنظمة، والقواعد لؤلحكام اإلمتثال عدم حال مالٌة ؼرامات توقع أن على إدارٌا ، الجزاء ٌبدأ أن الدول

 بالنص الشؤن هذا فً تشددا   أكثر نهجا   انتهجت التً الدول مواقؾ إٌضاح مع الجزاءات، هذه بشؤن المختلفة الدول مواقؾ

 .االستحواذ لعروض المنظمة االحكام مخالفة حال الحبس عقوبة على

 شراء بعرض التقدم عند االتباع واجبة التنفٌذٌة اإلجراءات أوضحنا الدراسة، من الجزء هذا من الثالث الفرعً الجزء وفً

 األحكام تناول خبلل من وذلك لها، التحضٌر وكٌفٌة الموضوع هذا فً اإلجرابً الجانب تعد والتً االستحواذ بقصد

 بحصول ٌتعلق اإلفصاح هذا كان سواء العرض ومقدم بالعرض المستهدفة الشركة بٌن تم اتفاق أي عن إلفصاح الموجبة

 اإلجراءات إٌضاح تم كما. ذلك ؼٌر أو عرضه، بقبول المستهدفة الشركة مساهمً كبار من تعهدات على العرض مقدم

 التفصٌل، من بشًء به إرفاقها الوجب األساسٌة والمستندات والبٌانات الشراء، عرض تقدٌم عند اتباعها ٌلزم التً

 .الشؤن هذا فً المختلفة الدول مواقؾ موضحٌن

 فترة خبلل المعنٌة األشخاص عاتق على تقع التً الضوابط الدراسة من الجزء هذا من الرابع الفرعً الجزء ناقش وقد

 فترة خبلل بها تلتزم أن ٌجب والتً علٌها الواقعة اإللتزامات هً وما المعنٌة األطراؾ هً من أوال ، بها مبٌنٌن العرض،

 تؤدٌته الواجب المقابل استعراض تم كما. الفترة تلك بعد أو قبل علٌها أخري التزامات هناك كان إذا وعما العرض سرٌان

 وأٌضا   الشراء، لعرض مقاببل   ٌكون أن ٌمكن الذي للمقابل المختلفة لؤلنواع التطرق خبلل من االستحواذ، عملٌة لتنفٌذ

 أو بالزٌادة سواء الشراء عرض سعر تعدٌل جواز ومدي بدفعه، العرض مقدم ٌلتزم الذي السعر تحدٌد تحكم التً الضوابط

 الواردة البنود بعض تعدٌل تستتبع التً األمور بعض تطرأ أن الوارد من كان ولما. العرض سرٌان فترة أثناء النقصان

 وأٌضا  . الشراء بعرض الواردة البنود تعدٌل إلمكانٌة الحاكمة الضوابط إٌضاح الضروري من كان فقد الشراء، بعرض

 أثناء تطرأ قد التً األمور من أنه كما. عدمه من الشراء عرض عن العدول أو سحب جواز مدي وأحكام شروط إٌضاح

 للعرض منافسا   عرضا   اعتباره ٌمكن مما آخر، بعرض األخرى األشخاص أحد ٌتقدم أن بعرضه، العرض مقدم تقدم

 ٌكون التً المواعٌد حٌث من سواء بالتنظٌم المنافسة العروض هذه مثل بتناول التشرٌعات من العدٌد عنٌت فقد لذا األول،

 منه، المقدم العرض مشروع فً بها ٌلتزم أن ٌجب التً والشروط بعرضه، بالتقدم المنافس العرض لمقدم فٌها مسموحا  

 بٌن المفاضلة عند علٌها التعوٌل ٌمكن التً األخرى البنود من أي أو العرض، بسعر تتعلق شروطا   كانت إن السٌما

 .  بالعرض المستهدفة الشركة لمساهمً بالنسبة وذلك العرضٌن،
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 بها ٌمر التً المختلفة المراحل من األخٌرة المرحلة الدراسة، من الجزء هذا من الخامس الفرعً الجزء استعرض وقد

 للعرض استجابوا والذٌن بالعرض، المستهدفة الشركة مساهمً وحصول العرض، تنفٌذ فً والمتمثلة الشراء، عرض

 . العرض لمقدم المالٌة أوراقهم وباعوا المقدم،

 بقصد الشراء عروض شؤن فً العالمٌة الممارسات وهما إلٌهما، اإلشارة السابق الربٌسٌٌن الجزبٌن من االنتهاء وبعد

 من الثالث الجزء تخصٌص تم االستحواذ، بقصد الشراء عروض شؤن فً باالتحاد األعضاء الدول وممارسات االستحواذ،

 التً والتحدٌات للعقبات استعراضا   األول تناول فرعٌٌن، جزبٌن إلى تقسٌمه تم والذي الدراسة، نتابج لبٌان الدراسة هذه

 مناسب حل تقدٌم ومحاولة اإلستحواذ، بقصد الشراء عروض ألحكام تطبٌقها سبٌل فً االتحاد فً االعضاء الدول تواجه

 بؽرض الشراء عروض تنظٌمات فً األساسٌة الركابز ألبرز مقترح إعداد خبلل من وذلك العقبات تلك لتخطى

 أو استحداث عند االعتبار بعٌن أخذها الرقابٌة للجهات المناسب من تكون قد أنها الدراسة فرٌق رأى والتً اإلستحواذ،

 من الثانً الفرعً الجزء تناول بٌنما. المالٌة الوراق سوق فً اإلستحواذ عروض تقدٌم عملٌات بتنظٌم تتعلق أنظمة تطوٌر

 قد أنه رإي فقد الموضوع، بهذه الخاص االستبٌان على األعضاء الدول إجابات من ورد ما ضوء وفً أنه الجزء هذا

 ٌمكن والتً عناصر، من علٌه تشتمل أن ٌجب وما دراسة بموضوع المتعلقة الموضوعات بعض اقتراح المبلبم من ٌكون

 بقصد الشراء بعروض ٌتعلق فٌما لها قانونً تنظٌم استحداث فً إما الراؼبة الدول تمكن أساسٌة، ركابز تشكل أن

 بعٌن أخذها الشؤن هذا فً العالمٌة الممارسات أفضل مع ٌتواكب حتى القابم التنظٌمً بنٌانها تطوٌر أو االستحواذ،

 هذه أبرز ومن أخري، إلى دولة من والتشرٌعٌة التنظٌمٌة البٌبة تباٌن الحال بطبٌعة الحسبان فً األخذ مع االعتبار،

 :اآلتً الركابز،

 .االستحواذ بقصد الشراء عروض تحقٌقها إلى تهدؾ التً العامة المبادئ -1

 .االستحواذ بقصد الشراء عروض تنظٌم عند للتطبٌق محبل   تكون أن ٌمكن التً والشركات األشخاص -2

 اإلجبارٌة، العروض مستقل، مالً مستشار رأي على كالحصول العبلقة، ذات األخرى التفصٌلٌة األحكام بعض -3

 عرض لسرٌان المختلفة اإلجرابٌة المراحل الشراء، لعرض الزمنً والجدول العرض، تقدٌم وضوابط شروط

 .المنافسة الشراء وعروض وسحبه، العرض تعدٌل ذلك فً بما الشراء
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 االمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات االستحواذ عملٌات تنظٌم: أوال

 ٌتعلق فٌما المالٌة واألوراق المساهمة بالشركات الخاصة األساسٌة القوانٌن عن فكرة اعطاء الى الجزء هذا ٌهدؾ

 التً تلك الخصوص وجه وعلى ، المتحدة الوالٌات فً العامة الشركات تستهدؾ التً االستحواذ بقصد الشراء بعروض

 . الشركات تلك مساهمً كامل مخاطبا المشترى فٌها ٌكون

 SEC واٌضا ، Willians Act  ولٌمز  بقانون ٌعرؾ ما المتحدة بالوالٌات االستحواذ بقصد الشراء عروض وٌنظم

Regulation 14 EK  التالٌة الجوانب تؽطى القوانٌن تلكب الواردة األحكام فإن عام وبشكل : 

 العرض سرٌان لفترة االدنى الحد 

 قابم شراء بعرض بنود أي بتعدٌل الخاصة االجراءات 

 الشراء عروض إطار فً داخلٌة معلومات على بناءا التعامل 

 األخرى للفبات تخصص ال تفضٌلٌة معاملة المالٌة األوراق فبات احد بتلقً مسموح كان اذا ما. 

 السٌطرة حالة الوالٌات مستوى او الفٌدرالً المستوى على سواء بالقوانٌن المنظمة االحكام تستهدؾ لم ، عام وبشكل

 الشركة مساهمً أن من والتؤكد االفصاحات تنظٌم على التركٌز كان انما ، الملكٌات تؽٌٌر مع المستهدفة الشركات على

 او العرض لقبول موضوعٌة اسس على قراراتهم التخاذ والبلزمة الكافٌة والمعلومات الكافً الوقت لدٌهم المستهدفة

 .واحدة بخطوة الدمج لصالح التصوٌت

 االستحواذ عملٌات أسالٌب -1

 : وهما االستحواذ صفقات إلتمام طرٌقتان هناك

 النظم استخدام للمشترى ٌمكن حٌث  ، Single step merger واحدة بخطوة الدمج طرٌقه (أ

 المستهدفة، للشركة العادٌة األسهم من% 100 نسبة لشراء وذلك ،  باالندماج الخاصة التشرٌعٌة

 بالنسبة المستهدفة الشركة مساهمً موافقة على الشراء فً الراؼب الشخص ٌحصل بحٌث

 .للموافقة الضرورٌة

 فٌه ٌستهدؾ عرض بتقدٌم الشراء فً الراؼب الشخص ٌتقدم حٌث ،  الشراء عروض طرٌقة (ب

 وذلك ثانٌة كخطوة الدمج العرض ذلك ٌعقب ، المستهدفة الشركة مساهمً من األسهم شراء

 .أقلٌة مساهمٌن أي إلخراج
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 أوال ٌنظمها ما فإن واحدة بخطوة الدمج ففً. البعض بعضهما عن الطرٌقتٌن فً تماما مختلفة التشرٌعٌة االطر وتعتبر

 على المالٌة األوراق قانون وثانٌا ، المندمجة بالشركات ٌتعلق فٌما الوالٌة مستوى على المساهمة الشركات قانون

 الجمعٌة الجتماع الدعوة) المستهدفة الشركة مساهمً موافقة على الحصول استهداؾ عند وذلك الفٌدرالً المستوى

 فٌما الفٌدرالً المستوى على المالٌة األوراق قانون هو ٌنظمها ما فإن الشراء عروض فً أما(. Proxy rule العامة

 النظام أو التؤسٌس عقد فً الواردة العامة القاعدة ٌحكمهما الطرٌقتٌن كبل ان عن فضبل هذا .الشراء بعروض ٌتعلق

 الى المشترى سٌتجه وسواء ،fiduciary duty law الحرٌص الرجل عناٌة بذل وبقاعدة المستهدفة للشركة  األساسً

 العروض وتسمى المساهمٌن موافقة تستهدؾ ال التً العروض بخبلؾ) الشراء عرض او واحدة بخطوة الدمج طرٌقه

 والشروط البنود جمٌع ٌوضع ثم ، لفترة االستحواذ بشؤن مفاوضات فً المستهدفة والشركة المشترى ٌدخل ،(  العدابٌة

 ادارة مجلس والتزام الصفقة، تنفٌذ بها سٌتم التً الطرٌقة به ٌوضح  مبدبً اتفاق صورة فً علٌها االتفاق تم التً

 ,Warranties, Covenants  تمثٌل او  تعهدات او ضمانات وأي ، االستحواذ لصالح بالتوصٌة المستهدفة الشركة

Representations واتمام االتفاق توقٌع بٌن ما الفترة خبلل المستهدفة الشركة وأنشطة عملٌات تقٌٌد شؤنها من 

 مع بالتعامل ٌتعلق فٌما المستهدفة والشركة المشترى علٌها ٌتفق بنود أي على أٌضا االتفاق هذا وٌتضمن. الشراء عملٌة

 تقدٌم بسبب للعرض استكمالها عدم حالة فً للمشترى المستهدفة الشركة تدفعه قد الذى والمقابل ، المنافسة العروض

 .منافس لعرض خارجً طرؾ

 ( الدمج أم شراء عرض) االستحواذ أسلوب اختٌار أسس -2

 تحدٌد هو أمرٌكٌة عامة لشركة العادٌة األسهم كامل  تخاطب شراء عملٌة ألي التشرٌعً االطار لفهم البداٌة نقطة

 من العدٌد وهناك. شراء عرض تقدٌم ام واحدة بخطوة الدمج طرٌقة هل الصفقة، تنفٌذ بها ٌتم سوؾ التً الطرٌقة

 : كالتالً وهً القرار هذا الى للوصول الحسبان فً تإخذ التً العناصر

 ذلك ٌكون وقد ، المستهدفة الشركة ادارة مجلس موافقة على الحصول الى تحتاج واحدة ةوبخط الدمج عملٌة (أ

 العدابً االستحواذ حالة فً ممكن ؼٌر

 الدمج اسلوب استخدام عند المستهدفة الشركة لمساهمى نقدى مقابل تقدٌم االستحواذ فى الراؼب للشخص ٌمكن (ب

 على االعتماد ان إال ،( االخرى الدول بعض فى التشرٌعٌة االطر من العدٌد خبلؾ على وهذا) واحدة بخطوة

 . الشراء عروض طرٌقة بإستخدام مقارنة االستحواذ عملٌة انجاز من ٌبطؤ سوؾ ذلك

 فى السرعة مٌزة العرض مقدم سٌفقد الشراء عرض فى كمقابل مالٌة اوراق تقدٌم عند ذلك من العكس وعلى (ج

 . االجراءات
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 المستهدفة الشركة أسهم كامل ٌتسلم سوؾ بؤنه مطمبن الشراء فً الراؼب ٌكون واحدة بخطوة الدمج طرٌقه فً (د

 تسجٌل او الصفقة تموٌل مسؤلة فً تحدٌدا للمشترى جوهرٌة تعتبر المٌزة وهذه. أسهمها من أي اشترى اذا

 .اتمامها المزمع بالصفقة الخاصة المنافع( بالدفاتر)

 تجعل ، الصفقة فً كمقابل أسهم من ٌملكه ما المشترى ٌستخدم عندما تحدث ما دابما ضرٌبٌة امتٌازات هناك (ه

 .واحدة بخطوة الدمج طرٌقه لصالح القرار

 : كالتالً تكون العملٌة الممارسات فإن ، عرضناه ما جمٌع االعتبار فً باألخذ وإجماال

 الشراء عروض طرٌقة الى اللجوء ٌتم unsolicited (hostile) transactions العدابٌة الصفقات فً (أ

 ،  an agreed basis (not hostile) transactions الودى االتفاق على تعتمد التً الصفقات فً (ب

 واحدة بخطوة الدمج طرٌقه تعتمد فإنها تشرٌعٌة متطلبات بسبب تؤخٌر ؼالبا ٌحدث

 ٌتم فانه الصفقة فً كمقابل ألسهمه المشترى استخدام تتضمن والتً الودى االتفاق على تعتمد التً الصفقات فً (ج

 واحدة بخطوة الدمج طرٌقه الى اللجوء

 .الشراء عروض طرٌقه  تستخدم سبق ما بخبلؾ الصفقات باقً (د

 

  المنالشات او المفاوضات مرحلة -3

 المستهدفة، والشركة المشترى بٌن اولٌة مناقشات او بمفاوضات المتحدة بالوالٌات االستحواذ صفقات من العدٌد تبدأ

 طلب إن حتى ، المناقشات تلك عن  اإلفصاح المستهدفة والشركة المشترى من كل على التزام أي ٌوجد ال عام وبشكل

 اذا ، االحوال جمٌع وفً. بالبورصة أو الجرابد صفحات على او مستثمرٌن بٌن دارت أقاوٌل أي نفً أو تؤكٌد منهم

 . المعلومات عن اإلفصاح فً الدقة ٌتحروا أن فبلبد الشابعات ٌنفوا او ٌإكدوا ان المستهدفة والشركة المشترى اختار

 على قٌود أي ٌوجد وال. السرٌة المبدبٌة العقود او االتفاقات شكل االولٌة المناقشات تلك تتخذ ان اٌضا الشابع ومن

 ادارتها مجلس رأي ما اذا االولٌة المناقشات إطار فً ، محتمل مشترى ألي معلومات تقدم انها فً المستهدفة الشركة

 .ومساهمٌها الشركة لصالح او مناسبا ذلك ان

 :االستحواذ فً الراغب لبل من االولٌة المراحل فً  الشراء

 الشركة مع االولٌة المناقشات فً البدء قبل المستهدفة الشركة أسهم بشراء االستحواذ فً الراؼب ٌقوم ان الجابز من

 السعر او الكمٌة على قٌود ألي ٌخضع ال السابق الشراء هذا وٌعد. المقترح الشراء لعرض استعراضه او المستهدفة

 .  البلحقة المراحل فً ٌتم الذى الشراء مع بالمقارنة
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 فً فإنه االولٌة المناقشات علٌهم تسهل سرٌه مبدبٌة اتفاقات فً الدخول بمجرد بؤنه المحتملٌن المشترٌن ٌعلم أن والبد

 هناك ٌكن لم وإن حتى ، المستهدفة الشركة ألسهم شراإه من للمشترى حظر على االتفاقٌات تلك بنود تتضمن االؼلب

 من المعلومات على اطبلعه بمجرد المستهدفة الشركة أسهم ٌشترى أال علٌه ٌتعٌن فإنه ، االتفاقٌات تلك فً صرٌح حظر

 . السرٌة االولٌة المناقشات من إطار فً المستهدفة الشركة

 : كالتالً المرحلة تلن خبلل شراإها للمشترى ٌمكن التً األسهم كمٌة على المٌود

 13 القسم وفق(d) ًمن أكثر ٌشترى الذى المشترى فإن ، 1934 لسنة المالٌة األوراق بورصات قانون ف 

 على االمرٌكٌة المالٌة األوراق لهٌبة إفصاحا ٌقدم أن البد المستهدفة للشركة العادٌة األسهم من% 5

 خططه المعلومات تلك واهم نفسه المشترى عن مختلفة معلومات اإلفصاح هذا وٌتضمن.  13D النموذج

 بالشركة تتعلق اعتٌادٌة ؼٌر صفقات أي أو المستهدفة الشركة أسهم من إضافٌة مشترٌات أي بشـؤن

  اٌضا وكذلك،  المستهدفة

 قانون وفق Hart-Scott-Rodino Antitrust improvement Act شراء ٌمكنه ال المشترى فإن 

 العادٌة األسهم من( التضخم معدالت وفق سنوٌا القٌمة تلك تعدٌل وٌتم) دوالر ملٌون 70 قٌمته مما أكثر

 US Antitrustالمنافسة حماٌة لهٌبات مناسب افصاح تقدٌم الى الحاجة بدون المستهدفة للشركة

authorities  (االفصاح بهذا المستهدفة الشركة وٌخطر )ذلك على ٌوم 30 انقضاء وٌنتظر . 

 

  الشراء عروض طرٌمه -4

 النموذج على االمرٌكٌة المالٌة األوراق لهٌبة مناسب افصاح تجهٌز علٌه شراء عرض تقدٌم فً ٌرؼب شخص أي

TO، خبلل الشراء عرض فً بالبدء التزامه تخص ضوابط أي ٌوجد وال. الشراء بعروض المتعلقة بالقواعد وٌلتزم 

 ان طالما ، شراء عرض لتقدٌم نواٌاه عن اعبلن المشترى فٌها ٌصدر مره ألول الحق معٌن تارٌخ فً او معٌنة فترة

 حاملً على المالٌة األوراق لهٌبة ملإه تم الذى النموذج لتوزٌع المشترى على التزام أي ٌوجد وال. مقبولة المدة تلك

 . المستهدفة الشركة أسهم
 

  اإلفصاح متطلبات (أ 

 : كالتالً هً االستحواذ بقصد الشراء بعروض والخاص TO النموذج فً األساسٌة اإلفصاح متطلبات تعتبر 

 الجوهرٌة البنود عرض (1

  المستهدفة والشركة المشترى بٌن كانت التً الجوهرٌة االحداث او السابقة الصفقات عن ملخص (2

 المستهدفة والشركة المشترى بٌن المفاوضات فً الجوهرٌة المحطات سرد متضمنه ، الصفقة عن خلفٌة (3
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 اعتٌادٌة ؼٌر عملٌات( عنها ٌنتج او) تتعلق مقترحات او خطط وأي المشترى منظور من العرض عن ملخص (4

 المستهدفة الشركة تخص

 التموٌل بهذا ترتبط جوهرٌة شروط أي ذلك فً بما ومصادره للصفقة التموٌل حجم عن ملخص (5

 المشترى وموظفً مدٌري تخص معلومات (6

  المرتبطة أطرافه من أي أو المشترى بها قام قد المستهدفة األسهم تخص حدٌثه صفقات أي عن ملخص (7

 أسهم حاملً لقرار وضروري جوهري مطلب المالٌة اوضاعه معرفه ٌكون عندما للمشترى مالٌة قوابم (8

 ؼٌر للمشترى المالٌة القوابم تقدٌم وٌصبح. بها االحتفاظ او أسهمهم وعرض بالبٌع إما ، المستهدفة الشركة

 :التالٌة الحاالت فً جوهري

 نقدا كلها الصفقة كانت اذا  

 الصفقة بتموٌل ترتبط شروط أي ٌوجد ال 

 للشركة العادٌة األسهم لجمٌع العرض ٌكون او بالبورصة مقٌد الشراء عرض مقدم ٌكون نأ 

 المستهدفة

 US GAAP وفق عرضها ٌعاد ان البد القوابم تلك فان ، اجنبٌة شركة والمشترى المالٌة القوابم الهٌبة طلبت واذا

 ٌلزم ال أنه إال للهٌبة ملإه ٌتم TO النموذج ان من بالرؼم ، نقدى كله المقابل فٌه ٌكون الذى الشراء عرض وفً

 العرض هذا وتوزٌع الشراء عرض فً ٌبدأ ان للمشترى ٌمكن فانه لذلك وتبعا ، التوزٌع قبل الهٌبة قبل من مراجعته

(. TO للنموذج مراجعتها خبلل من ذلك وجدت ما اذا) الهٌبة من تعلٌقات أي تلقٌه قبل المستهدفة الشركة مساهمً على

 عن المشترى ٌعلن وعندبذ TO النموذج على تعدٌبلت اجراء خبلل من للهٌبة تعلٌقات من ٌرد ما مع التعامل وٌكون

 بشكل فانه ، حال أي وعلى. المقدمة المعلومات فً جوهري تؽٌٌر أي هناك كان اذا TO النموذج على لتعدٌبلت اجراإه

 النموذج تعدٌل حالة فً تكمٌلٌة مستندات أي المستهدفة الشركة مساهمً على ٌوزع أن المشترى من مطلوب ؼٌر عام

TO    (الهٌبة تعلٌقات على بناءا بعملها قام التً التعدٌبلت حتى.) 

 

  الشراء عرض عملٌة متطلبات (ب 

 شراء عرض ٌقدم الذى المشترى فإن ، االمرٌكٌة المالٌة األوراق قوانٌن تفرضها التً اإلفصاح متطلبات الى باإلضافة

 : هً القواعد تلك واهم الشراء عرض توجٌه تخص التً القواعد من للعدٌد ٌخضع

 معا االثنان من مزٌج او أسهم او نقدٌة صورة فً للصفقة مقابل ٌقدم ان للمشترى ٌمكن (1
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 انه عن فضبل هذا. فٌه البدء تارٌخ من عمل ٌوم 20 عن تقل ال لفترة مفتوحا الشراء عرض ٌظل ان البد (2

 السعر على سواء العرض على تعدٌل أي اجراء تلى عمل أٌام 10 لمدة االقل على مفتوحا ٌبقى أن البد

 ألي المشترى ٌخضع أن الممكن ومن. الشراء محل المالٌة األوراق لفبة شراإها المطلوب النسبة او المقترح

 ٌوجد ال االحوال جمٌع وفً. جوهرٌة العرض على التعدٌبلت أن رأت اذا ، الهٌبة قبل من اجباري تمدٌد

 .العرض سرٌان مدة على أقصى حد

 او) شراإها فً المرؼوب األسهم لكمٌة أقصى حد أو أدنى لحد المشترى طلب تخص متطلبات أي ٌوجد ال (3

 بتمدٌد اللتزام ٌخضع المشترى ان سلفا أشرنا كما ولكن ، المستهدفة الشركة فً(  المال رأس الى نسبتها

 .شراإها المراد للنسبة تؽٌٌر اجراء حالة فً  عرضه

 عرضه المشترى فٌها ٌوجه التً العروض تلك بها وٌقصد ،limited offers المحدودة بالعروض ٌسمح (4

 ان المشترى على ، الحالة هذه وفً ، المساهمٌن لكامل ولٌس المستهدفة بالشركة المساهمٌن من لمجموعة

  واحدة سله المقدمة األسهم جمٌع اعتبار على والتناسب بالنسبة العرض فً الٌه المقدمة األسهم مع ٌتعامل

 سرٌان فترة خبلل سحبها بإمكانٌة العرض فً أسهمهم قدموا الذٌن للمساهمٌن ٌسمح أن المشترى على (5

 العرض

 تلك تتصؾ ان الهٌبة تطلب لكن ، إؼفالها او معٌنة اشتراطات توافر بوجوب تتعلق متطلبات أي ٌوجد ال (6

 بؤي القٌام فً المشترى قدرة على قٌود أي ٌوجد وال. المشترى قدرة إطار فً أو بالموضوعٌة االشتراطات

 :التالٌة االمور من

 للجهالة النافً الفحص  Due diligence 

 التموٌل هذا وشروط الصفقة تموٌل 

 للكمٌة أدنى حد على المتوقؾ القبول شرط   

 المشترى صالح ؼٌر فً جوهرٌة أمور أي حجب عند االنسحاب شرط 

 اول من الفترة طوال العرض فً المقدمة تلك بخبلؾ المستهدفة للشركة أسهم أي شراء بعدم المشترى ٌلتزم (7

 على ٌنطبق الحظر وهذا. العرض انتهاء وحتى الشراء عرض لتقدٌم بنواٌاه الجمهور اعبلم فٌها ٌتم مره

 .منه أعلى او العرض سعر من أقل بسعر سواء العرض خارج أسهم شراء

 نظٌر المقابل نفس جمٌعا علٌهم ٌعرض كما ، العادٌة األسهم حاملً لكافة عرضه بتوجٌه المشترى ٌلتزم (8

 مساهمً كبار من  -العرض قبل - تعهدات لجمع المشترى على قٌود ٌوجد وال. العرض فً لؤلسهم تقدٌمهم

 irrevocable لئللؽاء قابله ؼٌر التعهدات تلك كانت وان حتى ، للعرض بتؤٌٌدهم الشركة

commitments .بدعمهم تعهدوا الذٌن الشركة مساهمً كبار مع المشترى اتفق اذا مخالفة تعتبر ولكن 
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 ال آخر جانب وعلى(. األسهم حاملً لجمٌع متكافا بمقابل لبللتزام انتهاك) مختلؾ مقابل على للعرض

 offer employment-based للعمالة تعوٌض عرضه فً المشترى قدم اذا للقوانٌن مخالؾ ٌعتبر

compensation   ًبالشركة مساهمٌن كانوا ولو حتى المستهدفة الشركة ف. 

 فان ، الشراء بعروض الخاصة العملٌة ادارة بشؤن االمرٌكٌة المالٌة األوراق هٌبة وضعتها التً القواعد الى وباإلضافة

 االمثلة ومن. المستهدفة والشركة المشترى بٌن النهابً العقد ٌتضمنها قد التً اإلضافٌة والشروط القواعد من العدٌد هناك

 االدنى الحد شرط على تعدٌل اجراء فً قدرته وعلى ، العرض تمدٌد فً المشترى قدرة على القٌود ، البنود لتلك الشابعة

 .للقبول الكمٌة من

 

  العرض بنود على التعدٌل

 االشتراطات تحقق حالة فً االقل على ، قٌود أي بدون العرض بنود من أي على ٌعدل أن للمشترى ٌمكن ، عام بشكل

 البنود بعض فً تعدٌل اجراء على االمرٌكٌة المالٌة األوراق هٌبة تعترض أن الجابز ومن. العرض الستكمال البلزمة

 اجراء ان وهو سلفا الٌه أشرنا  ما على التؤكٌد نود كما. المستهدفة الشركة أسهم حاملً بمصالح ٌضر ذلك ان رأت اذا

 بملا ٌقوم أن المشترى على ٌنبؽى أنه كما. العرض مدة بتمدٌد المشترى اللتزام خاضع العرض بنود على تعدٌل

 قد المستهدفة والشركة المشترى بٌن النهابً االتفاق ان اٌضا نؽفل وال. الجدٌدة التعدٌبلت به موضحا  TO النموذج

 .االصلً العرض فً تعدٌل اجراء على المشترى قدرة على قٌود ٌتضمن

 

 االمرٌكٌة المالٌة األوراق هٌبة دور

 عمل ٌوم 20 خبلل المهمه تلك انجاز وتحاول TO نموذج على والمقدم بالعرض الخاص اإلفصاح بمراجعة الهٌبة تقوم

 او بنوده من أي او العرض على الهٌبة موافقة على الحصول الى ٌحتاج ال المشترى أن إال ، لذلك مقرر هو ما وفق

 وبناء اٌجابً بشكل الرد على المشترٌن حرص ٌظهر العملً الواقع فان ذلك من وبالرؼم. علٌه تجرى التً التعدٌبلت

 TO النموذج بشؤن الهٌبة من الٌهم ترد التً التعلٌقات على

 الدمج طرٌمه -5

 معا ٌتفاوضوا المستهدفة والشركة المشترى فإن ، واحدة بخطوة الدمج بطرٌقة قدما المضً فً المشترى رؼب ما اذا

 ٌحتاج واٌضا ، المستهدفة الشركة ادارة مجلس من موافقة الى ٌحتاج االتفاق هذا.   االندماج بشؤن اتفاق الى للتوصل

 هو ما الشركة مساهمً من الموافقة على للحصول االصوات مستوى وٌحدد.  المستهدفة الشركة مساهمً موافقة الى

 .المستهدفة للشركة األساسً والنظام التؤسٌسٌة العقود فً علٌه منصوص
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 بنود من ٌناسبهم ما حسب وذلك  االندماج اتفاق لصٌاؼة المستهدفة والشركة المشترى امام كبٌرة مرونة هناك وتكون

 المشترى عن صادرة مالٌة أوراق الى او ، نقدٌة الى المستهدفة الشركة فً األسهم تحول صفقة بها تتم التً واشتراطات

 تحققت واذا ، المساهمٌن موافقة على الحصول وبعد. له أخرى ملكٌة أي او به الخاصة االختراع براءة مقابل حتى او

 .تنفذ الصفقة فإن ، الدمج لتنفٌذ البلزمة االشتراطات جمٌع

  اإلفصاح متطلبات (أ 

 المالٌة األوراق قانون  فٌدخل ، المستهدفة الشركة مساهمً موافقة على الحصول ٌتطلب واحدة بخطوة الدمج تنفٌذ نأل

 المتحدة بالوالٌات تطبٌقها ٌتم والذى – Proxy Rule العامة الجمعٌة الجتماع المساهمٌن دعوة مسؤلة لتنظٌم

 أي على المساهمٌن موافقة على الحصول طلب عند – Public companies العامة الشركات على االمرٌكٌة

 .موضوع

 وملا بتجهٌز( المشترى ولٌس) المستهدفة الشركة التزام:  العامة الجمعٌة الجتماع المساهمٌن دعوة بماعدة وٌمصد 

 بإجراء الهٌبة قٌام وبعد.  Proxy statement العامة الجمعٌة الجتماع الدعوة  علٌه وٌطلق للهٌبة مناسب افصاح

  طرأ اذا أما. مساهمٌها لكافة اإللكترونً بالبرٌد بإرساله بدورها المستهدفة الشركة تقوم ، اإلفصاح هذا على المراجعة

 الشركة من ٌطلب قد فإنه ، المساهمٌن الى إرساله بعد للهٌبة المقدم اإلفصاح فً المعروضة المعلومات على تؽٌٌر أي

 .التعدٌبلت تلك جوهرٌة حسب وذلك آخر اٌمٌل ارسال المستهدفة

 : اإلفصاح هذا فً الواردة الجوهرٌة المعلومات ٌلى فٌما ونوضح

 الصفقة فً الجوهرٌة البنود (1

 المستهدفة والشركة المشترى بٌن تمت التً الجوهرٌة االحداث او الجوهرٌة العملٌات (2

 والشركة المشترى بٌن دارت التً للمفاوضات الجوهرٌة التارٌخٌة االحداث تتضمن ، الصفقة عن خلفٌة (3

 المستهدفة

 به القٌام المزمع  باالندماج وٌوصى ٌوافق المستهدفة الشركة ادارة مجلس جعلت التً ألسبابا (4

  المستهدفة الشركة ادارة مجلس تسلمه قد بالصفقة ٌتعلق جوهري تقٌٌم او رأي أو تقرٌر أي (5

 مإكد ؼٌر الصفقة تموٌل كان اذا المشترى عن مالٌة معلومات ٌطلب قد (6

  أخرى متطلبات (ب 

 تطبق الفٌدرالً المستوى على المالٌة األوراق بقانون أخرى احكام أي توجد ال ، اإلفصاح متطلبات بخبلؾ ، عملٌا

 تتضمنها ان ٌمكن التً الموضوعٌة القٌود فإن ، لذلك وتبعا ، واحدة بخطوة الدمج طرٌقه تنتهج التً العملٌات على

 : ٌلى كما هً المستهدفة والشركة المشترى بٌن المبرمة والعقود االتفاقات
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  المستهدفة والشركة المشترى بٌن اتفاق على بناءا  واحدة بخطوة الدمج بطرٌقه االستحواذ فً قدما المضً ٌبدأ ، 

 بٌنها من والتً ، النهابً االتفاق فً واالشتراطات البنود من العدٌد لتضمٌن تتفاوض المستهدفة الشركة فإن لذلك

 القٌام أو ، اضافٌة اشتراطات إضافة أو التؤجٌل او التؤخٌر او السعر على تؽٌٌر اجراء على المشترى قدرة تقٌٌد

 الشركة مساهمً صالح ؼٌر فً المستهدفة الشركة ادارة مجلس ٌعتبره تصرؾ بؤي

 ومن االرتباط ذات اٌضا األخرى واالشتراطات البنود من العدٌد هناك ، المستهدفة للشركة التؤسٌس نظام وبحسب 

 .مختلفة بطرٌقة الفبة مختلفً المساهمٌن معاملة على المشترى قدرة على القٌود بٌنها

 

 العرض فً المشترى من ممدم كممابل األوراق استخدام -6

 الى( الشراء عروض و واحدة بخطوة الدمج) سلفا الٌهم اشرنا التً الطرٌقتٌن لكبل المتحدة بالوالٌات القوانٌن سمحت

 الحكام تخضع الحالة هذه وفً. المستهدفة الشركة أسهم نظٌر المشترى ٌقدمه ان ٌمكن كمقابل المالٌة األوراق استخدام

 public للجمهور  المالٌة األوراق عرض أو العام العرضب ٌتعلق فٌما 1933 لسنة  األمرٌكً المالٌة األوراق قانون

offering for sale of securities  

 التً الخاصة بالنماذج اإلفصاح متطلبات بجانب فانه ، كمقابل أسهم من ٌمتلكه ما ٌقدم ان فً المشترى رؼب واذا

 من ذلك على االمرٌكٌة المالٌة األوراق هٌبة موافقة على وٌحصل وٌملا ٌجهز ان المشترى فعلى ، سلفا الٌها اشرنا

 المشترى ٌكن لم واذا. المالٌة األوراق لقانون وفقا a registration statement  التسجٌل بٌان ٌسمى ما خبلل

 الول بالطرح الخاص اإلفصاح ٌشابه ما ٌنظمه سوؾ المناسب التسجٌل بٌان  فإن ، المتحدة بالوالٌات عامة شركة

 (IPO) مره

 ٌكون سوؾ المالٌة األوراق قانون وفق اإلفصاح مستند فإن ، المتحدة بالوالٌات عامة شركة المشترى كان اذا أما

 : التالٌة الربٌسٌة المعلومات وٌتضمن ، أكثر مختصرا

  ، بالصفقة قٌامه وراء المشتري مبررات وصؾ (1

 . الصفقة تؤثٌر الستعراض وذلك  Pro Formaٌسمى خاص بشكل للمشترى المالٌة للقوابم عرض (2

 فً اطول وقتا الهٌبة تستؽرق حٌث ، جوهري بشكل صفقة أي تؤخٌر فً ٌتسبب كمقابل األسهم استخدام ، عامة وبصفه

 .كثٌرة بالمراجعة المختصٌن ٌطرحها التً التعلٌقات تكون االؼلب وفً ، المراجعة عملٌة
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 المستهدفة الشركة ادارة مجلس مسإولٌات -7

 وواجبات الحرٌص، الرجل عناٌة بذل واجبات:  قسمٌن الى المستهدفة الشركة ادارة مجلس مسإولٌات تقسم أن ٌمكن

 االفصاح متطلبات تجاه

 الحرٌص الرجل عناٌة بذل واجبات (أ 

 من% 100 نسبة على االستحواذ بقصد الشراء عرض بدراسة ٌتعلق فٌما المستهدفة الشركة ادارة مجلس التزامات

 .الحرٌص الرجل عناٌة لذب قاعدة ٌحكمه ذلك كل ، به جاء ما على والرد المشترى قبل من والمقدم الشركة أسهم

 كافٌة وعناٌة اهتمام من ٌنبؽً ما ببذل به ٌقوم تصرؾ أي فً الشركة ادارة مجلس التزام وجوب هً ، العامة فالقاعدة

 .ومساهمٌها الشركة لصالح انه ٌتصور او ٌعتقد وبما

 : مثل الشركة ادارة مجلس على اٌضا المفروضة الواجبات من العدٌد هناك ، التشرٌعٌة االطر وبحسب

 ، الشركة بٌع تم اذا ما حالة فً  انه على الحرٌص الرجل عناٌة واجبات تتضمن ،  Delaware دٌبلوٌر والٌة فً

 من ٌطلب ، االلتزام هذا وبسبب. لمساهمٌها الحالٌة الشركة قٌمة ٌعظم لكى مقبوال جهدا ٌبذل ان االدارة مجلس فعلى

 لعروض المحتملٌن المقدمٌن مع التفاوض امكانٌة لدٌة تكون أن ،  االندماج عقد فً المستهدفة الشركة ادارة مجلس

 .األصلً للعرض تذكٌته عن التراجع حال ؼرامات ٌدفع قد المقابل وفً ، منافسة

 وبدون ، االخبلص بمنتهً الشركة مساهمً بمخاطبة التزام ، اٌضا الحرٌص الرجل عناٌة بذل واجبات ضمن ومن

. واحدة بخطوة الدمج لصالح التصوٌت بشؤن أو المشترى من المقترح الشراء عرض بشؤن توصٌة تقدٌم عند تحٌٌز

 واجب ان رأي ما اذا ، توصٌاته تؽٌٌر فً الكاملة المرونة لدٌه عادة المستهدفة الشركة ادارة مجلس فإن السبب ولهذا

 .بذلك القٌام منه ٌتطلب االمانة

 وذلك ، المرونة من قدر الحرٌص الرجل عناٌة بذل بواجبات الشركات إدارات مجالس التزام االمرٌكٌة القوانٌن وتمنح

 ًتعط ، السبب ولهذا. االهتمام محل بالموضوع الخاصة الظروؾ تقتضٌه ما ووفق مناسبا ٌرونه بما بالقٌام لهم لتسمح

 البنود شؤن فً او ، المقترح العرض قبول شؤن فً التصرؾ فً الحرٌة كامل الشركات ادارات لمجالس المحاكم

 ما او) به مرحب ؼٌر شراء عرض لمقاومة المتخذة التصرفات شؤن فً وأٌضا ، الدمج بعقد الخاصة واالشتراطات

 (.الدفاعٌة التدابٌر علٌه ٌطلق

 االفصاح متطلباتب االلتزام واجبات (ب 

 االستحواذ بقصد الشراء بعروض المتعلق اإلفصاح شؤن فً معٌنة التزامات المالٌة لؤلوراق الفٌدرالٌة القوانٌن فرضت

 . واحدة بخطوة واالندماج
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 ان الشراء، عرض فً الشروع من اٌام 10 خبلل المستهدفة الشركة ادارة مجلس ٌلتزم ، الشراء عروض شؤن ففً

 :ٌلى ما على البٌان هذا  ٌتضمن أن والبد. المقترح العرض شؤن فً بتوصٌاته رسمٌا بٌانا ٌصدر

 .التوصٌات تلك الى للتوصل لمبرراته ملخص عرض مع ، االدارة مجلس توصٌات (1

 المقترح العرض ٌخص فٌما الشركة ومدٌري العلٌا االدارة الهتمامات ملخص (2

 ، المقترح العرض على ردا وذلك مفاوضات أي فً خلد قد الشركة ادارة مجلس كان اذا عما اإلفصاح (3

 .المستهدفة الشركة تخص اعتٌادٌة ؼٌر عملٌات بٌنها من بؤمور تتعلق

 المجلس تسلمها قد  آراء أي  عرضو ملخص عادة ٌتضمن الشركة ادارة لمجلس التوصٌة بٌان ان عن فضبل هذا

 ( .جازم بشكل ذلك مطلوب لٌس انه من بالرؼم) محاٌد بشكل وٌعرضها بالعرض وتتعلق

 ظهر ما اذا توصٌاته تعدٌل فور ٌعلن بؤن ٌلتزم المستهدفة الشركة ادارة مجلس فإن ، TO النموذج متطلبات وبحسب

 .التعدٌل تستوجب المعلومات فً جوهرٌة تؽٌٌرات أي

 الؽالب فً لكن) الشركة مساهمً الى باالٌمٌل( علٌها تعدٌل أي اجراء قبل) االولى التوصٌة بإرسال التزام ٌوجد وال

 المعلومات تلك كل ان حٌث. المساهمٌن الى تعدٌبلت من علٌها اجرى ما بإرسال التزام أٌضا ٌوجد وال ،( االرسال ٌتم

 .الهٌبة موقع على للجمهور المتوفرة النماذج او البٌانات استمارة ملا خبلل من عرضها ٌتم

 مستند ٌمثل proxy statement العامة الجمعٌة اجتماع لحضور الدعوة فٌعتبر ، واحدة بخطوة الدمج طرٌقة فً أما

 مبررات على المستند هذا ٌتضمن أن ٌنبؽً فإنه ، سلفا اشارنا وكما ، الشركة ادارة مجلس به ٌلتزم الذى اإلفصاح

 الصفقة بشؤن المجلس تسلمها قد آراء أي  عرض واٌضا ، الصفقة بشؤن توصٌات من الٌه توصل ما وراء المجلس

 . محاٌد بشكل

  Squeeze out)  (شراء بعرض األللٌة مساهمً إخراج -8

 علٌه ٌطلق والذى – شراء عرض خبلل من الشركة من األقلٌة مساهمً اخراج فً لؤلؼلبٌة صرٌح التزام ٌوجد ال

 استكمال فً المشترى رؼب فإذا. االستحواذ بعملٌات الخاصة االحكام ضمن  squeeze out -  السحب عرض

 فً أسهمهم ٌقدموا لم ممن األقلٌة مساهمً إخراج فً تساعده التً المتاحة االسالٌب من العدٌد فهناك ، الشراء

 .العرض



41 

 

 
 

 
  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 :  االولى الطرٌمة (أ 

 الوالٌات بعض وفً) المستهدفة الشركة أسهم من% 90 نسبة ٌمتلك واصبح ، الشراء عرض المشترى استكمل اذا

 الحاجة بدون ،  short form merger  محدودة بصورة بالدمج القٌام بإمكانه فإن%( 85 الى النسبة تلك تنخفض

 الشركة فً األسهم بقٌة ٌشترى ان ٌستطٌع  االندماج وبهذا ، آخرٌن مساهمٌن أي من موافقة على حصوله الى

 .المستهدفة

 متطلبات أي ٌوجد وال ،  rule 13e-3 – going private rule خاص الى التحول قاعدة تسمى وحٌدة قاعدة هناك

 .محدودة بصورة الدمج ٌخص فٌما المالٌة األوراق قانون ٌفرضها أخرى افصاح

 دعوى خبلل من  التسعٌر مسؤلة حسم فً الحق لدٌهم ٌكون ، محدودة بصورة الدمج فً اخراجهم تم ممن األسهم فحاملً

 بصورة الدمج صفقة فً الٌهم قدم الذى المقابل عدالة فً الطعن بإمكانهم حٌث ، appraisal proceeding  قضابٌة

 ، محدودة بصورة الدمج تنفٌذ ٌإخر ال القضابٌة الدعوة تلك إقامة وتعتبر. لؤلسهم العادلة القٌمة ٌمثل ال ،بؤنه محدودة

 الدعوى تلك به تقضى لما خاضعا ٌظل ولكن المستهدفة الشركة من% 100 نسبة ٌتملك سوؾ المشترى أن بمعنى

 المساهمٌن ان وهً العامة القاعدة الى االشارة وٌجدر. الدمج صفقة فً المدفوع السعر مناسبة مدى مسؤلة فً القضابٌة

 .عادل ؼٌر كان العرض فً لهم المقدم السعر بؤن المطالبة فً الحق  عنهم ٌسقط الشراء عرض قبلوا الذٌن

 :  الثانٌة الطرٌمة (ب 

 القٌام تم اذا ، فقط متاحة االستحواذ بقصد الشراء عرض اتمام بعد األقلٌة مساهمً إلخراج الثانٌة الطرٌقة تكون

 عادة الصفقة بشؤن النهابً االتفاق ٌكون ، الحالة هذه وفً. الشركة ادارة مجلس مع المبرم باالتفاق عمبل بالعرض

 أسهم من كافً عدد على المشترى ٌحصل لم اذا( وٌستتبعه) الشراء عرض الى باإلضافة"  ٌلى ما  ٌفٌد نصا ٌتضمن

 الدمج تنفٌذ استكمال عنه وٌنتج ، المستهدفة والشركة المشترى بٌن محدودة بصورة بالدمج فٌسمح المصدرة الشركة

 األسهم على استحوذ قد المشترى ٌكون علٌها بناءا والتً( long form merger كاملة بصورة اندماج علٌه وٌطلق)

 "المستهدفٌن المساهمٌن من موافقة تلقى بعد علٌه ٌتفق بمقابل وذلك ، المستهدفة للشركة المتبقٌة

 الجمعٌة اجتماع فً التصوٌت فً العرض فً اشتراه ما ٌستخدم انه للمشترى ٌسمح ، كاملة بصورة الدمج إطار وفً

 . القرار على موافقتهم على الحصول ٌستهدؾ والذى الشركة لمساهمً العامة

 ٌستطٌع ، كاملة بصٌؽة والدمج ، أولى كخطوة الشراء عرض بٌن الجمع خبلل من الشكل بهذا النهابً االتفاق وصٌاؼة

 .المستهدفة الشركة أسهم من% 100 على حصوله مسؤلة حسم المشترى



42 

 

 
 

 
  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 اجتماع فً المستهدفة الشركة مساهمً موافقة على حصوله بعد كاملة بصورة بالدمج اجراءاته المشترى استكمل واذا

 مثلما ، proxy statement بالهٌبة  العامة الجمعٌة اجتماع لحضور الدعوة وملا تجهٌز ٌلزم فإنه ، العامة الجمعٌة

 ان عن فضبل هذا. اٌضا  rule 13e-3 خاص الى التحول القاعدة وتطبق. واحدة بخطوة الدمج طرٌقة فً سلفا اشارنا

 الزالوا ، العامة الجمعٌة اجتماع فً كاملة بصورة الدمج لصالح ٌصوتوا لم والذٌن المستهدفة الشركة أسهم حاملً

 (.القضاء خبلل من) عادل بتسعٌر المطالبة فً بحقهم ٌحتفظوا

 :   الثالثة الطرٌمة (ج 

 ،Delaware general corporation law دٌبلوٌر والٌة فً العامة الشركات قانون من (H)251 بالفقرة جاء

 عمبل المستهدفة الشركة أسهم جمٌع الى شراء عرض المشترى قدمو ،دٌبلوٌر فً المستهدفة الشركة تؤسست اذا أنه

 األسهم ٌمتلك المشترى اصبح ، الشراء عرض اتمام عقب وأنه ،المستهدفة الشركة ادارة مجلس مع الٌه توصل باتفاق

 موافقة على الحصول بدون كاملة بصورة اندماج عمل فً الحق المشترى لهذا فإن ، المستهدفة الشركة أسهم من الكافٌة

( merger (H) 251  باسم والمعروفة)  االندماج عملٌة تنفٌذ على قادر المشترى ٌصبح .االخرٌن المساهمٌن من أي

 حاملً وٌظل. الشراء عرض فً دفعه الذى المقابل بنفس المتبقٌة األسهم الشخص هذا ٌشترى سوؾ أساسها على والتً

 .بذلك للقٌام االجرابٌة المتطلبات استوفوا اذا( قضابٌة بدعوى) العادل بالتسعٌر المطالبة فً الحق لهم المتبقٌة األسهم

 متطلبات أي ٌوجد ال( ، طبقت اذا)  rule 13e – 3 خاص الى التحول قاعدة فً علٌه منصوص هو ما وبخبلؾ

 .merger (H) 251 ب  االندماج ٌخص فٌما المالٌة لؤلوراق األمرٌكً القانون ٌفرضها افصاح

 (خاصة الى عامة شركة من) خاص الى التحول لاعدة -9

 go     خــــاص الى التحول قاعدة نطاق فً تدخل التً العملٌات على موســـع بإفصاح التزامات الهـــٌبة تفرض

private rule -13 e- 3 ، أمرٌكٌة لشركة تابعة شركة أي بها ٌقوم عملٌة أي على عام بشكل القاعدة هذه تطبق حٌث 

 (. خاصة شركة أي) عامة تعد لم العامة الشركة تصبح أن عنها وٌنتج ، عامة

 التحول لقاعدة(  (h) 251 خبلل من او كاملة او محدودة بصورة سواء) ثانٌة كخطوة إندماج إى ٌخضع عام وبشكل

 سنة خبلل(  الثانٌة الخطوة)  االندماج تنفٌذ ٌتم أن:  هى شروط ثبلث علٌه ٌنطبق لم ما ، RULE 13E-3 خاص الى

 قدم كما ، الشراء عرض فى المقابل عن ٌقل ال به المقابل وٌكون ،( االولى الخطوة) الشراء عرض انتهاء تارٌخ من

 تنطبق لم واذا. ثانٌة كخطوة الدمج لتنفٌذ نواٌاه عن - TO نموذج على- كامل بشكل افصاح الشراء بعرض المشترى

 ٌوجد وال ، موسع إفصاح بتقدٌم مطالب ببساطه المشترى فإن – خاص الى التحول لقاعدة وخضع– الثبلثه الشروط هذه

 .الدمج هذا فى معٌن ثمن علٌه تقرض أو الدمج تنفٌذ من تمنعه أحكام أى
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  خاص الى التحول قاعدة تطبٌق لتجاوز كبٌره أهمٌة لها منها اثنان ولكن ، القاعدة لتلك االستثناءات من العدٌد وهناك

rule13e-3 ٌلى كما وهما : 

 (. نقدٌة بموارد ولٌست) كمقابل أسهمها بعرض التابعة الشركة فٌها تقوم التً العملٌة (1

 جمٌع تستوفً  أنها طالما ، الشراء عرض فً الصفقة إتمام أثر على تابع لٌصبح كٌان بها ٌقوم التً العملٌة (2

 .سلفا الٌها اشرنا التً الثبلثة المتطلبات

 ما ٌتضمن الحالة هذه فً المطلوب الموسع اإلفصاح ٌكون( ،   rule 13e- 3)خاص الى التحول قاعدة تحققت إذا أما

 :ٌلى

 التابعٌن ؼٌر من األسهم لحاملً عادلة الصفقة كانت اذا عما المستهدفة والشركة التابعة الشركة من بٌان (1

unaffiliated security holder ، وٌدعم ، الرإٌة هذه لمبررات تفصٌلً وصؾ البٌان هذا ٌتضمن أن والبد 

 .التابعٌن ؼٌر األسهم لحاملً العدالة تحقق مدى ٌوضح مستقل مالً مستشار قبل من بالرأي هذا

 جوهرٌة تعد والتً ، المستهدفة والشركة التابعة الشركة من كل تلقاها التً واآلراء التقارٌر جمٌع من ملخص (2

 من المستهدفة والشركة التابعة الشركة علٌها حصلت التً والتوصٌات االولٌة التقارٌر وتشمل ، بالصفقة وتتعلق

 .بهما الخاصٌن المالٌٌن المستشارٌن

 أخرى تشرٌعٌة أمور -10

 1976Hart-Scott-Rodino لسنة االحتكار مكافحة اصبلحات بشؤن رودٌنو سكوت هارت قانون وفق

Antitrust improvements act of 1976 (HSR act)  ، مع نموذج ٌملا ان منه ٌطلب عادة المشترى فإن 

 . االستحواذ عملٌة اتمام قبل الرقابٌة الجهة

 القٌمة تلك تعدٌل وٌتم) دوالر ملٌون 70 قٌمته ما ٌتجاوز الصفقة حجم ٌكون عندما االخطار هذا ٌطلب ، عام وبشكل

 ٌستكمل أن قبل زمنٌة فترة ٌنتظر أن المشترى على ، االخطار بهذا القٌام وعقب(. التضخم معدالت وفق سنوٌا

 اما ، النقدٌة ؼٌر الصفقات فً وذلك( السنة اٌام) ٌوم 30 عن عبارة الزمنٌة الفترة وتلك. الصفقة إلتمام اجراءاته

 فً السلطة (المنافسة حماٌة) االحتكار مكافحة لجهات وٌكون.  فقط ٌوما 15 االنتظار فترة تكون النقدٌة الصفقات

 .early termination مبكر إنهاءب ٌسمى ما منح خبلل من وذلك الٌها المشار االنتظار فترة اختصار

 ، بالصفقة تتعلق اضافٌة معلومات بطلب( المنافسة حماٌة) االحتكار مكافحة جهات قومت قد ، االنتظار فترة وخبلل

 من(  النقدي الشراء عرض حالة فً اٌام 10 او) ٌوم 30 لمدة التمدٌد وٌكون ، االنتظار فترة تمدٌد ٌستتبعه والذى

 . اضافٌة معلومات لطلب االستبلم تارٌخ
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 . أطول اٌهما التمدٌد او االصلٌة االنتظار فترة انتهاء بعد من إال الصفقة اتمام استكمال ٌمكن وال

 أي تقدم لم ما ، الصفقة اتمام استكمال فً احرار االطراؾ ٌكون( التمدٌد او االصلٌة سواء) االنتظار فترة انتهاء وعند

 .الصفقة تلك بشؤن للمحكمة طلب الجهات تلك من

 االمرٌكٌٌن غٌر لبل من االستحواذ -11

 بالوالٌات االجنبً باالستثمار ٌتعلق فٌما  general statutory review process المتحدة بالوالٌات ٌوجد ال

 لدٌه ، المتحدة بالوالٌات االجنبً االستثمار لجنة خبلل من ، للربٌس فإن ،  Exon-Florio act ووفق ، المتحدة

 التً العملٌات لتصوٌب  عكسى تنفٌذ اجراء أو حظر/  منع ٌطلب أن ، مناسبا ذلك ان رأي واذا ، ٌتحقق ان فً الحق

 .القومً لؤلمن تهدٌدا تمثل مسٌطرة حصة على االمرٌكٌٌن ؼٌر استحواذ على تنطوي

 أن ، الٌها اإلشارة سالؾ اللجنة خبلل من ، الربٌس على ، Exon-Florio act لقانون وفق انه عن فضبل وهذا

 state-owned الوالٌة قبل من مملوك مشتري قبل من تتم والتً مسٌطرة لحصة االستثمارات من ٌتحقق

acquirers   ًالمتحدة بالوالٌات القومً االمن على تإثر قد والت. 

 

 االستحواذ بمصد الشراء عروض بشؤن االوروبٌة التعلٌمات: ثانٌا

 منتصؾ فً االوروبً االتحاد مستوى على االستحواذ عملٌات تنظم عامة قواعد وضع محاولة عن الحدٌث بدأ

 االوروبٌة التعلٌمات بإصدار وذلك 2004 ماٌو فً جوهري بشكل ثمارها المحاوالت تلك اتت ولكن السبعٌنٌات،

EC/25/2004 االتحاد لجنة مع بالتعاون االوروبً البرلمان خبلل من وذلك االستحواذ بقصد الشراء عروض بشؤن 

 .االوروبً

 التناسق تحقق عرٌضة خطوط بمثابة لتكون العامة والمتطلبات القواعد من مجموعة توفٌر التعلٌمات تلك وتستهدؾ

 كل مسإولٌة وٌظل ، االتحاد فً االعضاء الدول بٌن االستحواذ بقصد الشراء لعروض المنظمة االحكام فً والتناؼم

 .  العام االطار هذا داخل التفاصٌل وضع هو دولة

 : ٌلى مما كل فً التناسق تحقٌق هو العام االطار لهذا الربٌسٌة والمحاور

 االستحواذ بقصد الشراء عروض عملٌات توجٌه 

 (األقلٌة وباألخص) المستهدفة الشركات فً المساهمٌن حماٌة 
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 : بها االلتزام ضرورة على التعلٌمات تإكد التً العامة المبادئ .1

 . متكافبة معاملة المستهدفة الشركة مساهمً جمٌع تلقى (أ

 شراء بعرض التقدم علٌه ٌتعٌن فإنه ، ما شركة فً مسٌطرة حصة على الحصول فً الشخص رؼب اذا (ب

 .اجباري

 اتخاذ من ٌتمكنوا لكى  المستهدفة الشركة لمساهمً الكافٌة والمعلومات الكافً الوقت توفٌر من البد (ج

 .موضوعً أساس على الشراء عرض بشؤن قراراتهم

 وبالتحدٌد ، العرض فً رأٌه فٌه ٌوضح بٌانا للمساهمٌن ٌقدم ان المستهدفة الشركة ادارة مجلس على (د

 تؤثر وكذلك ، المقترح بالعرض بها تعمل التً االسواق فً وموقعها الشركة أعمال تؤثر تجاه رإٌته

 .العرض بذلك اٌضا فٌها العمالة

 حقهم المساهمٌن على ٌنكر وال ، ككل الشركة لصالح ٌتصرؾ ان المستهدفة الشركة ادارة مجلس على (ه

 .الٌهم المقدم العرض جدارة مدى تقرٌر فً

  هنفس للعرض او العرض لمقدم فرٌسة وقوعه من ، العرض محل المالٌة الورقة سوق كفاءة على الحفاظ (و

 آلٌات إفساد أو ، وهمٌة اسعار جعلها او االنخفاض او باالرتفاع سواء السابدة االسعار على بالتؤثٌر وذلك

 .االعتٌادٌة السوق

 

 

 التطبٌك نطاق .2

 :على التعلٌمات تطبٌك ٌتم

 االستحواذ بقصد الشراء عروض (أ

  االتحاد بلدان فً القوانٌن ٌحكمها التً للشركات المالٌة األوراق (ب

 البورصات من اكثر او واحدة فً المالٌة لؤلوراق - االصدار كامل او جزء - للتداول القٌد تم ما اذا  (ج

  االتحاد بلدان من أي فً المنظمة

 : من لكل التعرٌف فإن التعلٌمات وبحسب

 "االستحواذ بمصد شراء عرض " 

 ، منها جزء او األسهم جمٌع شراء بؽرض شركة فً للمساهمٌن ٌقدم اجباري او اختٌاري شراء عرض ٌعنى     

 فً العضو للدولة المحلى القانون احكام علٌه وٌنطبق ، الشركة على السٌطرة(  الى ٌهدؾ او) وٌستتبعه

 .االتحاد
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 "مالٌة أوراق  " 

 فً النطاق هذا فً توسعت قد الدول بعض ان إال) التصوٌت حقوق بها ٌتوفر ، للتداول قابلة مالٌة أوراق تعنى    

  التصوٌت حق تحمل ال التً المالٌة األوراق لٌشمل المالٌة األوراق مصطلح لٌمتد ، المحلٌة قوانٌنها

 :عند الشراء عروض على التعلٌمات تطبك وال

 لنفسها المستهدفة الشركة شراء 

 الشركة على السٌطرة(  الى تهدؾ او) ٌستتبعها ال مالٌة أوراق شراء 

 باالتحاد االعضاء للدول المركزٌة البنوك قبل من المصدرة المالٌة األوراق شراء 

 المجمع االستثمار نشاط تزاول التً الشركات عن الصادرة المالٌة األوراق شراء collective 

investment of capital (االستثمار صنادٌق مثل  )ًعملها وطرٌقه،  للجمهور مالٌة أوراقا تطرح والت 

 حاملٌها من طلب على بناءا وإهبلكها استردادها أو  هااصدار ٌتم التىو،  والوحدات المخاطر تقسٌم على مبنٌة

 .الشركات تلك اصول قٌمة صافً تتؽٌر لذلك وتبعا ،

 :االمور من ٌلً ما االعضاء بالدول المطبمة والموانٌن المنوطة الجهة وتنظم

 بعمل وااللتزام ، السٌطرة عن تعبر التً التصوٌت حقوق نسبة وباألخص ، المساهمة الشركات تخص  أحكام 

 قد التً  frustrating actionالمضرة الجوهرٌة القرارات/  التصرفات على والقٌود ، اجباري شراء عرض

 ، به مرحب ؼٌر محتمل عرض او شراء عرض مواجهة فً دفاعً كؤسلوب  االدارة مجلس ٌصدرها

 . المستهدفة بالشركة للعاملٌن عنها اإلفصاح ٌجب التً والمعلومات

 من المستهدفة الشركة مساهمً من األسهم على حصوله نظٌر العرض مقدم من المقترح المقابل تخص أحكام 

 اذا ما حالة فً اتخاذها الواجب االجراءات ، المقدمة والمستندات العرض عن االعبلن محتوٌات ، العرض خبلل

 االوروبً االتحاد بدول أكثر او بورصة فً للتداول مقٌدة المستهدفة الشركة كانت

 

  الممدمة االفصاحات .3

 تكون أن البد المعلومات وتلك ، سواء حد على المستهدفة الشركة مساهمً لجمٌع العرض عن المعلومات تقدم أن البد

 من والتً المساهمٌن على تعرض التً المعلومات من العدٌد وهناك ، رفضه او العرض بقبول سواء القرار التخاذ كافٌة

 : ٌلى ما بٌنها
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 العرض مستند 

 العرض بشؤن المسبب بالرأي المستهدفة الشركة ادارة مجلس من بٌان 

 العرض نتابج 

  العرض إعبلن ( أ
 مساهمً تمكن التً الضرورٌة المعلومات كافة على ٌحتوى والذى العرض مستند بنشر العرض مقدم الشخص ٌلتزم

 : أدنى كحد ٌلى ما العرض مستند ٌتضمن أن وٌجب. المعلومات تلك على بناءا قراراتهم اتخاذ من المستهدفة الشركة

 العرض بنود/  شروط .1

 والنوع االسم فٌوضح ، شركة العرض مقدم كان واذا ، identity of the bidder العرض مقدم هوٌة .2

 المسجل الربٌسً ومكتبها

 (مناسبا ذلك كان اذا الفبه اٌضاح مع) العرض محل المالٌة األوراق .3

 الطرٌقة توضٌح ٌتم االجباري الشراء عرض حالة وفً ، الواحدة المالٌة للورقة العرض فً المقترح المقابل .4

 .المقابل هذا دفع بها سٌتم التً والطرٌقة ، المقابل هذا تحدٌد أساسها على ٌتم التً

 قاعدة لتطبٌق كنتٌجة الحقوق لبعض العمل تعطٌل مقابل العرض فً المقترح compensation التعوٌض .5

breakthrough rule  (الحقا توضٌحها وسٌتم ، )هذا تحدٌد بها سٌتم التً الطرٌقة االعتبار فً آخذٌن 

 .دفعه وطرٌقه التعوٌض

  شراإها فً العرض مقدم ٌرؼب التً المالٌة األوراق من( نسبة او كمٌة سواء) االقصى والحد االدنى الحد .6

 المرتبطة لؤلطراؾ ملكٌة أي وكذلك ، العرض محل المالٌة الورقة فً العرض لمقدم ملكٌة أي عن تفاصٌل .7

  المستهدفة الشركة أسهم فً

 العرض لها الخاضع االشتراطات جمٌع .8

 : ٌلى مما كل بخصوص العرض مقدم نواٌا .9

 المستهدفة الشركة 

 بالعرض تؤثره مدى وبٌان ، العرض مقدم اعمال مستقبل 

 على تطرأ قد جوهرٌة تؽٌرات أي وبٌان ، المستهدفة بالشركة واالدارة العاملٌن وظابؾ ضمان او تؤمٌن 

  العمالة ظروؾ

 وانشطتهما العمالة على التؤثٌر مدى وبٌان للشركتٌن بالنسبة العرض لمقدم االستراتٌجٌة الخطط 

   بهما ٌعمبل اللتان واالسواق

 (العرض سرٌان فترة)  العرض فً للدخول أسهمهم لتقدٌم المستهدفة الشركة مساهمً امام المتاحة الفترة .10
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 عرض ٌتعٌن فإنه ،( بالمبادلة شراء عرض) مالٌة أوراق عن عبارة العرض فً المقترح المقابل ٌكون عندما .11

 المبادلة محل المالٌة األوراق تلك عن معلومات

 (الشراء عملٌة) الصفقة تموٌل عن معلومات .12

 بمقدم مرتبطٌن كانوا سواء  identity of persons acting in concert المرتبطة االطراؾ هوٌة .13

 المسجل الربٌسً ومركزها ونوعها اسماءها توضٌح فٌتم ، شركات كانوا واذا ، المستهدفة الشركة او العرض

 المستهدفة والشركة العرض بمقدم وعبلقتها

 المستهدفة الشركة ومساهمً العرض مقدم بٌن ابرامها ٌتم التً العقود ٌحكم الذى المحلى القانون توضٌح .14

  النزاع حال فً المنوطة المحاكم توضٌح وكذلك الشراء عرض لتنفٌذ كنتٌجة

 (ضرورٌا ذلك كان متى) اضافٌة مستندات او معلومات المنوطة الرقابٌة الجهة تطلب ان الممكن ومن

 : الممدم العرض فً المسبب بالرأي المستهدفة الشركة ادارة مجلس عن صادر بٌان ( ب
 هذا علٌها بنى التً األسباب به موضحا المقترح العرض فً برأٌه بٌانا ٌقدم ان المستهدفة الشركة ادارة مجلس على

 ( :االخص وجه على) التالٌة االمور فً االدارة مجلس رإٌة ٌوضح البٌان وهذا الرأي،

 فٌها العمالة االخص وجه وعلى الشركة اهتمامات ٌخص فٌما العرض تنفٌذ على المترتبة االثار. 

 الخطط تلك وتؤثٌر العرض مستند فً اوضحها التً المستهدفة الشركة بشؤن العرض لمقدم االستراتٌجٌة الخطط 

 بها تعمل التً االسواق فً الشركة وموقع ، العمالة على

 ( :معٌن شراء عرض عن مستمل بشكل) السنوٌة الدورٌة التمارٌر( ج   

 تلك ألحكام الخاضعة الشركات ان من ٌتؤكدوا أن علٌهم االعضاء الدول فإن ، االوروبٌة بالتعلٌمات جاء ما وفق

 وذلك ، االدارة مجلس تقرٌر فً كذا ، السنوي تقارٌرها فً التفصٌلٌة المعلومات من مجموعة نشرت قد التعلٌمات،

 : ٌلى مما بكل ٌتعلق فٌما وذلك ، العامة للجمعٌة السنوي االجتماع فً الشركة مساهمً على المعلومات تلك لعرض

 المنظمة البورصات من أي فً للتداول قٌدها ٌتم لم التً المالٌة األوراق ذلك فً بما ، المال رأس هٌكل (1

 الحقوق وبٌان ،( مناسبا ذلك كان كلما) المالٌة األوراق تلك فبة الى االشارة مع ، االتحاد دول فً

 المال رأس الى الفبة تلك من المالٌة األوراق ونسبة الفبات تلك من فبة بكل المرتبطة وااللتزامات

 على بالحصول التملك تقٌٌد او معٌنة بحدود التملك تقٌٌد مثل المالٌة األوراق ملكٌة نقل على قٌود أي (2

 .المبلك من مجموعة أو الشركة موافقة

  مباشرة ؼٌر او مباشرة كانت سواء الشركة فً جوهرٌة حصص أي عن بٌان (3

 الحق ذلك وصؾ مع ، بالسٌطرة ٌتعلق خاص حق أي لها مالٌة أوراق ألي المالكٌن عن بٌان (4
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 ألسهم Employee stock ownership العاملٌن تملك برامج فً السٌطرة حق مع التعامل نظام (5

 .بؤنفسهم العاملٌن قبل من الحق هذا استخدام ٌتم ال حٌث ، المستهدفة الشركة

 او ، األسهم من معٌنة نسبة او بعدد للتصوٌت حد وضع مثل ، التصوٌت حقوق على قٌود أي توضٌح (6

 .نفسها المالٌة الورقة حٌازة عن الحق فصل ٌمكن التً النظم او ، التصوٌت حق لممارسة أقصى موعد

 أي عنها وٌنتج المستهدفة للشركة معروفه وتكون ، البعض وبعضهم المساهمٌن بٌن عقود او اتفاقٌات أي (7

 التصوٌت حقوق او األسهم ملكٌة نقل على قٌود

 articles of األساسً النظام وتعدٌل االدارة مجلس أعضاء  تؽٌٌر او تعٌٌن تنظم التً القواعد (8

association  

 buyback shares  شراإها إعادة  أو األسهم اصدار سلطة وبالتحدٌد االدارة مجلس اعضاء سلطة (9

 السٌطرة لحالة تعدٌل احداث شؤنها من وٌكون ، فٌها طرفا المستهدفة الشركة تكون جوهرٌة اتفاقٌات أي (10

 ٌكن لم ما وذلك ، االتفاقٌات تلك على المترتبة االثار توضٌح مع ،  انهاإها او الشراء عرض تستتبع التً

 المعلومات تلك عن باإلفصاح ملزمة الشركة كانت اذا االستثناء هذا وٌلؽى ، للشركة مضر عنها اإلفصاح

 .  أخرى تشرٌعٌة متطلبات إطار فً

 تقدٌم نظٌر لهم  مكافآت لمنح وموظفٌها ادارتها ومجلس الشركة بٌن ابرمت عقود او اتفاقٌات أي  (11

  الشراء عرض بسبب عملهم تنهً كانت او سلٌمة أسباب بدون عنهم االستؽناء او استقاالتهم

 الشركة على للجهالة نافً لفحص العرض مقدم إجراء االوروبٌة بالتعلٌمات جاء ما بحكم المطلوبة المعلومات تلك جعلت

 حاالت فً ضرورٌا ٌعد االمر وهذا ، للكافة متاحة المعلومات تلك اصبحت حٌث ، وٌسر سهولة أكثر المستهدفة

 .العدابً االستحواذ

 واالجبارٌة االختٌارٌة الشراء عروض .4

 من معٌنة نسبة الى – به المرتبطة االشخاص شراء او لشرابه كنتٌجة – ما شخص تملك نسبة وصلت اذا ما حالة فً

 ان البد باالتحاد االعضاء الدول فإن  ، الشركة تلك على السٌطرة من ٌمكنه بما ، المستهدفة الشركة فً التصوٌت حقوق

 وقد.  الشركة تلك فً األقلٌة حقوق حماٌة بهدؾ وذلك ، اجباري شراء عرض بتقدٌم ملتزم الشخص هذا أن من تتؤكد

 وتعد. االعضاء الدول من دولة كل الى حسابها وطرٌقة - ةسٌطر حصة تمثل التً – النسبة تلك تحدٌد سلطة تركت

 (وهوالندا واسبانٌا وبرٌطانٌا ألمانٌا فً مثل) باالتحاد االعضاء الدول أؼلب فً السٌطرة نسبة هً% 30 نسبة
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 العرض ٌوجه أن وٌجب ذلك، عن للتؤخر فرصه أي إعطاء بدون اجباري شراء عرض بتقدٌم االلزام ٌكون أن البد

 هناك االوروبٌة التعلٌمات فبحسب .وعادال للجمٌع متكافا وبسعر أسهمهم ولجمٌع المستهدفة الشركة مساهمً لجمٌع

 . السعر هذا عدالة لضمان االجبارٌة الشراء عروض فً المقترح للسعر األدنى الحد تخص ضوابط

 : طرٌق عن بالتعلٌمات العمل ٌوقفوا بؤن االعضاء للدول تسمح عامة قاعدة االوروبٌة التعلٌمات قدمت

 التنظٌمات خبلل من الشركة على السٌطرة حال فى االقلٌة لحقوق والمناسبة الكافٌة الحماٌة توفٌر على العمل (أ

   المحلٌة

 او

 الواردة العبلقة ذات لبلحكام الخضوع تجاوز او االستثناء سلطة المنوطه الرقابٌة الجهة العضو الدولة منح (ب

 منطقٌة اسبابا الجهة تلك رأت متى او ، علٌها منصوص محددة ظروؾ توافر حال وذلك ، المحلٌة بالتشرٌعات

 . ذلك الى تدعى

 النحو على هى امور بثبلثه االستحواذ عملٌات تنظٌم شؤن فى االتحاد فى االعضاء الدول بٌن االختبلؾ اوجه وارتبطت

 : التالً

I. المرتبطة المجموعة لمصطلح مختلفة تعرٌفات االتحاد فى االعضاء الدول تبنت acting in concert  أدى مما 

 البعض وبعضها الدول بٌن االوروبٌة التعلٌمات فى  الواردة لبلحكام التطبٌق نطاق اختبلؾ الى

II.  االجبارٌة الشراء لعروض - نظمةالم لبلحكام الخضوع لتجاوز  مختلفة اسالٌب االعضاء الدول استخدمت  

 : ٌلى كما تصنٌفها  ٌمكن والتى - االوروبٌة بالتعلٌمات الواردة

 هذا الى لجؤ االعضاء الدول من وقلٌل) االستثناءات منح فى تقدٌرٌة سلطه المنوطه الرقابٌة الجهة إعطاء -1

 (االسلوب

 على للتصوٌت المستقلٌن من الشركة مساهمى  بدعوة وٌعنى  whitewash علٌه ٌطلق الذى االجراء استخدام -2

 المستحوذ بخبلؾ المساهمٌن هم المستقلٌن والمساهمٌن ، العامة بالجمعٌة القرار

 االستثمار كؤنظمة االجبارٌة الشراء عروض الحكام الخضوع من استثناء التعلٌمات منحتها هٌكلٌة اسالٌب استخدام -3

  الجماعى

 من الربٌسى الهدؾ تمس ال انها اعتبار ،على السٌطرة حالة الى حقٌقى تؽٌٌر هافٌ ٌحدث ال التى الحاالت استثناء -4

 :   الحاالت تلك بٌن ومن ، االقلٌة حماٌة وهو التعلٌمات وضع

 مإقتا تؽٌٌرا السٌطرة لحالة التؽٌر كان اذا  
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 المجموعة شركات نفس داخل السٌطرة لحالة التؽٌٌر كان اذا company group  المجموعة داخل او 

  المرتبطة

 ؼٌر بطرٌقة السٌطرة حالة الى التوصل ٌتم عندما مثل ، المسٌطر او العرض مقدم حماٌة بؽرض االلتزام تجاوز -5

 شخصٌة احداث عن ناتج او المسٌطر إرادة عن خارج بتصرؾ تم السٌطرة حالة الى التوصل ٌكون أو مباشرة

 كالمٌراث

 ممارسة نتٌجة السٌطرة حالة تنشؤ التى الحاالت مثل ، المقرضٌن او الدابنٌن حماٌة بؽرض االلتزام تجاوز -6

  الدٌن استٌفاء فى لحقه للمقرض

 تعثر ٌحدث عندما مثل ،( الدابنٌن او المساهمٌن بخبلل) االخرٌن المصالح اصحاب حماٌة بؽرض االلتزام تجاوز -7

 اسالٌب ومن ، التعثر هذا من االنقاذ الؼراض الهٌكلة إعادة عند السٌطرة حالة الى التوصل وٌتم ، ما لشركة مالً

 . الدولة من بتدخل البٌع عقود او االتفاق انظمة او االندماج  الهٌكلة إعادة

III. لتقدٌم كنتٌجة السٌطرة حالة الى التوصل تم اذا االجبارٌة الشراء لعروض المنظمة لبلحكام الخضوع تجاوز إتاحة 

 وٌستخدم. القابمة االسهم ولكافة المستهدفه الشركة مساهمى لكافة موجها العرض هذا وكان اختٌارى شراء عرض

 Equitable المتكافا او المنصؾ السعر بقاعدة االلتزام تجاوز فى رؼبتهم حال العروض مقدمى التجاوز هذا

price  لحجم المساهمٌن تقدٌم ان هو التجاوز هذا منح وراء المؽزى ٌكون وقد. االجبارٌة الشراء عروض فى 

 السعر هذا ارتضوا انهم ضمنٌا ٌعنى االختٌارى العرض فى المحدد السعر على المالٌة االوراق من جوهرى

 شراء عرض بتقدٌم للسٌطرة التوصل حالة على تنطبق ال القاعدة هذه ان إال ، منصفا سعرا إعتباره ٌمكن وبذلك

 ، بسٌطة نسبة على العرض فى وٌحصل ، جوهرٌة حصة بالفعل ٌمتلك العرض هذا مقدم وٌكون ، اختٌارى

 الدول قامت وقد ،( منصفا سعرا العرض سعر اعتبار الحالة هذه فى ٌمكن ال) سٌطرة لحصة مالكا بعده وٌصبح

 العرض مقدم حصول بشرط التجاوز قٌدوا بؤن ، المحلٌة تشرٌعاتهم خبلل من الثؽرة هذه بتخطى االعضاء

 subsequent acquisitions of shares المتتابع الشراء جعلوا او ، أدنى كحد معٌنة نسبة على االختٌارى

 اجبارى شراء بعرض التقدم ٌوجب 

 بشكل أقل تملك نسبة على ما مساهم محافظة حالة ،مثل قابما اجبارى شراء عرض بتقدٌم االلتزام تجاوز ظل ذلك ومع

 االوراق من خاصة أنواع بشراء مساهم بقٌام أو الشركة على السٌطرة ٌستطٌع فعلٌا ولكنه ، السٌطرة نسبة من بسٌط

 .كالمشتقات المالٌة
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   العرض لسعر االدنى الحد ولاعدة العرض ممدم من الممترح الممابل طبٌعة .5

 فً المقترح المقابل فإن عام وبشكل ، المستهدفة الشركة مساهمً لكافة واحد العرض فً المقترح السعر ٌكون أن البد

 : ٌكون ان الممكن من العرض

 التسٌٌل سهلة مالٌة أوراق  liquid securities 

 نقدٌة 

 معا االثنان من مزٌج 

 

 :التالٌة الحاالت فً العرض ممدم من المطروحة البدابل ضمن( ادنى كحد) النمدي البدٌل توفٌر ٌتعٌن ولكن

  التسٌٌل وسهلة المنظمة البورصات احد فً للتداول مقٌدة مالٌة أوراق ٌتضمن ال العرض فً المقترح المقابل (1

 الشركة فً التصوٌت حقوق من أكثر او% 5 نسبة لها مالٌة ألوراق به المرتبطة االطراؾ او العرض مقدم شراء (2

 اثنى الى أشهر ستة من وتبدأ والعض الدولة تحددها التً الفترة خبلل الشراء هذا وكان ،  نقدا الثمن ودفع المستهدفة

 .العرض سرٌان فترة انتهاء مع وتنتهً االجباري الشراء عرض فً الشروع قبل شهرا عشر

 لجمٌع وذلك العرض فً المطروحة للبدابل أدنى حد النقدي البدٌل بتقدٌم االلتزام باالتحاد العضو الدولة إقرار (3

 الشراء عروض حاالت

 equitable  متكافبا  / منصفا   سعرا   ٌكون أن البد االجباري الشراء عرض فً المقترح السعر ان سابقا أوضحنا وقد

price ، األوراق لنفس دفع الذى االعلى الســــعر هو المتكافا او المنصؾ السعر فإن االوروبٌة التعلٌمات ووفق 

  به، المرتبطة االطــــراؾ او العرض مقدم بواســـــطة المــــــالٌة

 :وذلك

  عشر االثنً عن تزٌد ال و اشهر ستة عن تقل أال ٌجب ولكن ، العضو الدولة تحددها التً الفترة خبلل (أ

 االجباري الشراء عرض فً للشروع السابقة شهرا

  العرض انتهاء وحتى االجباري الشراء عرض فً الشروع من الفترة خبلل (ب

 ذات فً دفعه سعر أعلى عن ٌقل ال حتى،  عرضه سعر ٌرفع أن العرض مقدم على،  الحالة هذه وفً)

 ( اعلى بسعر بشرابها قام التً العرض محل المالٌة األوراق
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 حال الخفض او بالرفع اما - الٌه أشرنا الذى - المنصؾ السعر تعدٌل سلطة الرقابٌة الجهة منح االعضاء للدول ٌمكن

 تلك توضٌح ٌتم ان على( ، تبلعبات او استثنابٌة بظروؾ السوق فً السابد السعر تؤثر:  مثال) معٌنة ظروؾ توافر

 الجمهور واعبلم استمرارٌتها وضمان الجهة تلك عن الصادرة القرارات فً واضحة وخصابص بمحددات الظروؾ

 المالٌة أوراقهم قدموا الذٌن للمساهمٌن أعلى سعر بدفع العرض مقدم على التزام الدول احد تضع، المثال سبٌل فعلى.بها

 ذلك جاء سواء آخرٌن لمساهمٌن( العرض انتهاء بعد سنة خبلل) الحقا االعلى السعر هذا دفع تم اذا،  العرض فً بالفعل

 .خارجه او العرض اجراءات ضمن

 ، االختٌارٌة الشراء عروض فً العرض مقدم من المقترح المقابل تخص متطلبات أي الى االوروبٌة التعلٌمات تشر لم

 نفس تطبٌق اختٌار ٌمكنها االعضاء الدول فإن حال أي وعلى. فقط االجبارٌة الشراء بعروض خاص سلفا ذكر ما فجمٌع

 .المتطلبات لتلك االدنى الحد من ٌناسبها وما االختٌارٌة الشراء عروض مع المتطلبات

 العدابً االستحواذ حاالت فً للشركات الدفاعٌة التدابٌر بشؤن التزامات .6

 الشركة بهم تلتزم ، معا االثنان او التالٌٌن البدٌلٌن أي تطبٌق تقرر التً هً الدولة فإن االوروبٌة التعلٌمات بحسب

 :محتمل عرض او شراء بعرض علمها بمجرد المستهدفة

 ٌصدرها قد التً  FRUSTRATING ACTIONS المضرة الجوهرٌة القرارات/ التصرفات تقٌٌد (أ

 على الحرص - بالتعلٌمات( 9) بالمادة والواردة ،( الحقا سٌرد وتعرٌفها) المستهدفة الشركة ادارة مجلس

 .duty of neutrality الحٌادٌة

 قد والتً العقود او المستهدفة للشركة األساسً النظام فً علٌها المنصوص البنود لبعض العمل تعطٌل (ب

  -  breakthrough rule   علٌها وٌطلق الشراء عرض على ضار جوهري تؤثٌر إحداث الى تإدى

 أخرى حقوق أي او التصوٌت وحقوق الملكٌة نقل على القٌود مثل  - التعلٌمات من( 11) بالمادة الواردة

 .خدماتهم إنهاء  او االدارة مجلس اعضاء بتعٌٌن تتعلق اعتٌادٌة ؼٌر

 تلك تمنح أن البد فإنها ، الٌهم المشار البدٌلٌن من بؤي االلتزام إقرار تتجنب ان العضو الدولة قررت اذا ما حال وفً

 . العامة للجمعٌة اجتماع فً ٌشاإوا ما لٌقرروا المستهدفة الشركة لمساهمً السلطة

 البدٌل منهم محدود عدد واختار ،( 9 المادة) االول البدٌل اعتمدوا قد باالتحاد االعضاء الدول أؼلب ان بالذكر وجدٌر

 (11 المادة) الثانً
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 frustrating actions المضرة الجوهرٌة المرارات/ التصرفات على المٌود:  االول البدٌل

 شؤنها من ٌكون ،محتمل عرض او شراء عرض خبلل المستهدفة الشركة به تقوم تصرؾ أي المضرة بالتصرفات ٌقصد

 .لهم المقدم العرض بشؤن قرار اتخاذ فً الشركة مساهمً فرصه ضٌاع فً تتسبب او العرض مقدم على ضرر إٌقاع

 االول البدٌل على االعتماد العامة للجمعٌة اجتماع فً المستهدفة الشركة مساهمً او العضو الدولة اختارت ما واذا

 المستهدفة الشركة ادارة مجلس عن تصدر قد التً المضرة الجوهرٌة القرارات/ التصرفات على قٌود بفرض

 اتخاذها االدارة لمجلس ٌمكن التً القرارات من بمجموعة مسموح ٌكون سوؾ عندبذ ، 9 المادة فً علٌها والمنصوص

 الشراء عرض نتابج عن االعبلن وحتى االستحواذ بقصد الشراء فً بالرؼبة إخطاره مجرد من تبدأ التً الفترة خبلل

 بها المسموح والقرارات ،(   ذلك عن مبكرا تبدأ الفترة تلك تجعل ان العضو للدولة وٌجوز) العرض سحب او للجمهور

 : كالتالً هً

 " White knight" منقذ عن البحث (1

 للشركة االعتٌادٌة االعمال بتسٌٌر المرتبطة القرارات (2

 ولم ، عالٌة الٌها المشار الحظر فترة فً البدء قبل اتخذت وإنما ، االعمال بتسٌٌر ترتبط ال أخرى قرارات أي (3

 . كامبل او جزبٌا سواء تنفٌذها ٌتم

 على االدارة مجلس حصول شرٌطة ، عالٌة الٌها المشار الحظر فترة فً الدخول بعد تتخذ أخرى قرارات أي (4

 ٌمكن فإنه القرارات تلك على التصوٌت تٌسٌر اجل ومن) العامة الجمعٌة فً الشركة مساهمً من علٌها موافقة

 الوجٌزة الفترة وتكون)  short notice وجٌزة فترة خبلل العامة للجمعٌة بالدعوة تسمح ان العضو للدولة

 (أسبوعٌن ؼالبا

   Breakthrough rule البنود ببعض العمل تعطٌل: الثانً البدٌل

 قاعدة) البدٌل هذا على االعتماد العامة للجمعٌة اجتماع فً المستهدفة الشركة مساهمً او العضو الدولة قررت اذا

 : التطبٌق واجبه تعتبر التالٌة االحكام فإن( ، breakthrough rule  التعطٌل

 contractual  العقود فً علٌها والمنصوص الملكٌة نقل على القٌود فإن ، العرض سرٌان فترة خبلل -1

agreements األساسً النظام او articles of association مع بها االلتزام ٌتوقؾ المستهدفة للشركة 

 .العرض مقدم

 القرارات من قرار أي على المساهمٌن موافقة فٌه ٌتم العامة للجمعٌة اجتماع أي وفً العرض سرٌان فترة خبلل -2

 العقود فً الواردة التصوٌت حقوق على القٌود فإن ،  Frustrating action مضر جوهري تؤثٌر ذو تعد التً
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-multiple اصوات عدة لها التً األسهم وان ، بها االلتزام ٌتوقؾ سوؾ المستهدفة للشركة األساسً النظام او

vote securities  فقط واحد صوت الى تتحول سوؾ. 

 للجمعٌة اجتماع أول فً فإنه ، التصوٌت حقوق لها التً األسهم من فؤكثر% 75 نسبة ٌمتلك العرض مقدم كان اذا -3

 حقوق وأي التصوٌت حقوق على القٌود فإن ،(  العرض مقدم الٌها ٌدعو والذى)  العرض انتهاء عقب العامة

 واألسهم ، بها االلتزام ٌتوقؾ سوؾ خدماتهم إنهاء او االدارة مجلس اعضاء بتعٌٌن تتعلق اعتٌادٌة ؼٌر أخرى

 : ٌلى بما تتعلق قرارات ألي بالنسبة وذلك ، فقط واحد صوت الى تتحول سوؾ اصوات عدة لها التً

 األساسً النظام على تعدٌبلت articles of association 

 االدارة مجلس اعضاء عزل او تعٌٌن 

 لهم ٌقدم عادل نقدى تعوٌض هناك ٌكون ان ٌجب فإنه ، الٌها أشرنا التً الحقوق تلك من المساهمٌن حرمان تم فإذا

 حٌث ، التعوٌضات تلك تتحدد كٌؾ االوروبٌة التعلٌمات توضح ولم. الحقوق تلك حاملً تحملها خسارة أي نظٌر

 .الشؤن هذا فً مناسب هو ما لتقرٌر االعضاء الدول امام مفتوح المجال تركت

 

 :التالٌة الحاالت فً  Breakthrough Rule التعطٌل لاعدة تطبٌك ٌتم وال

 االوروبٌة التعلٌمات صدور قبل ابرمت قد التصوٌت حقوق او األسهم ملكٌة نقل على تعاقدٌة قٌود أي (1

 بمٌزات تعوٌضها ٌتم انه باألساس خصابصها من مالٌة ألوراق التصوٌت حقوق على القٌود كانت اذا (2

 nonvoting preference securities:  مثل مادٌة

 

  sell out  squeeze out , الشراء بعروض المرتبطة الحموق من أخرى أنواع .7

 :التالً النحو على وهً استخدامها من المستهدفة الشركة لمساهمً ٌمكن إضافٌة حقوق االوروبٌة التعلٌمات قدمت

   squeeze out األللٌة اخراج ٌسمى االول النوع (أ 

 fair عادل بمقابل وذلك أسهمهم له ٌبٌعوا ان األقلٌة مساهمً باقً من ٌطلب ان من االؼلبٌة مساهمً الحد ٌمكن

consideration .عروض عقب استخدامه لٌكون ، الحق هذا االعضاء الدول تقدم ان االوروبٌة التعلٌمات وطالبت 

 :التالٌة الشروط من أى علٌهم ٌنطبق ممن - العرض لتنفٌذ التالٌة أشهر الثبلثه اقصاها مدة خبلل - الشراء

 المستهدفة، الشركة فً التصوٌت حقوق او األسهم من% 90 عن تقل ال نسبة ٌمتلك العرض مقدم كان اذا (1

 حقوق او األسهم من% 95 نسبة تتجاوز أال على النسبة تلك من أعلى حدا العضو الدولة تضع وقد

 .التصوٌت
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% 90  نسبة على(  لحصوله نهابً بشكل تعاقد او) العرض مقدم حصل قد العرض قبول عبر كان اذا (2

 الشراء بعرض التصوٌت حقوق او األسهم من االقل على

 الحق هذا استخدام فإن ، المالٌة للورقة المختلفة الفبات من العدٌد أصدرت قد المستهدفة الشركة كانت اذا ما حالة وفً

 .الٌها المشار النسب وبلوغ الواحدة الفبة اطار داخل

 فً المقابل هذا ٌكون أن أو ، األصلً العرض فً المقترح المقابل شكل بنفس لؤلقلٌة المقدم المقابل ٌكون أن أٌضا والبد

. األقلٌة لمساهمً المطروحة البدابل أحد النقدي البدٌل ٌكون أن العضو الدولة تشترط ان الجابز ومن. نقدٌة صورة

 : الٌهم المقدم المقابل عدالة لتحقٌق االعتبار فً اخذها الواجب العناصر من العدٌد وهناك

 قد األصلً العرض خبلل من كان اذا عادال لؤلقلٌة المقدم المقابل ٌعتبر ، االختٌاري الشراء عرض عقب (1

 خبلل من  جمعت التً التصوٌت حقوق او األسهم من االقل على% 90 نسبة العرض مقدم أشترى

  العرض

 فى احكام من وضع ما بحكم – األصلً العرض فً المقدم المقابل فإن ،االجباري الشراء عرض عقب (2

 .عادال – االوروبٌة التعلٌمات

  sell out للبٌع االللٌة طلب وٌسمى الثانً النوع (ب 

 تستوفً االؼلبٌة كان اذا وذلك ، عادل بمقابل الشراء عرض بعد أسهمهم بشراء االؼلبٌة مطالبة األقلٌة لمساهمً ٌمكن

 . squeeze out حق فً عرضناها التً الشروط نفس

 .العرض لتنفٌذ التالٌة أشهر ثبلثة اقصاها مده خبلل الٌها اشرنا التً الحقوق تلك باستخدام وٌسمح

  األخرى الضوابط .8

 :  التالٌة االمور تخص قواعد من ٌناسبهم ما ٌضعوا بؤن االعضاء الدول االوروبٌة التعلٌمات طالبت

 الشراء عرض فشل 

 المقدم العرض تعدٌل  

 المنافسة العروض 

 فٌها الرجوع ٌمكن ال التً العروض 

 بالعرض اقترانها المسموح الشروط 

 المقابل ودفع التنفٌذ  جدٌة لضمان اجراءات ٌتخذ بؤن العرض مقدم على التزاما وضعت االوروبٌة التعلٌمات فإن كذلك

 .للتنفٌذ المحدد الموعد فً الثمن دفع على تساعده التً المالٌة الموارد لدٌه ٌكون وان ، بالكامل النقدي



57 

 

 
 

 
  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 

 االستحواذ بمصد الشراء عروض شؤن فً واالوروبً  األمرٌكً التشرٌع بٌن ممارنة: 3 رلم الجدول

 الممارنة أوجه األمرٌكً التشرٌع االوروبً التشرٌع

 ، االوروبً االتحاد فً االعضاء الدول جمٌع على االوروبٌة التعلٌمات فً الواردة االحكام تطبك

 الشركات لتلن كانت اذا ، العضو بالدولة المحلٌة للموانٌن الخاضعة المستهدفة الشركات وتخاطب

 .االعضاء بالدول المنظمة البورصات بؤحد مدرجه مالٌة أورالا

. االوروبٌة البورصات احد فً ممٌدة كانت ولو حتى االوروبٌة غٌر الشركات تطبٌمها نطاق عن وٌخرج

 الدول أمام المجال وتركت ، االجبارٌة الشراء بعروض االوروبٌة بالتعلٌمات الواردة االحكام وتختص

 من العدٌد ةعام وبصفه ، االختٌارٌة الشراء عروض على المتطلبات نفس تطبٌك الختٌار االعضاء

 النسب بلوغ بدون اختٌاري شراء لعرض كنتٌجة السٌطرة تتحمك لد أنه لهم تبٌن حٌث  ذلن ألر الدول

 .اجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة

 تتم التً الشراء عروض جمٌع على األمرٌكً التشرٌع ٌطبك

 بغض ، االمرٌكٌٌن المواطنٌن وتخاطب المتحدة الوالٌات داخل

 المستهدفة للشركات المنشؤ بلد عن النظر

 التطبٌك نطاق

 معاملة على الحصول فً المساهمٌن حك على ،المحافظة االوروبٌة للتعلٌمات العامة المبادئ من

 ، المالٌة األوراق فبة ذات من المستهدفة الشركة مساهمً لجمٌع العرض ٌوجه بؤن ،وذلن متكافبة

 وٌعد. العرض فً المالٌة أوراله لدموا ممن المساهمٌن لجمٌع متكافا سعر لشراءل ممابلك وٌدفع

 األوراق لذات المابم بالعرض الشراء فً الراغب لدمه سعر أعلى هو المتكافا او المنصف السعر

 فً الكاملة الحرٌة االتحاد فً االعضاء وللدول ، لعرضه السابمة الفترة خبلل العرض محل المالٌة

 .عام تتجاوز وال أشهر ستة عن تمل أال على الفترة تلن تحدٌد

 األللٌة مساهمً حك من تصبح السٌطرة على الحصول نظٌر لبل من دفعت عبلوة أي ان عنىٌ هذاو)

 (حصصهم على للحصول ٌمدم الذى العرض فً أٌضا

 .األمرٌكً النظام فً المفهوم هذا ٌوجد ال

 الشراء فً المسٌطر بحك ٌعرف ما المنظمة باألحكام ورد إنما

 من دفع ما نفس ٌدفع بؤن مطالب لٌس المشترى بؤن األللٌة من

 .السٌطرة حصة على للحصول لبل

 الشراء عرض

 اإللزامً

 حٌث ، المفتوح بالسوق جوهرٌة حصص تجمٌع خبلل من الشركات على استحواذ إلجراء حظر هنان

 مع ، المستهدفة الشركة مساهمً لجمٌع شراء عرض تمدٌم سٌطرة حصة على االستحواذ إلتمام ٌلزم

 .الحصة تلن على الحصول نظٌر المناسبة العبلوة دفع

 األللٌة لمساهمً أفضل حماٌة لتوفٌر كافٌا ضمانا ٌعد ال االوروبٌة التعلٌمات تضمنته ما ، عامة وبصفه

 تركت  التعلٌمات تلن الن وذلن ، المستهدفة الشركات فً سٌطرة حصص لنٌل الشراء عروض بتمدٌم

 النسب اختلفت لذلن وتبعا ، االعضاء الدول من دولة كل مسإولٌة السٌطرة عن المعبرة النسبة تحدٌد

 مع األللٌة حموق حماٌة بآلٌات االلتزام عٌةاوبالتب للمساهمٌن شراء عرض بتمدٌم لبللتزام الموجبة

 .االوروبٌة التعلٌمات فً الواردة لؤلحكام الخضوع

 ،  األمرٌكً النظام فً االلزامٌة الشراء عروض مفهوم ٌوجد ال

 المنظمة التشرٌعات تضمنتها محددة آلٌات توجد ال وبالتالً

  عند وذلن ، األللٌة خاصة ةوبصف المساهمٌن حموق لحماٌة

 (محتمل شراء عرض او) شراء عرض ورود

 التدابٌر من مناسبا تراه ما استخدام المستهدفة للشركات أتٌحو

. محتمل شراء عرض او شراء عرض مواجهة فً الدفاعٌة

 الدعاوى رفع حال دلٌك فحص محل التدابٌر تلن وتصبح

 بذل او األمانة واجب بماعدة الشركة ادارة إخبلل بزعم المضابٌة

 . الحرٌص الرجل عناٌة

 المساهمٌن حماٌة

 خاصة وبصفة

  ورود عند األللٌة

 شراء عرض

 شراء عرض أو) 

 (محتمل

 وذلن( محدد شراء عرض عن النظر بغض) اإلفصاح متطلبات تعزٌز على االوروبٌة التعلٌمات عملت

 اجتماع فى المساهمٌن على تعرض التى السنوٌة تمارٌرها فً باإلفصاح الشركات مطالبة خبلل من

 ٌلتزم ، المستهدفة الشركات مساهمً مع تبرم اتفالات أي تعتبر

 نسبة ٌمتلكون ممن أنفسهم المساهمٌن هإالء عنها باإلفصاح

 أى عن اإلفصاح

 اتٌاتفال
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 : ٌلى عما العامة الجمعٌة

 .بها علم على الشركة وتكون الشركة مساهمً مع أبرمت اتفالات أي عن اإلفصاح-

 تخص اشتراطات او بنود أي على التؤثٌر شؤنها ومن الشركة  بها دخلت اتفالٌات أي عن اإلفصاح-

 فٌها التغٌر او السٌطرة حالة

 سالفة البنود ضمنها ومن) السنوٌة بالتمارٌر عرضه تم فٌما رأٌه الشركة ادارة مجلس تمرٌر تضمٌنو

 .(الذكر

 .المستهدفة الشركة مال رأس من فؤكثر% 5

 بالعرض الشركتٌن بكبل العاملٌن بإخطار المستهدفة والشركة المشترٌة الشركة من كل على التزام هنان

 .للجمهور إعبلنه فور وذلن

 بكل العمالة وضع على انعكاسها ومدى االستراتٌجٌة خططه عن العرض مستند فً المشترى ٌفصح كما

 . المستهدفة والشركة المشترٌة الشركة من

 من والتى ، العرض بمستند الوارده للمعلومات بالنسبة رأٌه المستهدفه الشركة ادارة مجلس وٌعلن

 .للمشتري االستراتٌجٌة بالخطة العمالة ٌخص ما بٌنها

 محتوٌات ٌنظم والذى -  األمرٌكً المالٌة األوراق لانون ٌتطلب ال

 الشركة او المشترى لبل من توضٌح أي – العرض مستند

  .العمالة ٌخص فٌما العرض  على المترتبة لآلثار المستهدفة

 المرتبطة االفصاحات

 بالعمالة

 االثنان من مزٌج أو مالٌة أوراق او نمدٌة صورة فً الشراء عروض فً الممابل ٌكون ان الجابز من

 -:التالً النحو على وذلن معٌنه ظروف فً معٌن بممابل التزام هنان ولكن ، معا

 األوراق تلن فإن ، النمدي البدٌل ٌمدم أن بدون عرضه فً كممابل مالٌة أورالا المشترى لدم اذا -

 .االعضاء بالدول المنظمة البورصات احد فً ممٌدة ، التسٌٌل سهلة تكون أن البد المالٌة

 األوراق ذات من االلل على% 5 لنسبة العرض ممدم شراء حال النمدي الممابل بتمدٌم التزام هنان-

 للدول وترن. نمدا الشراء هذا ثمن دفع لد ٌكون وأن ، لعرضه السابمة الفترة خبلل العرض محل المالٌة

 وال أشهر 6 عن تمل أال شرٌطة لعرضا على السابمة الزمنٌة الفترة تلن تحدٌد باالتحاد االعضاء

 .عام تتجاوز

 .العرض  عن االعبلن لبل بالممابل الوفاء على لدرته من بالتؤكد العرض ممدم على التزام هنانو

 فً تمدٌمه  ٌتعٌن للممابل معٌن نوع  األمرٌكً النظام ٌشترط لم

 بٌن المساواة بتحمٌك التزاما وضع انه إال ، الشراء عروض

 المطروحة البدابل بٌن االختٌار حك منحهم عند المساهمٌن

 .العرض فً للممابل

 إفصاح بتمدٌم االلتزام تخص ضوابط  األمرٌكً النظام وضع كما

 الخاصة والشروط البنود كافة عن العرض ممدم من مناسب

 اداراتها ومجلس الشركة مساهمً من كل ٌمكن وبما ، بعرضه

 .كافٌة معلومات  على بناءا المرارات اتخاذ من

 ، للصفمة تموٌله مصادر عن باإلفصاح العرض ممدم ٌلتزم كما

 او العرض فً الشروع لبل  بها الوفاء بتؤمٌن مطالب لٌس ولكنه

 .عنه االعبلن عند

 الممدم الممابل نوع

 العرض فً

 الشركة أسهم على للحصول متكافا سعر بتمدٌم العرض ممدم على التزاما االوروبٌة التعلٌمات تضع

 : السعرى بالتكافإ وٌمصد ، العرض لسعر أدنى كحد ، المستهدفة

 محل المالٌة األوراق ذات على للحصول العرض ممدم دفعه سعر أعلى مع العرض سعر ٌتساوى أن

 ( السابمة شهر 12 الى أشهر 6 من) للعرض السابمة الفترة خبلل العرض

 المالٌة األوراق ذات على للحصول العرض فترة خبلل مساهم ألي أعلى سعرا المشترى هذا لدم واذا

 أورالهم لدموا الذٌن المساهمٌن لجمٌع االعلى السعر هذا بدفع المشترى هذا فٌلتزم ، العرض محل

 فً الممترح السعر تخص اشتراطات أي  األمرٌكً النظام ٌضع لم

 equitable متكافا / منصفا سعر بتمدٌم التزام أي أو العرض

price  ًالمستهدفة الشركة لمساهم. 

 الذى الممابل ٌكون بؤن االلتزام هو  األمرٌكً النظام فرضه وما

 دفعه سعر أعلى ٌساوى أن البد العرض إطار فً مساهم ألي ٌدفع

 .العرض خبلل آخر مساهم ألي العرض ممدم

 العرض سعر



59 

 

 
 

 
  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 (االعلى السعر لهذا عرضه سعر ٌرفع أن بمعنى) العرض فً المالٌة

 ، اعتٌادٌة غٌر ظروف تحمك وفك الخفض او بالرفع المتكافا السعر تعدٌل سلطة االعضاء وللدول

 : بٌنها من والتً

 السعر على اتفما لد والمشترى البابع من كل ٌكون ان-

 السوق ظروف فً اعتٌادٌة غٌر تغٌٌرات حدوث-

 نتٌجة فحص او شكون محل العرض محل المالٌة لؤلوراق السوق فً السابدة االسعار تكون أن-

 سلبٌة ممارسات أي او للتبلعب

 صعبة بظروف تمر التً المستهدفة الشركة مساعدة ألغراض التعدٌل-

 المستهدفة الشركات إدارات مجالسل ٌسمح االول ، االعضاء للدول بدٌلٌن االوروبٌة التعلٌمات لدمت

 لرارات وأى ، محتمل شراء عرض او شراء عرض وجود حال اتخاذها ٌمكن المررات من بمجموعة

  النظام من مشتمه الماعدة وهذه) الشركة مساهمً من مسبمة موافمة  آخذ من البد ذلن بخبلف آخرى

 حال– جوهرٌة لرارات على للتصوٌت ٌنعمد الذى العامة لجمعٌةا اجتماع فً الثانى البدٌلو(. اإلنجلٌزي

 المتعددة االصوات)  التصوٌت حموق بعضب العمل تعطٌل ٌتم  -محتمل عرض او شراء عرض وجود

 (.واحدا صوتا تصبح

  االختٌار هذا تترن او ، المطروحٌن البدٌلٌن من أى الختٌار للدول المجال االوروبٌة التعلٌمات وتركت

 .  الشركات لمساهمى

 الكاملة الحرٌة الشركات ادارات لمجالس  األمرٌكً النظام ترن

 شراء عرض لمواجهة دفاعٌة تدابٌر من مناسبا تراه ما اتخاذ فً

 الفحص محل توضع التصرفات تلن ان اال ، فٌه مرغوب غٌر

 واجب لاعدة إخبلل بزعم المضابٌة الدعاوى إلامة حال الدلٌك

 الحرٌص الرجل عناٌة بذل او االمانة

( التصرفات) التدابٌر

 الدفاعٌة

 من المستهدفة الشركة من األللٌة مساهمً بالً إخراج فً الحك للمسٌطر االوروبٌة التعلٌمات لدمت

 :بشرط ، األصلً العرض تعمب التً أشهر الثبلثة خبلل األللٌة لهإالء ٌمدم ، شراء عرض خبلل

 عمب الملكٌة هٌكل وفك) المستهدفة الشركة أسهم من االلل على% 90 نسبة المسٌطر هذا ٌمتلن ان-

 (األصلً الشراء عرض

 التصوٌت وحموق الشركة رأسمال من% 90 عن ٌمل ال ما على المسٌطر هذا حصل لد ٌكون ان او-

 العرض فً  الٌهم لدم لما الشركة مساهمً تؤٌٌد درجه على داللة) األصلً العرض خبلل من بها

 (األصلً

 األصلً العرض فً الممدم الممابل نوع نفس به وٌعرض لؤلللٌة شراء عرض المسٌطر ٌمدم عندبذو

 . أٌضا األصلً العرض سعر ونفس

 بالً إخراج ٌمكنه ، الشركة أسهم من% 50.1 نسبة ٌمتلن من

 تسعٌر فً األللٌة حك مراعاة شرٌطة ، نمدا األللٌة مساهمً

 .عادل

 مساهمً اخراج

 شراء بعرض األللٌة

Squeeze out 

 لعرض التالٌة أشهر الثبلثة خبلل أسهمهم بشراء االغلبٌة مطالبة لؤلللٌة ٌمكن االوروبٌة التعلٌمات وفك

 األللٌة مساهمً إخراج عند الواردة االشتراطات نفس تتوافر أن ٌجب الحالة هذه وفً ، األصلً الشراء

Squeeze out (السابمة الفمرة فً الواردة) 

 عادة ٌمٌل حٌث ،  األمرٌكً بالنظام الحك هذا ٌوجد ال

 ، نمدا األللٌة مساهمً إخراج الى الشركات على المسٌطرٌن

 بزعم الدعاوى ورفع لانونٌة إجراءات بؤي لمٌامهم ادرء   وذلن

 الحرٌص الرجل عناٌة بذل أو االمانة واجب بماعدة االخبلل

 فً األللٌة حك

 االغلبٌة  مطالبة

 شراء عرض بتمدٌم
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  المتحدة والوالٌات وبرٌطانٌا وسنغافورة كونج هونج تجارب بٌن ممارنة: ثالثا

 فً االستحواذ بقصد الشراء عروض تنظٌم شؤن فً المتقدمة الدول من مجموعة تجارب استعراض الجزء هذا ٌستهدؾ

 بقصد الشراء عروض تنظٌم فً األساسٌة الركابز أهم على والتركٌز التوضٌح من مزٌد إلضفاء وذلك مقارنة شكل

 .الدول تلك فً االستحواذ

 مسٌطرة حصة على الحصول طرق .1
 

 : وبرٌطانٌا وسنغافورة كونج هونج

 فً المدرجة العامة الشركات فً مسٌطرة حصة على االستحواذ عملٌات بهم ٌتم أساسٌتٌن طرٌقتٌن هناك

 : وهما وبرٌطانٌا وسنؽافورة كونج هونج من بكل البورصة

  االستحواذ بمصد الشراء عروض(أ

 رؼبته به لٌعرض  الفبة ذات من الشركة مساهمً لجمٌع عرض بتقدٌم االستحواذ فً راؼب شخص فٌها ٌقوم

 وقد(.  إلزامً عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت بتحقق) إلزامً العرض هذا اجراء ٌكون وقد.  أسهمهم شراء فً

 ٌكون وقد المستهدفة والشركة الشراء فً الراؼب الشخص بٌن مفاوضات على بناءا الشراء عروض تجرى

 وذلك شابعة ؼٌر العدابٌة العروض تعتبر كونج هونج وفً. الكٌانات تلك بٌن تعاون أي بدون عدابٌا العرض

 او جوهرٌة حصص ٌمتلكون مساهمٌن لها كونج هونج بورصة فً المدرجة الشركات اؼلب ان الى راجع

 كى المساهمٌن هإالء مع ٌتعاون أن علٌه ٌتعٌن االستحواذ فً راؼب شخص أي فإن وبالتبعٌة سٌطرة حصص

 .مبتؽاه على ٌحصل

 او السحب عروض او  compulsory acquisition علٌه وٌطلق الشراء عروض من خاص نوع وهناك

 أسهم من معٌنة حصة بالفعل نال قد الشراء فً الراؼب ٌكون ان وهو  squeeze out  األقلٌة مساهمً إخراج

 (األقلٌة حصة) الشركة مساهمً باقً أسهم لشراء عرض فٌقدم ، الشركة

   schemes of arrangement االتفاق أنظمة(ب

 من االدنى الحد وٌكون ، المستهدفة الشركة مساهمً من مسبقه موافقة الى تحتاج  اتفاقات عن عبارة هً

 بالنسبة التصوٌت حال وفً. ألخرى تشرٌعٌة نظم من ٌختلؾ الموافقة تلك على للحصول البلزم التصوٌت

 .المستهدفة الشركة مساهمً لكافة(  نافذا) ملزما االتفاق ٌعتبر الموافقة لصالح األسهم حملة من المطلوبة
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 : المتحدة الوالٌات

 : وهما االستحواذ عملٌات إلتمام طرٌقتان هناك

 الخاصة التشرٌعٌة النظم استخدام للمشترى ٌمكن حٌث ،Single step merger واحدة بخطوة الدمج طرٌقه (1

 فً الراؼب الشخص فٌقوم ، المستهدفة للشركة العادٌة األسهم من% 100 نسبة لشراء وذلك ،  باالندماج

 .للموافقة الضرورٌة بالنسبة المستهدفة الشركة مساهمً موافقة على بالحصول الشراء

 من األسهم شراء فٌه ٌستهدؾ عرض بتقدٌم الشراء فً الراؼب الشخص ٌتقدم حٌث ،  الشراء عروض طرٌقة (2

 .أقلٌة مساهمٌن أي إلخراج وذلك ثانٌة كخطوة الدمج العرض ذلك تنفٌذ وٌعقب ، المستهدفة الشركة مساهمً

 ٌنظمها ما فإن واحدة بخطوة الدمج ففً. البعض بعضهما عن تماما مختلفة الطرٌقتٌن فً التشرٌعٌة االطر وتعتبر

 المالٌة األوراق قانون وثانٌا ، المندمجة بالشركات ٌتعلق فٌما الوالٌة مستوى على المساهمة الشركات قانون أوال

 الدعوة" قاعدة المستهدفة الشركة مساهمً موافقة على الحصول استهداؾ عند وذلك الفٌدرالً المستوى على

 قانون هو ٌنظمها ما فإن الشراء عروض طرٌقة فً أما. Proxy rule" العامة الجمعٌة اجتماع لحضور

 ٌحكمهما الطرٌقتٌن كبل،  عام وبشكل. الشراء بعروض ٌتعلق فٌما الفٌدرالً المستوى على المالٌة األوراق

 fiduciary االمانة واجب وهً المستهدفة للشركة  األساسً النظام أو التؤسٌس عقد فً الواردة العامة القاعدة

duty law. 

  االستحواذ عملٌات فً الفاصلة النسب .2

 فً المدرجة الشركات على االستحواذ عملٌات فً ربٌسٌة محطات تعتبر المدرجة الشركات فً للملكٌة  نسب هناك

 : ٌلى بما نتابجها ونلخصها المتحدة والوالٌات وبرٌطانٌا وسنؽافورة كونج هونج من كل

 االستحواذ عملٌات فً الفاصلة النسب: 4 رلم الجدول

 المطلوب االجراء النسبة

  المعامبلت عن اإلفصاح 5% -% 1

 الملكٌة مستوى عن افصاح بتقدٌم المشترى ٌلتزم

   نمدى شراء عرض 10%

 محددة فترة خبلل فً التصوٌت حقوق من فؤكثر% 10 نسبة شراء فً رؼب اذا نقدى عرض ٌقدم بؤن المحتمل المشترى ٌلتزم

   إلزامً شراء عرض 30%

  إلزامً شراء عرض ٌقدم أن المحتمل المشترى على

  فعال سٌطرة حك 50%

 آخرٌن ربٌسٌٌن مساهمٌن هناك ٌكن لم اذا االعتٌادٌة القرارات ٌمرر وأن السٌطرة حق تفعٌل المحتمل المشترى ٌستطٌع
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 المطلوب االجراء النسبة

 Schemes of arrangement االتفاق أنظمة 75%

 (الحقا توضٌحها ٌتم)  خاصة شروط بتحقق مشروط االجراء هذا الى اللجوء وٌعتبر

 Squeeze out: السحب حك 90%

 المتبقٌة بالنسبة المساهمٌن إلخراج شراء عرض تقدٌم النسبة تلك ٌمتلك من ٌستطٌع

 بالكامل شركة امتبلن 100%

 

  المرتبطة االطراف تعرٌف .3

 : كونج هونج

 ٌحصلوا لكى( معا ٌتصرفوا او) معا لٌتعاونوا( رسمٌة وؼٌر رسمٌة) تفاهمات او اتفاقات فً تدخل أشخاص أي

 ( المستهدفة الشركة فً التصوٌت حقوق من أكثر او% 30 أي) سٌطرة حصة على كمجموعة او منفرد بشكل

 باألحكام ذلك عكس الى ٌشار لم ما) المرتبطة االطراؾ من ٌعتبر أدناه الواردة الفبات تلك ضمن ٌقع شخص وأي

 ( :المنظمة

 االم الشركة نفس تحت الشركات -1

 من ؼٌرها مع او بها الخاصة المعاشات صنادٌق مع أو ،( االم الشركة مدٌري او) مدٌرٌها مع الشركات -2

 .العاملٌن تملك نظم أو العبلقة ذات األخرى الصنادٌق

    ٌدٌرونها صنادٌق أي مع الصنادٌق مدٌري  -3

  عمبلبهم مع والسماسرة والمتخصصٌن المالٌٌن المستشارٌن -4

 محتمل عرض هناك ان اعتقدوا اذا او ، بعرض مستهدفة كانت اذا الشركة مدٌري -5

 الشركاء -6

 ومع علٌها ٌسٌطرون التً الشركات ومع ، العبلقة ذوى االستثمار أمناء ومع ، المقربٌن وأقاربهم االفراد -7

 .الشركات تلك لسٌطرة تخضع التً األخرى الشركات

 .التموٌل منح فً ٌساعد او التموٌل منح سواء االعتٌادٌة انشطته سٌاق فً ألموال المقرض الشخص -8
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 :  سنغافورة

( رسمٌة وؼٌر رسمٌة) تفاهمات او  اتفاقات فً تدخل التً الشركات أو االفراد فً تتثمل المرتبطة االطراؾ

 او منفرد بشكل سواء سٌطرة حصة على كمجموعة او منفرد بشكل ٌحصلوا لكى( معا ٌتصرفوا او) معا لٌتعاونوا

 .مجتمعٌن

 الى ٌشار لم ما) المرتبطة االطراؾ من ادناه الٌه المشار التصنٌفات ٌعتبر السابق بالتعرٌؾ االخبلل وبدون

 ( :المنظمة باألحكام ذلك عكس

 المجموعة الشركة نفس تحت الواقعة الشركات -1

  اداراته تحت صنادٌق أي مع الصنادٌق ومدٌري بها الخاصة المعاشات وصنادٌق مدٌرٌها مع الشركات -2

 انشطتها اطار فً ذلك تقدم التً البنوك بخبلؾ) مالً دعم له ٌقدم شخص أي مع فرد أو شركة أي -3

 (االعتٌادٌة

 :  برٌطانٌا

 للتعاون( رسمٌة ؼٌر او رسمٌة) تفاهمات او اتفاقات وفق معا ٌعملون الذٌن االشخاص هم المرتبطة االطراؾ

 إفساد بؽرض او  مجتمعٌن او منفرد بشكل سواء المستهدفة الشركة فً سٌطرة حصة على الحصول اجل من

 . المستهدفة الشركة ألسهم شراء لعرض النتابج

 ما)  المرتبطة االطراؾ من ادناه الواردة للفبات المنتمٌة االشخاص تعتبر ، السابق التعرٌؾ بهذا اإلخبلل وبدون

 ( :المنظمة باألحكام ذلك عكس الى ٌشار لم

 المجموعة نفس داخل الشركات -1

 العبلقة ذات المعاشات وصنادٌق مدٌرٌها مع الشركات -2

 ٌدٌرونها التً الصنادٌق مع الصنادٌق مدٌر -3

 او نصٌحة لهم ٌقدمون عندما ، بالعرض معنٌة أطراؾ أي مع والسماسرة المالٌٌن المستشارٌن -4

 بالعرض تتعلق استشارة

 :  المتحدة الوالٌات

 الملكٌات عن باإلفصاح" الخاص بالجزء محدد هو كما" كمجموعة" االطراؾ عن باإلفصاح التزام هناك

 الذٌن من االطراؾ مسؤلة فً ؼامض  األمرٌكً القانون ٌعتبر لكن ، الحقا توضٌحه سٌتم والذى"   والمعامبلت

 بشكل تتصرؾ للتحوط صنادٌق هناك المثال سبٌل فعلى. ذلك عن معبر اتفاق ؼٌاب فً" كمجموعة" ٌتصرفوا

 .لذلك صرٌحة اتفاقٌات هناك ٌكون أن وتتجنب واحد هدؾ صوب جماعً
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  محتمل عرض عن ٌعلن متى .4

 

 :  كونج هونج

  المستهدفة الشركة بإخطار الشراء فً الراؼب قٌام عند (1

   إلزامً عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت احد حدوث عند (2

 او االسعار فً) بالسوق اعتٌادٌة ؼٌر حركة او مضاربات او شابعات ظهور( مباشرة ذلك وعقب) بمجرد (3

 محتمل عرض الى تشٌر( المتداولة الكمٌات

 او االسعار فً) بالسوق اعتٌادٌة ؼٌر حركة او مضاربات او شابعات أي ظهور( مباشرة ذلك وقبل) عند (4

 فً الراؼب قبل من تصرفات الى راجع ذلك ان الستدالل منطقٌة اسس هناك وٌكون( المتداولة الكمٌات

 .المرتبطة أطرافه من او الشراء

 .االشخاص من بالقلٌل لٌس لعدد بها العلم ٌمتد ان الممكن من مناقشات او مفاوضات وجود عند (5

 :  سنغافورة

 شراء عرض لتقدٌم نواٌا الشركة لدى ٌكون عندما (1

   إلزامً شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحالة لنشؤة ٌإدى والذى ألسهم الشراء عند (2

( المتداولة الكمٌات او االسعار فً) بالسوق اعتٌادٌة ؼٌر حركة او مضاربات او شابعات ظهور بمجرد (3

 .الشراء فً الراؼب قبل من تصرفات الى راجع ذلك ان الستدالل منطقٌة اسس هناك وٌكون

 ٌمتد ان الممكن ومن ، الشركة فً أسهم وحملة محتمل عرض مقدم بٌن مناقشات او مفاوضات وجود عند (4

 .االشخاص من بالقلٌل لٌس لعدد بها العلم

 : برٌطانٌا

  المستهدفة الشركة ادارة مجلس بإخطار الشراء فً الراؼبة الشركة  قٌام عند (1

  إلزامً عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت أحد نشؤة عند (2

 وٌكون( المتداولة الكمٌات او االسعار فً) بالسوق اعتٌادٌة ؼٌر حركة او مضاربات او شابعات ظهور بمجرد (3

 .الشراء فً الراؼب قبل من تصرفات الى راجع ذلك ان الستدالل منطقٌة اسس هناك

 .االشخاص من بالقلٌل لٌس لعدد بها العلم ٌمتد ان الممكن من مناقشات او مفاوضات وجود عند (4
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 :  المتحدة الوالٌات

 : الشراء عروض طرٌمة فً(أ

 لدٌه ٌكون أن وٌجب. شراء عرض ٌقدم أن قرر متى رؼبته عن باإلعبلن الشراء فً الراؼب ٌقوم أن الممكن من

 لمساهمً ٌتٌح أن الشخص هذا ٌستطٌع وال. مقبولة زمنٌة فترة خبلل العرض هذا وتنفٌذ اتمام فً حقٌقٌة نواٌا

 هٌبة الموقع على المناسب االفصاح مستند بملا ٌقوم ما بدون العرض فً أسهمهم تقدٌم المستهدفة الشركة

 أن الشخص هذا من مطلوب فٌكون،  العرض بنود من ألي تعدٌل أي حدوث وعند. االمرٌكٌة المالٌة االوراق

 والتً)  العرض فترة تمدٌد ٌتم ، جوهرٌا التعدٌل هذا كان واذا ،الموقع على إدخاله السابق االفصاح مستند ٌعدل

 لمساهمٌها، اإلفصاح مستند بإرسال المستهدفة الشركة وتلتزم(. عمل ٌوم 20 - عام بشكل  - تكون أن البد

 تحدٌد استطاعت عدم او الحٌاد او الرفض او بالقبول التوصٌة) العرض هذا من ادارتها مجلس موقؾ وتعرض

 (.موقؾ

 :  الدمج طرٌمة فً( ب

 انه على له فٌنظر واتفاقات محادثات من العقد هذا ٌسبق ما أما ، الدمج عقد تنفٌذ فً البدء عند ٌكون االعبلن فإن

 ، معٌنة ظروؾ ظل وفً. المطاؾ نهاٌة فً اتفاق الى التوصل ٌتم أال الجابز من انه أساس على  ئلفصاحل لٌس

 رأت اذا او ، للمعلومة تسرٌب حدث اذا وخاصة العقد هذا الى التوصل قبل المناقشات عن اإلفصاح ٌطلب قد

 .مناسبا ذلك ان البورصة

 ( العبللة ذوى المعاشات نظم امناء ، العاملٌن ، المساهمٌن من كل على) االعبلن وتوزٌع نشر .5

 :  كونج هونج

 عند عادل وبشكل ممكن وقت أقرب فً المساهمٌن لجمٌع تتاح أن البد العرض تضمنها التً المعلومات 

 (الكٌفٌة ونفس الوقت نفس) التوزٌع

 بالرؼم وهذا ،( المساهمٌن ؼٌر من) المستهدفة الشركة موظفً على المعلومات تلك بتوزٌع إلزام ٌوجد وال 

 ادارة مجلس ٌصدره الذى بالتعمٌم وكذلك ، الموظفٌن هإالء تخص معلومات ٌتضمن العرض مستند ان من

 والعمالة الشركة من كل على وتؤثٌرها العرض مقدم خطط بشؤن المجلس رإٌة فٌتضمن  المستهدفة الشركة

 العبلقة ذوى المعاشات نظم ألمناء بالتوزٌع إلزام أٌضا ٌوجد ال كما.  بها

 :  سنغافورة

  كونج بهونج التنظٌم فً أوضحنا ما نفس



66 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 :برٌطانٌا

 المعاشات نظم أمناء وكذلك ،( المستهدفة والشركة العرض مقدم) الشركتٌن بكبل العاملٌن من كل إخطار من البد

 ذوى المعاشات نظم وأمناء المستهدفة للشركة العاملٌن ممثلً من كل ان عن فضبل هذا ،المستهدفة للشركة

 ٌتم او ، المستهدفة الشركة ادارة مجلس ٌصدره الذى بالتعمٌم ٌلحق منفصل رأي اصدار فً الحق لهم العبلقة

 تتسلمه" رأي" ألي النشر نفقات كافة بتحمل المستهدفة الشركة تلتزم كما. للشركة اإللكترونً الموقع على نشره

 بهذا الواردة المعلومات من للتحقق استشارة على للحصول تتحملها مقبولة تكالٌؾ أي وكذلك العاملٌن ممثلً من

 .العبلقة ذوى المعاشات نظم أمناء" رأي" لنشر تكالٌؾ ألي بالنسبة اٌضا كذلك.  الرأي

 :  المتحدة الوالٌات

 ولجمٌع ، المستهدفة للشركة تعطى أن البد ، الدمج او بالعرض متعلقة مستندات او لمعلومات إفصاح أي

 الجوهرٌة المعلومات تلك بإعطاء إلزام ٌوجد وال( . وجدت ،متى المعاشات نظم أمناء فٌهم بما) مساهمٌها

 (المساهمٌن ؼٌر من) للعاملٌن

  الخارجٌٌن المستشارٌن .6

 : كونج هونج

 مساهمً جمٌع وٌعلم ، الكفاءة ذوى من مستقل  مالً مستشار من استشارة تطلب أن المستهدفة الشركة على

 أي جنب الى جنبا ، المستهدفة الشركة ادارة مجلس ٌصدره الذى التعمٌم ٌتضمنها وكذلك ، بتوصٌاته الشركة

 . االدارة بمجلس المستقلٌن االعضاء قبل من العرض عن توصٌات

 :  سنغافورة

  كونج بهونج التنظٌم فً أوضحنا ما نفس

 : برٌطانٌا

  كونج بهونج التنظٌم فً أوضحنا ما نفس

 :  المتحدة الوالٌات

 لكى ولكن ، مستقل  مالً بمستشار تستعٌن أن المستهدفة الشركة من ٌطلب المتحدة بالوالٌات قانون أي ٌوجد ال

 ، الشركات قانون وفق ،  duty of care الواجبة العناٌة بذل نحو بواجبه المستهدفة الشركة ادارة مجلس ٌوفً

 . مالً مستشار من نصٌحة ٌطلب عادة فإنه
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 ٌقدمها التً  االستشارة تلك على ٌعتمد أن للمجلس صرٌح بشكل ٌسمح  Delaware والٌة قانون وفً

 للمستشار للمصالح تعارض أي وأن ،(  علٌها الحصول منه ٌطلب ال انه من بالرؼم)  المستقل  المالً المستشار

 من دعاوى أي قدمت ما اذا الدقٌق للفحص ٌخضع سوؾ(   العرض لمقدم تموٌل بمنح قٌامه عند مثل)  المالً

 .المساهمٌن

 

 العرض فً الممدم الممابل بنوع اإللزام .7

 : كونج هونج

 مقدم من ، نقدا الشراء هذا مقابل ودفع التصوٌت حقوق من أكثر او% 10 لها حصة شراء تم قد ٌكون عندما

 عرضه ٌكون ان علٌه فٌتعٌن ، السابقة أشهر والستة العرض فترة خبلل وذلك ، المرتبطة أطرافه او العرض

 .النقدي البدٌل ٌتضمن او نقدى

 : سنغافورة

  كونج هونج بتنظٌم ورد ما نفس

 :برٌطانٌا

 خبلل الشراء تم سعر اعلى) االختبار محل الفترة فً فقط االختبلؾ مع ، كونج هونج بتنظٌم ورد ما نفس 

 . العرض فترة على السابقة شهرا عشر اثنى الى تمتد حٌث( الفترة

 أطرافه او شخص قبل من التصوٌت حقوق من أكثر أو% 10 نسبة تحمل أسهم على االستحواذ حال فً أما 

 ٌصبح ، العرض فترة خبلل او العرض بدء على السابقة أشهر ثبلثة خبلل مالٌة أوراق مقابل فً المرتبطة

 .الفبة نفس فً االخرٌن األسهم حاملً لجمٌع المالٌة األوراق هذه تمنح ان -عادة – مطلوب

 :المتحدة الوالٌات

 ،( للوالٌات او الفٌدرالى المستوى على ال)   األمرٌكً القانون وفق النقدي المقابل بشؤن إلزامٌة متطلبات ٌوجد ال

 .الدمج طرٌقه او الشراء عروض طرٌقه فً

 العرض فً الممدم للممابل أدنى بحد اإللزام .8

 : كونج هونج

 أطرافه من أي او العرض مقدم قام اذا ، العرض فترة وخبلل ، عرض تقدٌم فً نواٌاها عن شركة اعبلن عقب

 العرض سعر ٌرفع أن علٌه فٌتعٌن ، العرض سعر من أعلى بسعر المستهدفة الشركة فً أسهم بشراء المرتبطة

 .الفترة تلك خبلل بشراإه قام سهم ألي دفعه الذى االعلى السعر هذا عن ٌقل وأال
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 :  سنغافورة

 : ٌلى كما العرض لسعر االدنى الحد ٌكون أن ٌجب

 الثبلث فترة خبلل او العرض فترة خبلل المستهدفة الشركة أسهم فً حصة بشراء العرض مقدم قام اذا (1

 اعبلنه على( االلزامٌة العروض فً) السابقة أشهر الستة خبلل او( االختٌاري العرض فً) السابقة اشهر

 سعر رفع علٌه ٌتعٌن فإنه ، العرض سعر من أعلى بسعر الشراء هذا وٌكون ، شراء بعرض التقدم عن

 .االعلى السعر هذا الى العرض

 سٌتم السعر فإن„  مدرجة أسهم مع المبادلة طرٌق عن علٌها االستحواذ تم التصوٌت حقوق كانت ما اذا (2

 .االستحواذ تارٌخ عند المتداوله الكمٌة بمتوسط مرجحا التداول سعر أساس على تحدٌده

 خبلل من المستهدفة الشركة ألسهم المرتبطة أطرافه او العرض مقدم خبلل من سداده تم سعر أقصى (3

 فٌما( الرقابٌة الجهه) المجلس استشارة وٌجب.  التصوٌت حقوق لها أسهم الى للتحوٌل قابله مالٌة أوراق

 .الخٌارات فً االكتتاب حقوق وممارسة للتحوٌل القابله المالٌة باألوراق ٌتعلق

 :  برٌطانٌا

 السابقة أشهر الثبلثة خبلل او العرض فترة خبلل المستهدفة الشركة أسهم من حصة بشراء العرض مقدم قام اذا

 رفع علٌه ٌتعٌن فإنه ، العرض سعر من أعلى بسعر الشراء هذا وٌكون ، شراء عرض تقدٌم عن افصاحه عن

 .االعلى السعر هذا الى العرض سعر

 الجهه مع ٌتشاور أن فٌجب ، معٌنة ظروؾ بسبب تطبق أن ٌنبؽى ال سعر أعلى قاعدة ان العرض مقدم رأي وإذا

 .المعدل السعر على لبلتفاق التقدٌرٌة السلطة لدٌها والتً الرقابٌة

 :  المتحدة الوالٌات

 الشركة أسهم العرض مقدم شراء حالة فً حتى)  العرض لسعر محددات تخص متطلبات أي ٌوجد ال ، عامة

 أي وعلى( . العرض سعر من أعلى بسعر الشراء وهذا قبلها وجٌزة فترة خبلل او العرض فترة خبلل المستهدفة

 لكافة السعر هذا ٌدفع وان السعر بنفس تكون أن البد العرض فترة خبلل تمت التً الشراء عملٌات جمٌع ، حال

 الشركات ألسهم الشراء عروض فً ، عام وبشكل(. األسهم حاملً لجمٌع سعر أفضل قاعدة) الشركة مساهمً

 المساهمٌن لكافة العرض فً المشاركة امكانٌة ٌوفر بؤن العرض مقدم ٌلتزم ، أمرٌكٌة بورصة فً المدرجة

  واحدا سعرا جمٌعا لهم وٌدفع

 تتطلب ،  Anti-takeover االستحواذ من لحماٌةل قواعد لدٌها( Delaware بخبلؾ) عدٌدة بوالٌات وهناك

 .العدابٌة العروض حالة فً للمساهمٌن معٌن مبلػ بدفع المستحوذ قٌام
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  والمعامبلت الملكٌات عن اإلفصاح .9

 :  كونج هونج

 خبلل العبلقة ذات المالٌة األوراق على المعامبلت عن اإلفصاح تخص وصارمة تفصٌلٌة متطلبات هناك (أ

 العبلقة ذات المالٌة األوراق على وتعامبلت مراكز ألي فورى بإفصاح القٌام ٌطلب حٌث ، العرض فترة

 ٌمتلك شخص او بها مدٌر وأى بالعرض المعنٌة االطراؾ لكل وكذلك بالعرض المعنٌة االطراؾ من ألي

 ٌطلق والذى المعنى الطرؾ عن الصادرة المالٌة االوراق فبات من فبة من فؤكثر% 5 نسبة فى ٌتحكم او

 . associate علٌه

 أن شؤنها من معامبلت أي عن باإلفصاح التزام هناك ، والمستقبلٌات المالٌة باألوراق الخاص القانون فً (ب

 ،( دونها تنخفض أو% )5 نسبة لتتخطى لشركة التصوٌت حقوق فى مساهم حصة(  تخفض او) ترفع

 %.5 نسبة فوق% 1 بنسبة فٌها ٌزٌد مرة كل فً وكذلك

 : سنغافورة

 كونج هونج فً بالتنظٌم ورد ما نفس

 :  برٌطانٌا

 ان ذكر ولكن  associate ٌسمى ما ٌوصؾ لم انه ماعدا( أ) بالفقرة  كونج هونج فً بالتنظٌم ورد ما نفس (أ

 شخص أي واٌضا ،( المدٌرٌن ضمنهم ومن) مرتبطة أطراؾ وأي بالعرض  المعنٌة االطراؾ على االلتزام

 الصادرة سواء المالٌة األوراق فبات من فبة أي من أكثر أو% 1 بنسبة( مباشرة ؼٌر او مباشرة) حصه له

  العرض فً كمقابل باستخدامها العرض مقدم ٌقوم التً او المستهدفة الشركة عن

 نسبة تتخطى مساهم حصة تجعل ان شؤنها من التً المعامبلت عن إفصاح تتطلب والشفافٌة اإلفصاح قواعد (ب

 % 3 نسبة فوق% 1 بنسبة فٌها تزٌد مره كل فً وكذلك ،دونها تنخفض او% 3

 :  المتحدة الوالٌات

 القٌام محلٌة، بورصة أي فً المدرجة المالٌة األوراق فبات من فبة من أكثر او% 5 نسبة شراء ٌتطلب (أ

 أطراؾ وأي المشتريب تتعلق معلومات اإلفصاح هذا وٌتضمن. الشراء هذا من اٌام 10 خبلل عام بإفصاح

. التموٌل مصادر عن معلومات وكذلك ، المستهدفة للشركة بالنسبة ونواٌاه معامبلته آخر واٌضا ، مرتبطة

 ،(المالٌة األوراق فبة من أكثر أو% 1 بنسبة تؽٌٌر فٌها بما)  اإلفصاح هذا على تتطرأ جوهرٌة تؽٌرات وأي

 .للتؽٌٌر التالً العمل ٌوم فً أقصى وبحد التؽٌٌرات تلك عن فورا اإلفصاح ٌلزم

 بالوالٌات محلٌة بورصة فً المدرجة المالٌة األوراق من فبة من فؤكثر% 10 نسبة شراء أن عن فضبل هذا (ب

 disgorgement of االجل قصٌرة مكاسب أى الرجاع الشخص وٌخضع ، إضافً افصاح ٌتطلب المتحدة
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short swing profit  والشراء بالبٌع مراكزه تصفٌة عن ناتجة تجنبها تم خسابر او تحققت ارباح أيو 

 .متتالٌة أشهر سته أي خبلل بها قام والتً

  اإللزامٌة الشراء عروض .10

 : كونج هونج

 : لشراء مرتبطة اطراؾ مع او بمفرده شخص ٌتصرؾ عندما (1

 او لشركة التصوٌت حقوق من أكثر او% 30 نسبة  

 30 نسبة عن ٌقل ال ما بالفعل ٌمتلك هو وٌكون التصوٌت حقوق من% 2 نسبة عن ٌزٌد ما لها أسهم %

 % 50 نسبة عن ٌزٌد ال و

 الشخص هذا دفعه سعر أعلى على ، الباقٌٌن المساهمٌن لجمٌع نقدى عرض بتقدٌم التزام الشخص هذا على (2

 وفترة العرض فً البدء على السابقة أشهر الستة فترة خبلل العرض محل المالٌة األوراق تلك لشراء

 . العرض

 : سنغافورة

 حقوق من% 30  عن تزٌد وال% 25  عن تقل ال نسبة شخص ٌمتلك كان اذا شراء عرض تقدٌم ٌجب (1

 %.30 الى تصل النسبة ٌجعل بما أخرى تصوٌت حقوق ٌتملك أن وٌرٌد ، شركة فً التصوٌت

 اذا ما بحث ٌتم ،% 50 عن تزٌد الو% 30  عن تقل ال تصوٌت حقوق لها أسهم ٌمتلك شخص كان ما اذا (2

 ملزما ٌكون ذلك حدث فإذا ، التصوٌت حقوق من% 1 من أكثر تملك قد الماضٌة اشهر الستة خبلل كان

 .شراء عرض بتقدٌم

 :  برٌطانٌا

 : مرتبطة اطراؾ مع او بمفرده شخص ٌتصرؾ عندما (1

 من سلسله طرٌق عن الشراء هذا كان سواء ، لشركة التصوٌت حقوق من أكثر او% 30 نسبة لشراء 

 الطرق من هاؽٌرب او زمنٌة فترة مدى على العملٌات

  أو

  نسبة عن تزٌد ال و% 30 نسبة عن ٌقل ال بالفعل هً والتً ٌمتلكها التً للحصة الكلٌة النسبة رفعل 

50 % 

 الشخص هذا دفعه سعر أعلى على ، الباقٌٌن المساهمٌن لجمٌع نقدى عرض بتقدٌم التزام الشخص هذا على (2

 وتعبر) العرض عن االعبلن على السابقة شهر عشر االثنى خبلل العرض محل المالٌة األوراق تلك لشراء

 (.المستهدفة الشركة على السٌطرة مستوى عن التصوٌت حقوق من% 30 نسبة
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 او) لشخص أسهم ببٌع( العبلقه ذوى الصنادٌق أمناء و وأقاربهم) االدارة مجلس اعضاء من أي قٌام حال فً (3

 ملتزما الشخص هذا ٌصبح أن شؤنها من والتً( المعامبلت من ؼٌرها او مالٌة ومشتقات خٌارات فً الدخول

 عن فضبل هذا. المقرره بالتزاماته بالوفاء الشخص هذا تعهد ضمان االدارة على فٌجب ، شراء عرض بتقدٌم

 التارٌخ او للعرض اؼبلق أول تارٌخ حتى االدارة مجلس عضوٌة من العضو هذا ٌستقٌل أن ٌنبؽى ال انه، 

ّ  مشروط ؼٌر العرض ٌصبح الذى   الرقابٌة الجهة بموافقة إال،  أبعد أٌهما،  كلٌا

 :  المتحدة الوالٌات

 او الفٌدرالى المستوى على ال)   األمرٌكً القانون حددها  إلزامً شراء عرض بشؤن ضوابط أي ٌوجد ال

 الوالٌات بعض فً  Anti-takeoverاالستحواذ من بالحماٌة المتعلقة القوانٌن بعض هناك أن ،إال( بالوالٌات

 من – األسهم من معٌنة نسبة شراء ٌطلب والذى - العدابى العرض مقدم تمنع( ،  Delaware والٌة فٌهم بما)

 (.االدارة مجلس من موافقة مثل) االشتراطات بعض ؼٌاب حاله فً إضافٌة أسهم شراء

  بالمعلومات الخاصة المعاٌٌر .11

 : كونج هونج

 البد ، خبللها او العرض فترة قبل نشر وسواء ، محتمل عرض او شراء بعرض ٌتعلق إعبلن او مستند كل (1

 وتعرض كافٌة المعلومات تلك تكون أن والبد. به الوارده المعلومات فً الدقه معاٌٌر أعلى به ٌراعى أن

 او( عنها نٌابة) مستشارٌها من او مباشرة المستهدفة الشركة من ٌنشر ما كل على هذا وٌنطبق. محاٌد بشكل

 .عبلقه ذوى شخص أي من

 خبلل والتحدٌث الدقه تلك على المحافظة من ٌتؤكد ان االعبلنات او المستندات تلك ٌصدر شخص كل على (2

 . ممكن وقت اقرب فً وذلك علٌها تطرأ جوهرٌة تعدٌبلت أي عن المساهمٌن ٌنبه كما ، العرض فترة

 بؤال الحرص ٌلتزموا ان مستشارٌهم وكذلك ، محتمل عرض او شراء بعرض المعنٌٌن االطراؾ على (3

 .التؤكد عدم من حاله هناك ٌجعل او للسوق او للمساهمٌن مضلل او دقٌق ؼٌر إعبلن أي ٌصدروا

 قبل الرقابٌة الجهة على تعرض أن البد االستحواذ بقصد الشراء عرض إطار فى الصادرة المستندات جمٌع (4

 .(post –vel list علٌها ٌطلق التى بالقابمة ورد ما باستثناء) والتوزٌع النشر

 

 :سنغافورة

 .لهم اإلفصاح ٌجب لمن إال إتاحتها ٌتم وأال المعلومات سرٌة على الحفاظ ٌتم أن ٌجب (1

 المالٌة باألوراق ٌتعلق فٌما شخص ألي توصٌات بتقدٌم سرٌة معلومات لدٌهم ممن شخص أي ٌقوم أال ٌجب (2

 .العرض محل
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 المعلومات تسرٌب مخاطر تقلٌل على ٌعملوا أن بالعرض المتصلٌن االشخاص كافة على ٌجب (3

 .المعلومات سرٌة على المحافظة بؤهمٌة وتوعٌتهم عمبلبهم بتحذٌر ٌقوموا أن المستشارٌن على ٌجب (4

 Securities الرقابٌة الجهة الى مقدما الدمج او العرض بشؤن الصادرة المستندات إرسال ٌجبال (5

industry council  (ذلك عكس ٌطلب لم ما ، )فى تضلٌل او نقص أى الرقابٌة الجهة رأت اذا ولكن 

 .الحق إعبلن خبلل من التصوٌب تطلب فإنها ، منها بؤى الواردة المعلومات

 وأي ومستشارٌهم، ومدٌرٌهم المستهدفة والشركة العرض مقدم على المستندات بفحوى جاء عما المسإولٌة وتقع

 .فورا ٌعلن ان ٌجب وارد هو لما تصحٌح

 :برٌطانٌا

 المطلعٌن االشخاص كافة على ٌجب حٌث ، محتمل عرض او شراء عرض عن االعبلن قبل السرٌة مراعاة (1

 نقلها ٌنبؽى وال ، سرٌة انها على معها التعامل فٌجب(  االسعار على المإثرة خاصة وبصؾ) معلومات على

 أن الجمٌع على ٌجب كما. السرٌة على الحفاظ بضرورة إعبلمهم مع ،للضرورة إال أخرى اشخاص الى

 المناقشات بداٌة فً المالٌٌن المستشارٌٌن على وٌجب. المعلومات تسرٌب احتمالٌة ٌقلل بشكل ٌتصرفوا

 .  السرٌة على المحافظة بؤهمٌة عمبلبهم تحذٌر

 االعبلم، وسابل فً او بالعرض الخاصة المستندات فً الوارده المعلومات فً نقص او تضلٌل او خطؤ أي (2

 . وفورا للجمهور تصوٌبه عن ٌفصح أن البد

 :  المتحدة الوالٌات

 لمساهمً تقدم أخرى مستندات أي او ، العرض بمستندات الواردة المعلومات فً حذؾ أو تضلٌل أي ، عامة

 العرض مقدم كان سواء) بذلك قام الذى الشخص  مسإولٌة تكون ، الدمج عملٌة بشؤن التصوٌت سٌاق فً الشركة

 (.المستهدفة الشركة او

 

  المستندات عن المسإولٌة .12

 : كونج هونج

 ان فعلٌهم ،( ومستشارٌه ومدٌرٌه)  وحده المستندات تلك مصدر على بالمستندات ورد ما عن المسإولٌة تقع (أ

 .كامبل بها االلتزام تم قد  واالندماج باالستحواذ الخاص بالقانون الوارده معاٌٌرال ان دابما ٌتؤكدوا

 محتوٌات عن الكامله المسإولٌه ٌقبلوا المدٌرٌن بان تفٌد عبارة على المستندات جمٌع تتضمن ان ٌجب (ب

 .المستند
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 : سنغافورة

 ومدٌرٌهم المستهدفة والشركة العرض مقدم من كل عاتق على بالمستندات جاء عما المسإولٌة تقع (أ

 .ومستشارٌهم

 جمٌع ان من التؤكد تهممسإولٌ الشركة مدٌري بؤن تفٌد عبارة على المستندات جمٌع تضمٌن ٌتم أن ٌجب (ب

 .جوهرٌة لحقابق حذؾ أي بدون وجاءت محاٌدة و دقٌقه بالمستند الواردة واالراء الحقابق

 :برٌطانٌا

 ،( عنهم ٌنوب من او) المستهدفة الشركة او العرض مقدم قبل من ٌنشر بالعرض عبلقه له إعبلن او وثٌقه بكل

 إجتهاد الفضل وفقا وانه ، فٌه الواردة المعلومات عن الكاملة المسإولٌة تقبل االدارة ان فٌه ٌذكر أن ٌجب

 وفقا هً االعبلن او الوثٌقه فً الواردة المعلومات وان ، ذلك لضمان المعقوله العناٌة آخذ وبعد ، لدٌهم ومعرفه

 .المعلومات هذه على ٌإثر ان المحتمل من شًء أي عن تؽفل لم وانه ، للحقابق

 :  المتحدة الوالٌات

 منهم ولكل. بالعرض تتعلق مستندات للمساهمٌن ٌقدموا بؤن التزام علٌه المستهدفة والشركة العرض مقدم من كل

 .منه المقدمه المستندات جمٌع عن المسإولٌة كامل

 العروض فً والتنافس المعلومات على الحصول فً  المساواة مبدأ .13

 : كونج هونج

 عادل وبشكل المساهمٌن لجمٌع متكافبة بطرٌقه عنها ٌفصح أن البد العرض تضمنها التً المعلومات جمٌع (أ

 ( الكٌفٌة وبنفس الوقت نفس فً)

 تكون – ٌذكر لم او اسمه ذكر سواء - محتمل عرض مقدم او عرض مقدم ألي الشركة تعطٌها معلومات أي (ب

 (به مرحب ؼٌر كان ولو حتى) آخر عرض مقدم أي متكافا وبشكل فورا وتعطى الطلب تحت

 : سنغافورة

 كونج هونج فً بالتنظٌم ورد ما نفس

 او باالنشطة خاصة اسرار او تفاصٌل اعطٌت اذا ما حال فً الرقابٌة الجهة استشارة ٌطلب انه الٌه وٌضاؾ

 .اخرٌن دون العروض مقدمى الحد االعمال

 : برٌطانٌا

  المعلومات نفس على المساهمٌن كافة ٌحصل ان ٌجب (أ
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 فورى بشكل تعطى أن البد ، طلبه على بناءا محتمل مقدم الى او العرض لمقدم أعطٌت معلومات أى (ب

 .آخر مقدم ألى  ومتكافا

 :  المتحدة الوالٌات

 ذات المنظمة للقواعد وفقا وذلك المساهمٌن لجمٌع الجوهرٌة المعلومات كافة ٌعطى ان العرض مقدم على

 على سواء) قانونى التزامى أي ٌوجد فبل ،( منافسة عروض) عرض مقدم من أكثر هناك كان واذا. العبلقه

 لهإالء وأعمالها بانشطتها تتعلق معلومات بإعطاء المستهدفة الشركة تقوم بؤن( بالوالٌات او الفٌدرالى المستوى

 حال فً الدقٌق الفحص محل االدارة مجلس تصرفات - عادة - ٌصبح انه بالذكر وجدٌر. القدر بنفس جمٌعا

 .المساهمٌن من قانونٌة دعاوى وجود

 

 frustrating action المضرة التصرفات على المٌود .14

 : كونج هونج

 ، محتمل عرض او شراء عرض خبلل المستهدفة الشركة به تقوم تصرؾ أي المضرة بالتصرفات ٌقصد (أ

 قرار اتخاذ فً الشركة مساهمً فرصه ضٌاع فً تتسبب او العرض مقدم على ضرر إٌقاع شؤنها من ٌكون

 .ذلك خبلؾ الشركة مساهمً ٌقرر لم ما ، عام بشكل ، التصرفات تلك وتحظر. لهم المقدم العرض بشؤن

 : ٌلى ما على المضرة التصرفات تشمل (ب

 جدٌدة أسهم اصدار 

 األسهم فً االكتتاب حق منح  

 المستهدفة الشركة فً جوهري بحجم اصول شراء او بٌع  

 االنشطة سٌاق فً مطلوب هو ما بخبلؾ( الخدمات عقود فٌها بما) تعاقدات او اتفاقٌات فً الدخول 

 اعادة محل التابعة شركاتها او المستهدفة الشركة أسهم جعل عنها ٌتسبب التً او ، للشركة االعتٌادٌة

 .  مالً دعم على الحصول ألؼراض العقود او ، االهبلك او الشراء

 : سنغافورة

 ( أ) الفقرة فً  كونج هونج فً بالتنظٌم ورد ما نفس (أ

 حبه بإبتبلعها" توصؾ المستهدفة الشركة من محاولة أي تشمل المضرة التصرفات فإن( ب) للفقرة بالنسبة (ب

 جوهرٌة اجزاء من التخلص على االتفاق او بقابهم مدة الى لتمتد االخطار لفترة المدٌرٌن تطوٌل مثل" سامة

 .المستهدفة الشركة مظله تحت االنشطة او االعمال من
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 : برٌطانٌا

   سنؽافورة فً بالتنظٌم الوارد المعنى نفس (أ

 العامة الجمعٌة اجتماع فً المساهمٌن موافقة على الحصول دون المستهدفة الشركة ادارة مجلس ٌقوم أال ٌجب (ب

 :التالٌة االمور من بؤي

 الخزٌنة اسهم من سهم أى بٌع او ملكٌة نقل او جدٌدة أسهم أى اصدار( ب القٌام على الموافقة او) القٌام 

  شراإه او

 مصدرة ؼٌر أسهم بؤي تتعلق خٌارات منح او اصدار( ب القٌام على الموافقة او) القٌام 

 فً االكتتاب او التحوٌل حقوق تحمل مالٌة أوراق أي إصدار او إنشاء( ب القٌام على الموافقة او) القٌام 

 الشركة أسهم

 شراإها او جوهرٌة قٌمة ذات اصول  من التخلص او البٌع( ب القٌام على الموافقة او) القٌام. 

 نطاق ضمن ٌدخل قد مقترح اجراء أي حول شك هناك كان اذا مبكر وقت فً الرقابٌة الجهة استشارة وٌجب

 . القاعدة هذه

 :  المتحدة الوالٌات

 ما تتخذ ان المستهدفة للشركة ٌسمح ، عام فبشكل. االمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات معقد و دقٌق الموضوع هذا ٌعتبر

 قبل من بها مرحب الؽٌر عروضهم إكمال فً العدابٌة العروض مقدمى نجاح دون للحٌلوله تصرفات من تشاء

 للتوصل الدراسه محل توضع والتً ، المتحدة بالوالٌات الدفاعٌة التدابٌر من عدٌد وتتوافر.  الشركة ادارة مجلس

 إتخذتها التً التدابٌر تلك النهاٌة فً تظل ولكن ،" سامة حبه بابتبلع" وتوصؾ المساهمٌن حقوق بشؤن خطة الى

 ان من للتؤكد وذلك ، الوالٌة مستوى على الشركات قانون بحسب الدعاوى إقامة عند دقٌق فحص محل الشركة

 االمانة لواجب مراعاته او الحرٌص الرجل عناٌة بذل نحو بواجبه االدارة مجلس التزام مع متوافقه التدابٌر تلك

(fiduciary duty .)االمانة واجب فإن ، نقدى مقابل على ذاتها الشركة ببٌع قرار إتخذ اذا،  المثال سبٌل فعلى 

 .ممكن سعر اعلى عن البحث مسإولٌة االدارة مجلس على ٌحتم

 وذلك بالصفقه علٌه اتفق ما تجمد ان لها الجابز من المستهدفة الشركة فإن ،باالتفاق الدمج عملٌات إطار فً أما

 اشٌر كما الدقٌق للفحص ٌخضع االتجاه هذا فً ٌتم إجراء وأي. أخرى منافسه عروض أي مشاركة دون للحٌلوله

 . سلفا
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  باالرباح والتنبإ التمٌٌم .15

 : كونج هونج

 من تقرٌر به ٌصدر أن والبد ، الموضوعه المعاٌٌر وفق باالرباح تنبإ وكذلك لبلصول تقٌٌم عمل من البد (أ

 .المتخصصٌن المستشارٌن

 بٌان أي فً بالحرص المستهدفة والشركة العرض مقدم من كل ٌلتزم ، بالمبادلة شراء عرض اطار وفً (ب

 مستشارٌن عن تقرٌر الى ٌحتاج ذلك الن المتوقعه لبلرباح قٌمة ٌضعوا وأال ، العرض فترة خبلل ٌصدرونه

 . متخصصٌن

 : سنغافورة 

 : ٌلى ما ٌتضمن العرض مستند بؤن التوضٌح مع ، كونج هونج بتنظٌم الوارد المعنى نفس

 والخسارة الربح صافً ، المبٌعات حجم:  منها ، الماضٌة الثبلث السنوات عن الشركة عن مالٌة بٌانات ، 

 . سهم لكل االرباح توزٌعات ، السهم ربحٌة ، األقلٌة حقوق

 مدققه مالٌة قوابم بآخر ورد كما وااللتزامات االصول بٌان. 

 جوهرٌة تؽٌرات أي تفاصٌل 

 : برٌطانٌا

 كونج هونج بتنظٌم ورد ما نفس

 :  المتحدة الوالٌات

 جوهرٌة تعتبر المعلومات تلك الن  المستهدفة الشركة بشؤن التنبإات افصاحاته فً العرض مقدم ٌعرض ، عامة

 .عدمه من العرض فً أسهمهم ببٌع قرار الشركة مساهمً التخاذ

 عن باإلفصاح التزام أي العرض مقدم علً ٌقع فبل ، التنبإات تلك العرض لمقدم المستهدفة الشركة تعطى لم واذا

 االصول من محدود حجم لدٌها التً الطبٌعٌة الموارد شركات مثل) معٌنة ظروؾ ظل وفً. التنبإات تلك

 .عنها اإلفصاح ٌنبؽى ال وبالتالً جوهرٌة االصول تقٌٌم عن المعلومات ٌعتبر ال عندبذ( الكبٌرة

 

  schemes of arrangement االتفاق أنظمة .16

 : كونج هونج

 : حال فً المستهدفة الشركة مساهمً لجمٌع نافذة فتصبح االتفاق أنظمة بطرٌقه االستحواذ اعتماد تم اذا
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  التصوٌت حقوق من االقل على% 75 نسبة ٌمتلكون ممن المستهدفة الشركة مساهمً من الموافقه تم اذا -أ

 .التصوٌت حقوق  اجمالً من% 10 نسبة(  لرفضه او) الترتٌب هذا ضد صوت من ٌتجاوز ال -ب

 : سنغافورة

 فقط( أ) للفقرة ولكن كونج هونج بتنظٌم ورد ما نفس

 : برٌطانٌا

 سنؽافورة بتنظٌم ورد ما نفس

 : المتحدة الوالٌات

  مطبق ؼٌر

  squeeze out شراء بعرض األللٌة إخراج .17

 :  كونج هونج

 أٌدى فً الباقٌة النسبة) المستهدفة الشركة أسهم من% 90 نسبة على باالستحواذ العرض مقدم بالفعل قام اذا (أ

 عرض ٌقدم ان أشهر أربعه خبلل بإمكانه فان ،( المرتبطة اطرافه او الشخص هذا بخبلؾ مساهمٌن

 .المتبقٌة النسبة على لبلستحواذ

 وحتى المستهدفة الشركة فً أسهم شراء على تعاقد او ٌمتلك المرتبطة اطرافه او الشخص هذا كان واذا (ب

 ، الٌها المشار% 90 الـ نسبة حساب فً تدخل سوؾ جمٌعها األسهم تلك فإن ، العرض بهذا قٌامه تارٌخ

 .عدمه من سحب عرض تنفٌذ الشخص هذا بإستطاعه كان سواء

 : سنغافورة

 المرتبطة األسهم من% 90 نسبة على استحواذه عقب محددة فترة خبلل األقلٌة ٌخرج ان العرض مقدم بإمكان

 .بعرضه

 :برٌطانٌا

 سنؽافورة بتنظٌم جاء ما نفس

 :  المتحدة الوالٌات

 فً أسهمها قدموا مما المستهدفة الشركة فً اؼلبٌة على بالحصول مشروط الشراء عرض ٌكون عام، بشكل (أ

 .  ثانٌة كخطوة الدمج  عملٌة فً مقابل الى تحوٌلها ٌتم عامة العرض فً تدخل لم أسهم وأي. العرض
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 الى ٌحتاج االمر فإن ، العرض فً% 90 بنسبة أسهم المستهدفة الشركة مساهمً ٌقدم لم ما حال فً (ب

 (. معرفتها سبق التصوٌت هذا نتٌجة كان ولو حتى) ثانٌة كخطوة الدمج على العامة الجمعٌة من تصوٌت

 كخطوة الدمج بهذا -محددة ظروؾ وفق – سمحت بؤن الشركات قانون مإخرا  Delaware والٌة عدلت (ج

 .العرض فً األسهم اؼلبٌة على حصل قد العرض مقدم كان اذا ، تصوٌت إجراء بدون ثانٌة
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 الثانً الجزء

  باالتحاد األعضاء الدول ممارسات

 االستحواذ بمصد الشراء عروض شؤن فً
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 الشراء عروض شؤن فً باالتحاد األعضاء الدول ممارسات: "الثانً الجزء

 "االستحواذ بمصد

 

 

 الدراسة فً المشاركة باإلتحاد األعضاء الدول بتشرٌعات جاء لما الربٌسٌة المبلمح أهم الدراسة من جزءال هذا ٌستعرض

 الضوابط ببٌان مرورا   القانونٌة، الناحٌة من البحث محل للموضوع الدول من دولة كل تنظٌم كٌفٌة إٌضاح من بداٌة

 التقدم عند االتباع واجبة التنفٌذٌة اإلجراءات وكذلك االستحواذ، بقصد الشراء عروض تحكم التً القانونٌة واألحكام

 العرض من االنتهاء إلى الشراء عرض سرٌان مرحلة أثناء االتباع واجبة واألحكام االستحواذ، بقصد الشراء بعرض

 .وتنفٌذه

 .االستحواذ بمصد الشراء لعروض التنظٌمً اإلطار: أوال

 .المانونً اإلطار -1

 المالٌة األوراق هٌبات اتحاد أعضاء الدول فً االستحواذ بقصد الشراء عروض تنظم التً التشرٌعٌة األطر تتعدد

 الدول،إلً بعض تلجؤ فبٌنما. الموضوع ذلك تنظم التً القانونٌة اآللٌات فً بٌنها فٌما الدول هذه وتختلؾ العربٌة،

 اإلجرابٌة والضوابط القانونٌة األحكام تفصٌلً نحو على تتناول بها، المختصة السلطة عن صادرة قوانٌن إصدار

 المنظم العام اإلطار تشكل التً الربٌسٌة المسابل بوضع تكتفً األخرى، الدول ؼالبٌة أن نجد له، والموضوعٌة

 البلبحة إلً والقانونٌة الفنٌة التفصٌبلت باقً وإٌضاح تفصٌل فً تحٌل أن على القانون، فً الموضوع لهذا

 بقصد الشراء عروض علً والرقابة باإلشراؾ المعنٌة الجهة عن الصادرة القرارات أو للقانون التنفٌذٌة

 الوقت، من العدٌد تؤخذ إجراءات من القوانٌن تعدٌل به تتسم ما إلى بالنظر وذلك معا ، لكلٌهما أو االستحواذ،

 .االستحواذ بقصد الشراء عروض طبٌعة بها تتسم التً المستمرة والمستجدات ٌتماشى ال الذي األمر

 للموضوع تنظٌمها ومستوي درجة تفاوتت قد الدول هذه أن نجد االستبٌان، فً المشاركة الدول إجابات وبمطالعة

 وهذه مباشرة، ؼٌر أو مباشرة بصورة سواء به تتعلق أحكام بقوانٌنها وارد دول ثمانً أن نجد إذ الدراسة، محل

 الموضوع منظم دول خمس وأن. المؽرب تونس، مصر، قطر، فلسطٌن، والسعودٌة، األردن، الكوٌت، هً الدول

 قوانٌنها إلى أضافت دول ست وهناك. تونس مصر، قطر، السعودٌة، الكوٌت، وهً التنفٌذٌة، البحة بموجب لدٌها

 بقصد الشراء عروض على والرقابة اإلشراؾ بها المنوط الجهة عن صادرة قرارات التنفٌذٌة لوابحها أو/و
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 اإلمارات، من لكل االستحواذ نظام الٌزال بٌنما. المؽرب مصر، قطر، فلسطٌن، ، األردن هً االستحواذ،

 خبلل سنوضح أننا إال. بعد اعتماده ٌتم ولم الدراسة، هذه صدور تارٌخ حتى والدراسة اإلعداد قٌد عمان وسلطنة

 . منهما كل قبل من المعدٌن النظامٌن لمشروعٌن الربٌسٌة المبلمح الدراسة بهذه المختلفة للموضوعات تناولنا

 االعضاء الدول فى االستحواذ بمصد الشراء عروض نظمت تىال ٌةالمانون اإلطر:  2 رلم البٌانً الرسم

 

 

 بموضوع تتعلق موضوعات من االستبٌان فً المشاركة الدول تشرٌعات تناولته ما أهم ٌلً فٌما وسنبٌن

 :اآلتً النحو على وذلك الدراسة،

  األردن: 

 .2002 لسنة( 76) رلم المالٌة األوراق لانون (أ 

 رقم المالٌة األوراق قانون ،2002 عام الثانً تشرٌن/ نوفمبر 19 فً األردنً األمة مجلس أصدر

 القانون، هذا ،وٌعد1997 لسنة( 23) رقم المالٌة األوراق قانون محل حل والذي ،2002 لسنة( 76)

 واألنظمة أحكامه تسري إذ األردن، فً االستحواذ بقصد الشراء عروض لتنظٌم التشرٌعً األساس

 أي علً أحكامه حظرت كما المالٌة، األوراق فً التعامل علً بمقتضاه الصادرة والقرارات والتعلٌمات

 عن إال المالٌة األوراق من معٌنة نسبة علً ٌزٌد ما تملك بهدؾ مبادلتها، أو مالٌة أوراق شراء شخص،

 هذا فً المالٌة األوراق هٌبة مفوضً مجلس ٌصدرها التً للتعلٌمات وفقا   عام، تملك عرض طرٌق

 .الشؤن

 مشروع قرار قٌد اإلعداد تعلٌمات/ أدلة / قواعد / قرارات  لوائح تنفٌذٌة قانون
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 .1997 عام الصادر الشركات لانون (ب 

 صدور تطلبت إذ أخرى، لشركة شركة، تملك وضوابط إجراءات األردنً الشركات قانون أحكام نظمت

 أسهم تملك على بالموافقة الشراء فً الراؼبة الشركة من كل من العادٌة ؼٌر العامة الهٌبة من قرار

 البٌع فً الراؼبة للشركة العادٌة ؼٌر العامة الهٌبة من قرار صدور وكذلك أخرى، شركة مساهمً

 .أخرى شركة الى مساهمٌها أسهم بٌع على بالموافقة

 اجراءات بشؤن 2007 عام حزٌران/ٌونٌو 6 فً الصادر المالٌة األوراق هٌبة مفوضً مجلس لرار (ج 

 .العام التملن عرض

 أوراق لشراء بطلب شخص أي تقدم جواز عدم من األردنً المالٌة األوراق قانون تضمنه ما على بناء  

 تملك عرض طرٌق عن إال المالٌة، األوراق من معٌنة نسبة علً ٌزٌد ما تملك بهدؾ مبادلتها أو مالٌة

 لسنة( 372) رقم القرار المجلس أصدر فقد الهٌبة، مفوضً مجلس ٌصدرها التً للتعلٌمات وفقا   عام

 فً ٌرؼب الذي الشخص على ٌجب التً اإلجراءات واضعا   العام، التملك عرض إجراءات بشؤن 2007

 ٌلزم التً والمعلومات البٌانات ومبٌنا   اتباعها، العام، التملك عرض علً للموافقة بطلب الهٌبة الً التقدم

 .الطلب بهذا إرفاقها

 

 اإلمارات : 

 اإلعداد قٌد العامة المساهمة للشركات  واالندماج االستحواذ قواعدل المنظم القرار مشروع ٌزال ال

 الدراسة، هذه نشر تارٌخ حتى ٌصدر ولم اإلمارتٌة، والسلع المالٌة األوراق هٌبة قبل من والدراسة

 بعروض المتعلقة الموضوعات من العدٌد تضمن أنه تبٌن المشروع، لهذا الربٌسٌة المبلمح وباستعراض

 الموجبة والحاالت االستحواذ، عملٌات وإجراءات وشروط قواعد بالتنظٌم، تناوله ما أهم ومن. االستحواذ

 االستحواذ عروض بالتنظٌم أٌضا   تناولت كما علٌها، الواردة واإلستثناءات إجباري، شراء عرض لتقدٌم

 باالستحواذ، المستهدفة للشركة االستحواذ نٌة وإعبلن ونشر تسلٌم وضوابط وإجراءات اإلختٌارٌة،

 العرض بتعدٌل المتعلقة واألحكام المعنٌٌن، األشخاص توالتزاما االستحواذ، لعملٌات المطلوبة الموافقات

 .األخرى الموضوعات من ذلك ؼٌر إلى المنافس، لئلستحواذ المنظمة واألحكام عنه، والعدول

 

 تونس: 

 .المالٌة السوق تنظٌم بإعادة المتعلك 1994 لسنة( 117) رلم المانون (أ 

 لعروض التنظٌمً األصل هو المالٌة، السوق تنظٌم إعادة بشؤن 1994 لسنة( 117) رقم القانون ٌعتبر

 التً والحاالت العمومً، العرض تعرٌؾ بنصوصه ورد إذ تونس، دولة فً االستحواذ بقصد الشراء
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 األوراق من كتلة شراء عرض عنهم ٌصدر األشخاص من محددة مجموعة أو شخص كل بموجبها ٌلتزم

 هٌبة الً ٌوجه عام عرض فً بمطلب ٌتقدموا أن االقتراع حقوق أؼلبٌة على الحصول من تمكن المالٌة

 .المالٌة السوق

 بمرار علٌه التؤشٌر بعد المالٌة السوق هٌبة عن الصادر بتونس المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب (ب 

 .1997 عام شباط/فبراٌر 13 المالٌةفً وزٌر من

 أحكام «الخاصة العملٌات» بـ والمعنون المالٌة، األوراق لبورصة العام الترتٌب من الرابع العنوان تناول

 أو لشراء العمومٌة العروض أحكام وكذلك إختٌاري، أم إجباري أكان سواء لئلقتناء، العمومٌة العروض

 .المال رأس فً المساهمة أوراق استبدال

 من بمرار علٌه التؤشٌر بعد المالٌة السوق هٌبة عن الصادر العامة بالمساهمة المتعلك العام الترتٌب (ج 

 .2000 عام الثانً تشرٌن/نوفمبر 17 فً المالٌة وزٌر

 المساهمٌن إعبلم لتنظٌم العامة بالمساهمة المتعلق العام الترتٌب من الخامس العنوان تخصٌص تم

 .للسحب عمومً عرض أو لئلقتناء عمومً عرض بمناسبة والعموم

 

 السعودٌة: 

 .2/6/1424 بتارٌخ( 30/م) رلم الملكً المرسوم بموجب الصادر المالٌة السوق نظام (أ 

 اإلطار ،2/6/1424 بتارٌخ( 30/م) رقم الملكً المرسوم بموجب الصادر المالٌة السوق نظام ٌعد

 السوق هٌبة مجلس صبلحٌة على نص إذ االستحواذ، بقصد الشراء عروض ٌنظم الذي العام التشرٌعً

 نظم كما السوق، فً المتداولة المالٌة باألوراق المتعلقة بالصفقات الخاصة الضوابط وضع فً المالٌة

 األوراق استقرار على للمحافظة الهادفة واإلجراءات الظروؾ تحدٌد فً وسلطتها منه، التاسع الفصل

 هذه كل وتجد. اإلجراءات هذه فٌه اتخاذ ٌتعٌن الذي والوقت واألسلوب للجمهور، المعروضة المالٌة

 الخاصة البلبحة فً تفصٌله تم الذي النحو على االستحواذ عروض فً لتطبٌقها واسعا   مجاال   األمور

 .واالستحواذ باالندماج

 بإندماج ٌتعلك فٌما ،هـ28/01/3741 بتارٌخ 3/م رلم الملكً بالمرسوم الصادر الشركات نظام( ب

 .الشركات

 .واالستحواذ االندماج البحة ( ج

 تنظٌم تفصٌلً وجه على السعودٌة المالٌة السوق هٌبة عن الصادرة واالستحواذ االندماج البحة تناولت

 العرض، تقدٌم اجراءات بٌان البلبحة، هذه بؤحكام جاء ما أبرز ومن. االستحواذ بقصد الشراء عروض
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 اإلعبلن وضوابط محتملة، عروض عن اإلعبلن وضوابط االستحواذ، لعملٌة الزمنً الجدول وإٌضاح

 الواجبة واإلفصاحات المإكدة، النٌة عن اإلعبلن على المترتبة والنتابج عرض لتقدٌم المإكدة النٌة عن

 واالختٌاري، االلزامً العرض أحكام وكذلك المالٌة، األوراق من معٌنة نسبة على االستحواذ عن الناتجة

 أن ٌجب التً والمستندات ،المنافسة نظام مع تتقاطع قد التً الشراء عروض بتنظٌم الخاصة واألحكام

 .العرض ٌتضمنها

 

  ُمانع: 

 من والدراسة اإلعداد قٌد العامة المساهمة للشركات  واالندماج االستحواذ قواعد قرار مشروع ٌزال ال

 المبلمح وباستعراض الدراسة، هذه نشر تارٌخ حتى ٌصدر ولم العمانٌة، المال رأس سوق هٌبة قبل

 وجود عن اإلعبلن وتنظٌم الملزم، العرض تعرٌؾ تضمنت قد نصوصه أن نجد المشروع، لهذا الربٌسٌة

 عدمه، من علٌها الموافقة فً الهٌبة سلطة ومدي العرض وثٌقة تقدٌم وإجراءات استحواذ، عرض

 والشروط العرض، وثٌقة على المبلحظات إصدار فً علٌه المعروض الشركة  إدارة مجلس ومسبولٌات

 تضمن قد أنه إلى باإلضافة العرض، سعر تحدٌد وضوابط السٌطرة، عرض فً توافرها الواجب

 بالثانً وجاء السٌطرة، عرض وثٌقة فً تضمٌنها المطلوب والبٌانات المعلومات باألول ورد ملحقٌن،

 من ذلك ؼٌر إلى السٌطرة، لعرض المستقلة المشورة تعمٌم فً إدراجها ٌنبؽً التً والبٌانات المعلومات

 .األخرى الموضوعات

 

 فلسطٌن: 

 .2004 لسنة( 12) رلم المالٌة األوراق لانون (أ 

 األوراق قانون ،2004 عام األول كانون/دٌسمبر من األول فً الفلسطٌنً التشرٌعً المجلس أصدر

 العرض بؤنه إٌاه، معرفا   العام، العرض منه، الثامن بالفصل نظم والذي ،2004 لسنة( 12) رقم المالٌة

 كذلك فٌه ومحددأ للمصدر، المالٌة األوراق من أكثر أو%( 10) لشراء شخص بموجبه ٌتقدم الذي

 الربٌسٌٌن، المالكٌن ملكٌة عن اإلفصاح ضوابط وكذلك للتصوٌت، المإهلة المالٌة باألوراق المقصود

 .ذلك إزاء الفلسطٌنٌة المال رأس سوق هٌبة وصبلحٌات العام، رضالع وشروط وأسس

 .1964 لسنة( 12) رلم الفلسطٌنً الشركات لانون (ب 
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 .2010 لسنة( 9) رلم المصارف لانون (ج 

 اإلتباع واجبة اإلجراءات2010 لسنة( 9) رقم القانون بموجب الصادر الفلسطٌنً المصارؾ قانون حدد

 أو شخص أي قبل من فٌه التصوٌتٌة القوة أو المصرؾ أسهم من%( 10) على تزٌد حصة لحٌازة

 موافقة على الحصول ذلك ٌتطلب حٌث مباشر، ؼٌر أو مباشر بشكل معا   ٌعملون أشخاص مجموعة

 أو المصرؾ أسهم من%( 20) على الحٌازة زٌادة فً الرؼبة حال وفً المسبقة، الخطٌة النقد سلطة

 على للحصول آخر بطلب التقدم األشخاص مجموعة أو الشخص على ٌجب فإنه التصوٌتٌة، القوة

 .النقد سلطة عن الصادرة للتعلٌمات وفقا   كاؾ وقت قبل الموافقة

 للمصرؾ، المالً المركز سبلمة علً الحٌازات لهذه المحتمل التؤثٌر وتقٌٌم بدراسة النقد سلطة وتقوم

 هذه أن لها تبٌن إذا الحٌازة طلب رفض النقد ولسلطة المقترحٌن، المالكٌن ومبلءة سمعة لدراسة إضافة

 تركز إلً تإدي أو للخطر، المودعٌن ومصالح المالً المركز تعرض أو المنافسة، تضعؾ قد الحٌازة

 .عنها الصادرة التعلٌمات مع ٌتعارض بشكل الملكٌة

 أو وقؾ ومؤمون، وفعال سلٌم مصرفً جهاز على وللحفاظ العامة المصلحة لمقتضٌات تنفٌذا   لها أن كما

 المصرؾ إدارة علم حال وأنه المصارؾ، أموال رإوس فً المساهمٌن من أي اكتتاب إلؽاء أو تعلٌق

 .مباشرة بذلك النقد سلطة تعلم أن بعالٌه، الموضح النحو على للحٌازة مقترح بؤي

 إصدار بشؤن 2008 لسنة( 5) رلم الفلسطٌنٌة المال سوق هٌبة عن الصادرة التعلٌمات (د 

 .المالٌة األوراق

 هٌبة إصدار من 2004 لسنة( 12) رقم المالٌة األوراق قانون من( 23) المادة علٌه نصت لما استنادا  

 وإرفاقها االصدار نشرة فً تضمٌنها الواجب والبٌانات المعلومات فٌها تحدد تعلٌمات المال، رأس سوق

 تضمنت والذي المالٌة، األوراق إصدار بشؤن 2008 لسنة( 5) رقم التعلٌمات الهٌبة، أصدرت بها،

 رقم المالٌة األوراق بقانون الوارد التعرٌؾ على التؤكٌد تم إذ العام، بالعرض المقصود منه،( 38) المادة

 تملك فً ٌرؼب شخص أي علً ٌجب التً اإلجراءات كذلك، التعلٌمات أوضحت كما ،2004 لسنة 12

 العرض، علً الهٌبة موافقة علً للحصول ٌتبعها أن العام العرض طرٌق عن مصدر ألي مالٌة أوراق

 .الطلب مقدم عاتق علً تقع التً وااللتزامات الطلب، ٌتضمنها أن ٌجب التً والمعلومات

 .2009 لسنة( 3) رلم الفلسطٌنٌة المال سوق هٌبة لرار (ه 

 ومتطلبات أحكام بخصوص 2009 لسنة( 3) رقم القرار الفلسطٌنٌة المال رأس سوق هٌبة أصدرت

 عن الصادرة التعلٌمات من( 38) المادة وأحكام المالٌة، األوراق قانون ألحكام استنادا   العام، العرض

 فً والمتعاملٌن المستثمرٌن لمصالح وحماٌة للقانون، وفقا لها الممنوحة الصبلحٌات وبموجب الهٌبة
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 النص أبرزها، من والتً العام، بالعرض الخاصة التفصٌبلت من مزٌدا   واضعا   المالٌة، األوراق قطاع

 الذي الشخص وأحقٌة المالٌة، ورقتها علً التنفٌذ سٌجري التً الشركة سهم علً التداول إٌقاؾ علً

 تنفٌذ سبٌل فً االفتتاح قبل ما مرحلة من األخٌرة الدقٌقة فً السعر رفع فً العام العرض تنفٌذ ٌنوي

 ٌبٌن خطً بتقرٌر والسوق الهٌبة بتزوٌد المالٌة األوراق شركة التزام علً النص وكذلك العام، العرض

 ٌومٌة صحٌفة فً التقرٌر هذا ونشر العام العرض جلسة تنفٌذ من االنتهاء فور العام العرض نتابج

 .واحدة

 

 لطر: 

 .المالٌة لؤلسواق لطر هٌبة بشؤن 2012 لسنة( 8) رلم المانون (أ 

 المعنوٌة، بالشخصٌة متمتعة هٌبة المالٌة، لؤلسواق قطر هٌبة بإنشاء 2012 لسنة( 8) رقم القانون صدر

 أنشطة تنظٌم تولً بالهٌبة، القانون من الخامس الفصل عهد وقد المركزي، قطر مصرؾ لمحافظ وتابعة

 له، تنفٌذا الصادرة والقرارات والنظم واللوابح ألحكام، وفقا   علٌها والرقابة واإلشراؾ المالٌة األسواق

 أنشطة لتنظٌم البلزمة والقرارات والنظم اللوابح كافة إصدار الهٌبة إدارة بمجلس كذلك القانون عهد وقد

 التؤثٌر ذات الجوهرٌة واألحداث والتطورات الدوري اإلفصاح اشتراطات ذلك فً بما المالٌة، األسواق

  واالندماج والسٌطرة والحوكمة السوق فً التعامل ونزاهة وعدالة المالٌة، األوراق أسعار علً

 .المدرجة الشركات علً والمسٌطرٌن المدٌرٌن ونزاهة واالستحواذ

 .المالٌة لؤلسواق لطر هٌبة البحة (ب 

 شركة فً التصوٌت حقوق أو األسهم من تملكها تم إذا التً النسب المالٌة لؤلسواق قطر البحة أوضحت

 قواعد إصدار فً الهٌبة سلطة البلبحة أقرت كما. سٌطرة على مستحوذا   الشخص فٌها ٌعتبر مرخصة

 ٌجوز التً الجزءات وكذلك، اإلخطار ضرورة عنها ٌنشؤ التً، وتؽٌٌرها، السٌطرة ونوع مستوٌات تحدد

 .قرار أو لحكم بالمخالفة مرخصة لشركة أسهم أي على شخص أي استحواذ حال توقٌعها للهٌبة

 .واالندماج االستحواذ نظام (ج 

 منظما   واالستحواذ، االندماج نظام ،2014 عام آذار/مارس 9 فً المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة عن صدر

 إحدى أو مدرجة شركة أطرافها أحد ٌكون التً االندماج أو االستحواذ لعملٌات المنظمة األحكام كافة

 .لها التابعة الشركات
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 الكوٌت: 

 2010 لسنة( 7) رلم المال أسواق هٌبة إنشاء لانون (أ 

 التً والقٌود الحواجز سقوط رأسها وعلً المال، رأس أسواق شهدتها التً العالمٌة التطورات ضوء فً

 المنافسة تسوده جدٌد، عالمً نظام مبلمح وظهور المختلفة، األقطار بٌن المال رأس حركة تعوق كانت

 واتفاقٌات العالمٌة التجارة منظمة مظلة تحت له والتنظٌمً القانونً لئلطار وإكماال التجارة وحرٌة

 جذرٌا   تعدٌبل   لدٌها المال ألسواق الحاكم التشرٌعً اإلطار تعدٌل الكوٌت دولة رأت فقد الدولٌة، التجارة

 ومن ومحلٌة، عالمٌة تطورات من ذكره سبق ما االعتبار فً ٌؤخذ شامل جدٌد قانون وضع طرٌق عن

 المجال إتاحة مع التنظٌمٌة، القواعد أبرز ٌتضمن أن علً الحرص مع تطوٌر، وضرورات قصور أوجه

 الضوابط أو االجراءات مجال فً سواء التفصٌبلت من العدٌد تتضمن كً التنفٌذٌة البلبحة أمام فسٌحا

 فً الشراء عروض قواعد أهمها، من والتً مجاالت، عدة فً المنشودة األهداؾ ٌحقق بما التنظٌمٌة

 أسواق هٌبة إنشاء بشؤن 2010 لسنة( 7) رقم القانون صدر فقد لذلك.  واالندماج االستحواذ عملٌات

 لسنة( 108) رقم القانون بموجب األول مرتٌن، تعدٌله تم والذي المالٌة، األوراق نشاط وتنظٌم المال

 فً الشراء عروض لتنظٌم حاكما إطارا   لٌكون ،2015 لسنة( 22) رقم القانون بموجب والثانً ،2014

 . واالندماج االستحواذ عملٌات

 أسواق هٌبة مفوضً مجلس لرار بموجب الصادرة 2010 لسنة( 7) رلم للمانون التنفٌذٌة البلبحة (ب 

 2015 لسنة( 72) رلم المال

 مجلس قرار بموجب 2010 لسنة( 7) رقم الكوٌتٌة المال أسواق هٌبة لقانون التنفٌذٌة البلبحة صدرت

 مشتملة ،2015 عام الثانً تشرٌن/ نوفمبر 9 فً 2015 لسنة( 72) رقم المال أسواق هٌبة مفوضً

 تخصٌص تم وقد المال، رأس بسوق المتعلقة الموضوعات من العدٌد فٌهم نظمت كتابا ، عشر ستة علً

 منها الثالث الفصل تناول قد والذي واالستحواذ،  االندماج عملٌات لتنظٌم البلبحة، هذه من التاسع الكتاب

 .تفصٌلً نحو على له المنظمة والقواعد االستحواذ أحكام

 

  مصر: 

 .1992 لسنة( 95) رلم المانون بموجب الصادر المال رأس سوق لانون (أ 

 عروض لتنظٌم ركٌزة اعتبارها ٌمكن التً النصوص بعض المصري المال رأس سوق قانون تضمن

 علٌها ٌترتب عملٌة عقد فً ٌرؼب من كل على النصوص هذه استوجبت إذ االستحواذ، بقصد الشراء

 فً لها أسهما   طرحت التً الشركات إلحدى المال رأس من األسمٌة األسهم من% 10 ٌملكه ما تجاوز

 من أي على االلتزام ذلك وأوقعت األقل، على بؤسبوعٌن العملٌة عقد قبل الشركة ٌخطر أن عام اكتتاب
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 عن أسمٌة أسهم من ٌملكه ما تجاوز العملٌة عقد على ترتب إذا بها العاملٌن أحد أو إدارة مجلس أعضاء

 إلى بالنظر الشراء عروض تنظٌم فً سندا   المال رأس سوق قانون ٌعد كما. الشركة مال رأس من% 5

 لتحقٌق البلزمة اإلجراءات كافة اتخاذ( المالٌة للرقابة العامة الهٌبة) الرقابٌة للجهة أن من علٌه ٌنص ما

 الكافٌة والبٌانات المعلومات ونشر توفٌر على واإلشراؾ المال، سوق وتنمٌة تنظٌم ذلك فً بما أؼراضها

 ٌعد الذي األمر اإلحتٌال، أو بالؽش مشوب وؼٌر سلٌمة مالٌة أوراق على ٌتم التعامل أن من والتؤكد عنه،

 .للهٌبة الربٌسٌة والصبلحٌات الوظابؾ ضمن واقعا   االستحواذ عملٌات تنظٌم معه

 .2003 لسنة( 88) رلم والنمد المصرفً والجهاز المركزي البنن لانون (ب 

 2003 لسنة( 88) رقم بالقانون الصادر المصري والنقد المصرفً والجهاز المركزي البنك قانون حظر

 أو بنك ألي المصدر المال رأس من%( 10) علً ٌزٌد ما ٌتملك أن اعتباري أو طبٌعً شخص أي على

 المركزي، البنك إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد إال علٌه، الفعلٌة السٌطرة إلى تإدي نسبة ألٌة

 وضوابط اجراءات المذكور القانون فصل كما لذلك، بالمخالفة ٌتم تصرؾ كل على البطبلن جزاء ورتب

 .الموافقة هذه على للحصول التقدم

 .1992 لسنة( 95) رلم المال رأس سوق لمانون التنفٌذٌة البلبحة (ج 

 رقم المصري االستثمار وزٌر قرار بموجب االستحواذ بقصد الشراء لعروض المنظمة القواعد صدرت

 الصادر المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة لبلبحة عشر الثانً الباب بإضافة وذلك ،2007 لسنة( 12)

 األحكام تعالج فصول، سبعة البلبحة من عشر الثانً الباب وٌتضمن ،1992 لسنة( 95) رقم بالقانون

 علً السابقة المرحلة خبلل بالعرض المعنٌة األشخاص والتزامات الشراء، عروض تحكم التً العامة

 التنفٌذٌة واإلجراءات المفتوح، السوق خبلل من االستحواذ عملٌات وتنظٌم الشراء، عرض تقدٌم

 هذا المعنٌة، األشخاص وااللتزامات اإلجرابٌة، بمراحله الشراء بعرض الخاصة اإلفصاح ومتطلبات

 ومضمونها وحاالتها اإلجبارٌة، الشراء عروض أحكام لمعالجة كامل فصل تخصٌص إلً باإلضافة

 الخاصة واآللٌات بالضوابط ختاما   اجباري، شراء عرض تقدٌم من المستثناة والحاالت صحتها، وشروط

 .المساهمٌن من األقلٌة حقوق بحماٌة

 .2016 لسنة( 54) رلم المالٌة للرلابة العامة الهٌبة إدارة مجلس لرار (د 

 المادة فً مصدرها تجد والتً المصرٌة، المالٌة للرقابة العامة الهٌبة إدارة لمجلس المخولة للسلطة إعماال  

 إدارة مجلس منحت والتً ،1992 لسنة( 95) رقم المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة من( 356)

 أصدر إجباري، شراء عرض تقدٌم من استثنابها ٌجوز التً الحاالت بعض علً النص سلطة الهٌبة

 منها أي استثناء للهٌبة ٌجوز حاالت، ثبلث متضمنا   ،2016 لسنة( 54) رقم القرار الهٌبة إدارة مجلس
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 عند تفصٌلً نحو علً الحاالت هذه ذكر وسٌتم موجباتها، توافرت إذا إجباري، شراء عرض تقدٌم من

 هذه من الثانً الجزء من الثانً الفرع) إجباري شراء عرض تقدٌم من المستثناة الحاالت عن الحدٌث

 (.الدراسة

 .2016 لسنة( 135) رلم المالٌة للرلابة العامة الهٌبة إدارة مجلس لرار (ه 

 بموجبه حظر والذي ،2016 لسنة( 135) رقم قراره المالٌة للرقابة العامة الهٌبة إدارة مجلس أصدر

 ؼٌر أو مباشر بطرٌق ٌستحوذ أن – مصري ؼٌر أو مصري – اعتباري أو طبٌعً شخص أي على

 السمسرة شركات من شركة ألي التصوٌت حقوق أو المصدر المال رأس ثلث على ٌزٌد ما على مباشر

 البورصات بإحدي مالٌة أوراق لها المقٌد سواء – االستثمار صنادٌق إدارة أو المالٌة األوراق فً

 نسبة أٌة أو النشاطٌن، من ألي السوق حجم من% 10 من أكثر تمثل – لها المقٌد ؼٌر أو المصرٌة

 للضوابط طبقا   الهٌبة إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد إال علٌه، الفعلٌة السٌطرة إلى تإدي

 .القرار بهذا علٌه المنصوص

 

 المغرب: 

 .البورصة سوق فً العمومٌة بالعروض المتعلك( 1- 04 – 21) رلم شرٌف ظهٌر (أ 

 بتنفٌذ( 2004 أبرٌل 21) 1425 االول ربٌع فاتح فً( 1 – 04 – 21) رقم شرٌؾ ظهٌر صدر

 وتتمٌمه تعدٌله تم والذي البورصة، سوق فً العمومٌة بالعروض المتعلق( 26 - 03) رقم القانون

 العامة األحكام متضمنا   ،(46 - 06) رقم القانون بتنفٌذ( 11 - 07 – 01) رقم شرٌؾ بالظهٌر

 رٌة،واإلختٌا اإلجبارٌة العمومٌة العروض أحكام وكذا البورصة، سوق فً العمومٌة للعروض

 بعرض وبالمبادرٌن المقصودة بالشركات المتعلقة والقواعد والمزاٌدة، المنافسة العمومٌة والعروض

 القٌم مجلس لمراقبة المقصودة والشركات عمومٌة، لعروض المبادرٌن خضوع ضوابط وكذلك عمومً،

 المستثمرٌن مصالح علً حفاظا   المذكورة للعروض المنظم السٌر علً السهر به المنوط المنقولة

 .والسوق

 عمومً عرض بإٌداع مالكها تلزم التً حموق نسبة بتحدٌد( 1875- 04) رلم المالٌة وزٌر لرار (ب 

 .للسحب
 

 بعرض بالمٌام مالكها تلزم التً التصوٌت حموق نسبة بتحدٌد( 1874- 04) رلم المالٌة وزٌر لرار (ج 

 .للشراء عمومً
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 طرف من امتبلكها الواجب التصوٌت حموق نسبة بتحدٌد( 1873- 04) رلم المالٌة وزٌر لرار (د 

 عمومً عرض إٌداع فرض ٌطلبوا أن أللٌة ٌمثلون لمساهمٌن تسمح والتً األغلبٌة المساهمٌن

 .للسحب
 

 .الذكر سالف المانون بتطبٌك 2004 أكتوبر 22 فً الصادر( 2- 04 – 546) رلم وزاري مرسوم (ه 

 
 

 :مسبولٌتها ونطاق  الرلابٌة الجهات-2

 بسوق المعنٌة للهٌبة أن فً بٌنها فٌما تتفق تكاد فٌه، المشاركة الدول جمٌع أن اإلستبٌان تحلٌل نتٌجة من بٌنتٌ

 جانب إلً. االستحواذ بقصد الشراء عروض على والرقابة اإلشراؾ عملٌة فً محوري دور لدٌها، المال رأس

 بالنظر سواء األخرى، الجهات بعض إخطار أو موافقة ضرورة القانونً، نظامها ٌتطلب قد الدول هذه بعض أن

 الجهة كون حال لدٌها المركزي البنك موافقة الدول هذه مثل تتطلب إذ علٌها، المستحوذ الجهة طبٌعة إلً

 تنفٌذه، بعد االستحواذ عرض إلٌها سٌإول التً النتٌجة مإدي إلً بالنظر أو لرقابته، خاضعة علٌها المستحوذ

 الذي األمر المستحوذة، الجهة تمارسه الذي النشاط فً المنافسة حرٌة علً بآخر أو ما بشكل تإثر قد باعتبارها

 عملٌة إلتمام موافقتها علً للحصول أو إلخطارها الدولة فً المنافسة بتنظٌم المعنٌة الجهة علم اتصال ٌستلزم قد

 علً وذلك دولة، لكل القانونً التنظٌم فً تباعا سنتناوله الذي النحو علً الجهات من ذلك ؼٌر أو االستحواذ،

 :اآلتً النحو

 االعضاء الدول فى االستحواذ بمصد الشراء عروضب المختصة الرلابٌة الجهات: 3 رلم البٌانً الرسم

 

 أخرى الجهة المسؤولة عن حماٌة المنافسة البنك المركزي هٌئة سوق المال
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 :المال سوق هٌبات .أ 
 

 األردن: 

 .المالٌة األوراق هٌبة

 استقبلل ذات اعتبارٌة بشخصٌة تتمتع رسمٌة كمإسسة 1997 عام األردنٌة المالٌة األوراق هٌبة أنشبت

 علً الموافقة فً الهٌبة مسبولٌة نطاق وٌتمحور. الوزراء بربٌس مباشرة ترتبط وهً وإداري، مالً

 .بالعرض المستهدفة الشركة رأسمال أسهم من%( 40) على تزٌد بنسبة أسهم لتملك العام التملك عرض

 اإلمارات: 

 .والسلع المالٌة األوراق هٌبة

 بوزٌر وتلحق ،2000 لسنة( 4) رقم االتحادي القانون بموجب والسلع المالٌة األوراق هٌبة تؤسست

 والتنفٌذٌة واإلشرافٌة الرقابٌة الصبلحٌات بكافة وتتمتع االعتبارٌة بالشخصٌة الهٌبة وتتمتع. االقتصاد

 بقصد الشراء عملٌات على الكاملة والرقابة اإلشراؾ عن المسبولة هً وتعد مهامها، لممارسة البلزمة

 .عامة مساهمة شركة أطرافها أحد ٌكون التً العملٌات ٌخص فٌما االستحواذ

 تونس: 

 المالٌة السوق هٌبة

 بقصد الشراء عروض على والرقابة اإلشراؾ تتولً التً الجهة هً التونسٌة المالٌة السوق هٌبة تعتبر

 :اآلتً مسبولٌتها نطاق وتشمل االستحواذ،

 .لئلقتناء عمومً مشروع بإٌداع معنوٌٌن أو طبٌعٌٌن أشخاص بإلزام قرار إصدار (1

 .لذلك قانونا   المتطلبة المدة خبلل العرض قبول إمكانٌة فً البت (2

 :قبول ٌمكن ال أنه لها تبٌن إذا المشروع فً النظر إعادة طلب إمكانٌة (3

   المعتمدة القٌمة لتقدٌر الموضوعٌة الخصابص إلى بالنظر المقترحٌن اإلستبدال ضارب أو السعر (4

 .المقصودة الشركة خصابص إلى وبالنظر عادة،

 .قابما   ٌظل كً للعرض استجابة تقدٌمه ٌجب الذي المالٌة لؤلوراق االدنً العدد (5

 .استبدالها المقترح المالٌة األوراق سوق وضعٌة وخصابص طبٌعة (6

 بتونس، المالٌة األوراق بورصة اعبلم بنشرٌتها العمومً العرض مشروع إٌداع لببلغ النشر (7

 .باالمر المعنٌة المالٌة األوراق تداول بتعلٌق تقوم التً
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 خصوصا   تبٌن اعبلمٌة بمذكرة عمل أٌام 5 ظرؾ فً الهٌبة تمد والتً المقصودة الشركة اعبلم (8

 صاحب بٌن اتفاقٌة وجود/ الؽٌر مع الشركة طرؾ من المبرمة اإلتفاقٌة/ المساهمٌن قاعدة)

 لمجلس المعلل الرأي/ للشركة المالٌة الوضعٌة/ عدمه من المقصودة الشركة ومدٌري العرض

 (.العمومً العرض حول اإلدارة

 .قبوله صورة فً العرض افتتاح ببلغ نشر (9

 .اإلستبدال أو للشراء العمومٌة للعروض المبسط اإلجراء إلى اإللتجاء فً الترخٌص (10

 

 السعودٌة: 

 .المالٌة السوق هٌبة

 هٌبة تؤسست ـه 2/6/1424 بتارٌخ( 30/م) رقم الملكً بالمرسوم الصادر المالٌة السوق نظام بموجب

. الوزراء مجلس بربٌس مباشرة وترتبط وإداري مالً استقبلل ذات حكومٌة هٌبة وهً المالٌة، السوق

 اإلفصاح، ثقافة خبلل من المستثمرٌن وحماٌة لتوعٌة مستوى أعلى بتحقٌق االلتزام إلى الهٌبة وتسعى

 تقدٌم تضمن بحٌث االستحواذ، طلبات بشؤن الشركات قبل من المقدمة الطلبات بمراجعة تقوم حٌث

 والمتعلقة الهامة المعلومات جمٌع على ٌحتوي والذي بالمساهمٌن الخاص العرض مستند فً عالٌة شفافٌة

 قراراتهم إتخاذ من األسهم مبلك لتمكٌن وكافٌة كاملة معلومات توفٌر بهدؾ االستحواذ بصفقة

 مستند نشر على الموافقة طلبات بمراجعة الهٌبة تقوم ذلك تحقٌق سبٌل وفً. سلٌم بشكل االستثمارٌة

. الهٌبة إلى – العارض عن نٌابة   – المالً المستشار من تقدم والتً مدرجة شركة على االستحواذ عرض

 . الصفقة على ولٌس العرض مستند نشر على الهٌبة موافقة وتكون

 

 ُعمان: 

 .المال لسوق العامة الهٌبة

 1998 عام من الثانً تشرٌن/نوفمبر 9 فً الصادر 1998 لسنة 80 رقم السلطانً المرسوم بموجب

 وٌعهد اإلعتبارٌة، بالشخصٌة تتمتع حكومٌة جهة باعتبارها العمانٌة، المال لسوق العامة الهٌبة تؤسست

 .عامة مساهمة شركة أطرافها أحد ٌكون التً االستحواذ عملٌات على والرقابة اإلشراؾ القانون، إلٌها

 

 فلسطٌن: 

 .المال رأس سوق هٌبة
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 المال رأس سوق هٌبة قانون من( 2) رقم المادة إلى استنادا   الفلسطٌنٌة المال رأس سوق هٌبة تؤسست

 واألهلٌة واإلداري المالً واالستقبلل االعتبارٌة بالشخصٌة تتمتع هٌبة وهً. 2004 لسنة( 13) رقم

 وجه على تضطلع وهً أؼراضها، تحقٌق لها تكفل التً والتصرفات األعمال كافة لمباشرة القانونٌة

 :باآلتً االستحواذ، بقصد الشراء عروض ٌخص فٌما الخصوص

 .العام العرض جلسة تنفٌذ ٌوم فً السهم تداول بإٌقاؾ للبورصة اإلٌعاز (1

 .الواحدة التداول جلسة خبلل واحدة مالٌة ورقة من ألكثر العام العرض تنفٌذ عدم من التؤكد (2

 هدفا كانت التً المالٌة األوراق مالكً من ألي دفع العام العرض طلب الذي الشخص أن من التؤكد (3

 . تمٌٌز دون البابعٌن من أي إلى دفعه سعر ألعلى مساوٌا   مبلؽا   بٌعها فً وٌرؼب العام للعرض

 العرض قدم الذي الشخص إلى بٌعها فً مالكوها ٌرؼب التً المالٌة األوراق كانت إذا أنه من التؤكد (4

 بحسب كل البٌع فً الراؼبٌن من الشراء فٌتم بشرابها الشخص التزم التً األوراق عن تزٌد العام

 . شراإها المطلوب األوراق بعدد مقارنة للبٌع عرضها التً األوراق نسبة

 

 لطر: 

 .المالٌة لؤلسواق لطر هٌبة

 مستقلة رقابٌة هٌبة وهً ،2005 لسنة( 33) رقم القانون بموجب المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة تؤسست

 أسواق على والتنفٌذٌة التنظٌمٌة الرقابة ممارسة صبلحٌة ولها المالٌة األسواق على باإلشراؾ تختص

 أحد كون حال االستحواذ بقصد الشراء بعروض ٌتعلق فٌما اإلشرافٌة سلطتها تباشر وهً المال، رأس

 .  لها تابعة شركة أو مدرجة شركة العملٌة هذه أطراؾ

 الكوٌت: 

 .المال أسواق هٌبة

 اإلفصاح، ثقافة خبلل من المستثمرٌن وحماٌة لتوعٌة مستوى أعلى بتحقٌق االلتزام إلى الهٌبة تسعى

 تضمن بحٌث واالستحواذ االندماج طلبات بشؤن الشركات قبل من المقدمة الطلبات بمراجعة تقوم حٌث

 الهامة المعلومات جمٌع على ٌحتوي والذي بالمساهمٌن الخاص العرض مستند فً عالٌة شفافٌة تقدٌم

 من األسهم مبلك لتمكٌن وكافٌة كاملة معلومات توفٌر بهدؾ االستحواذ أو االندماج بصفقة والمتعلقة

 نشر على الموافقة طلبات بمراجعة تقوم ذلك تحقٌق سبٌل وفً. سلٌم بشكل االستثمارٌة قراراتهم اتخاذ
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 إلى – العارض عن نٌابة   – المالً المستشار من تقدم والتً مدرجة شركة على االستحواذ عرض مستند

 .الهٌبة

 

 مصر : 

 .المالٌة للرلابة العامة الهٌبة

 واألدوات األسواق بتنظٌم 2009 لسنة( 10) رقم القانون بموجب المالٌة للرقابة العامة الهٌبة أنشبت

 الشراء عروض أحكام تطبٌق على والرقابة اإلشراؾ بها المنوط الجهة وهً المصرفٌة، ؼٌر المالٌة

 تطبٌق فً اإلدارٌة الجهة تعد كانت التً المال لسوق العامة الهٌبة محل حلت باعتبارها االستحواذ، بقصد

 الشراء، عرض سرٌان مراحل طوال ورقابً تنظٌمً دور وللهٌبة. المال رأس سوق قانون أحكام

 إذ االستحواذ، بقصد الشراء بعروض التقدم من المرجوة األهداؾ تحقق ضمان عن مسبولٌتها ٌحكمه،

 :باآلتً القٌام- مهامها بٌن من- بها المنوط هً

 وكذلك علٌها، اشتماله الواجب والمعلومات البٌانات متضمنا   المقدم الشراء عرض مشروع تلقً (1

 عرض محل المالٌة األوراق مالكً تمكن التً البٌانات كافة على تشتمل معلومات لمذكرة مشروع

 من ضرورٌا   تراه ما طلب فً وسلطتها المناسب، القرار واتخاذ العرض، فً رأي تكوٌن من الشراء

 مذكرة أو الشراء عرض لمراجعة الزمة تكون إضافٌة معلومات أو ضمانات أو استٌضاحات

  المقدم، العرض مشروع باعتماد منها قرار لصدور وصوال   المعلومات

 اإلجراءات من ٌلزم ما واتخاذ المصرفٌة ؼٌر المالٌة األسواق فً المتعاملٌن حقوق حماٌة على العمل (2

 .األسواق فً والؽش التبلعب من للحد

 بالسوق اإلضرار بها التعامل استمرار شؤن من كان إذا الشركة أسهم على التعامل وقؾ فً سلطتها (3

 .فٌه والمتعاملٌن

 لعروض المنظمة باألحكام الخاصة للمخالفات بالنسبة الجنابٌة الدعوي تحرٌك فً الهٌبة ربٌس سلطة (4

 .االستحواذ بقصد الشراء

 

 المغرب: 

 .الرسامٌل لسوق المغربٌة الهٌبة

 مسبولٌتها نطاق وٌتحدد ،(1- 12 – 21) رقم الظهٌر بموجب الرسامٌل لسوق المؽربٌة الهٌبة انشاء تم

 :اآلتً أهمها من أمور، عدة فً االستحواذ بعروض ٌتعلق فٌما
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 .بالعرض المرتبطة البٌانات دراسة بعد العمومً العرض مشروع قبول عدم أو وقبول فحص (1

 .بالعرض المتعلق المعلومات بٌان علً التؤشٌرة (2

 .المخالفات حال فً والعقوبة المراقبة (3

 .بالعرض المبادر من البلزمة والتؽطٌات الضمانات طلب (4

 .اإلجبارٌة العروض حاالت بعض فً استثناء منح (5

 .للسحب اإلجباري العمومً بالعرض المبادر ٌقترحه الذي المستقل المقٌم على الموافقة (6

 .اإلدارة على العمومٌة العروض تنفٌذ مساطر اقتراح (7

 الذٌن المعنوٌٌن أو الطبٌعٌٌن األشخاص أو الشخص على للسحب عمومً عرض إٌداع فرض (8

 .الحاالت بعض فً الشركة رأسمال أؼلبٌة الؽٌر مع باتفاق أو وحدهم ٌملكون

 أخرى رلابٌة جهات .ب 
 

 األردن: 

 .الشركات مرالبة دابرة 

 قرارات على الشركات مراقبة دابرة موافقة أخرى، لشركة شركة تملك حال األردنً التشرٌع ٌتطلب

 .للشركتٌن العادٌة ؼٌر العامة الهٌبة

 السعودٌة: 

 .المنافسة مجلس

 حال فً- سٌإدي العرض كان حال فً فإنه واالستحواذ، االندماج البحة من عشرة السادسة للمادة وفقا  

 العرض، عن اإلعبلن فً ذلك ٌوضح أن العارض على فٌجب المنافسة، نظام أحكام تطبٌق إلى-إتمامه

 نظام ألحكام وفقا   المنافسة حماٌة مجلس إببلغ علٌها المعروض والشركة العارض من كل على وٌجب

 بإببلغ المنافسة حماٌة مجلس قام إذا إنهاإه سٌتم بؤنه شرطا   العرض ٌتضمن أن ٌجب كما. المنافسة

 ما بحسب والمراجعة الدراسة قٌد أنها أو الصفقة على باعتراضه علٌها المعروض الشركة أو العارض

 .المنافسة نظام فً محدد هو

 ُعمان: 

 .العمانً المركزي البنن
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 شركة أو بنك االستحواذ أطراؾ أحد كان حالة فً العمانً المركزي البنك موافقة على الحصول ٌشترط

 .المركزي البنك لرقابة خاضعة عامة مساهمة

 فلسطٌن: 

 .الشركات مرالب

 .االقتصاد وزارة وٌتبع ،1964 لسنة( 12) رقم الشركات قانون ألحكام استنادا   منشؤة جهة هً

 .الفلسطٌنٌة النمد سلطة   

 هً أنها إذ االستحواذ، بقصد الشراء عروض على والرقابة اإلشراؾ فً هام دور الفلسطٌنٌة النقد لسلطة

 من%( 10) على تزٌد حصة لحٌازة اإلتباع واجبة اإلجراءات فٌها تحدد تعلٌمات إصدار بها المنوط

 مباشر بشكل معا   ٌعملون أشخاص مجموعة أو شخص أي قبل من فٌه التصوٌتٌة القوة أو المصرؾ أسهم

 فً الرؼبة حال وفً. المسبقة الخطٌة النقد سلطة موافقة على الحصول ذلك ٌتطلب حٌث مباشر، ؼٌر أو

 مجموعة أو الشخص على ٌجب فإنه التصوٌتٌة، القوة أو المصرؾ أسهم من%( 20) على الحٌازة زٌادة

 سلطة عن الصادرة للتعلٌمات وفقا   كاؾ وقت قبل الموافقة على للحصول آخر بطلب التقدم األشخاص

 سبلمة علً الحٌازات لهذه المحتمل التؤثٌر وتقٌٌم بدراسة كذلك، الفلسطٌنٌة، النقد سلطة تقوم كما. النقد

 إذا الحٌازة طلب رفض ولها المقترحٌن، المالكٌن ومبلءة سمعة لدراسة إضافة للمصرؾ المالً المركز

 أو للخطر، المودعٌن ومصالح المالً المركز تعرض أو المنافسة، تضعؾ قد الحٌازة هذه أن لها تبٌن

 لمقتضٌات تنفٌذا   النقد لسلطة أن كما. عنها الصادرة التعلٌمات مع ٌتعارض بشكل الملكٌة تركز إلً تإدي

 أي اكتتاب إلؽاء أو تعلٌق أو وقؾ ومؤمون، وفعال سلٌم مصرفً جهاز على وللحفاظ العامة المصلحة

 على للحٌازة مقترح بؤي المصرؾ إدارة علم حال وأنه المصارؾ، أموال رإوس فً المساهمٌن من

 .مباشرة بذلك النقد سلطة تعلم أن بعالٌه، الموضح النحو

 لطر: 

 .والتجارة االلتصاد وزارة

 االستحواذ بقصد الشراء بعروض ٌتعلق فٌما والرقابٌة اإلشرافٌة سلطتها والتجارة االقتصاد وزارة تباشر

 .  لها تابعة شركة أو مدرجة شركة العملٌة أطراؾ أحد فٌها ٌكون التً الحاالت ؼٌر فً

 الكوٌت: 

 .المركزي الكوٌت بنن



97 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 فنجد الدولة، فً النقدٌة السٌاسة على القٌم باعتباره الكوٌتً، المركزي البنك ٌلعبه الذي الدور الً بالنظر

 عرض تقدٌم قبل المركزي البنك موافقة ٌستلزم واالستحواذ باالندماج الخاص التاسع الكتاب أن

 .لرقابته الخاضعة الوحدات على االستحواذ

 .المنافسة حماٌة جهاز

 شؤن فً 2007 لسنة( 10) رقم القانون بؤحكام االلتزام االستحواذ عرض مقدمة الشركة على ٌجب

 السٌطرة زٌادة أو السٌطرة إلى ٌإدي أن االستحواذ شؤن من كان إذا التنفٌذٌة، والبحته المنافسة حماٌة

 .المعنٌة السوق على القابمة

 مصر : 

 .الوزراء مجلس ربٌس

 ضرورة ،مصر فً التؤمٌن على والرقابة اإلشراؾ بشؤن 1981 لسنة( 10) رقم القانون اشترط

 طبٌعً شخص أي تملك حال االقتصاد، وزٌر رأي أخذ بعد الوزراء مجلس ربٌس موافقة على الحصول

 المصدر المال رأس من أكثر أو% 10 نسبة على اعتباري شخص أي أو – المٌراث طرٌق بؽٌر –

 .مصر فً التؤمٌن نشاط تباشر التً للشركات

 .المصري المركزي البنن

 قانون حظر إذ البنوك، ٌخص فٌما االستحواذات عملٌات فً هام بدور المصري المركزي البنك ٌضطلع

 شخص أي على 2003 لسنة( 88) رقم بالقانون الصادر والنقد المصرفً والجهاز المركزي البنك

 تإدي نسبة ألٌة أو بنك ألي المصدر المال رأس من%( 10) علً ٌزٌد ما ٌتملك أن اعتباري أو طبٌعً

 جزاء ورتب المركزي، البنك إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد إال علٌه، الفعلٌة السٌطرة إلى

 التقدم وضوابط اجراءات المذكور القانون فصل كما لذلك، بالمخالفة ٌتم تصرؾ كل على البطبلن

 .الموافقة على للحصول

 .اإلحتكارٌة الممارسات ومنع المنافسة حماٌة جهاز

 الموافقة بطلب العرض مقدم إرفاق وجوب المصري، المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة استلزمت

 الممارسات ومنع المنافسة حماٌة جهاز بإخطار منه تعهد المعلومات، ومذكرة الشراء عرض علً

 اإلحتكارٌة الممارسات ومنع المنافسة حماٌة قانون ألحكام طبقا   الشراء عرض محل بالعملٌة اإلحتكارٌة

 .2005 لسنة( 3) رقم بالقانون الصادر
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 المغرب: 

 .المالٌة وزارة شخص فً اإلدارة

 قد القانون أن إلى بالنظر االستحواذ، عروض على والرقابة باإلشراؾ ٌتعلق فٌما المالٌة وزارة دور ٌؤتً

 الذي المالٌة وزٌر إلً المقدم العرض ممٌزات أهم إببلغ الرسامٌل، لسوق المؽربٌة الهٌبة على أوجب

 االستراتٌجٌة االقتصادٌة المصالح باعتبار العمومً العرض مشروع رفض حقه من وٌكون فٌها، ٌنظر

 .للبلد

 

 :تطبٌكال نطاق .3

 ناحٌة فمن. التساإالت من العدٌد واإلجرابٌة الموضوعٌة الناحٌتٌن من الشراء عروض قواعد تطبٌق نطاق ٌثٌر

 ناحٌة ومن منها؟ محددة أنواع بشؤن تسري أنها أم المالٌة، األوراق أنواع كافة على القواعد هذه تسري هل أولً،

 .االستحواذ لعروض المنظمة لؤلحكام تخضع التً المالٌة لؤلوراق المصدرة الشركات هً ما: ثانٌة

 .المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق (أ 

 تضع لم التشرٌعات من عدٌدا   أن من الرؼم وعلى. المالٌة األوراق من متعددة صورا   الشركات تصدر

 المالٌة األوراق ببورصة والقٌد للتداول قابلة صكوك بؤنها تعرٌفها ٌمكن أنه إال المالٌة، لؤلوراق تعرٌفا  

 . الشركات عن تصدر مختلطة طبٌعة ذات أو دابنٌة أو ملكٌة حقوق تمثل

 التً المالٌة األوراق إن القول ٌمكن االستبٌان، فً المشاركة الدول على أجري الذي المسح واقع ومن

 القابلة الصكوك أو والسندات األسهم، هً، االستحواذ، بقصد الشراء لعروض المنظمة لؤلحكام تخضع

 حقوق أو المال رأس من جزءا   جمٌعها   تشكل والتً الدولٌة، اإلٌداع وشهادات أسهم، إلى للتحوٌل

 الحسبان فً األخذ واجبة المالٌة األوراق كؤحد باألسهم االعتداد على الدول جمٌع اتفقت وبٌنما. التصوٌت

 القابلة الصكوك أو السندات بشؤن تباٌنت قد مواقفها فإن االستحواذات، عند المحددة النسب احتساب عند

 الرسم وٌوضح. األخرى دون الدول بعض بها اعتدت إذ الدولٌة، اإلٌداع وشهادات أسهم، إلى للتحوٌل

 عروض احكام تطبٌق عند بها تعتد التً المالٌة األوراق من الدول لهذه التشرٌعً الموقؾ اآلتً البٌانً

 :اآلتً النحو على وذلك االستحواذ، بقصد الشراء
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 االعضاء بالدول المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق: 4 رلم البٌانً الرسم

 

 

 :المنظمة لبلحكام الخاضعة المصدرة الشركات (ب 

 تكون وقد وطنٌة، أو محلٌة شركات الشركات هذه تكون فقد مالٌة، لؤلوراق المصدرة الشركات تتعدد

 مقٌد، ؼٌر أو السوق،/ بالبورصة المالٌة أوراقها لها مدرج ٌكون قد تلك أو الشركات هذه أن كما أجنبٌة،

 على أجابت التً العربٌة الدول موقؾ على الضوء تسلٌط الهام من كان فقد والتنوع، التعدد هذا وإزاء

 : اآلتً البٌانً الرسم وٌوضحها. لبلستحواذات الخاضعة الشركات من المختلفة األنواع إلٌضاح االستبٌان

  االعضاء بالدول المنظمة لؤلحكام الخاضعة المصدرة الشركات:  5 رلم البٌانً الرسم

 

 أخرى شهادات اإلٌداع الدولٌة السندات أو الصكوك القابلة للتحوٌل إلى أسهم األسهم

 IPO-شركات طرحت أسهم فً سوق التداول الول مرة  أخرى

 شركات أجنبٌة مدرجة فً السوق المالً public companiesشركات طرحت أسهم فً اكتتاب عام 

 شركات محلٌة مدرجة فً السوق المالً
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 االستحواذ بمصد الشراء عروض تحكم التً المانونٌة الضوابط: ثانٌا

 االستحواذ بمصد الشراء لعروض المختلفة الصور .1

 واألشكال للصور المختلفة، القانونٌة وتنظٌماتها تشرٌعاتها واقع من االتحاد أعضاء الدول تجارب باستعراض

 المتخذ المعٌار بحسب الصور هذه حصر ٌمكن فإنه لدٌها، االستحواذ بقصد الشراء لعروض المختلفة القانونٌة

 بعض أن فنجد عدمه، من العرض بتقدٌم المستحوذ التزام مدي إلى نظرنا فإذا. صور عدة إلى للتفرقة أساسا  

 نظرنا وإذا. أخرى ناحٌة من االختٌاري الشراء وعروض ناحٌة، من اإلجباري الشراء عروض بٌن تفرق الدول

 نقدا   الشراء ثمن سداد خبلل من ٌكون قد بالسداد العرض مقدم التزام أن نجد الشراء، عرض فً السداد مقابل إلى

 عرض) معا   االثنٌن بٌن خلٌطا   بالسداد المقابل ٌكون وقد مالٌة، بؤوراق المبادلة بطرٌق أو( نقدي عرض)

 (. مختلط

 .االختٌارٌة الشراء وعروض اإلجبارٌة الشراء عروض بٌن التفرلة (أ 

 .اإلجباري الشراء عرض

 شراء عرض تقدٌم على العرض مقدم فٌها ٌُجبر التً الحاالت فً اإلجباري الشراء عرض ٌتحقق

 هذا وفً. التصوٌت حقوق أو المال رأس من جزءا   تشكل التً المالٌة األوراق جمٌع على لبلستحواذ

 بتقدٌم ٌلتزم التً األسهم بعدد ٌتعلق فٌما العرض مقدم وإرادة دور وٌتضاءل ٌتوارى العروض من النوع

 القانونً اإلجبار أو فاإللزام. اإلجباري بالعرض تسمٌته جاءت هنا ومن. عنها اإلجباري الشراء عرض

 الخٌار، حق لهم بل علٌهم، إلزام فبل المالٌة، األوراق لحملة وبالنسبة. العرض مقدم عاتق على ٌقع هنا

 واحتفظوا العرض رفضوا شاءوا وإن المستهدفة، المالٌة أوراقهم وباعوا العرض قبلوا شاءوا فإن

 .آخر جزءا   واستبقوا أسهمهم من جزءا   باعوا رؼبوا وإن هً، كما بملكٌتهم

 من نوع وضمان إقامة للسٌطرة، االستحواذ عن فضبل   اإلجبارٌة، الشراء عروض من الهدؾ وٌكون

 باألحكام المخاطبة الشركات فً السعر عدالة من والتؤكد المستهدفة الشركة مساهمً بٌن المساواة

 .الموضوع لهذا المنظمة

 .االختٌاري الشراء عرض

 الشراء عرض فمقدم العرض، مقدم واختٌار إرادة بمحض اإلختٌارٌة الشراء عروض تقدٌم ٌكون

 الشركة، على الفعلٌة السٌطرة – اإلجباري الشراء عرض مقدم عكس علً – ٌستهدؾ ال االختٌاري

 الشراء عرض مقدم فإن وبالتالً. بإختٌاره ٌقدمه وإنما العرض بتقدٌم قانونا   ملزما   ٌكون ال ثم ومن
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 بها المسموح النسبة وتكون. علٌها االستحواذ فً رؼبته أعلن التً النسبة بشراء إال ٌلتزم ال اإلختٌاري

 بطبٌعة إذ اإلجباري، الشراء عروض لتقدٌم الموجبة النسب من أقل االختٌاري الشراء عرض لتقدٌم

 اجباري، شراء عرض لتقدٌم الموجبة النسبة الشركة رأسمال فً المساهم ملكٌة تجاوزت إذا الحال،

 .االختٌارٌة الشراء عروض أحكام إطار من خرجنا

 اإلختٌاري الشراء وعرض اإلجباري الشراء عرض من كل كان إذا أنه إلى اإلشارة بمكان األهمٌة ومن

 كانت وإن المستهدفة، الشركة فً التصوٌت حقوق أو رأسمال من معٌنة نسبة علً االستحواذ ٌستهدفا

 هذه مثل فً اإلتباع واجبة واإلجراءات والقانونٌة، الفنٌة التفصٌبلت بوضع تهتم التشرٌعات ؼالبٌة

 كذلك، عرض خبلل من تقدٌمه ٌمكن كان وإن االختٌاري الشراء عرض أن إال العروض، من األنواع

 عرض لتقدٌم الموجبة النسبة ٌتجاوز، أال شرٌطة المفتوح السوق خبلل من ٌكون أن الجابز من أنه إال

 .اجباري شراء

 .(المختلط عرضالو المبادلة، وعرض نمدي، عرض)السداد ممابل بحسب الشراء عروض بٌن التفرلة (ب 

 المالٌة لؤلوراق الشراء مقابل كان فإذا الشراء، مقابل على تعتمد العروض هذه صور بٌن التفرقة إن

 أسهم مبادلة مقابل الشراء عرض ٌكون وقد. نقدٌا   الشراء عرض كان النقود من مبلؽا   العرض محل

 مالٌة أوراق ملكٌة بنقل التزامه مقابل العرض محل المالٌة األوراق شراء العرض مقدم فٌعرض بؤسهم،

 طرٌق عن التنازل ٌكون وقد. العرض محل المالٌة األوراق حملة من المحتملٌن البابعٌن إلى له مملوكة

. المال رأس زٌادة إجراءات خبلل من أو قابمة مالٌة أوراق أسهم عن المباشر التنازل خبلل من المبادلة

 من اآلخر والجزء نقدا ، ٌسدد منه جزء مختلطا ، الشراء مقابل ٌكون أن فمإداه المختلط، العرض أما

 .مالٌة أوراق خبلل من ٌسدد الثمن

 .العدابٌة الشراء وعروض الودٌة الشراء عروض بٌن التفرلة  (ج 

 :الودي الشراء عرض

 حاملً بٌن تفاهم مذكرات أو مفاوضات ٌسبقه الذي العرض ذلك هو الودي الشراء بعرض ٌقصد

 الشركة على للجهالة نافً فحص باجراء مسبوقا   ٌكون أو العرض، ومقدم ٌمثلهم من أو المالٌة األوراق

 .لمساهمٌها أو للشركة مفاجبا   ٌؤتً لم أنه ٌعنً ما وهو. العرض مقدم قبل من المستهدفة

 :العدابً الشراء عرض

 أو كان اختٌارٌا   للشراء بعرضه العرض مقدم فٌها ٌتقدم التً الحاالت إلى ٌشٌر فهو العدابً العرض أما

 أو بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مع مسبقة ترتٌبات ودون مسبق، إفصاح ودون فجؤة إجبارٌا  

 ودراٌة علم علً العرض مقدم فٌها ٌكون التً الحاالت فً عادة   ٌتحقق العدابً والعرض. مساهمٌها
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 أو. بها العلٌا التنفٌذٌة اإلدارة أعضاء أحد أو فٌها، الربٌسٌن المساهمٌن أحد كان لو كما الشركة بؤحوال

 .منافسٌها بوضع قوٌة دراٌة على منافسة شركة كان

 .اإلجبارٌة الشراء عروض ضوابط .2

 هذال  منظمةال األحكام بوضع عادة ، القانونٌة، تشرٌعاتها فً اإلجبارٌة الشراء عروض آلٌة تتبنً التً الدول تعنً

 الشؤن، هذا فً التنظٌم من واسعا   مجاال   تؤخذ التً الموضوعات أبرز ومن. االستحواذات أنواع من الهام النوع

 بتقدٌم فٌه، تتوافر فٌمن ٌلتزم موجباتها، توافرت إذا التً الحاالت وتحدٌد العروض، هذه عن اإلفصاح إجراءات

 الشراء عروض آلٌة أن عن وفضبل  . الحاالت تلك على ترد التً اإلستثناءات وكذلك إجباري، شراء عرض

 من تتخذ قد التً القرارات من المساهمٌن، من األقلٌة حقوق لحماٌة األصل، فً شرعت، قد اإلجبارٌة،

 ومن التشرٌعات، بعض أن إال المال، رأس من جزءا   تشكل التً المالٌة األوراق أؼلبٌة على الحابزٌن المساهمٌن

 من كل وباستثناء. لحماٌتهم األخرى الضوابط بعض على تنص قد األقلٌة، هإالء حماٌة فً والتشدد اإلمعان باب

 كل موقؾ فسنتناول اإلجبارٌة، الشراء عروض تخص أحكاما   القانونٌة بتنظٌماتهما ٌرد لم حٌث وفلسطٌن األردن

 لمشروعً الربٌسٌة المبلمح أهم إلً اإلشارة مع األربعة، األمور هذه من االستبٌان فً المشاركة الدول من دولة

 :اآلتً النحو على وذلك الشؤن، هذا فً العمانٌة السٌطرة والبحة اإلمارات لدي االستحواذ البحة

 

 اإلمارات: 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 المادة أوجبت إذ اإلجباري، الشراء عرض عن اإلفصاح إجراءات االستحواذ البحة مشروع أوضح

 نظم كما. باالستحواذ المستهدفة للشركة_ كتابة  _ االستحواذ نٌّة تسلٌم المستحوذة الجهة على منه( 15)

 :على نصت إذ بالعرض، التقدم نٌة عن االعبلن نشر ضوابط أٌضا   المشروع

، االستحواذ نٌّة عن باالستحواذ المستهدفة الشركة بإببلغ قٌامها عدم حال فً، المستحوذة الجهة إلزام( 1

 :اآلتٌة الحاالت فً االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن

 .االستحواذ عن شابعات وجود .أ

 المستهدفة للشركة المالٌة األوراق على اعتٌادٌة ؼٌر كمٌات وتداول سعرٌة تحركات حدوث .ب

 .باالستحواذ

 تإدي_ تصوٌت حقوق لها_ باالستحواذ المستهدفة الشركة مال رأس من أسهم نسبة تملكها حال .ج

 . إجباري استحواذ عرض تقدٌم لزوم إلى

 .االستحواذ نٌّة وجود إلى ٌشٌر تصرؾ بؤي القٌام .د
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 نٌّة عن علم على كانت متى باالستحواذ المستهدفة الشركة على كذلك المشروع أوجب كما( 2

 :اآلتٌة الحاالت فً االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن، االستحواذ

 .االستحواذ عن شابعات وجود .أ

 .المالٌة أوراقها على اعتٌادٌة ؼٌر كمٌات وتداول سعرٌة تحركات حدوث .ب

 .االستحواذ نٌّة وجود إلى ٌشٌر تصرؾ بؤي القٌام .ج

 .االستحواذ فً بنٌّتها المستحوذة الجهة قبل من إشعار استبلم عند .د

 تفاوض وجد متى_ باالستحواذ المستهدفة الشركة مال رأس من%( 30) نسبة ٌملك من على وٌجب(  3

 بنٌّة علم   ؼٌر على باالستحواذ المستهدفة الشركة وتكون، االستحواذ بشؤن المستحوذة الجهة وبٌن بٌنه

 :اآلتٌة الحاالت فً االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن_ االستحواذ

 .االستحواذ عن شابعات وجود .أ

 للشركة المالٌة األوراق على اعتٌادٌة ؼٌر كمٌات وتداول سعرٌة تحركات تمت حدوث .ب

 .باالستحواذ المستهدفة

 .االستحواذ نٌّة وجود إلى ٌشٌر تصرؾ بؤي القٌام .ج

، السوق موقع عبر االستحواذ عرض تقدٌم نٌّة عن إعبلن بنشر فتلتزم، المستحوذة بالجهة ٌتعلق فٌما(  4

 :اآلتٌة والمعلومات البٌانات اإلعبلن ٌتضمن أن على

 .االستحواذ عرض شروط .أ

 .المستحوذة الجهة فً الربٌسٌٌن المساهمٌن أو الحقٌقة المستحوذة الجهة هوٌة .ب

 فترة خبلل الملكٌة محتملة/ مملوكة_ باالستحواذ المستهدفة الشركة فً مالٌة أوراق أي تفاصٌل .ج

 فترة خبلل تصوٌت حقوق لها ٌكون أن الممكن من أو_ تصوٌت حقوق لها_ االستحواذ

 . بها المرتبطة والمجموعة المستحوذة للجهة عابدة_ االستحواذ

 عرض بقبول ٌتعلق فٌما لئللؽاء قابلة ؼٌر التزامات أي تلقت قد المستحوذة الجهة كانت ما إذا .د

 .االستحواذ

 على جوهري تؤثٌر لها ٌكون قد والتً باالستحواذ المستهدفة الشركة مع ترتٌبات أي تفاصٌل .ه

 .االستحواذ عرض

 البلزمة المالٌة الموارد المستحوذة الجهة لدى أن المستحوذة للجهة المالً المستشار من تؤكٌد .و

 .االستحواذ عرض لتنفٌذ
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 .االستحواذ من والؽرض المستقبلٌة والخطط النواٌا .ز

 .الهٌبة تطلبها أخرى معلومات أو بٌانات أي .ح

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 توافرت من ٌلتزم منها، أي   توافرت إذا التً الحاالت االستحواذ البحة مشروع من( 6) المادة أوضحت

 المرتبطة األشخاص من مجموعة أو شخص كل ملكٌة  بلوغ حال وذلك إجباري، شراء عرض بتقدٌم فٌه

 من%( 30) نسبة ٌتجاوز ما باالستحواذ المستهدفة الشركة مال رأس فً العبلقة ذات األطراؾ أو

 استحواذ، عرض مشروع ٌقدم أن باالستحواذ المستهدفة الشركة فً التصوٌت حقوق لها التً األسهم

 تساوي العرض مدة نهاٌة فً للبٌع المعروضة األسهم تكون أن االستحواذ عملٌة تنفٌذ إلتمام وٌشترط

 .علٌها المستحوذ الشركة فً التصوٌت حقوق لها التً األسهم من فؤكثر%( 51) نسبة

 -: ٌلً ما مراعاة العرض تنفٌذ عند وٌجب

%( 51) نسبة ٌساوي اإلجباري العرض مدة نهاٌة فً للبٌع المعروضة األسهم عدد كان اذا .أ

 .العملٌة تنفٌذ ٌتم باالستحواذ، المستهدفة الشركة فً التصوٌت حقوق من فؤكثر

 من%( 51) نسبة عن ٌقل اإلجباري العرض مدة نهاٌة فً للبٌع المعروضة األسهم عدد كان إذا .ب

 .العملٌة إلؽاء ٌتم باالستحواذ، المستهدفة الشركة فً التصوٌت حقوق

 من فؤكثر%( 10) تمثل تصوٌت حقوق لها أسهم على المستحوذة الجهة قبل من االستحواذ تم إذا .ج

 األسهم بخبلؾ) نقدي بمقابل باالستحواذ المستهدفة الشركة فً التصوٌت حقوق لها التً األسهم

 أن المستحوذة الجهة على فٌجب العرض، عن اإلعبلن قبل الستة الشهور خبلل( العرض محل

 بما المذكورة الفترة خبلل شراإها تم التً المالٌة األوراق بابعً لجمٌع نقدي تعوٌض بدفع تقوم

 .العرض مدة خبلل به الشراء تم سعر أعلى ٌساوي

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت  من اإلستثناءات(ج

 إجباري، شراء عرض تقدٌم من التالٌة الحاالت من أي تستثنً أن اإلمارتٌة والسلع المالٌة األوراق لهٌبة

 :اآلتً النحو على وذلك

 .استراتٌجً شرٌك من أو الحكومة قبل من تتم التً االستحواذ عملٌات .أ

 . المتعثرة الشركات هٌكلة إعادة بهدؾ تتم التً االستحواذ عملٌات .ب

 .والهبة والوصٌة المٌراث على المترتبة األسهم تحوٌل .ج

 .كفالة أو لضمان إنفاذا األسهم شراء .د
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 .علٌها المترتبة القروض جدولة إعادة بسبب الشركة فً المساهم حصة زٌادة .ه

 .أسهم إلى سندات من التحوٌل خٌار ممارسة .و

 .االكتتاب بتؽطٌة التعهد التفاقٌة وفقا األسهم تملك .ز

 بٌن فٌما أو التابعة وشركاتها القابضة للشركة المرتبطة الشركات بٌن فٌما األسهم عن التنازل .ح

 .التابعة الشركات

 .القرار بهذا العمل بدء عند المملوكة األسهم .ط

 .العامة المصلحة تقتضٌها أخرى حاالت أي .ي

 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 إذ المساهمٌن، من األقلٌة حقوق لحماٌة خاصا   حكما   االستحواذ، البحة مشروع من( 10) المادة تضمنت

 :أنه على نصت

 أسهم من األقل على%( 3) تمثل نسبة على الحابزٌن اآلخرٌن المالٌة األوراق مالكً من ألي .أ

 ٌتقدموا أن باالستحواذ المستهدفة باالستحواذ المستهدفة الشركة مال رأس فً تصوٌت حقوق لها

 الطلب فً البت المستحوذة الجهة وعلى األقلٌة، لتملك بعرض للتقدم بطلب المستحوذة الجهة إلى

 المستحوذة الجهة رفض حال وفً. للطلب تسلمها تارٌخ من ٌوما  ( 60) تتجاوز ال مدة خبلل

 الهٌبة قبلت حال وفً عرض، بتقدٌم المستحوذة الجهة إللزام للهٌبة بطلب التقدم للمساهمٌن جاز

 .عرض مشروع بتقدٌم عندبذ تلتزم والتً المستحوذة، الجهة بإببلغ تقوم فإنها الطلب،

 مالكً من األقلٌة إللزام إلزامً عرض تقدٌم على للموافقة للهٌبة بطلب التقدم المستحوذة للجهة .ب

 ٌملكونها التً المالٌة األوراق جمٌع ببٌع باالستحواذ المستهدفة الشركة فً المالٌة األوراق

 المستحوذ_ باالستحواذ المستهدفة للشركة األساسً النظام كان متى المستحوذة، الجهة لصالح

 للعرض النهابٌة التسوٌة تارٌخ من ٌوما  ( 60) تتجاوز ال مدة خبلل وذلك بذلك، ٌسمح_ علٌها

 إخطارهم من ٌوما  ( 60) خبلل المختصة للمحكمة اللجوء المساهمٌن من ولؤلقلٌة. األصلً

 .المستحوذة الجهة بقرار_ كتابة  _

 

 تونس: 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 أو بمفرده توصل إذا معنوي، أو طبٌعً شخص كل فإن المالٌة، األوراق لبورصة العام للترتٌب وفقا  

 أؼلبٌة على الحصول من تمكنه أن شؤنها من المالٌة األوراق من عدد امتبلك إلً ؼٌره، مع بالتحالؾ
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 السوق هٌبة بإعبلم ٌلتزم، الموازٌة، بالسوق متداولة أو بالبورصة مدرجة شركة فً االقتراع حقوق

 .المال رأس من تبقً ما اقتناء بهدؾ عمومً عرض مشروع بإٌداع االقتضاء، وعند فورا ، المالٌة

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 فإن إجباري، شراء عرض لتقدٌم الموجبة بالحاالت الخاص السإال على تونس دولة بإجابة جاء لما وفقا  

 ال أن على إجباري، شراء عرض بتقدٌم ٌلتزم المالٌة، األوراق من%( 40) نسبة ٌملك الذي المساهم

 .منها أعلً نسبة بالتحالؾ أو بمفرده ٌمتلك آخر مساهم هناك ٌكون

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من اإلستثناءات(ج

 لدٌها ثبت إذا العمومً العرض لمشروع اإلجباري لئلٌداع استثناء تمنح أن المالٌة السوق لهٌبة ٌمكن

 :التالٌة الشروط من شرط توفر

 ألشخاص مخصص نقدا   المال رأس فً ترفٌع عن أو مجانٌة إحالة عن ناتجا   االمتبلك كان إذا .أ

 فً المساهمون أقرها األصول من بجزء مساهمة عن أو شركات ضم عملٌة عن أو معنٌٌن

 .المالٌة أوراقها اقتناء وقع التً الشركة

 رأس نصؾ عتبة تجاوز من مكن الذي هو االقتراع حقوق أو المالٌة األوراق اقتناء كان إذا .ب

 المالٌة األوراق بٌع بإعادة المقتنٌن أو المقتنً التزم ما وإذا ،%(3) بنسبة ٌتعداه أن دون المال

 عامة جلسة أقرب انعقاد قبل السوق فً المال، رأس من%( 50) لنسبة تجاوزا   المقتناة

 .للمساهمٌن

 عن ناتجة االقتراع حقوق أو المال رأس فً علٌها المتحصل المبوٌة النسبة زٌادة كانت إذا .ج

 .المعنٌة للشركة االقتراع حقوق أو المال رأس فً المساهمة أوراق مجموع فً التخفٌض

 .أسهم إلى التحوٌل قابلة رقاع تحوٌل عن ناتجا   االقتناء كان إذا .د

 قبل من مالٌة أوراق بٌع عن أو عمومٌة لمنشآت خوصصة عملٌة عن ناتجا   االقتناء كان إذا .ه

 .عمومٌة منشآت

 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 معنوي أو طبٌعً شخص كل بموجبها ٌتملك التً الحالة أن المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب اعتبر

 مدرجة شركة فً االقتراع حقوق أؼلبٌة على الحصول من تمكنه أن شؤنها من المالٌة األوراق من عددا  

 على ٌنص بند أي على العرض مشروع اشتمال جواز عدم مع الموازٌة، بالسوق متداولة أو بالبورصة
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 عرض إلٌداع وجبةمال الحالة وهً قابما ، العرض لٌضل المالٌة األوراق من أدنً عدد تقدٌم ضرورة

 .المساهمٌن من األقلٌة حقوق لحماٌة ضابطا   عمومً،

 

 السعودٌة: 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 حال وذلك العرض، مقدم عاتق على عام إعبلن إصدار مسبولٌة واالستحواذ  االندماج البحة أوقعت

 الشخص ذلك التزام االستحواذ على وترتب السوق فً أسهمها مدرجة شركة أسهم على شخص استحواذ

 المعلومات جمٌع تتوافر لم ولو حتى اإلعبلن تؤخٌر عدم كذلك البلبحة تطلبت كما. إلزامً عرض بتقدٌم

 على مإشرات أي بمراقبة الحالة هذه فً كذلك وألزمته. الحق إعبلن فً تضمن أن على العبلقة، ذات

 .علٌها المعروض الشركة أسهم سعر فً تؽٌر وجود

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 من مجموعة أو شخص أي قٌام عند أنه واالستحواذ  االندماج البحة من عشر الثانٌة المادة أوضحت

 شراء طرٌق عن الشركات من شركة أسهم فً ملكٌتهم/ملكٌته بزٌادة معه باالتفاق ٌتصرفون األشخاص

 مالكٌن( معه باالتفاق ٌتصرفون من أو) الشخص هذا ٌصبح بحٌث ألسهم، مقٌد عرض او ألسهم، مقٌد

 والمدرجة التصوٌت، بحق المتمتعة األسهم من معٌنة فبة من( أكثر أو) المبة فً خمسٌن%( 50) لنسبة

 المالٌة السوق نظام من والخمسون الرابعة المادة بموجب سلطاته ممارسة الهٌبة لمجلس السوق، فً

 وفقا   نفسها، الفبة من ٌملكها ال التً األسهم لشراء عرضا   الشخص ذلك ٌقدم بؤن أمر بإصدار وذلك

 .البلبحة هذه من العبلقة ذات األخرى واألحكام المادة هذه فً المحددة واالحكام للشروط

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من اإلستثناءات(ج

 شراء عرض تقدٌم من نهابً بشكل تستثنى محددة حاالت الى واالستحواذ االندماج البحة تشٌر لم

 شراء عرض تقدٌم متطلب علٌها ٌنطبق التً الحاالت بدراسة تقوم المالٌة السوق هٌبة ان اال اجباري،

 عرض بتقدٌم شخص إلزام عدم مبلبمة مدى لتحدٌد الشؤن هذا فً المعتبرة الممارسات ضوء فً اجباري

 فً الحق المالٌة السوق هٌبة لمجلس المالٌة، السوق نظام بموجب انه االعتبار فً األخذ مع. شراء

 ذلك كان إذا شراء عرض بتقدٌم اإللزامً العرض احكام علٌه تنطبق الذي الشخص ٌقوم بان امر إصدار

 .األسهم حملة حقوق وحماٌة السوق لسبلمة محققا
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 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 النحو على وذلك إجباري شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت أن واالستحواذ  االندماج البحة اعتبرت

 مع) تتمتع الصفقات، من مجموعة أو صفقة خبلل من أسهم، على شخص استحواذ حالة وكذلك أعبله

 باالتفاق ٌتصرفون أشخاص قبل من علٌها السٌطرة تكون التً أو علٌها المستحوذ أو المملوكة األسهم

 حالة وأٌضا  . السوق فً أسهمها مدرجة شركة أي فً التصوٌت حقوق من( أكثر أو% ) 30 بنسبة( معه

 فً التصوٌت حقوق من%  30 على تزٌد ال نسبة معه، باالتفاق ٌتصرفون أشخاص مع شخص امتبلك

 باالستحواذ) معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص أي أو) الشخص ذلك وقٌام السوق، فً أسهمها مدرجة شركة

 ،% 30 على ٌزٌد ما إلى لتصوٌت حقوقا فً نسبته زٌادة إلى ٌإدي ذاتها الشركة فً إضافٌة أسهم على

 تتمتع كانت سواء المال، رأس أسهم من كمٌة أي مالكً إلى عرض تقدٌم فٌها ٌجوز التً الحالة وهً

 رأس أسهم ؼٌر من التصوٌت بحق تتمتع التً األسهم من فبة أي مالكً إلى وكذلك ال، أم التصوٌت بحق

 .المستهدفة الشركة مساهمً من األقلٌة لحماٌة ضوابط علٌها المعروض الشركة فً المال

 تقدٌم عدم أعبله، المبٌنة األحكام علٌه تنطبق الذي الشخص اختٌار عدم أن على أٌضا   البلبحة نصت كما

 تارٌخ من سنتٌن لمدة وذلك تحددها التً وبالشروط المسبقة الهٌبة موافقة دون له ٌجوز ال فؤنه عرض،

 :اآلتً من بؤي القٌام-علٌه المادة هذه تطبٌق استدعى الذي االستحواذ

 .العبلقة ذات الشركة فً أخرى أسهم على االستحواذ .أ

 .العبلقة ذات الشركة فً أسهمه من بؤي التصرؾ .ب

 .العبلقة ذات للشركة مقدم عرض بشؤن آخر شخص أي مع التعاون .ج

 عبلقة ذوي كؤطراؾ ٌصنفون الذٌن األشخاص وتصرؾ تصوٌت على قٌود تضع البلبحة أن كما

 الشركة لمساهمً( مالٌة أوراقا   ٌتضمن أو نقدي العرض كان سواء) المقدم للعوض وضوابط بالعرض،

 .علٌها المعروض

 

 ُعمان 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 حركة بمراقبة ٌقوم أن المحتمل العرض مقدم علً السٌطرة، البحة مشروع من( 14) المادة أوجبت

 نٌة لدٌه كانت إذا ما حول للسوق باإلفصاح ٌقوم وأن السوق، فً علٌها المعروض أسهم على التداول

 ؼٌر نشاط أي حدوث فور وذلك علٌه، المعروض الشركة إدارة مجلس إلى التوجه قبل وذلك لبلستحواذ،

 مقدم علً كذلك البلبحة مشروع أوجب كما. المحتمل بالعرض المرتبطة األسهم حركة على اعتٌادي
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 عرض عن فورا   ٌعلن أن محتمل سٌطرة عرض ٌقترح أو سٌطرة عرض بتقدٌم ٌقوم الذي العرض

 إشعار إرسال اإلعبلن، فور وعلٌه للسوق، واإلفصاح الصحفً اإلعبلن خبلل من للجمهور السٌطرة

 المعٌنٌن المستشارٌن أو علٌه المعروض إدارة مجلس من لكل الموضوع نفس حول واحد آن فً خطً

 .والسوق والهٌبة جانبه، من

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 :التالٌة الحاالت فً ٌنطبق الملزم العرض فإن العمانً، السٌطرة البحة بمشروع ورد لما وفقا  

 فً التصوٌت أسهم من أكثر أو%( 25) بالمبة وعشرٌن خمسة على شخص أي حصول حالة .أ

 .الشركة

 خبلل الشركة فً التصوٌت أسهم من%( 2) بالمبة اثنٌن من أكثر على الشخص حصول حالة .ب

%( 25) بالمبة وعشرٌن خمسة عن الشخص ذلك ملكٌة تقل ال أن شرٌطة أشهر،( 6) ستة فترة

 المشار أشهر( 6) ستة فترة خبلل%( 50) بالمبة خمسٌن عن تزٌد وال فٌها، التصوٌت أسهم من

 .إلٌها

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من االستثناءات(ج

 فٌها ٌستثنً التً الحاالت لتحدٌد المال، لسوق العامة للهٌبة تقدٌرٌة سلطة السٌطرة البحة مشروع منح

 من كتابً استثناء منح للهٌبة أجاز إذ محددة، حاالت على ٌنص ولم إجباري، شراء عرض تقدٌم من

 على الحصول طلب تقدٌم وٌجب الفصل، هذا فً علٌها المنصوص الملزم العرض وأحكام التزامات

 .الملزم العرض بداٌة قبل االستثناء

 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 سلطنة فاعتبرت المساهمٌن، من األقلٌة حماٌة بضوابط المتعلق التساإل عن باإلجابة وارد هو لما وفقا  

 ٌمكن التً الضوابط أهم أحد المساهمٌن باقً عن تفضٌلٌة معاملة مساهم أي معاملة جواز عدم عمان،

 .حماٌتهم خبللها من

 

 لطر 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 لعملٌة الزمنً الجدول بشؤن مقترحا   للهٌبة العرض مقدم ٌقدم أن واالستحواذ،  االندماج البحة تطلبت

 بتقدٌم األولً االتفاق عن اإلفصاح تارٌخ من أسبوعٌن تتجاوز ال مدة خبلل  االندماج أو االستحواذ
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 المقررة الزمنٌة الفترات تحدٌد الحصر، ال المثال سبٌل على الجدول ٌتضمن أن على محتمل، عرض

 :لآلتً

 .علٌه للموافقة للهٌبة النهابً العرض مستند تقدٌم .أ

 (.الحال حسب) المساهمٌن موافقة .ب

 .العرض به مسموح إقفال تارٌخ أول .ج

 أو توقعاتها أو األرباح عن اإلعبلن العرض محل للشركة فٌه ٌمكن الذي النهابً الموعد .د

 .األصول وتقٌٌم األرباح بتوزٌع الخاصة االقتراحات

 .العرض قٌمة فً الزٌادة عدم بٌانات نشر .ه

 أو توقعاتها أو األرباح عن اإلعبلن العرض محل للشركة فٌه ٌمكن الذي النهابً الموعد .و

 .األصول وتقٌٌم األرباح بتوزٌع الخاصة االقتراحات

 .العرض قٌمة فً الزٌادة عدم بٌانات نشر .ز

 .للقبول بالنسبة مشروط ؼٌر العرض بؤن اإلعبلن فٌه ٌمكن الذي النهابً الموعد .ح

 .الشروط بجمٌع للوفاء النهابً الموعد .ط

 .العرض محل الشركة لمساهمً سداده المطلوب اآلخر المقابل أو المبلػ لسداد النهابً الموعد .ي

 محل الشركة كانت حال فً العرض محل المالٌة األوراق على التداول إٌقاؾ تارٌخ مقترح .ك

 .مدرجة العرض

 .ذلك ضرورة ارتؤت إذا المقترح الزمنً الجدول تعدٌل الطلب حق وللهٌبة .ل

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 بؤنه إجباري، شراء عرض لتقدٌم الموجبة بالنسبة الخاص السإال علً قطر دولة من الوارد الرد ٌشٌر

%( 75) علً ٌزٌد ما آخرٌن مع بالتحالؾ أو بمفرده التملك فً ٌرؼب أو ٌملك شخص كل على ٌجب

 المالٌة األوراق جمٌع لشراء إجباري عرض وتقدٌم الهٌبة بإخطار ٌقوم أن المعنٌة الشركة مال رأس من

 .الشركة مال رأس من المتبقٌة

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من اإلستثناءات(ج

 من المستثناة الحاالت بعض هناك أن فً باالتحاد، األعضاء العربٌة الدول بعض مع قطر دولة تتفق

 :بؤنها الحاالت، هذه وتحدد إجباري، شراء عرض تقدٌم

 .الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل .أ
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 .والهبة والوصٌة المٌراث حاالت .ب

 . االندماج عملٌات .ج

 .البنك لمستحقات وفاء   لدٌه المرهونة المالٌة لؤلوراق البنوك أحد بٌع .د

 .المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة .ه

 إطار وفً االكتتاب تؽطٌة ضمان نشاط تزاول التً الجهات  إحدى قبل من االستحواذ تم إذا .و

 .أعمالها ممارسة

 مال رأس زٌادة أو خٌار حقوق بممارسة متعلقة لحاالت نتٌجة مساهم ملكٌة زٌادة حال فً .ز

 العامة الجمعٌة فً باالستقبللٌة ٌتمتعون الذٌن الحالٌٌن المساهمٌن موافقة أخذ بعد وذلك الشركة،

(white-wash principle.) 

 (. inadvertent mistake) الخطؤ طرٌق عن األسهم شراء .ح

 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 أكثر أو%( 90) على مرتبطة شركات مجموعة أو شركة استحواذ أن  واالندماج االستحواذ نظام ٌعتبر

 الحابزٌن اآلخرٌن المساهمٌن من ألي ٌجٌز سببا   الشركات، إحدى فً التصوٌت حقوق أو المال رأس من

 عملٌة إلتمام التالٌة أشهر الستة خبلل الهٌبة من ٌطلبوا أن المال، رأس من األقل على%( 3) على

 على الموافقة حال وفً تبقً، ما لشراء عرض لتقدٌم إلٌها المشار الشركات أو الشركة إخطار االستحواذ

 والشروط المدة خبلل الشراء عرض بتقدٌم تلتزم التً التً المستحوذة الشركة إلً إعبلنه ٌتم الطلب،

 .الهٌبة تشرٌعات فً الواردة

 

 الكوٌت: 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات (أ 

 ،(واالستحواذ  االندماج كتاب) 2010 لسنة( 7) رقم للقانون التنفٌذٌة البلبحة من التاسع الكتاب ٌوجب

 مستند بتقدٌم التزامه عن باإلفصاح الفور على القٌام الزامً استحواذ عرض بتقدٌم الملتزم الشخص على

 عن الملتزم الشخص امتنع فإذا. العبلقة ذات المعلومات جمٌع لدٌه تتوافر لم لو حتى االستحواذ عرض

 االستحواذ، عرض بتقدٌم بإلزامه الهٌبة بقرار إخطاره تارٌخ من ٌوما   ثبلثٌن فترة خبلل باإلفصاح القٌام

 :التالٌة البٌانات اإلعبلن ٌتضمن أن على البورصة، فً قرارها عن باإلعبلن الهٌبة تقوم

 اعتبارٌا   أو طبٌعٌا   شخصا   كان سواء العرض، بتقدٌم الملتزم اسم. 

 البورصة فً مدرجة العرض محل الشركة تكون أن على العرض، محل الشركة اسم. 
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  االلزامً االستحواذ عملٌة تنفٌذ اجراء لمباشرة ٌوما   ثبلثٌن فترة تحدٌد. 

 بالقانون جاء ما وفق المخالفة بجزاء تذكٌر . 

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت (ب 

 هذه شروط فٌه توافرت من التزم منها، أي توافرت إذا حاالت عدة واالستحواذ  االندماج كتاب حدد

 :اآلتً النحو على وذلك إجباري، شراء عرض بتقدٌم الحاالت

 تزٌد ملكٌة على مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصورة سواء ٌوما   ثبلثٌن خبلل الشخص حصول :األولً الحالة

 .مدرجة مساهمة لشركة المتداولة المالٌة األوراق من% 30 على

 تملكه نسبة بزٌادة% 50 تتجاوز وال% 30 بنسبة مدرجة شركة على المسٌطر قام إذا :الثانٌة الحالة

 %.30 ال لنسبة استحواذه على التالٌة أشهر الستة خبلل% 2 ٌتجاوز بما

 ٌتجاوز بما تملكه نسبة بزٌادة% 50 تتجاوز بنسبة مدرجة شركة على المسٌطر قام إذا :الثالثة الحالة

 %.50 لنسبة استحواذه على التالٌة أشهر الستة خبلل% 5

 مرة زٌادتها ثم المدرجة الشركة أسهم من% 30 عن المستحوذ ملكٌة نسبة انخفضت إذا :الرابعة الحالة

 .النسبة هذه على أخرى

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من اإلستثناءات(ج

 عرض بتقدٌم االلتزام من تعفً حالة عشرة ست واالستحواذ،  االندماج كتاب من( 1-5-3) المادة حددت

 :هً الحاالت وهذه منها، أي قٌام موجبات توافرت إذا إلزامً شراء

 مكتوبا   اإلعفاء قرار الهٌبة وتصدر المساهمٌن، باقً وصالح العامة للمصلحة مراعاة االستحواذ .أ

 .ومسببا  

 بعض وامتناع الشركة مال رأس زٌادة بسبب المالٌة األوراق من% 30 ال نسبة على الحصول .ب

 .اإلكتتاب عن المساهمٌن

 .الدٌن رسملة بسبب إلٌها المشار النسبة على الحصول .ج

 ٌتعٌن الحالة هذه وفً قضابً، حكم أو وصٌة، أو إرث، بسبب إلٌها المشار النسبة على الحصول .د

 من سنتٌن تتجاوز ال مدة خبلل أوضاعه ٌوفق أن النسبة هذه على حصل الذي الشخص على

 .إلٌه أٌلولتها

 .التخصٌص فترة وأثناء المدرجة الشركات تخصٌص حالة فً إلٌها المشار النسبة على الحصول .ه



113 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 أسهم باستهبلك المدرجة الشركة قٌام نتٌجة إلٌها المشار النسبة إلى الشخص ملكٌة وصلت إذا .و

 األسهم من% 30 عن المساهمٌن أحد ملكٌة نسبة زٌادة إلً ٌإدي مما والؽابها، الخزٌنة

 .المدرجة الشركة فً المتداولة

 تقع التً الشركات بٌن المدرجة الشركة أسهم ملكٌة نقل نتٌجة إلٌها المشار النسبة على الحصول .ز

 ضمن النسبة هذه على حصلت التً الشركة تظل أن بشرط واحدة، استثمارٌة مجموعة ضمن

 من الحالة هذه وتعد التداول، نظام خارج الملكٌة نقل ٌتم أن على االستثمارٌة، المجموعة

 .النظام هذا خبلل من التداول من المستثناة الحاالت

 .اندماج عملٌة نتٌجة إلٌها المشار النسبة على شخص حصل إذا .ح

 علٌها الحصول أو لمدٌونٌة، وفاء األسهم على التنفٌذ نتٌجة إلٌها المشار النسبة على الحصول .ط

 .المرهونة األسهم ملكٌة نقل طرٌق عن عٌنا   المالٌة للمإسسات الدٌون تسوٌة نتٌجة

 مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل سواء سٌطرة هناك ٌكون أن دون إلٌها المشار النسبة على الحصول .ي

 بذلك ٌإشر أن على النسبة، تلك عن الناشبة التصوٌت حقوق ممارس ودون اإلدارة، مجلس على

 هذهالنسبة مالك قٌام بمجرد اإلعفاء هذا وٌسقط األسهم، مصدرة الشركة مساهمً سجل فً

 علً مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل سٌطرة حدوث عند أو بموجبها التصوٌت حقوق بممارسة

 هذه على التصوٌت حقوق ممارسة حالة فً الهٌبة بإخطار المقاصة وكالة وتلتزم. اإلدارة مجلس

 .النسبة

 تؽطٌة بضمان منها التزاما   المالٌة المإسسات إحدى قبل من إلٌها المشار النسبة على الحصول .ك

 .المدرجة الشركة أسهم فً االكتتاب

 من والفروع األصول بٌن األسهم عن التنازل بسبب إلٌها المشار النسبة على الحصول .ل

 .الطبٌعٌٌن األشخاص

 عملٌة أطراؾ من أي لها تخضع التً الرقابٌة الجهات إحدى فٌها تعترض التً األحوال فً .م

 .االستحواذ

 عدم بشرط السوق صانع لنشاط شخص مزاولة بسبب إلٌها المشار النسبة على الحصول .ن

 أو بها للتصوٌت الؽٌر تفوٌض أو للشركة العامة الجمعٌات فً التصوٌت فً استخدامها

 .الشركة تلك قرارات علً التؤثٌر أو إدارة مجلس أعضاء تعٌٌن فً استخدامها

 المساهمٌن، ومصالح العامة للمصلحة تحقٌقا   إلٌها المشار النسب على الحكومٌة الجهات حصول .س

 دون المتداولة المالٌة األوراق من% 30 على تزٌد التً النسبة على الحصول ٌتم أن بشرط

 الشركة سجل فً بذلك ٌإشر وأن األسهم، تلك تملك عن الناشبة التصوٌت حقوق ممارس
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 تصوٌت حقوق أي باستخدام الحكومٌة الجهات قٌام بمجرد اإلعفاء هذا وٌسقط. األسهم مصدرة

 حالة فً الهٌبة بإخطار المقاصة وكالة وتلتزم. المتداولة األسهم من% 30 على تزٌد لنسبة

 .النسبة هذه على التصوٌت حقوق ممارسة

 .الهٌبة تصدرها التً والقواعد التعلٌمات تقررها التً األخرى الحاالت .ع

 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 ألي ٌجوز أنه على نص إذ األقلٌة، حقوق بحماٌة خاصا   حكما   واالستحواذ،  االندماج كتاب تضمن

 أسهم من%( 30) على تزٌد وال%( 5) نسبة عن ملكٌتهم تقل ال الذٌن المساهمٌن من عدد أو مساهم

 وذلك العادٌة ؼٌر أو العادٌة العامة الجمعٌة قرارات على باعتراض للهٌبة ٌتقدموا أن مدرجة شركة

 :التالٌة بالشروط

 به علمهم أو علٌه المعترض القرار اصدار تارٌخ من ٌوما   عشر خمسة خبلل االعتراض ٌتم أن .أ

 .أبعد أٌهما

 .علٌه المعترض القرار على وافقوا ممن المعترضون المساهمون ٌكون أال .ب

 .األقلٌة بحقوق إجحافا ٌتضمن علٌه المعترض القرار ٌكون أن .ج

 :التالٌة البٌانات ٌتضمن تظلم صورة فً االعتراض وٌقدم

 .االعتراض محل الشركة ألسهم ملكٌتهم ٌفٌد وما المعترضٌن المساهمٌن أسماء .أ

 .صدوره وتارٌخ علٌه المعترض القرار عن بٌانا   .ب

 .األقلٌة بحقوق إجحاؾ من تضمنه وما القرار، على اعتراضهم ألسباب تفصٌبل   .ج

 مستندات أو بٌانات بؤي تزوٌدها االعتراض محل الشركة أو المعترضٌن من تطلب أن للهٌبة وٌجوز

 .التظلم فً للفصل ضرورٌة تراها

 

 مصر: 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 كتابٌا   اخطارا   استبلمها فور بالعرض المستهدفة الشركة المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة ألزمت

 القٌام وعلٌها. والبورصة الهٌبة إلى ذلك عن اإلفصاح شراء، عرض تقدٌم فً بنٌته الشراء راؼب من

 اتفاقات أٌة أو علٌها فحص إلجراء اتفاق او للنواٌا خطاب أو تفاهم مذكرة على التوقٌع حالة فً بذلك

 كما. المحتمل الشراء عرض بشؤن جدٌة مفاوضات أو مماثلة مستندات أو ملزمة ؼٌر أو ملزمة أخرى
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 لدٌها متوفرة معلومات أٌة عن والبورصة للهٌبة اإلفصاح كذلك، بالعرض المستهدفة الشركة على أن

 توقعات أو معلومات انتشار نتٌجة المعنٌة الشركة أسهم أسعار أو التداول على ملموس تؤثٌر حدوث حال

 .محتمل شراء عرض بتقدٌم

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 لشراء إجباري شراء عرض بتقدٌم لبللتزام حاالت ست المال، رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة حددت

 :هً الحاالت وهذه. أسهم إلى للتحوٌل القابلة والسندات بالعرض المستهدفة الشركة أسهم جمٌع

 أو رأسمال ثلث المرتبطة أطرافه خبلل من أو منفردا   اعتباري أو طبٌعً شخص حصة بلؽت إذا .أ

 .التصوٌت حقوق

 حصته تتجاوز ولم التصوٌت، حقوق أو المال رأس ثلث على بالفعل حابز شخص قام إذا .ب

 %.2 نسبة ٌتجاوز بما تملكه نسبة بزٌادة متتالٌة، شهر عشر أثنً خبلل النصؾ،

 ٌتملكها التً النسبة بزٌادة التصوٌت حقوق أو المال رأس ثلث على بالفعل حابز شخص قام إذا .ج

 %.2 الـ نسبة حدود فً الزٌادة كانت ولو حتً المال، رأس نصؾ ٌتجاوز بما

 أرباع ثبلثة ٌتجاوز وال التصوٌت، حقوق أو المال رأس نصؾ على بالفعل حابز شخص قام إذا .د

 عشر اثنً خبلل% 2 ٌتجاوز بما ٌتملكها التً النسبة بزٌادة التصوٌت، حقوق أو المال رأس

 .متتالٌة

 النسبة بزٌادة أكثر أو التصوٌت حقوق أو المال رأس نصؾ على بالفعل حابز شخص قام إذا .ه

 فً النسبة كانت ولو حتى التصوٌت حقوق أو المال رأس أرباع ثبلثة ٌتجاوز بما ٌتملكها التً

 %.2 الـ نسبة حدود

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من اإلستثناءات(ج

 من تستثنٌها أن للهٌبة ٌجوز التً الحاالت بعض المال، رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة تضمنت

 : هً الحاالت وهذه إجباري، شراء عرض بتقدٌم لبللتزام الخضوع

 .الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل .أ

 .والهبة والوصٌة المٌراث حاالت .ب

 .القانون ألحكام وفقا    االندماج عملٌات تنفٌذ .ج

( 105) المادة ألحكام تنفٌذا   البنك لمستحقات وفاء   لها المرهونة المالٌة لؤلوراق البنوك أحد بٌع .د

 .المركزي البنك قانون من
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 .المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة .ه

 إعماال   اإلكتتاب عملٌات بضمان لها المرخص المالٌة المإسسات إحدى قبل من االستحواذ تم إذا .و

 .اإلكتتاب تؽطٌة بضمان اللتزامها

 .الهٌبة علٌها توافق التً األخرى الحاالت .ز

 بعض على تنص أن المالٌة للرقابة العامة للهٌبة ٌجوز بموجبها والتً هذه، األخٌرة، للحالة وإعماال  

 حاالت، ثبلث متضمنا   ،2016 لسنة( 54) رقم القرار الهٌبة، إدارة مجلس أصدر فقد األخرى، الحاالت

 النحو على وذلك موجباتها، توافرت إذا إجباري، شراء عرض تقدٌم من منها أي استثناء للهٌبة ٌجوز

 :اآلتً

 أٌة لدٌهم توجد ال وأنه الشراء عرض علً المساهمٌن جمٌع موافقة على الحصول :األولً الحالة

 .البٌع على اعتراضات

 الشركات فً المساهمٌن العاملٌن إلتحادات المملوكة األسهم كامل ملكٌة انتقال حاالت :الثانٌة الحالة

 .فٌها اضافٌة استثمارات وضخ الشركات هذه هٌكلة إلعادة للدولة المملوكة القابضة للشركات التابعة

 المرتبطة أطرافه مع أو بمفرده – اعتباري أو طبٌعً شخص ٌقوم بموجبها التً الحاالت :الثالثة الحالة

 أو بمفردها – بدورها تمتلك جهة تصوٌت حقوق أو أسهم من%( 50) ىعدتت نسبة على باالستحواذ –

 بالبورصة أسهمها مقٌد شركة فً تصوٌت حقوق أو أسهم من%( 33) من أكثر – المرتبطة أطرافها مع

 :ٌلً ما إلٌها المشار الجهة فً ٌتوافر أن وعلى، المصرٌة

 أسهمها المقٌد الشركة بخبلؾ أخرى شركات فً مساهمات لدٌها المالكة الجهة تكون أن .أ

 .المصرٌة بالبورصة

 وأصولها –( أ) البند فً إلٌها والمشار – للجهة األخرى للمساهمات الدفترٌة القٌمة تزٌد أن .ب

 آخر واقع من الجهة أصول إلجمالً الدفترٌة القٌمة من% 50 عن( النقدٌة بخبلؾ) األخرى

 على مإثرة تحفظات أي من خالٌا   حساباتها مراقب من تقرٌر بها مرفقا   للجهة سنوٌة مالٌة قوابم

 .الجهة لهذه المالً المركز

 أو مساهمات أٌة المرتبطة وأطرافه المالكة الجهة على االستحواذ فً الراؼب للطرؾ ٌكون أال .ج

 .المصرٌة بالبورصة أسهمها المقٌد الشركة فً أخرى تصوٌت حقوق

 بالدولة للعمل المعتمدٌن من( ب) بالبند إلٌه المشار الحسابات مراقب ٌكون أن ٌجب األحوال جمٌع وفً

 .علٌها االستحواذ المراد للجهة الربٌسً المركز بها التً
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 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 الحق منح أنه فً المساهمٌن، من األقلٌة لحماٌة مصر فً البلبحً المشرع وضعها التً الضوابط تتمثل

 االثنً خبلل الهٌبة من ٌطلبوا أن المال رأس من األقل على%( 3) على الحابزٌن المساهمٌن من ألي

 فً التصوٌت وحقوق المال رأس من أكثر أو%( 90) نسبة على األؼلبٌة الستحواذ التالٌة شهرا   عشر

 بتقدٌم األؼلبٌة إخطار االستحواذ، بقصد الشراء لعروض المنظمة لؤلحكام الخاضعة الشركات  إحدى

 ٌقل وأال نقدٌا ، العرض ٌكون أن وجوب كذلك، الحالة هذه فً اشترط كما. األقلٌة حصص لشراء عرض

 شراء عرض فً المرتبطة األشخاص أحد أو العرض مقدم دفعه سعر أعلً عن الشراء عرض سعر

 . المعنً الشراء عرض تقدٌم على السابقة شهرا   عشر االثنً خبلل سابق

 

 المغرب: 

 .إجباري شراء عرض عن اإلفصاح إجراءات(أ

 أو وحده ٌتصرؾ معنوي أو طبٌعً شخص كل على العمومٌة بالعروض المتعلق الشرٌؾ الظهٌر أوجب

 تكون شركة فً التصوٌت حقوق من معٌنة لنسبة مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصفة مالكا   الؽٌر مع باالتفاق

 التالٌة العمل أٌام من أٌام الثبلثة وخبلل منه بمسعً ٌقوم أن القٌم بورصة أسعار جدول فً مقٌدة سنداتها

 القٌم مجلس لدي للشراء عمومً عرض مشروع بإٌداع إلٌها المشار التصوٌت حقوق نسبة لتجاوز

 األساسٌة والمستندات البٌانات الجزء عن الحدٌث عند الدراسة هذه فً المبٌنة المعلومات متضمنا   المنقولة

 .الشراء بعرض التقدم عند ارفاقها الواجب

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت(ب

 حابزا   هو من ٌصبح عندما المؽربً القانونً للتنظٌم وفقا   إجبارٌا   للشراء العمومً العرض إٌداع ٌعتبر

 أو% 40 نسبة على الؽٌر مع باتفاق أو وحده ٌتصرؾ معنوي أو طبٌعً شخص كان سواء بالفعل

 .القٌم بورصة أسعار جدول فً مقٌدة سنداتها تكون شركة فً التصوٌت حقوق من% 95

 .إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت من اإلستثناءات(ج

 نجد اإلجبارٌة الشراء عرض تقدٌم من المستثناة الفبات أو الحاالت على المؽرب دولة إجابة الً بالنظر

 :هً الحاالت هذه أن

 .والهبة والوصٌة المٌراث حاالت .أ

 . االندماج عملٌات .ب
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 .المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة .ج

 فً والسٌما التجاوز، قبل القابمة المعنٌة الشركة مراقبة ٌمس ال% 40 ال نسبة تجاوز كان إذا .د

 .المعنٌة الشركة رأسمال تخفٌض حالة

 .السندات ملكٌة نقل .ه

 تقدٌم أو إدماج إثر على المساهمٌن حقوق مع ٌتناسب معنوي شخص به قام ألصول توزٌع .و

 .باألصول جزبٌة حصص

 أو استؽبللها باستمرارٌة تخل مالٌة صعوبات تعترضها شركة رأسمال زٌادة فً االكتتاب حالة .ز

 .الصعوبات معالجة مساطر شؤنها فً تجري

 

 .المساهمٌن من األللٌة حماٌة ضوابط(د

 من األقلٌة حقوق حماٌة تخص أحكاما  / اإلجبارٌة الشراء لعروض المنظمة القانونٌة باألحكام ٌرد لم

 شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت إٌضاح عند إلٌها اإلشارة السابق النسب أن باعتبار المساهمٌن،

 .األقلٌة حقوق حماٌة هو منها، األساسً الهدؾ ٌكون إجباري

 .المباشرة غٌر االستحواذ ضوابط .3

 السٌطرة تتحقق بحٌث مباشر، ؼٌر بشكل المستهدفة الشركة على الفعلٌة السٌطرة المباشر، ؼٌر باالستحواذ ٌقصد

 المستهدفة للشركة المالٌة لؤلوراق المباشر المالك علً استحواذه أو سٌطرته خبلل من للمستحوذ الفعلٌة

 .بالعرض

 الشركة على باالستحواذ اعتباري، أو طبٌعً شخص فٌها ٌقوم التً الحالة فً المباشر ؼٌر االستحواذ وٌتحقق

 قدرها حصة بشراء( أ) الشركة تقوم كؤن المباشر، ؼٌر باالستحواذ المستهدفة الشركة أسهم لؽالبٌة المالكة االم

 بالبورصة، المقٌدة( ج) الشركة رأسمال من%( 80) بدورها تمتلك والتً( ب) الشركة رأسمال من%( 50)

 ففً(. ج) الشركة من%( 40( )ب) الشركة هً لها تابعة شركة خبلل من مباشر ؼٌر بشكل تمتلك( أ) فالشركة

 إلى( ب) الشركة فً البابعٌن المساهمٌن من( ج) الشركة على المباشرة ؼٌر الفعلٌة السٌطرة تنتقل المثال هذا

 ،(ب) الشركة حوزة فً هً كما ظلت إذ تتؽٌر، لم المباشرة والسٌطرة المساهمة أن من الرؼم علً( أ) الشركة

 (.ج) للشركة المباشر المساهمٌن هٌكل علً تؽٌٌر أي ٌطرأ ولم

 من موقفها علً للتعرؾ االستبٌان فً المشاركة الدول على إجراإه تم الذي المسح نتٌجة إلى وبالرجوع

 عدمه، من إجباري شراء عرض تقدٌم معها ٌتوجب التً الحاالت احد ٌعد كان إذا وعما المباشر، ؼٌر االستحواذ
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 فإن المباشر، ؼٌر االستحواذ القانونً تنظٌمها ٌنظم لم التً وفلسطٌن األردن بإستثناء أنه اإلستبٌان، نتٌجة جاءت

 المباشر ؼٌر االستحواذ تعتبر( المؽرب تونس، مصر، قطر، عمان، السعودٌة، اإلمارات، الكوٌت،) الدول باقً

 .إجباري شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت أحد عالٌه، الموضح بمفهومه

 الضوابط عن المباشرة ؼٌر االستحواذات شؤن فً اتباعها ٌتم مختلفة ضوابط هناك كان إذا بعما ٌتعلق وفٌما

 عن مختلفة بضوابط المباشرة ؼٌر االستحواذات الدول تخص لم فبٌنما المباشرة، االستحواذات شؤن فً المتبعة

 خاصة ضوابط تضع التً الوحٌدة الدولة هً مصر كانت المباشرة، لئلستحواذات بالنسبة والسارٌة المطبقة

 بمفرده سواء عتبارياال أو طبٌعًال شخصال قٌام اشتراط فً الضوابط هذه وتتمثل المباشرة، ؼٌر لئلستحواذات

 بدورها تمتلك جهة تصوٌت حقوق أو أسهم من%( 50) تتعدي نسبة علً باالستحواذ المرتبطة أطرافه مع أو

 أسهمها مقٌد شركة فً تصوٌت حقوق أو أسهم من%( 33) من أكثر المرتبطة أطرافها مع أو بمفردها

 :اآلتٌتٌن الحالتٌن أحد توافر وبشرط المصرٌة، بالبورصة

 أسهمها المقٌد الشركة بخبلؾ أخرى شركات فً مساهمات لدٌها المالكة الجهة تكون أن .أ

 الدفترٌة القٌمة من%( 50) عن تقل( النقدٌة بخبلؾ) وأصول دفترٌة بقٌمة المصرٌة، بالبورصة

 .للجهة سنوٌة مالٌة قوابم آخر واقع من الجهة أصول إلجمالً

 أو مساهمات المرتبطة وأطرافه المالكة الجهة على االستحواذ فً الراؼب للطرؾ ٌكون أن .ب

 .المصرٌة بالبورصة أسهمها المقٌد الشركة فً أخرى تصوٌت حقوق

 التصوٌت حقوق أو أسهمها من% 50 تتعدي نسبة على المستحوذ للجهة سنوٌة مالٌة قوابم آخر تقدٌم اشتراط مع

 .المصرٌة بالبورصة أسهمها المقٌد بالشركة الخاص الملكٌة وهٌكل بها، الخاصة

 .االستحواذ بمصد الشراء عروض أحكام مخالفة على المترتبة العموبات .4

 بعض على التشرٌعات هذه فً تنص أن االستحواذ، بقصد الشراء عروض تشرٌعاتها تنظم التً الدول تهتم

 ٌكون العروض هذه من األساسً الؽرض وأن السٌما الموضوع، لهذا المنظمة األحكام مخالفة حال الجزاءات

 التً الجزاءات شدة درجة فً عادة   الدول وتتدرج. المساهمٌن من األقلٌة وحماٌة السوق، استقرار على الحفاظ

 مالٌة ؼرامات توقع أن على إدارٌا ، الجزاء ٌبدأ أن الدول هذه تإثر قد إذ الشؤن، هذا فً المخالفٌن على توقعها

 عقوبة على نصت بؤن الشؤن هذا فً الدول بعض تشددت وقد المنظمة، والقواعد لؤلحكام اإلمتثال عدم حال

 .المخالفٌن على الحبس

 على المترتبة الجزاءات من اإلستبٌان فً المشاركة األعضاء الدول تشرٌعات موقؾ اآلتً الجدول فً ونبٌن

:اآلتً النحو على وذلك االستحواذ، بقصد الشراء عروض أحكام مخالفة
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 االعضاء الدول فى االستحواذ بمصد الشراء عروض ؤحكامب االخبلل على المترتبة عموباتال: 5 رلم الجدول

 أخرى الحبس مالٌة غرامة التنبٌه أو اإلنذار الدولة

 الكوٌت

     

 األردن
      

      اإلمارات

 السعودٌة
     

 إال تصحٌحٌة خطة ضوء فً المستثمر وضع تصحٌح على االتفاق او/و مرة من ألكثر المخالفة تكرار حال فً

 المناسب اإلجراء التخاذ الهٌبة لدي المختصة للوكالة المخالفة إحالة فٌتم الخطة، بهذه االلتزام عدم تبٌن أنه

 .حٌالها

 عمان
     المال رأس سوق قانون فً الواردة والعقوبات الجزاءات إلى اإلشارة تم بل للعقوبات مشتركة بنود تحدٌد ٌتم لم 

 .التنفٌذٌة والبحته

 فلسطٌن
     تسوٌتها تارٌخ قبل الهٌبة قبل من الصفقة إلؽاء. 

 لطر
     

 :اآلتٌة اإلجراءات بعض أو كل اتخاذ للهٌبة ٌجوز

 .تصحٌحٌة اجراءات من اتخاذه ٌجب بما توجٌهات اصدار-1

 .اإنذار-2

 .اللوم-3

 .القانون لهذا الخاضعٌن األشخاص قبل من تزاول التً المالٌة الخدمات أعمال علً معٌنة قٌود وضع-4

 .محددة لفترة التداول من شخص أي منع-5

 .أشهر ستة تتجاوز محددةال زمنٌة لفترة المهنة مزاولة أو العمل عن الوقؾ-6

 .محددودة لفترة السوق إدارة تولً-7

 .آثار من علٌها ترتب وما بالمخالفة، العبلقة ذات المعامبلت إلؽاء-8

 .محددة زمنٌة لفترة مالٌة ورقة تداول وقؾ-9

 .المستمرة المخالفة عن ٌومٌا   لاير( 10000) مقداره مبلػ ٌجاوز ال مالً جزاء فرض-10

 .لاير( 10000000) ٌجاوز ال بما مالً جزاء فرض-11
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 أخرى الحبس مالٌة غرامة التنبٌه أو اإلنذار الدولة

 .الهٌبة لرقابة الخاضعة الجهات فً عمل أي مزاولة من شخص أي منع-12

 .المتضرر تعوٌض أو االموال برد المخالؾ إلزام وللهٌبة

 تراها التً بالوسٌلة القرار نشر لها ٌجوز كما الجزاء، بتوقٌع الصادر بالقرار المخالؾ إببلغ الهٌبة وتتولً
 .مناسبة

 .الشؤن هذا فً تقررها التً والضوابط لئلجراءات وفقا   المخالفٌن مع التصالح للهٌبة وٌجوز

      الكوٌت

 مصر
      

 تونس
      

       المغرب
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 :االستحواذ بمصد الشراء عرضب لتمدمبا خاصةال الضوابط: ثالثا

 . العرض مستند .1

 المتفق ومن ، الشراء عرض على للموافقة المعنٌة للجهة طلب بتقدٌم العرض مقدم بقٌام العرض إجراءات تبدأ

 عرضها البلزم األساسٌة والمستندات البٌانات من أدنً حد هناك أن االستبٌان فً المشاركة الدول جمٌع بٌن علٌه

 اجراءات من االستبٌان فً المشاركة من الدول من دولة كل موقؾ ٌلً فٌما ونوضح المقدم، الشراء عرض فً

 مستند" مصطلح استخدم والتى) عندبذ تقدٌمها البلزم األساسٌة والمستندات والبٌانات ، الشراء عرضب التقدم

 :اآلتً النحو على وذلك ،(عنها للتعبٌر" العرض

 

  األردن: 

 المالٌة األوراق هٌبة مفوضً مجلس قرار بموجب المقررة العام التملك لعرض المنظمة اإلجراءات أكدت

 تملك ٌنوي الذي الشخص اسم علً النص ضرورة على 2007 لسنة( 372) رقم المنعقدة جلسته فً

 التنفٌذٌة السلطة ذوي العلٌا اإلدارة أشخاص وأسماء وعنوانه ورأسماله وؼاٌاته الربٌسً ومركزه األسهم

 كون حال فً وذلك بها األسهم تملك المنوي الشركة فً منهم كل مساهمة ونسبة فٌه المساهمٌن وكبار

 .اعتباري شخص األسهم بتملك ٌرؼب الذي الشخص

 اإلمارات: 

 ىعل وذلك العرض، تقدٌم فً نٌةال عن اإلعبلن عند هاذكر واجبال البٌانات االستحواذ البحة مشروع بٌن

 :اآلتً النحو

 .مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة .أ

 .للجهالة نافً فحص .ب

 ٌفٌد وما التنفٌذ، جدٌة إلظهار( ؼٌرها أو مالٌة أوراق أو نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات .ج

 .التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال تجمٌدها

 .ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد .د

 
 

 تونس: 

 :اآلتٌة المستندات به مرفقا   المالٌة السوق هٌبة إلى العمومً العرض ٌُقدم
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 .مستقلٌن مقٌمٌٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة .أ

 تجمٌد ٌفٌد وما التنفٌذ، جدٌة إلظهار( ؼٌرها أو مالٌة أوراق أو نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات .ب

 .التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال الضمانة تلك

 .المعنٌة الشركة تجاه العرض صاحب ونواٌا العرض من الهدؾ .ج

 .المعنٌة والشركة العرض صاحب بٌن والروابط االتفاقٌات .د

 .الملؾ بمتابعة المكلفون البورصة وسطاء .ه

 ومصالح المساهمٌن لحماٌة مستقل رأي لتقدٌم ضرورة فٌها الهٌبة تري التً األخرى األحوال .و

 .واستقراره السوق

 

 السعودٌة: 

 ألحكام وفقا   إلقراراه االستحواذ، لعملٌة الزمنً الجدول بشؤن مقترحا   للهٌبة ٌقدم أن العارض، علً ٌجب

 :اآلتً ٌتضمن أن على واالستحواذ،  االندماج البحة

 .علٌها المعروض الشركة مساهمً الً الموجه االستحواذ عرض مستند مسودة .أ

 .المقدم العرض بشؤن علٌها المعروض الشركة إدارة مجلس تعمٌم .ب

 االستحواذ عملٌة أطراؾ مستشاري قبل من المقدم العرض بشؤن والمختصة المستقلة االستشارات .ج

 .المقترحة

 لكافة العرض مقدم استٌفاء حال فً الهٌبة قبل من إلقراره للعرض، المقترح الزمنً الجدول .د

 .النظامٌة المتطلبات

 .العرض لتقدٌم المإكدة النٌة عن اإلعبلن نسخة .ه

 .مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة .و

 .ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس تؤكٌد .ز
 

 

 ُعمان: 

 للسوق، واإلفصاح الصحفً اإلعبلن خبلل من السٌطرة عرض عن اإلعبلن فور العرض مقدم علً

 أو علٌه المعروض إدارة مجلس من لكل الموضوع نفس حول واحد آن فً خطً إشعار إرسال

 إرسال تارٌخ من أٌام أربعة خبلل العرض، مقدم وعلً. والسوق وللهٌبة جانبه، من المعٌنٌن المستشارٌن

 وتكمل لذلك، المقررة الرسوم دفع مع موافقتها علً للحصول للهٌبة العرض وثٌقة تقدٌم الخطً اإلشعار
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 الكافً الوقت إلعطاء لها، استبلمها تارٌخ من ٌوما   عشر خمسة خبلل العرض لوثٌقة مراجعتها الهٌبة

 من علٌهم المعروض مساهمً تفاصٌل علً الحصول العرض لمقدم ٌتسنً وحتً العرض، وثٌقة لطباعة

 أن العرض مقدم علً ٌجب العرض، وثٌقة على الهٌبة موافقة حال وفً. واإلٌداع للمقاصة مسقط شركة

 . العرض وثٌقة على الهٌبة موافقة فٌه ٌوضح بٌانا   العرض وثٌقة فً ٌدرج

 :التالٌة والبٌانات المعلومات العرض وثٌمة بتضمٌن العرض ممدم وٌموم

 .األساسٌٌن والمساهمٌن األساسً العرض مقدم هوٌة .أ

 .العرض مقدم مع باإلتفاق ٌتصرفون الذٌن األشخاص أسماء .ب

 المساهمٌن وأسماء اإلدارة مجلس أعضاء أسماء ذلك فً بما العرض، بمقدم متعلقة معلومات .ج

 .تملكهم ونسبة العرض مقدم شركة فً التصوٌت أسهم من أكثر أو%( 5) ٌملكون الذٌن

 ذلك فً بما للتحوٌل، قابلة مالٌة أوراق أو العرض لمقدم تصوٌت ألسهم شراء عملٌة أي تفاصٌل .د

 .ممكن تارٌخ بآخر وتنتهً العرض فترة لبداٌة السابقة أشهر الستة خبلل وأسعارها توارٌخها

 :ٌلً بما ٌتعلك فٌما العرض ممدم نٌة كذلن العرض، وثٌمة تتضمن أن ٌجب و

 عرض اؼبلق بعد المقبلة شهرا   عشر األثنً خبلل علٌه المعروض شركة أعمال استمرار .أ

 .السٌطرة

 شهرا   عشر األثنً خبلل علٌه المعروض شركة اعمال على ادخالها سٌتم التً الربٌسٌة التؽٌٌرات .ب

 :بشؤن الخطط ذلك فً بما السٌطرة، عرض إؼبلق بعد المقبلة

 علٌه المعروض تصفٌة. 

 علٌه للمعروض الثابتة األصول توزٌع إعادة أو أصول بٌع. 

 علٌه المعروض هٌكل فً آخر كبٌر تؽٌٌر أي اجراء. 

 المقبلة شهرا   عشر األثنً خبلل له التابعة والشركات علٌه لمعروض موظفً توظٌؾ استمرار .ج

 .السٌطرة عرض اؼبلق بعد

 .السٌطرة عرض بعد علٌه المعروض فً% 25 عن تقل ال عامة ملكٌة نسبة بمتطلب الوفاء .د

 .السٌطرة عرض بعد علٌه المعروض إدراج وضع على الحفاظ .ه

 :العرض وثٌمة تتضمن ان ٌجب ذلن، إلى باإلضافة
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 األوراق تبادل عرض حالة وفً علٌه، للمعروض المالٌة لؤلوراق بالنسبة وأساسه العرض سعر .أ

 .المالٌة األوراق تبادل عرض مقابل بموجبه حدد الذي األساس المالٌة،

 .شقٌقة أو تابعة شركة فً مالٌة ألوراق السٌطرة عرض كان إذا العرض سعر تقٌٌم أساس .ب

 :ٌلً بما اقتناعهم ٌبٌن المستقل والمستشار العرض مقدم من بٌان .ج

 وأن كافٌة مالٌة موارد لدٌه العرض مقدم إن كلٌا ، أو جزبٌا   نقدا ، السٌطرة عرض كان إذا 

 .العرض لمقدم المالٌة القدرة ضعؾ بسبب ٌخفق لن العرض

 بالكامل له السداد سٌتم السٌطرة عرض قبول فً ٌرؼب مساهم كل إن. 

 وفقا   كامل بشكل السٌطرة عرض بموجب أسهم حامل ألي ٌحق الذي المقابل تسوٌة ٌفٌد بٌان .د

 .ذلك خبلؾ على الهٌبة توافق لم ما العرض لشروط

 الحقابق أن من للتاكد المعقولة بالعناٌة قام العرض، مقدم إدارة مجلس فً عضو كل أن ٌإكد بٌان .ه

 جوهرٌة، حقابق أي إؼفال ٌتم لم وأنه ودقٌقة عادلة فٌه عنها التعبٌر جري التً واآلراء المذكورة

 .لذلك وفقا   المسبولٌة تحمل ٌقبل اإلدارة مجلس فً عضو كل وان

 

 فلسطٌن: 

 :اآلتً ٌتضمن تقرٌر به مرفقا   العرض على للموافقة بطلب للهٌبة بالتقدم العرض مقدم ٌلتزم

 .مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة .أ

 .للجهالة نافً فحص .ب

 ٌفٌد وما التنفٌذ، جدٌة إلظهار( ؼٌرها أو مالٌة أوراق أو نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات .ج

 .العرض سرٌان فترة طوال تجمٌدها

 .ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد .د
 

 لطر: 

 :التالٌة المتطلبات مستوفٌا    االندماج أو االستحواذ بطلب الهٌبة الً التقدم العرض مقدم علً

 .وعنوانه وجنسٌته العرض مقدم اسم .أ

 أعضاء وأسماء وعنوانها ورأسمالها وأؼراضها الربٌسً ومركزها العرض مقدمة الشركة اسم .ب

 .العرض محل الشركة فً منهم كل مساهمة ونسبة فٌها المساهمٌن وكبار العلٌا اإلدارة

 .وعنوانها ورأسمالها وأؼراضها الربٌسً ومركزها العرض محل الشركة اسم .ج
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 .العرض محل المدرجة الشركة فً العرض مقدم من المملوكة األسهم بعدد بٌان .د

 مال رأس من واألعلى األدنى الحد ونسبة استحواذها المراد األسهم من واألعلى األدنى الحد .ه

 .العرض محل الشركة

 .العرض مقدم قبل من المعروض السعر .و

 . االندماج أو االستحواذ من الهدؾ .ز

 التجاري والسجل العرض محل والشركة العرض لمقدم األساسً والنظام التؤسٌس عقد من نسخة .ح

 .منهما لكل

 .العرض مقدم مساهمً سجل من محدثة نسخة .ط

 .العملٌة طرفً من توقٌعه بعد  االندماج أو االستحواذ عقد من نسخة .ي

 العرض بقٌمة الكامل الوفاء على العرض مقدم قدرة ٌضمن محلً بنك عن صادر بنكً ضمان .ك

 .نقدي بشكل منه جزء أي أو العرض سداد حالة فً

 .المقٌم عن صادر العرض محل الشركة أصول تقٌٌم .ل

 .المدرجة للشركة القانونً للمستشار التجاري والسجل التجارٌة الرخصة من نسخة .م

 .المدرجة للشركة المالً للمستشار التجاري والسجل التجارٌة الرخصة من نسخة .ن

 . االندماج أو االستحواذ بعملٌة ٌتعلق فٌما للهٌبة المستحقة الرسوم كافة بسداد العرض مقدم تعهد .س

 حالة فً سنوات ثبلث آلخر العرض محل والشركة العرض لمقدم المدققة السنوٌة المالٌة التقارٌر .ع

 .االنطباق

 .الهٌبة من العتماده العرض مستند .ف

 .العرض محل بالعملٌة االحتكارٌة الممارسات ومنع المنافسة حماٌة لجنة إخطار ٌفٌد ما .ص

 

 الكوٌت: 

 نشر ٌجوز وال علٌه، موافقتها على للحصول الهٌبة إلى العرض مستند تقدٌم العرض، مقدم علً ٌجب

 من العرض مستند نشر ٌجب فإنه العرض، على الهٌبة وافقت وإذا. علٌه الهٌبة موافقة قبل العرض مستند

  االندماج البحة تطلبت وقد الهٌبة، من المعتمد الزمنً الجدول وفق عنه ٌنوب من أو العرض مقدم قبل

 :التالٌة المعلومات العرض مستند ٌتضمن أن واالستحواذ

 .العرض محل والشركة العرض مقدم عن وافٌة معلومات .أ

 .بها مرتبطة التزامات أو حقوق وأٌة العرض، محل األسهم عن تفصٌبل   .ب
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 .المقدم العرض مبلػ إجمالً .ج

 من أو الربٌسٌٌن المقرضٌن أسماء وتحدٌد التموٌل، ومصدر العرض تموٌل لكٌفٌة كامبل   وصفا   .د

 .التموٌل بخصوص البلزمة التدابٌر باتخاذ ٌقوم

 .العرض لقبول اتباعها الواجب واإلجراءات المطلوبة المستندات جمٌع عن تفصٌبل   .ه

 .بها مرتبطة إجراءات وأٌة العرض لها ٌخضع قٌود أو شروط بؤٌة بٌانا   .و

 .االستحواذ لعملٌة الزمنً الجدول .ز

 .العرض محل الشركة فً العرض لمقدم سٌطرة أسهم أي وحجم الملكٌة حصص .ح

 االختٌاري االستحواذ عرض حالة فً العرض، مقدم فً سٌطرة أسهم أي وحجم الملكٌة حصص .ط

 .النقدي ؼٌر

 إدارة مجلس ألعضاء ٌكون العرض، محل الشركة فً سٌطرة أسهم أي وحجم الملكٌة حصص .ي

 متحالفة أو العرض لمقدم تابعة أطراؾ علٌها ٌسٌطر أو ٌمتلكها أو فٌها، مصلحة العرض مقدم

 ؼٌر بشكل العرض بقبول التزموا أشخاص علٌها ٌسٌطر أو ٌمتلكها أو أسمابهم، ذكر مع معه،

 .أسمابهم ذكر مع العرض، مستند نشر قبل وذلك لئللؽاء، قابل

 .الهٌبة تطلبها أخرى معلومات أي .ك

 .مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة .ل

 ٌفٌد وما التنفٌذ، جدٌة إلظهار( ؼٌرها أو مالٌة أوراق أو نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات .م

 .التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال تجمٌدها

 .ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد .ن
 

 مصر: 

 عرض مشروع إٌداع نظمت والتً المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة من( 335) للمادة وفقا  

 موجه طلب بمقتضً الهٌبة لدي ٌودع الشراء عرض مشروع فإن المعلومات، مذكرة ومشروع الشراء

 عن نٌابة الهٌبة لدي المعتمدٌن المرتبطٌن المستشارٌن من أكثر أو واحد أو العرض مقدم بواسطة إلٌها

 .الهٌبة من الصادر النموذج على منه صادر تفوٌض على وبناء العرض، مقدم

 :التالٌة البٌانات الشراء عرض مشروع على الموافمة طلب ٌتضمن أن وٌجب 

 .العرض مقدم أهداؾ .أ
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 األشخاص مع مجتمعا   أو منفردا   العرض مقدم ٌمتلكها التً المالٌة األوراق ومواصفات عدد .ب

 .التملك وتوارٌخ بالعرض، المستهدفة الشركة فً المرتبطة

 .الشراء لعرض الربٌسٌة واألحكام المبادلة، معامل أو الشراء سعر .ج

 من ومعتمدة العرض مقدم بمعرفة معدة معلومات لمذكرة مشروع الموافقة بطلب ٌرفق أن وٌجب

 .والقانونً المالً مستشارٌه

 عرض محل المالٌة األوراق مالكً تمكن التً البٌانات كافة المعلومات مذكرة مشروع ٌتضمن أن وٌجب

  المناسب، القرار واتخاذ الرأي، تكوٌن من الشراء

 :التالٌة البٌانات على الخصوص وجه على المعلومات مذكرة مشروع ٌحتوي أن وٌجب

 بالمدٌرٌن وبٌان المرتبطٌن، المستشارٌن وكذلك به المرتبطة واألشخاص العرض بمقدم التعرٌؾ .أ

 .األحوال بحسب اإلدارة مجلس أعضاء أو

 .الربٌسٌة وأحكامه الشراء، عرض مدة .ب

 الشراء عرض حنجا إلتمام التالٌة شهرا   عشر اإلثنً خبلل العرض لمقدم العامة التوجهات .ج

 .عدمه من بالبورصة المالٌة األوراق قٌد استمرار أو قٌد فً والرؼبة الشركة، نشاط بخصوص

 بطرٌق الشراء عرض حالة فً المذكرة تتضمن أن وٌجب المبادلة، معامل أو الشراء سعر .د

 .السهم سعر وتقٌٌم الشراء، سعر تقدٌر بؤسس وافٌا   بٌانا   مختلط عرض خبلل من أو المبادلة

 الشراء عرض حاالت ؼٌر فً أقصً كحد بشرابها العرض مقدم ٌلتزم التً المالٌة األوراق عدد .ه

 .اإلجباري

 مال رأس فً مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصفة العرض مقدم ٌمتلكها التً المالٌة األوراق عدد .و

 .بالعرض المستهدفة الشركة

 وصفات بها، علم علً أو فٌها طرفا   مقدمه ٌكون والتً الشراء بعرض المتعلقة االتفاقات .ز

 .تفاهمات أو اتفاقات على بناء   معهم ٌتصرؾ الذٌن األشخاص

 الموارد على الصور من صورة بؤي ٌعتمد الشراء عملٌات تموٌل سداد أو ضمان كان إذا ما بٌان .ح

 الشركة وأنشطة أصول على التموٌل هٌكل وآثار الشراء، بعرض المستهدفة للشركة المالٌة

 .المذكورة
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 لقانون التنفٌذٌة البلبحة وأعطت ،باٌضاحها العرض مقدم ٌلتزم والتً بٌانها السابق البٌانات جانب والً

 الهٌبة، لدي معتمد مستقل مستشار بتعٌٌن بالعرض المستهدفة الشركة إلزام سلطة للهٌبة المال، رأس سوق

 :اآلتٌة األحوال فً وذلك المقدم، الشراء عرض بتقٌٌم تقرٌر لتقدٌم

 الشركة أسهم من أكثر أو% 20 ٌملك المرتبطة األشخاص أو العرض مقدم كان إذا 

 .بالعرض المستهدفة

 بالشركة العلٌا اإلدارة أفراد أحد أو اإلدارة مجلس أعضاء من العرض مقدم كان إذا 

 .بالعرض المستهدفة

 مختلطا   العرض كان أو أسهم مبادلة المعروض الشراء ثمن كان إذا. 

 تضعها التً للقواعد وفقا   النشطة األسهم من بالعرض المستهدفة الشركة أسهم كانت اذ

 سعر متوسط عن ٌقل المقترح النقدي الشراء سعر وكان الهٌبة، وتعتمدها البورصة

 .العرض مشروع إٌداع تارٌخ على السابقة أشهر الستة خبلل البورصة فً التداول

 

 المغرب: 

 بوجه المشروع هذا ٌتضمن أن وٌجب. المنقولة القٌم مجلس لدي العمومً العرض مشروع المبادر ٌودع

 :التالٌة والمعلومات االقتراحات خاص

 .المبادر ومقاصد أهداؾ .أ

 وكذا لوحده منه بمسعً ٌملكها أن ٌمكن أو ٌملكها التً المقصودة الشركة سندات وطبٌعة عدد .ب

 .شراإها بها ٌتم أن ٌمكن أو تم التً والشروط التارٌخ

 اعتمدها التً والعناصر السندات تفوٌت أو لشراء المبادر ٌعرضهما اللذان المقاٌضة وتكافإ ثمن .ج

 .المقاٌضة أو التسلٌم أو التسدٌد وشروط لتحدٌدها

 .العمومً العرض مشروع ٌشملها التً السندات عدد .د

 .عرضه عن التخلً بإمكانٌة المبادر ٌحتفظ دونها التً التصوٌت حقوق نسبة االقتضاء، عند .ه

 .مستقلٌن مقٌمٌٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة .و

 .للجهالة نافً فحص .ز

 تجمٌد ٌفٌد وما التنفٌذ، جدٌة إلظهار (ؼٌرها أو مالٌة أوراق أو نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات .ح

 .التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال الضمانة تلك

 .ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد .ط
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 .الشراء بعرض التمدم لبل أبرمت اتفالٌات أٌة عن اإلفصاح .2

 الجهة إلى هب التقدم قبل أبرمت قد - الشراء بعرض العبلقة ذات - اتفاقات أٌة عن اإلفصاح بضوابط ٌتعلق فٌما

 . والمؽرب األردن باستثناء ذلك، اقرار على الدول أؼلب تجمع فتكاد الرقابٌة،

  الشراء بعرض التمدم لبل أبرمت اتفالات أٌة عن الرلابٌة للجهات اإلفصاح ضوابط: 6 رلم الجدول

 الشركة من كل اتفاق عن اإلفصاح الدولة

 ممابل على العرض وممدم المستهدفة

 على اإلتفاق فً( البدء أو) للشروع

 منه االنسحاب عند أو العرض

 (عٌنً أو مادي الممابل كان سواء)

 العرض ممدم حصول عن اإلفصاح

 مساهمً كبار من تعهدات على

 .عرضه بمبول المستهدفة الشركة

 أخرى

 الكوٌت

    

     اإلمارات

      السعودٌة

      عمان

      فلسطٌن

      لطر

 المرفقة المعلومات مذكرة مشروع ٌتضمن أن ٌجب   مصر

 كافة الشراء عرض مشروع على الموافقة بطلب

 عرض محل المالٌة األوراق مالكً تمكن التً البٌانات

 ومن المناسب، القرار واتخاذ الرأي، تكوٌن من الشراء

 الشراء بعرض المتعلقة االتفاقات البٌانات، هذه بٌن

 وصفات بها، علم علً أو فٌها طرفا   مقدمه ٌكون والتً

 أو اتفاقات على بناء   معهم ٌتصرؾ الذٌن األشخاص

 .تفاهمات

 لبورصةاألوراق العام الترتٌب من( 131) الفصل تنص   تونس

 البورصة وسطاء أو وسٌط ٌودع: "أنه المالٌةعلى

 ٌحتوي ملفا   المالٌة، السوق هٌبة لدي بالعملٌة المكلفون

 ٌوم ونواٌاه العرض صاحب إلٌه ٌرمً الذي الهدؾ على

 القادمة شهر عشر لؤلثنً بالنسبة وخاصة العرض إٌداع

 الصناعٌة بالسٌاسة ٌتعلق فٌما المقصودة الشركة تجاه

 الشركة خلدا اتباعها ٌنوي التً واالجتماعٌة والمالٌة

 ومسٌري العرض صاحب بٌن اتفاقٌة هنالك كان ما وإذا

 "المقصودة الشركة
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 :الشراء عرض سرٌان مرحلةب الخاصة ضوابطال: رابعا

  المرتبطة األشخاص تخص  ضوابط .1

 .المرتبطة باألشخاص التعرٌف (أ 

 أو االستحواذ فً ٌإثر بآخر أو ما بشكل ارتباط أو بٌنهم ما عبلقة لها ٌكون التً األشخاص من هناك ٌكون قد

 أنه نجد االستبٌان فً شاركت التً المختلفة الدول تجارب وباستعراض. بالعرض المستهدفة الشركة على السٌطرة

 تؤثٌر له وتجعل العرض، بمقدم ترتبط أطراؾ هناك أن على بٌنها فٌما الدول بقٌة تتفق فتكاد األردن، باستثناء

 هإالء من اعتبرتهم فبات، ثبلث فً الدول معظم اشتركت وإذ االستحواذ، عملٌة على بآخر أو ما بشكل

 هذا عن تشرٌعاتها فً خرجت التً الدول موقؾ نبٌن ثم الفبات، لهذه التالً الجدول فً فسنعرض األشخاص،

 :اآلتً النحو على وذلك األشخاص، لهذه المفهوم

  االعضاء الدول فى المرتبطة باألشخاص التعرٌؾ: 7 رقم الجدول

 

 

 

 

 

 
   مكتوبا   االتفاق هذا كان سواء الفعلٌة السٌطرة أو االستحواذ بؽرض اتفاق بٌنهم ٌجمع ممن المستهدفة الشركة أو العرض مقدم من بكل المرتبطة األشخاص (:أ) الفبة 
 المالٌة والتجمعات والروابط واالتحادات والكٌانات االعتبارٌة واألشخاص الثانٌة، الدرجة حتى أقاربهم من وأي الطبٌعٌون األشخاص من كل وٌشمل. مكتوب ؼٌر أو

 من ٌعد كما واحدا ، شخصا   مالكها ٌكون أو اآلخر للطرؾ مباشر ؼٌر بطرٌق أو مباشرة مملوكة إحداها حصص أو أسهم ؼالبٌة تكون التً أكثر أو شخصٌن من المكونة
 .آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة الخاضعون األشخاص أٌضا   المرتبطة األشخاص

 

 .األحوال بحسب إدارتهم مجلس أعضاء أو( أ) الفبة فً إلٌهم المشار االعتبارٌة األشخاص مدٌرو (:ب) الفبة  **
 

 الشركة أو العرض مقدم لصالح سواء الشراء بعرض تتعلق فنٌة أو محاسبٌة او قانونٌة أو مالٌة استشارات ٌقدمون من وهم) المرتبطون المستشارون (:ج) الفبة  ***
 (.المرتبطة األشخاص من ألي أو البابعٌن للمساهمٌن أو بالعرض المستهدفة

 

 (***ج) الفبة (**ب) الفبة (أ) الفبة الدولة

       الكوٌت

       اإلمارات

     السعودٌة

       عمان

       فلسطٌن

       قطر

       مصر

      المؽرب
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 السعودٌة، ،تونس) لدول كان فقد السابقة، الربٌسٌة الثبلث الفبات من االستبٌان فً المشاركة الدول موقؾ عن وفضبل  

 :اآلتً النحو على وذلك، الشراء بعرض ترتبط التً األطراؾ عداد فً تدخل أخرى فبات( الكوٌت

 تونس: 

 بعرض المرتبطة األطراؾ بٌن تتم التً التحالفات تعرؾ تونس أن إلى االستبٌان نتٌجة تأشار

 بؽرض تم معنوٌة أو طبٌعٌة أشخاص بٌن اتفاق كل بؤنها وتعرفها العرض، مقدم بخبلؾ الشراء

 شركة تجاه واتباعها موحدة سٌاسة وضع أجل من احالتها أو ممارستها أو اقتراع حقوق اكتساب

 :قانونا   التحالؾ هذا وجود وٌفترض. عامة مساهمة

 وبٌنها وكبلبها، وبٌن وبٌنها العامٌن، مدٌرٌها وبٌن وبٌنها إدارتها مجلس وربٌس شركة بٌن 

  وفروعهم وأصولهم هإالء، كل قرناء وبٌن

 األولً الدرجة ؼاٌة إلى. 

 منها واحدة كل مسٌري وبٌن لها، التابعة والشركات قابضة شركة بٌن. 

 .األشخاص نفس أو الشخص لنفس التابعة الشركات بٌن

 السعودٌة: 

 ترتبط التً األطراؾ ضمن عالٌه، بالجدول الموضح( ج) الفبة إلى باإلضافة السعودٌة، اعتبرت

 أو رسمً بشكل سواء) تفاهم أو اتفاق بموجب الفعلً التعاون العرض، مقدم بخبلؾ الشراء بعرض

 على منهم أي استحواذ خبلل من شركة، على مسٌطرٌن ٌكونون بحٌث أشخاص بٌن( رسمً ؼٌر

 السٌطرة تعرٌؾ تم قد أنه إلى الشؤن هذا فً السعودٌة دولة إجابة أشارت كما.  الشركة تلك فً أسهم

 على القدرة أنها على وقواعدها المالٌة السوق هٌبة لوابح فً المستخدمة المصطلحات قابمة فً

 قرٌب مع مجتمعا   أو منفردا   مباشر، ؼٌر أو مباشر بشكل آخر، شخص قرارات أو أفعال على التؤثٌر

 :اآلتً من أي خبلل من تابع، أو

 شركة فً التصوٌت حقوق من أكثر أو% 30 تساوي نسبة امتبلك. 

 اإلداري الجهاز أعضاء من أكثر أو% 30 تعٌٌن حق 
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 الكوٌت: 

 األشخاص بؤنهم المتحالفة، األطراؾ ،2010 لسنة( 7) رقم للقانون التنفٌذٌة البلبحة تعرؾ :أوال  

 مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل – بالتعاون( كتابً أو شفهً بشكل) تفاهم أو اتفاق بموجب ٌقومون الذٌن

 استحواذ عرض نجاح إحباط أو مدرجة لشركة المتداولة األسهم من أكثر أو% 30 على للحصول –

 المتحالفة، األطراؾ حكم فً ٌعد التعرٌؾ، لهذا العام بالتطبٌق اإلخبلل ودون. مدرجة شركة على

 :العكس إثبات ٌتم لم ما اآلتٌة الحاالت

 هذه تعتبر التً الشركات إلى باإلضافة الزمٌلة وشركاتها مجموعتها وأعضاء األم الشركة 

 .البعض بعضها مع زمٌلتها الشركات

 وأقاربهم إدارتها مجلس أعضاء مع الشركة. 

 حقوق استخدم إذا ٌدٌرها التً الجماعً االستثمار أنظمة مع جماعً استثمار نظام مدٌر 

 .النظام بهذا الموجودة األسهم عن التصوٌت

 األسهم التصوٌتعن حقوق استخدم إذا المحافظ هذه عمبلء مع االستثمارٌة المحفظة مدٌر 

 .المحافظ هذه فً الموجودة

 التنفٌذٌة البلبحة من( التعرٌفات) االول الكتاب فً تعرٌفه تم الذي وهو: االستحواذ عملٌة مدٌر :ثانٌا  

 المحافظ إدارة نشاط لممارسة الهٌبة قبل من له مرخص شخص بؤنه، 2010 لسنة( 7) رقم للقانون

 .االستحواذ عملٌة فً بالمشاركة الراؼبٌن أسهم تجمٌع بؽرض االستثمارٌة

% 50 على تزٌد نسبة شخص بها لكتٌم حٌث الوصؾ هذا تكتسب التً وهً التابعة، الشركة :ثالثا  

 .علٌها الفعلٌة السٌطرة لدٌه ٌكون أو رأسمالها من

 

 . مرتبطةال األشخاص عاتك على تمع التً االلتزامات (ب 

 المراحل فً الشراء بعرض المرتبطة األطراؾ بها ٌلتزم أن ٌجب التً االلتزامات بعض هناك

 على المحافظة هً األولً طوابؾ، ثبلث إلى االلتزامات هذه تقسٌم تم وقد العرض، لسرٌان المختلفة

 فٌما الشراء، عرض محل المالٌة األوراق على عملٌات أٌة اجراء حظر والثانٌة، المعلومات، سرٌة

 .معٌنة بضوابط الشراء عرض محل المالٌة األوراق على التعامل جواز الثالثة، كانت

 محل المالٌة األوراق على عملٌات أٌة اجراء وحظر المعلومات، سرٌة على بالمحافظة ٌتعلق وفٌما

 اإلستبٌان فً المشاركة الدول باقً ألزمت فقد والمؽرب، تونس من كل فباستثناء الشراء عرض
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 وحظرت البٌانات، سرٌة على بالمحافظة أعبله، بالجدول الموضح النحو على( ج ب، أ،) الفبات

 مدٌر الكوٌتً القانونً التنظٌم ألزم كما. الشراء عرض محل المالٌة األوراق على عملٌات أٌة اجراء

 .كذلك به االستحواذ عملٌة

 .العرض فً المالٌة األوراق شراء ممابل تخص ضوابط .2

 من مبلؽا   العرض محل المالٌة لؤلوراق الشراء مقابل كان فإذا أنواع، ثبلثة إلى الشراء عرض مقابل ٌتنوع

 العرض مقدم فٌعرض بؤسهم، أسهم مبادلة مقابل الشراء عرض ٌكون وقد. نقدٌا   الشراء عرض كان النقود

 المحتملٌن البابعٌن إلى له مملوكة مالٌة أوراق ملكٌة بنقل التزامه مقابل العرض محل المالٌة األوراق شراء

 عن المباشر التنازل خبلل من المبادلة طرٌق عن التنازل ٌكون وقد. العرض محل المالٌة األوراق حملة من

 ٌكون أن فمإداه المختلط، العرض أما. جدٌدة بإصدارات اجراء اتخاذ خبلل من أو قابمة مالٌة أوراق أسهم

 .المبادلة عملٌة خبلل من ٌسدد الثمن من اآلخر والجزء نقدا ، ٌسدد منه جزء مختلطا ، الشراء مقابل

 المختلفة الجوانب تمثل فرعٌة موضوعات لثبلثة التطرق المالٌة، األوراق شراء مقابل عن الحدٌث وٌستتبع

 ومدي بدفعه، العرض مقدم ٌلتزم الذي السعر تحدٌد وضوابط تؤدٌته، الواجب المقابل نوع وهً، المقابل، لهذا

 :اآلتً النحو على وذلك العرض، سرٌان فترة أثناء النقصان أو بالزٌادة الشراء عرض سعر تعدٌل جواز

 :دفعه الواجب الممابل نوع (أ 

 

 األردن: 

 شراء جواز عدم من ،2002 لسنة( 76) رقم األردنً المالٌة األوراق قانون علٌه نص مما ٌُستنتج

 عن إال المصدرة المالٌة األوراق نم%( 40) على ٌزٌد ما تملك بهدؾ مبادلتها أو مالٌة أوراق

 خبلل من أو النقدي، الدفع طرٌقً ٌعرؾ األردنً القانونً النظام أن عام، تملك عرض طرٌق

 . الشراء لعرض مقابل سداد سبل كؤحد المبادلة،

 االمارات: 

 ٌلزم حاالت فثمة النقدي، بالعرض ٌتعلق ففٌما أسهم، مبادلة أو نقدٌا ، الشراء، عرض مقابل ٌكون قد

 :هً الحاالت وهذه نقدي، بعرض التقدٌم المستحوذة الجهة على معها

 فؤكثر%( 10) نسبة إلى ٌإدي ما بتملك بها المرتبطة والمجموعة المستحوذة الجهة قٌام حال .أ

 أو العرض، سرٌان فترة خبلل علٌها المستحوذ الشركة فً التصوٌت حقوق لها أسهم من
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 أٌهما االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن أو المحتمل بالعرض العلم على السابقة أشهر الستة خبلل

 .أسبق

 .ذلك بؽٌر المساهمٌن أقلٌة ٌرتض لم ما اإللزامً العرض حال فً .ب

 .لذلك ضرورة الهٌبة رأت إذا .ج

 أسهم مبادلة عرض تقدٌم المستحوذة الجهة على ٌجب فإنه المبادلة، بعرض التقدم لحاالت وبالنسبة

 المستهدفة الشركة فً تصوٌت حقوق لها أسهم من فؤكثر%( 10) نسبة إلى ٌإدي ما تملكها حال

 السابقة أشهر الثبلثة خبلل أو العرض، سرٌان فترة خبلل وذلك أسهم، مبادلة طرٌق عن باالستحواذ

 .أسبق أٌهما االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن أو المحتمل بالعرض العلم على

 تونس: 

 عمومٌا   عرضا   لبلقتناء العمومً العرض ٌكون أن المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب كذلك سمح

 فارق دفع مع لبلستبدال عرضا   العمومً العرض ٌكون وعندما. لبلستبدال عمومٌا   عرضا   أو للشراء

 قواعد أو للشراء العمومً العرض قواعد اما تكون تطبٌقها الواجب الخاصة القواعد فإن نقدا ، القٌمة

 خبلؾ المالٌة السوق هٌبة تر لم ما العارض رؼبة وحسب الحالة حسب لبلستبدال العمومً العرض

 . ذلك

 

 السعودٌة: 

 العرض أن اعتبرت اذ السداد، طرٌق واالستحواذ االندماج البحة من عشر الخامسة المادة نظمت

 اي أو) العارض قبل من نقدا   علٌها المعروض الشركة فً فبة أي من أسهم شراء حال فً نقدٌا   ٌكون

 لفترة السابقة شهرا   عشر األثنً خبلل أو العرض فترة خبلل( معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص

 ال نقدي ببدٌل مصحوبا   أو نقدا   األسهم من الفبة لتلك المقدم العرض ٌكون أن ٌجب هنا إذ العرض،

 خبلل الفبة تلك من لؤلسهم( معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص أي أو) العارض دفعه سعر أعلً عن ٌقل

 .لها السابقة شهرا   عشر األثنً خبلل أو العرض فترة

 المعروض الشركة لمساهمً أسهم إصدار ٌشمل نقدي ؼٌر عرض تقدٌم العارض ٌقدم أن ٌجوز كما

 :لآلتً وفقا   علٌها

 المعاملة علٌها المعروض الشركة فً ذاتها الفبة من المساهمٌن جمٌع العارض ٌعامل أن 

 .نفسها
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 علٌها المعروض الشركة فً للمساهمٌن عرضا   العارض تقدٌم حال فً أنه بالذكر، الجدٌر ومن

 تارٌخ فً المحدد للسهم السوقً السعر من% 20 على ٌزٌد بخصم العارض فً أسهم لتملك

 لم ما نقدا ، للمساهمٌن المستحق المبلػ من% 50 عن تقل ال نسبة العارض ٌدفع أن فٌجب العرض،

 .ذلك خبلؾ على علٌها المعروض والشركة العارض من كل إدارة مجلسا ٌتفق

 

  ُمانع: 

 مبادلة خبلل من أو نقدي مبلػ دفع إما الشراء عرض مقابل ٌكون أن السٌطرة البحة مشروع أجاز

 ٌقوم أن الملزم العرض فً العرض مقدم علً أوجب إذ الحالة، هذه فً النقدي الخٌار إتاحة مع أسهم

 متاحا   النقدي الخٌار ٌكون أن ٌجب مالٌة، ألوراق تبادل العرض تضمن حالة وفً نقدا ، المقابل بدفع

 .علٌه المعروض لمساهمً

 

 فلسطٌن: 

 عرض مقابل سداد سوي تؤدٌته الواجب المقابل بنوع ٌتعلق فٌما الفلسطٌنً القانونً النظام ٌتضمن لم

 أخرى الٌة بؤوراق العرض محل المالٌة األوراق مبادلة إمكانٌة ٌتٌح نص أي ٌرد لم إذ نقدا ، الشراء

 .الشؤن هذا فً أخرى دول تشرٌعات بها تسمح التً السداد اآللٌات كؤحد

 

 لطر: 

 أن نجد إذ أسهم، مبادلة الشراء، عرض مقابل ٌكون أن قطر دولة فً كذلك القانونً التنظٌم أجاز

 ٌتضمن العرض قٌمة سداد كان إذا) أن على تنص  واالندماج االستحواذ نظام من( 20) المادة

 ٌرفق أن ٌجب مدرجة، ؼٌر شركة العرض مقدم وكان ملكٌة، حصص أو مالٌة أوراق إصدار

 . الهٌبة علٌه توافق مستقل مقٌم عن صادر العرض لمقدم تقٌٌم العرض بمستند

 :اآلتٌة المعلومات التمٌٌم نتٌجة إلى إضافة العرض مستند ٌتضمن أن ٌجب كما

 .االنطباق حال فً مالٌة سنوات ثبلث آلخر الخسابر أو االرباح وصافً المبٌعات .أ

 .نشرها تم مراجعة مالٌة بٌانات آخر من المستخرجة والمطلوبات بالموجودات بٌان .ب

 .نشرها تم مدققة مالٌة بٌانات آخر من توافرها حال فً النقدٌة التدفقات .ج



137 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 بٌانات آخر بعد للشركة التجاري أو المالً المركز على تإثر التً الجوهرٌة التؽٌٌرات جمٌع .د

 .ذلك من أي حصول بعدم ٌفٌد بٌان أو نشرها، تم مدققة مالٌة

 هذه وأثر االخٌرة الثبلث السنوات خبلل علٌها طرأت تؽٌٌرات وأٌة المحاسبٌة السٌاسات .ه

 تتعلق المالٌة البٌانات على أخرى ربٌسٌة مبلحظات وأي المالٌة البٌانات علً التؽٌٌرات

 .البٌانات بتعدٌل

 .العلٌا إدارتها وبٌانات بؤسماء كشؾ .و

 .والتجارٌة المالٌة والتوقعات النشاط، طبٌعة .ز

 شركاته من أي أو العرض مقدم أبرمه جوهري، عقد لكل األساسٌة بالمحتوٌات ملخص .ح

 اإلعبلن لتارٌخ السابقة الثبلث السنوات خبلل للشركة، العادي النشاط إطار خارج التابعة

 عقد كل وشروط العبلقة ذات لبلطراؾ إٌضاحا   الملخص ٌتضمن أن على العرض، عن

 تم أو( له التابعة الشركات من أي أو) العرض مقدم دفعها مبالػ وأي وأحكامه، وتارٌخه

 (.عقد كل على بناء   له دفعها

 الكوٌت: 

 لسنة 7 رقم للقانون التنفٌذٌة لبلبحة( واالستحواذ االندماج) التاسع الكتاب من( 2-5-3) المادة جاءت

 : كاآلتً االلزامً االستحواذ عرض لسعر األدنى الحد بوضع وتعدٌبلتهما 2010

 السعرٌن من سعر ألعلى نقدٌا   عرضا   اإللزامً االستحواذ بموجب المقدم العرض ٌكون أن ٌجب

 :التالٌٌن

 الستة األشهر خبلل العرض محل للشركة البورصة فً الٌومً للسعر المرجح المتوسط -

 أو .السعر ذلك البورصة وتحتسب اإللزامً، االستحواذ عرض عن اإلفصاح لتارٌخ السابقة

 خبلل معه، متحالؾ أو له تابع شخص أي أو العرض مقدم قبل من مدفوع سعر أعلى -

 .اإللزامً االستحواذ عرض عن اإلفصاح لتارٌخ السابقة الستة األشهر

 ؼٌر االختٌاري االستحواذ عرض أن البلبحة أوضحت االختٌاري، االستحواذ عرضب ٌتعلق وفٌما

 أو فبة بؤي الخاصة األسهم جمٌع أو مدرجة شركة أسهم جمٌع لتملك الطلب أو المحاولة هو النقدي،

 أو له التابعة األطراؾ أو العرض مقدم ٌملكها التً األسهم بخبلؾ – مدرجة شركة ضمن فبات

 محل الشركة لمساهمً صادرة أسهم عن عبارة بمقابل وذلك -العرض تقدٌم تارٌخ فً معه المتحالفة

 نقدٌة نسبة عن عبارة بمقابل او أخرى، شركة أو العرض مقدمة الشركة مال رأس فً العرض
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 شركة أو العرض مقدمة الشركة مال رأس فً العرض محل الشركة لمساهمً صادرة أسهم ونسبة

 (.أخرى

 

 مصر: 

 إذ الشراء، لعرض تنفٌذا تؤدٌته ٌمكن مقابل من أكثر المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة أقرت

 المبادلة خبلل من ٌكون أن كذلك التنفٌذٌة البلبحة أجازت نقدي، المقابل، ٌكون أن االصل ٌكون بٌنما

 بطرٌق اإلجباري الشراء عرض كان إذا أنه على الشؤن هذا فً ونصت ،(بؤسهم أسهم مبادلة)

 المبادلة فً العرض محل مالٌةلا األوراق لمالكً الخٌار ٌتضمن أن وجب مختلطا   عرضا أو المبادلة

 .نقدا   الثمن على الحصول او

 اجراءات خبلل من إصدارها سٌتم أسهم مبادلة خبلل من الشراء عرض حالة فً أنه على نصت كما

 تلك إصدار على المعنٌة الشركة موافقة شرط علً معلقا   العرض ٌكون أن ٌجب المال، رأس زٌادة

 .الشراء عرض عن اإلعبلن عند واضحا   ذلك ٌكون وأن األسهم،

 تتضمن أن على المبادلة، معامل او الشراء، سعر المعلومات، مذكرة مشروع تضمن وجوب مع هذا

 تقدٌر بؤسس وافٌا   بٌانا   مختلط عرض خبلل من أو المبادلة بطرٌق الشراء عرض حالة فً المذكرة

 .السهم سعر وتقٌٌم الشراء، سعر

 المغرب: 

 عرض لتنفٌذ تؤدٌته ٌجوز الذي المقابل من المختلفة انواع الثبلثة المؽربً القانونً النظام ٌعرؾ

 المقابل ٌكون بؤن البورصة سوق فً العمومٌة بالعروض المتعلق الشرٌؾ الظهٌر اجاز إذ الشراء،

 . مختلطا   عرضا   ٌكون أن أو مبادلة، أو نقدي، أما العرض

 

 : العرض سعر تحدٌد ضوابط (ب 

 الركابز أحد ٌعدا اللذان العروض، تقدٌم فً والمساواة والعدالة الكاملة، الشفافٌة مبدأي من انطبلقا

 الحدٌث مقام فً اإلشارة تجدر فإنه عام، بشكل االستحواذ عروض فكرة علٌها تقوم التً الربٌسٌة

 أن االستبٌان نتابج واقع من تبٌن قد أنه بدفعه، العرض مقدم ٌلتزم الذي السعر تحدٌد ضوابط عن

 الشركة فً المالٌة األوراق لحاملً المقدم السعر ٌكون أن ٌجب أنه فً تشترك الدول جمٌع
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 لفبة المقدم للسعر مؽاٌر الشركة مساهمً من لفبة سعر تقدٌم ٌجوز ال أنه بمعنً واحدا ، المستهدفة،

 .منهم أخرى

 وقاموا للعرض استجابوا الذٌن المالٌة األوراق لحاملً الشراء عرض مقدم ٌدفعه الذي السعر وٌعتبر

 لحاملً األفضلٌة معاٌٌر أهم أحد هً تعد إذ البٌع، عملٌة فً العناصر أهم أحد المالٌة، أوراقهم ببٌع

 بالنسبة وكذلك عدمه، من بالبٌع قرار واتخاذ العرض قبول فً العرض، لهم الموجه المالٌة األوراق

 الصفقة إتمام فً سٌتحملها/سٌتكبدها التً التكلفة مقدار دوما   حساباته فً ٌضع إذ العرض، لمقدم

 تضع التشرٌعات أؼلب أن نجد لذا. المالٌة األوراق هذه على الحصول من المرجوة الفابدة ومدي

 استقرار على حفاظا   العرض، مقدم من المقدم المالٌة للورقة العادل السعر لتحدٌد معٌنة ضوابط

 . آخر بجان من المساهمٌن لمصالح وحماٌة جانب، من السوق

 فً لدٌها الوضع أن نجد االستبٌان، فً شاركت التً المختلفة العربٌة الدول تشرٌعات وباستعراض

 :اآلتً النحو على الشؤن هذا

 األردن: 

 أنه إال الشراء، عرض فً المقترح السعر لتحدٌد ضوابط األردنً القانونً النظام ٌتضمن لم كان إن

 التً المالٌة األوراق بٌع فً الراؼبٌن من أي إلى ٌدفع بؤن العرض، مقدم التزام على أكد قد

 .تمٌٌز دون المالٌة األوراق هذه بابعً من أي إلى دفعه سعر ألعلى مساوٌا   مبلؽا   ٌملكونها،

 

 اإلمارات: 

 العرض سعر ٌقـــل أن ٌجوز ال أنه الشراء، عرض سعر ٌخص فٌما االستحواذ البحة بمشروع جاء

 على السابقة شهرا   عشر اإلثنً خبلل السابق العرض فً المستحوذة الجهة دفعته سعر أعلى عن

 تقدٌم مقدمه على ٌحظر فإنه القرار، هذا ألحكام وفقا   عرض تقدٌم حالة وفً. المعنً العرض تقدٌم

 وجدت متى للهٌبة ٌجوز ذلك ومع األصلً، العرض لتقدٌم التالٌة الستة األشهر خبلل آخر عرض

 .المذكورة الحظر مدة خبلل جدٌد عرض بتقدٌم المستحوذة الجهة قٌام على توافق أن جدٌة أسبابا  

 تونس: 

 اقتناء فً المالٌة السوق هٌبة رخصت إذا فؤنه المالٌة األوراق لبورصة العام بالترتٌب جاء لما وفقا  

 دفع ضمان اجراء الً بالخضوع أو للشراء عمومً بعرض بالقٌام الطالبٌن تؤمر فؤنها النفوذ كتلة

 .الباقٌن المساهمٌن مصالح وباعتبار الحالة، حسب بالبورصة، المسجل السعر
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 تدوم أن ٌجب أنه على الشؤن هذا فً العام الترتٌب نص فقد بالبورصة، المسجل بالسعر ٌتعلق وفٌما

 وٌكون. بورصة حصة عشر خمسة عن تقل ال لمدة بالبورصة المسجل السعر دفع ضمان فترة

 بالبورصة المسجل السعر أو النفوذ كتلة لشراء المقتنً دفعه الذي السعر هو دفعه ٌجب الذي السعر

 هٌبة اتخاذ تارٌخ من بورصة حصة ثبلثٌن من أكثر الً تارٌخه ٌعود ال أن شرٌطة منه أرفع كان إذا

 (.السعر دفع ضمان اجراءات الً اللجوء لقرار المالٌة السوق

 

 السعودٌة: 

 بدفعه ٌلتزم الذي السعر تحدٌد ضوابط واالستحواذ  االندماج البحة من عشر الثانٌة المادة أوضحت

 :أنه على نصت إذ العرض، مقدم

 ذات المال رأس أسهم من فبة كل بشؤن المادة، هذه بموجب المقدم العرض ٌكون أن ٌجب  .أ

 أي أو) العارض دفعه سعر أعلً عن ٌقل ال ببدٌل مصحوبا   ٌكون أن أو نقدا   العبلقة،

 السابقة شهرا   عشر األثنً خبلل نفسها الفبة من أسهم مقابل( معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص

 التً الحاالت فً الهٌبة استشارة وٌجب. نفسها العرض فترة وخبلل العرض، فترة لبداٌة

 .المال رأس أسهم من واحدة فبة من أكثر وجود علً تنطوي

 الفقرة فً للمحدد طبقا   معٌنة حالة فً سعر أعلً تطبٌق عدم وجوب العارض رأي إذا .ب

 .المعدل السعر بشؤن مناسبا   تراه ما التخاذ للهٌبة التقدم علٌه فٌجب السابقة،

 األسهم لشراء عرض تقدٌم المادة هذه بموجب العارض إلزام األحوال من حال بؤي ٌجوز ال .ج

( معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص أي أو) العارض دفعه سعر أعلً علً ٌزٌد بسعر المتبقٌة

 الصادر االمر لتارٌخ السابقة شهرا   عشر األثنً خبلل المعنٌة الشركة أسهم من أي لشراء

 .الهٌبة مجلس عن

 
 

 ُعمان: 

 عن ٌقل ال مبلؽا   كمقابل، ٌقدم أن العرض مقدم على أٌضا   العمانٌة، السٌطرة البحة مشروع أوجب

 شخص أي أو العرض مقدم كان وإذا. العرض فترة بدء قبل أشهر ستة فترة خبلل سعر أعلً

 المعروض فً تصوٌت حق لها أسهم أي شراء على وافق أو بشراء قام قد معه باإلتفاق ٌتصرؾ

 أن العرض مقدم فعلً العرض، وثٌقة فً الوارد المقابل من أعلً بمقابل العرض فترة خبلل علٌه



141 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 او قام التً التصوٌت ألسهم سعر أعلً من أقل ٌكون ال بحٌث السٌطرة عرض مقابل بزٌادة ٌقوم

 .شرابها على وافق أو بشرابها معه باإلتفاق ٌتصرؾ الذي الشخص

 فلسطٌن: 

 عن الصادرة التعلٌمات أشارت فقد بدفعه، العرض مقدم ٌلتزم الذي السعر تحدٌد ضوابط ٌخص فٌما

 التقرٌر ٌتضمن أن ٌجب أنه إلى 2008 عام فً الفلسطٌنٌة المال رأس سوق هٌبة إدارة مجلس

 العام العرض تنفٌذ الشخص ٌنوي الذي السعر العام، العرض على الموافقة بطب الهٌبة الً المقدم

 ٌحدد أن دون التداول، جلسة خبلل رفعه ٌمكن مبدبً سعر هو السعر هذا أن الً اإلشارة مع علٌه

 .العرض محل المالٌة األوراق لشراء بطلب تقدمه عند بها االلتزام الطلب لمقدم ٌمكن أخرى ضوابط

 لطر: 

 عن االجباري العرض ٌقل ان ٌجوز ال أنه على  واالندماج االستحواذ نظام من( 35) المادة نصت

 السابقة شهرا عشر االثنً خبلل سابق عرض فً بالتحالؾ أو بمفرده العرض مقدم دفعه سعر اعلً

 .المعنً العرض على

 الكوٌت: 

 العرض مقدم على ٌجب الذي السعر لتحدٌد ضابطٌن هناك أن نجد الكوٌت فً الوضع بمطالعة

 نصت قد واالستحواذ  باالندماج الخاص التاسع الكتاب من( 3-5-3) المادة أن نجد إذ به، االلتزام

 من سعر ألعلً نقدٌا   عرضا   االلزامً االستحواذ بموجب المقدم العرض ٌكون أن ٌجب»: أنه على

 :التالٌٌن السعرٌن

 الستة األشهر خبلل العرض محل للشركة البورصة فً الٌومً للسعر المرجح المتوسط .أ

  أو. السعر ذلك البورصة وتحتسب اإللزامً، االستحواذ عرض عن اإلفصاح لتارٌخ السابقة

 خبلل معه، متحالؾ أو له تابع شخص أي أو العرض مقدم قبل من مدفوع سعر أعلً .ب

 .«اإللزامً االستحواذ عرض عن اإلفصاح لتارٌخ السابقة الستة األشهر

 

 مصر: 

 ٌلتزم أن ٌجب الذي السعر تحدٌد ضابط المصري المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة وضعت

 المرتبطة األشخاص أحد أو العرض مقدم دفعه سعر أعلى عن ٌقل أن ٌجوز ال بؤنه العرض، مقدم به

 . المعنً الشراء عرض تقدٌم على السابقة شهرا   عشر األثنً خبلل سابق شراء عرض فً
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 المغرب: 

 مبلبمة تقٌٌم طرق وفق المؽرب فً الشراء لعروض بالنسبة المقاٌضة تكافإ أو ثمن ٌحدد أن ٌجب

 ودقٌقة معروفة المذكورة الطرق فً المستعملة المقاٌٌس تكون أن وٌجب اعتٌادٌة، بصورة ومعتمدة

 فٌه ٌراعً المقصودة للشركة ومشروع عادل تقٌٌم من تمكن وأن ومتعددة أهمٌة وذات وموضوعٌة

 .المعامبلت فً األمانة ومتطلبات السوق سٌر لحسن العامة المصلحة من كل

 .العرض سعر تعدٌل ضوابط (ج 

 فمن عدمه، من الشراء عرض سعر تعدٌل جواز مدي فً العربٌة الدول تشرٌعات موقؾ اختلؾ

 سعر تعدٌل تجٌز دول ثمانً أن تبٌن االستبٌان فً المشاركة الدول على إجراإه تم الذي المسح واقع

 تونس، مصر، قطر، السعودٌة، االمارات، األردن، الكوٌت،) هً الدول وهذه ، الشراء عرض

 :اآلتً البٌانً للرسم وفقا   وذلك ،(وفلسطٌن عمان،) من كل بذلك تسمح لم بٌنما(. المؽرب

 

 

 

 على وذلك ذلك، أجازت التً الدول تنظٌمات فً الشراء عرض سعر تعدٌل ضوابط ٌلً فٌما وسنبٌن

 :اآلتً النحو

 ٌجوز

 ال ٌجوز

 اإلمارات -األردن 
 
 

 السعودية -تونس 
 
 

 الكويت -قطر 
 
 

 المغرب - مصر

 ُعمان
 
 

 فلسطين

 فى اندول االعضاءتعدٌم عرض انشراء إمكانٍة : 6انرسم انبٍانً رقم 
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 األردن: 

 إجراءات بشؤن 2007 لسنة( 372) رقم األردنٌة المالٌة األوراق هٌبة مفوضً مجلس قرار أقر

 السعر أن على نص إذ العرض، تنفٌذ أثناء الشراء عرض سعر تعدٌل جواز العام التملك عرض

 من ٌتم التً التداول جلسة خبلل رفعه ٌمكن مبدبً، سعر هو علٌه، العملٌة تنفٌذ الشخص ٌنوي الذي

 .الطلب مقدم الشخص قبل من العام التماك عرض خبللها

 تونس: 

 ٌحسن أن للشراء، العمومً العرض لصاحب المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب أجاز

 المضبوطة الجدٌدة باآلجال اإلقتضاء، وعند الجدٌدة بالشروط العموم إعبلم وٌقع. عرضه بنود فً

 .المالٌة السوق هٌبة عن ٌصدر ببلغ بواسطة للعرض

 السعودٌة: 

 دفعه سعر أعلً عن ٌقل ال للعرض النقدي المقابل ٌكون ان ٌجب السعودي، القانونً للنظام وفقا  

 شهرا   عشر األثنً خبلل نفسها الفبة من أسهم مقابل( معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص أي أو) العارض

 المشار النحو على سعر، أعلً تطبٌق عدم وجوب العارض رأي وإذا العرض، فترة لبداٌة السابقة

 .المعدل السعر بشؤن مناسبا   تراه ما التخاذ للهٌبة التقدم علٌه فٌجب إلٌه،

 فلسطٌن: 

 العرض ومتطلبات أحكام بخصوص 2009 لسنة( 3) رقم الفلسطٌنٌة المال سوق هٌبة قرار أجاز

 قبل ما مرحلة من األخٌرة الدقٌقة فً السعر رفع العرض، تنفٌذ ٌنوي الذ للشخص أجاز العام،

 السعر تعدٌل ،2008 لسنة( 5) رقم الهٌبة تعلٌمات أجاز كما العام، العرض تنفٌذ سبٌل فً االفتتاح

 . العام العرض خبللها من تم التً التداول جلسة خبلل العرض

 لطر: 

 شروط فً تعدٌل بؤي الهٌبة إخطار المدرجة الشركة على القطري  واالندماج االستحواذ نظام أوجب

 بتعدٌل للمساهمٌن اإلفصاح كذلك علٌها أوجبت كما حدوثه، فور علٌه موافقتها إلبداء العرض،

 مع االصلً، للعرض استجابوا الذٌن المساهمٌن ذلك فً بما الهٌبة من قبوله حالة فً العرض شروط

 سحب التعدٌل، على موافقتهم عدم حال فً األصلً، العرض محل المالٌة األوراق مالكً منح

 .سرٌانه فترة انتهاء قبل العرض، على موافقتهم
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 الكوٌت: 

 معه متحالؾ أو له تابع شخص أي أو العرض، مقدم على الكوٌتً واالستحواذ  االندماج كتاب أوجب

 خبلل العرض سعر من أعلى بسعر العرض محل الشركة فً أسهم بشراء قام إذا عرضه قٌمة بزٌادة

 علٌه وٌجب الفترة، تلك خبلل تملكها التً لؤلسهم مدفوع سعر أعلً عن ٌقل ال بما العرض، فترة

 تم التً األسهم عدد على اإلفصاح ٌنص وأن العرض، تعدٌل سٌتم أنه الشراء بعد مباشرة اإلفصاح

 .لذلك المدفوع والسعر شراإها

 مصر: 

 وذلك الشراء، عرض سعر تعدٌل إمكانٌة المصري المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة أجازت

 لقبول ٌشترط أنه على األصلً، العرض سرٌان فترة انتهاء تارٌخ على أٌام خمسة انتهاء قبل

 .بالعرض المستهدفة المالٌة األوراق مالكً لصالح ٌكون أن التعدٌل،

 المغرب: 

 عرض مدة خبلل معهم باتفاق ٌتصرؾ الذٌن األشخاص االقتضاء وعند المبادر قٌام على ٌترتب

 العرض، ثمن على ٌزٌد ثمن مقابل المقصودة الشركة لسندات السوق فً بشرابهم للشراء عمومً

 .السوق فً المبادر ثمن مستوي إلى للشراء العمومً العرض سعر رفع

 .الشراء بعرض الواردة البنود تعدٌل إمكانٌة تخص ضوابط .3

 هناك تكون قد أنه إال منه، المقدم الشراء عرض تتضمنها التً بالبنود ٌلتزم العرض مقدم أن المقرر من

 ٌلً فٌما ونستعرض. العرض هذا فً الواردة البنود من أي   تعدٌل إمكانٌة تستدعً قد التً الحاالت بعض

 التعدٌل، هذا مثل حدوث إلمكانٌة تتطلبها قد التً والضوابط األمر، هذ من العربٌة الدول تشرٌعات موقؾ

 :اآلتً النحو على وذلك

 

 األردن: 

 التقرٌر ٌتضمنها التً البنود تعدٌل إمكان تخص أحكام أي األردنً القانونً التنظٌم ٌتضمن لم

 أثناء الشراء عرض سعر تعدٌل جواز سوي العام، العرض على الموافقة بطلب المرفق اإلفصاحً

 عرض سعر تعدٌل ضوابط عن الحدٌث عند إلٌه اإلشارة تم الذي النحو على وذلك العرض، تنفٌذ

 .الشراء
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 االمارات: 

 إذ الشراء، عرض تعدٌل إلمكانٌة الضوابط بعض كذلك، اإلمارتً، االستحواذ البحة مشروع وضع

 الــ الٌوم تتجاوز ال مدة خبلل الهٌبة، قبل من علٌه الموافق العرض تعدٌل البلبحة، مشروع أجاز

 :اآلتٌة الحاالت فً باالستحواذ المستهدفة الشركة قبل من تسلُّمه تارٌخ من( 46)

 قبل من االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن بعد باالستحواذ المستهدفة الشركة أسهم شراء تم إذا .أ

 .العرض سعر من أعلى بسعر بها المرتبطة والمجموعة المستحوذة الجهة

 .العرض سعر زٌادة المستحوذة الجهة رؼبت إذا .ب

 الشركة مساهمً قبول فً تتحقق أن ٌجب التً بالنسبة ٌتعلق التملك عرض تعدٌل كان إذا .ج

 بالنسب اإلخبلل دون تخفٌضها أو زٌادتها ٌمكن بحٌث للعرض، باالستحواذ المستهدفة

 .القرار هذا أحكام فً المحددة

 :ٌلً ما العرض لتعدٌل وٌُشترط

 .التعدٌل على الهٌبة موافقة على الحصول .أ

 المستهدفة الشركة تسلُّم تارٌخ من( 46) الــ الٌوم تتجاوز ال مدة خبلل التعدٌل ٌتم أن .ب

 لم ما سرٌانه، مدة تجاوز العرض التعدٌل على ٌترتب ال أن شرٌطة العرض، باالستحواذ

 . ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر

 .المالٌة األوراق مالكً لصالح العرض تعدٌل ٌكون أن .ج

 .التعدٌل قبل تمت التً العرض قبول طلبات على التعدٌل أحكام سرٌان .د

 المستحوذة للجهة ٌجوز فبل علٌها؛ المنصوص التعدٌل مدة وانتهت أسهم بمبادلة العرض كان وإذا

 خطط أو األصول تقٌٌم أو األرباح أو التشؽٌلٌة النتابج أو األرباح توزٌعات عن إعبلنات بنشر

 قواعد أو القانون بموجب مطلوبة اإلعبلنات هذه كانت إذا إال المتوقعة، أو الحالٌة األرباح توزٌعات

 .الهٌبة موافقة على الحصول وبعد السوق فً واإلفصاح اإلدراج

 تونس: 

 الشراء، عرض شروط بتعدٌل ٌتعلق فٌما الدول، بقٌة فً متبع هو عما قلٌبل   تونس فً الوضع ٌختلؾ

 المالٌة السوق هٌبة طلب على بناء   المالٌة األوراق لبورصة العام بالترتٌب جاء لما وفقا   التعدٌل، ٌتم إذ

 :اآلتً قبول ٌمكن ال أنه لها تبٌن إذا المشروع، فً النظر بإعادة
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 القٌمة لتقدٌر الموضوعٌة المقاٌٌس الً بالنظر المقترحٌن االستبدال ضارب او السعر .أ

 .المقصودة الشركة خصابص الً وبالنظر عادة المعتمدة

 .قابما   ٌضل كً للعرض استجابة تقدٌمه ٌجب الذي المالٌة لؤلوراق االدنً العدد .ب

 .استبدالها المقترح المالٌة األوراق سوق وضعٌة وخصابص طبٌعة .ج

 

 السعودٌة : 

 فٌها ٌتمكن لم التً الحالة ٌخص فٌما الشراء عرض تعدٌل واالستحواذ  االندماج البحة أجازت

 البلبحة سمحت إذ لئلستحواذ، الزمنً بالجدول االلتزام من علٌها المعروض الشركة أو العارض

 . التعدٌل على الهٌبة موافقة أخذ بعد الزمنً الجدول بتعدٌل

 ُعمان: 

 تعدٌل حال فً العرض مقدم ألزم وقد السٌطرة، عرض تعدٌل عمان فً السٌطرة البحة مشروع سمح

 :باآلتً القٌام العرض،

 .للسوق واإلفصاح صحفً إعبلن فً للجمهور التعدٌل هذا عن ٌعلن أن .أ

 بما علٌها المعروض مساهمً ولكافة للهٌبة المعدل السٌطرة بعرض خطٌا ، إشعارا   ٌقدم أن .ب

 .األصلً السٌطرة عرض قبلوا الذٌن المساهمٌن ذلك فً

( ٌوم 14) ٌوما   عشر أربعة عن ٌقل ال بما للقبول مفتوحا   السٌطرة عرض على ٌبقً أن .ج

 .السابق البند بموجب المعدل السٌطرة بعرض الكتابً اإلشعار تقدٌم تارٌخ من أخرى

 إعبلن أي فً المعدل السٌطرة لعرض التالً اإلؼبلق تارٌخ ٌحدد أن العرض مقدم علً أوجب كما

 واألربعٌن السادس الٌوم بعد االستحواذ عرض تعدٌل علٌه وحظر. السٌطرة عرض لقبول تمدٌد

 بعد منافس عرض سٌطرة تقدٌم ٌجوز وال علٌه للمعروض العرض وثٌقة إرسال تارٌخ من( 46)

 .المادة هذه انقضاء

 فلسطٌن: 

 المال رأس سوق هٌبة عن الصادرة التعلٌمات من أي أو الفلسطٌنً المالٌة األوراق بقانون ٌرد لم

 أحكام بشؤن 2009 لسنة( 3) رقم عنها الصادر القرار أو ،2008 لسنة( 5) رقم الفلسطٌنً

 بطلب المرفق التقرٌر ٌتضمنها التً البنود تعدٌل إمكان تخص ضوابط العام العرض ومتطلبات
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 على السابقة المرحلة فً سواء الشراء عرض سعر تعدٌل جواز سوي العام، العرض على الموافقة

 .الثانً الفرع من ثالثا   البند فً إلٌه اإلشارة تم الذي النحو على وذلك سرٌانه أثناء أو العرض، تنفٌذ

 لطر: 

 :فإنه ، واالندماج االستحواذ البحة من( 27) المادة نصت لما وفقا  

 علٌه موافقتها إلبداء العرض شروط فً تعدٌل بؤي الهٌبة إخطار المدرجة الشركة على ٌجب .أ

 من االخٌرة بعةالس األٌام خبلل العرض شروط على تعدٌل أي اجراء ٌجوز وال حدوثه، فور

 .األصلً العرض سرٌان فترة انتهاء تارٌخ

 الهٌبة من قبوله حالة فً العرض شروط بتعدٌل للمساهمٌن اإلفصاح المدرجة الشركة على .ب

 .االصلً للعرض استجابوا الذٌن المساهمٌن ذلك فً بما

 .ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر مالم العرض سرٌان اجل مد التعدٌل نشر على ٌترتب ال .ج

 .اٌام اربعة عن التعدٌل نشر بعد العرض سرٌان مدة تقل ان ٌجوز ال .د

 التعدٌل على موافقتهم عدم حالة فً االصلً العرض محل المالٌة األوراق لمالكً ٌجوز .ه

 .العرض سرٌان فترة انتهاء قبل العرض على موافقتهم سحب

 .المعدلة القٌمة فً الحق االصلً العرض قبلوا الذٌن المالٌة األوراق مالكً لجمٌع ٌكون .و

 

 الكوٌت: 

 فً التعدٌل بطلب ٌتقدم أن على عرضه تعدٌل إمكانٌة العرض لمقدم واالستحواذ  االندماج كتاب أتاح

 حال فً وذلك العرض، محل الشركة أسهم تجمٌع فترة انتهاء تارٌخ من عمل أٌام خمسة أقصاه موعد

 التعدٌل ٌكون أن بشرط العرض، مستند فً المذكورة العملٌة إتمام شروط من شرط بتعدٌل الرؼبة

 :التالٌة اإلجراءات اتباع وبشرط المساهمٌن، لصالح

 أن على االستحواذ، عرض لتعدٌل للهٌبة مسبب طلب بتقدٌم االستحواذ عرض مقدم ٌقوم .أ

 قبل العرض مستند نشر ٌجوز ال بؤنه علما   بالطلب، مرفقا   المعدل العرض مستند ٌكون

 .علٌه الهٌبة موافقة

 الهٌبة تصدر أن على عمل، أٌام عشرة لمدة االستحواذ عملٌة تنفٌذ إجراءات إٌقاؾ ٌتم .ب

 .المدة هذه خبلل المعدل العرض مستند على موافقتها
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 مدٌر محفظة فً التجمٌع باب فتح ٌعاد المعدل، العرض مستند على الهٌبة موافقة حال فً .ج

 لم لو حتى االستحواذ فً بالمشاركة الراؼبٌن أسهم تجمٌع ٌتم أن على االستحواذ، عملٌة

 أٌة عن فورا   باإلفراج االستحواذ عملٌة مدٌر وٌلتزم. السابقة التجمٌع عملٌة فً ٌشاركوا

 فً المشاركة عن بالتراجع والراؼبٌن السابقة، التجمٌع عملٌة فً للمشاركٌن تابعة أسهم

 .االستحواذ عرض مستند تعدٌل بعد االستحواذ،

 تنفٌذ إجراءات استكمال العرض مقدم فعلً العرض، مستند تعدٌل الهٌبة رفض حالة فً .د

 الهٌبة إلعبلن التالً الٌوم من اعتبارا   وذلك األصلً، العرض لمستند وفقا   االستحواذ عملٌة

 .المعدل العرض لمستند رفضها
 

 مصر: 

 لتعدٌل البلزمة الضوابط بتحدٌد المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة من( 344) المادة عنٌت

 شروط تعدٌل الهٌبة، موافقة علً الحصول بعد العرض، لمقدم أجازت إذ الشراء، عرض شروط

 أن علً االصلً، العرض سرٌان فترة انتهاء تارٌخ علً اٌام خمسة قبل وذلك الشراء عرض اعبلن

 التعدٌل ٌكون أن التعدٌل لقبول وٌشترط االصلً، العرض إلعبلن المقررة االجراءات ذلك فً ٌتبع

 سرٌان أجل مد التعدٌل نشر علً ٌترتب وال الشراء، بعرض المستهدفة المالٌة األوراق مالكً لصالح

 مالكً مصالح لحماٌة ضرورٌة تراها التً للمبررات وفقا   ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر لم ما العرض

 الشراء عرض سرٌان مدة تقل ان ٌجوز وال. السوق واستقرار الشراء عرض محل المالٌة األوراق

 .ٌومٌن عن التعدٌل نشر بعد

 المغرب: 

 الذي االجراء وهً ،«المزاٌدة» خبلل من العروض، تعدٌل المؽربً العمومٌة العروض نظام ٌعرؾ

 السندات طبٌعة أو الثمن بتؽٌٌر وذلك عرضه، مضمون تحسٌن من العمومً بالعرض المبادر ٌمكن

 القٌم مجلس لدي ٌودع أن مزاٌدة اجراء فً الراؼب المبادر على وٌجب. اآلداء إجراءات أو كمٌتها أو

 أٌام بخمسة العرض هذا مدة انتهاء قبل وذلك األول، عرضه على إدخالها المقترح التؽٌٌرات المنقولة

 خبلل المذكور المزاٌدة مشروع قبول إمكانٌة فً المنقولة القٌم مجلس وٌنظر. البورصة عمل أٌام من

 .المشروع إٌداع تارٌخ من ابتداء   للبورصة كذلك عمل أٌام خمسة
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 .الشراء عرض عن العدول أو سحب إمكانٌة تخص ضوابط .4

 بعض أجازت قد أنه إال سرٌانه، فترة طوال عنه العدول أو سحبه العرض، لمقدم ٌجوز ال أنه األصل كان إذا

 ؼٌر العدول، أو السحب طلب عد وإال بها، االلتزام ٌجب معٌنة لضوابط وفقا   ذلك، العربٌة الدول تشرٌعات

 العدول او لعرضه، العرض، مقدم سحب جواز بمدي الخاص السإال على الدول إجابات وبمطالعة. مقبول

 ذلك تجز لم بٌنما ،(مصر قطر، عمان، اإلمارات، الكوٌت،) وهً ذلك، تجٌز دول خمس أن نجد عنه،

 ونبٌن ،(المؽرب تونس، فلسطٌن، السعودٌة، األردن،) وهً االستبٌان، فً المشاركة األخرى دول الخمس

 عنه، العدول أو الشراء عرض سحب تجٌز التً الدول تشرٌعات وتتطلبها تضعها التً الضوابط ٌلً فٌما

 :اآلتً النحو على وذلك

 االعضاء الدول فى الشراء عرض عن العدول أو سحب إمكانٌة: 7 رلم البٌانً الرسم

 

 

 اإلمارات: 

 مقدم سحب خٌار أجاز إذ المقدم العرض سحب إمكانٌة حسبانه، فً االستحواذ، قرار مشروع وضع

 :اآلتٌة الضوابط اتباع بعد ولكن لعرضه، العرض،

 إال االستحواذ نٌة عن اإلعبلن بعد العرض عن العدول أو سحب المستحوذة للجهة ٌجوز ال .أ

 . الهٌبة موافقة بعد

 ٌجوز

 ال ٌجوز

 اإلمارات
 
 

 ُعمان
 
 

 قطر 
 
 

 الكويت
 
 

 مصر

 األردن
 
 

 تونس
 
 

 السعودية
 
 

 فلسطين
 
 

 المغرب



150 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 هذه تتحقق ولم الشروط بعض للعرض اإلعبلن تضمن إذا العرض سحب المستحوذة للجهة .ب

 .الشروط

 .الهٌبة قبل من علٌه موافق منافس عرض تقدٌم تم إذا العرض سحب المستحوذة للجهة .ج

 بسبب العرض مدة انتهت قد كان أو العرض بسحب لها سُمح قد المستحوذة الجهة كانت إذا .د

 سبب لتوضٌح إعبلن نشر المستحوذة الجهة على فإن به، المرتبطة الشروط تحقق عدم

 .سرٌانه مدة انتهاء أو العرض سحب
 

 ُعمان: 

 عدم أو مدته انقضاء أو العرض سحب حالة فً القٌود بعض العمانً السٌطرة البحة مشروع وضع

 عرض ٌسحب أن معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص أي أو العرض مقدم علً المشروع حظر إذ نجاحه،

 عرض سحب حالة فً انه على المشروع نص كما. الهٌبة من مسبقة خطٌة موافقة دون السٌطرة

 سحب عن اإلعبلن تارٌخ من شهرا   عشر اثنً خبلل ٌجوز ال فشل، أو مدته انقضت او السٌطرة،

 الذٌن األشخاص وجمٌع العرض مقدم ٌقوم أن نجاحه عدم أو مدته انقضاء أو السٌطرة عرض

 :ٌلً بما العرض مقدم مع باالتفاق ٌتصرفون

 عرض ضمن كانت والتً التصوٌت ذات المالٌة األوراق فبة ذات على سٌطرة عرض تقدٌم .أ

 .السابق السٌطرة

 تقدٌم العرض مقدم علً ٌتعٌن كان إذا علٌه للمعروض تصوٌت أسهم أي على الحصول .ب

 .إلزامً شراء عرض

 الهٌبة تزوٌد العرض، مقدم مع باالتفاق ٌتصرفون الذٌن األشخاص وجمٌع العرض مقدم وعلً

 العرض مقدم مع باالتفاق ٌتصرفون الذٌن واألشخاص العرض مقدم من استحواذ أي بتفاصٌل شهرٌا  

 علٌه للمعروض أسهم أي على الحصول فً الخٌار ذلك فً بما علٌه، للمعروض تصوٌت أسهم ألي

 .فشله أو مدته انقضاء أو االستحواذ عرض سحب عن اإلعبلن تارٌخ من شهرا   عشر أثنً لمدة

 لطر: 

 فترة أثناء عنه العدول أو المقدم الشراء عرض سحب القطري،  واالندماج االستحواذ نظام أقر

 إمكانٌة حظر كما. الهٌبة موافقة وبعد جوهري حدث تحقق حالة فً إال ذلك ٌجز لم أنه إال سرٌانه،

 بتقدٌم الهٌبة تسمح لم ما العدول، أو السحب تارٌخ من أشهر ستة مضً بعد إال جدٌد عرض تقدٌم

 .الهٌبة تقبلها ومبررة جدٌة ألسباب الحظر مدة خبلل جدٌد عرض
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 الكوٌت: 

 عرض من العرض مقدم انسحاب على موافقتها تصدر أن للهٌبة واالستحواذ،  االندماج كتاب سمح

 :التالٌة الحاالت فً اإلختٌاري، االستحواذ

 .االولً اإلتفاق عن اإلفصاح بعد جوهري حدث تحقق .أ

 .الصفقة إتمام شروط من شرط بؤي اإلخبلل .ب

 .العرض مستند بموجب علٌها االستحواذ المزمع األسهم نسبة تجمٌع تعذر .ج

 .الهٌبة تقررها أخرى حاالت أي .د

 

 مصر: 

 أو عرضه سحب العرض، مدمق على المصري، المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة حظرت

. الهٌبة ربٌس موافقة وبعد ضار، جوهري حدث تحقق حالة فً إال سرٌانه، فترة أثناء عنه العدول

 السحب تارٌخ من أشهر ستة مضً بعد إال جدٌد شراء بعرض التقدم العرض مقدم علً حظرت كما

 عرض حالة فً العدول أو السحب تارٌخ من شهرا   عشر أثنً إلى المدة هذه تمتد أن على العدول، أو

 .تقدرها جدٌة ألسباب الحظر مدة خبلل جدٌد عرض بتقدٌم الهٌبة تصرح لم ما اإلجباري، الشراء

 .المنافسة الشراء عروض تخص ضوابط .5

 أو طرؾ أي به ٌتقدم الذي العرض ذلك هو المنافس، االستحواذ عرض أو المنافس الشراء بعرض ٌقصد

 االستبٌان، فً المشاركة الدول أجوبة واقع من وٌبٌن. األصلً االستحواذ أو الشراء عرض بخبلؾ أطراؾ

 تنظم األخرى، الثمانٌة الدول فإن المنافسة، الشراء عروض ٌنظما لم اللتان فلسطٌن األردن، باستثناء أنه

 تقدٌم إلمكانٌة الدول هذه وتشترطه تتطلبه ما ٌلً فٌما ونبٌن العروض، من األنواع هذه القانونٌة أنظمتها

 :اآلتً النحو على وذلك األصلٌة، العروض علً العروض هذه مثل تؤثٌر ومدي منافسة، شراء عروض

 اإلمارات: 

 لقبول واشترط منافس، عرض مشروع نٌة عن اإلعبلن اإلمارتً، االستحواذ البحة مشروع سمح

 العرض ت س لُّم تارٌخ من( 53) الــ الٌوم أقصاها مدة خبلل النٌّة عن اإلعبلن ٌتم أن المشروع، هذا

 الشركة فً المالٌة األوراق لمالكً أفضل ٌكون وأن باالستحواذ، المستهدفة الشركة قبل من األصلً

 حاالت ُحددت وقد. األحوال بحسب السابق المنافس أو األصلً العرض من باالستحواذ المستهدفة

 :اآلتً فً تتمثل المنافس، العرض مشروع على الهٌبة توافق حتى الحصر، سبٌل على معٌنة
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 المالٌة األوراق مالكً لمصلحة المقترحة الشروط فً جوهرٌا   تعدٌبل   العرض تضمن إذا .أ

 .أعلى سعرا   ٌتضمن لم ولو العرض محل

 أال شرٌطة باالستحواذ المستهدفة الشركة قبل من به موصى المنافس العرض كان حال فً .ب

 .المنافس العرض مقدمة الجهة مدٌري/ إدارة مجلس بؤعضاء صلة أي لها ٌكون

 سرٌان مدة وتمتد جدٌدة، سرٌانه مدة احتساب ٌبدأ المنافس؛ العرض على الهٌبة موافقة حال وفً

 .المنافس العرض سرٌان مدة لذات تبعا   األصلً العرض

 العروض تعدٌل لمهلة األخٌر الٌوم( 46)الــ الٌوم وبلوؼها العروض بٌن المنافسة استمرار حال فً

 إلنهاء أخرى أٌام خمسة بواقع أقصى حدا   تشترط أن للهٌبة جاز المنافس؛ العرض سرٌان مدة من

 .األفضل العرض تنفٌذ بعدها ٌتم العروض،

 تونس: 

 لعرض منافس عمومً عرض تقدٌم إمكانٌة المالٌة، األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب أجاز

 االقل على عمل اٌام 5 قبل ٌودع أن بشرط تقبله أن ٌمكن التً المالٌة السوق هٌبة إلى افتتاحه وقع

 والعروض المنافسة للشراء العمومٌة العروض تحرر أن وٌجب(. السابق العرض اختتام تارٌخ من

 وذلك مزاٌدة آخر أو عرض آخر فً المذكور السعر من% 2 بنسبة االقل على أرفع بسعر المزاٌدة

. السابقة المزاٌدة أو للشراء العمومً بالعرض المقصودة الشركة أوراق من مالٌة ورقة لكل بالنسبة

 جاء ما األقل على ٌساوي المالٌة األوراق من بعدد المزاٌد أو المنافس العرض ٌتعلق أن وٌجب

 مزاٌد عرض أو منافس للشراء عمومً عرض بقبول التصرٌح ٌمكن انه ؼٌر. له السابق بالعرض

 األدنى العدد شرط بإلؽاء المزاٌد او المنافس العرض صاحب التزم إذا السعر فً الترفٌع دون

 من األقل على% 10 نسبة اقتناء اقترح إذا أو قابما   عرضه لٌظل له استجابة المقدمة المالٌة لؤلوراق

 (السابق العرض فً علٌها المنصوص الكمٌة زٌادة المالٌة األوراق

 السعودٌة: 

 علٌها المعروض الشركة أو العارض إببلغ عند انه على واالستحواذ االندماج البحة نصت

 والمراجعة، الدراسة قٌد انه أو محتمل عرض أو عرض أي على المنافسة حماٌة مجلس باعتراض

 القرار تارٌخ من ٌوما  ( 21) خبلل جدٌد عرض أي عن اإلعبلن وٌجب منتهٌة، العرض فترة تعد

 قد جدٌدة عرض فترة تعد االحوال، جمٌع وفً. المنافسة نظام بموجب الصفقة على بالموافقة النهابً

 القرار تارٌخ من ٌوما  ( 21) خبلل جدٌد عرض عن اإلعبلن عدم حال وفً. التارٌخ ذلك منذ بدأت
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 نهاٌة حتى تستمر الجدٌدة العرض فترة فإن المنافسة، نظام بموجب الصفقة على بالموافقة النهابً

 .أسبق أٌهما عرض، تقدٌم نٌته عدم العارض اعبلن أو المذكورة المدة

 ُعمان: 

 المعروض على ٌجب أنه إلى المال لسوق العامة الهٌبة قبل من المعدة السٌطرة البحة مشروع أشار

 نفس ٌقدم أن العرض مقدم الى معلومات أي ٌقدم الذي علٌه المعروض إدارة مجلس أو علٌه

 .ذلك طلب عن محتمل آخر العرض مقدم أي الى المعلومات

 لطر: 

 العرض على العامة الجمعٌة موافقة قبل منافس عرض تقدٌم واالندماج االستحواذ نظام أجاز

 أو االصلً العرض سعر من%( 2) عن الزٌادة تقل ال أن المنافس العرض لقبول وٌشترط األصلً،

 سعر ٌتضمن لم ولو المنافس العرض مشروع على الموافقة وللهٌبة األحوال، بحسب السابق المنافس

. العرض محل المالٌة األوراق مالكً لمصلحة المقترحة الشروط فً جوهرٌا   تعدٌبل   تضمن إذا اعلً

 العرض، وثابق استكمال من ابتداء   أٌام سبعة خبلل المنافس العرض قبول إمكانٌة فً الهٌبة وتبت

 المعنٌة، المالٌة األوراق فٌها المدرجة السوق إعبلم علٌها المنافس العرض قبول الهٌبة قررت وإذا

 .بقرارها العرض محل والشركة األصلً العرض وصاحب

 الكوٌت: 

 إلضافة متضمنا   ٌكون أن منافس، استحواذ عرض لتقدٌم واالستحواذ،  االندماج كتاب اشترط

 تقدٌم من أؼراضه مقدمه ٌبٌن وأن األصلً، االستحواذ عرض شروط فً أساسً تعدٌل أو جوهرٌة

 لمقدم ٌجوز أنه االستحواذ، كتاب فؤوضح العروض، من النوع هذا مثل تقدٌم ضوابط وعن. العرض

 من عمل أٌام خمسة وقبل األصلً العرض مستند نشر بعد بعرضه التقدم المنافس، االستحواذ عرض

 المنافس االستحواذ عرض مستند تقدٌم على وٌترتب األصلً، االستحواذ لعرض التجمٌع فترة انتهاء

 عرض فً خبللها الهٌبة تبت عمل، أٌام عشرة لمدة األصلً االستحواذ عرض اجراءات وقؾ

 اجراءات وقؾ ٌستمر المنافس االستحواذ عرض لمستند الهٌبة قبول حالة وفً. المنافس االستحواذ

 قراراها العرض محل للشركة العادٌة العامة الجمعٌة إصدار لحٌن األصلً االستحواذ عرض

 اإلفراج األصلً االستحواذ عرض عملٌة مدٌر علً الحالة هذه فً وٌتوجب. العروض أحد باختٌار

 لمستند الهٌبة رفض حالة وفً. االستحواذ عرض اجراءات وقؾ قبل تجمٌعها تم التً األسهم عن
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 الزمنً للجدول وفقا   األصلً االستحواذ عرض اجراءات تستؤنؾ المنافس، االستحواذ عرض

 .الوقؾ فترة استبعاد بعد األصلً

 مصر: 

 قبل منافس شراء عرض مشروع تقدٌم المصري، المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة أجازت

 إٌداع لقبول البلبحة واشترطت. األصلً الشراء عرض سرٌان فترة انتهاء قبل االقل على أٌام خمسة

 سعر من%( 2) عن الزٌادة تقل وأال نقدٌا ، الشراء عرض سعر ٌكون أن المنافس العرض مشروع

 مشروع قبول للهٌبة ٌجوز ذلك ومع. األحوال بحسب السابق المنافس أو األصلً الشراء عرض

 المقترحة الشروط فً جوهرٌا   تعدٌبل   تضمن إذا أعلً سعرا   ٌتضمن لم ولو المنافس العرض

 الخاصة التنفٌذٌة باإلجراءات ٌتعلق وفٌما. الشراء عرض محل المالٌة األوراق مالكً لمصلحة

 المنافس، العرض مشروع قبول حالة فً للهٌبة، التنفٌذٌة، البلبحة أجازت المنافسة، الشراء بعروض

 المنافس الشراء عرض سرٌان فترة تجاوزت وإذا تحددها، التً للمدة األصلً العرض أجل مد

 بواقع أقصى حدا   تشترط أن للهٌبة جاز ٌوما ، ستٌن األول العرض سرٌان فترة بداٌة منذ محتسبة

 العروض مقدمً جمٌع قبل من النهابٌة العروض تقدٌم بعدها ٌتم العروض، إلنهاء أخرى أٌام خمسة

. والمباشر الكامل اشرافها وتحت الهٌبة قبل من المعلنة للمعاٌٌر وطبقا   المؽلقة المظارٌؾ لنظام وفقا  

 لمقدم الهٌبة وترخص. الشراء عرض سعر علً المؽلقة المظارٌؾ لنظام وفقا   المفاضلة وتقتصر

 .أٌام خمسة العرض هذا سرٌان فترة تتجاوز أال على بنشره سعرا   األعلى العرض

 المغرب: 

 العروض تكون أن ٌمكن االستحواذ، بقصد الشراء بعروض الخاص المؽربً القانونً للنظام وفقا  

. مزاٌدة طرٌق عن أو منافسة عمومٌة عروض عدة أو عرض طرٌق عن إما منافسة محل العمومٌة

 ٌتصرؾ معنوي أو طبٌعً شخص كل ٌمكن الذي اإلجراء هو المنافس العمومً العرض كان وإذا

 بسندات ٌتعلق المنقولة القٌم مجلس لدي منافس عمومً عرض إٌداع من الؽٌر مع باتفاق أو لوحده

 بالعرض المبادر ٌمكن الذي اإلجراء هً المزاٌدة فإن األول، العمومً بالعرض المقصودة الشركة

 منافس، عمومً عرض إثر على أو تلقابٌا   إما األول عرضه مضمون تحسٌن من األول العمومً

 بالمزاٌدة ٌقوم الذي عمومً، بعرض المبادر وٌتولى. كمٌتها أو السندات طبٌعة أو الثمن بتؽٌٌر وذلك

 وعرضه تكمٌلً معلومات بٌان بإعداد منافس، عمومً عرض على أو السابق عرضه مضمون على

 عمومً عرض روزنامة بحصر المنقولة القٌم مجلس وٌقوم. المنقولة القٌم مجلس تؤشٌرة على

 من أكثر مضً وإذا. ممكن تارٌخ بؤبعد الجارٌة العروض اختتام توارٌخ تحدٌد مع مزاٌدة أو منافس
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 بمقارنة التعجٌل قصد المنقولة، القٌم لمجلس جاز العمومً، العرض افتتاح نشر علً أسابٌع عشرة

 عندما. متوالٌة منافسة عمومٌة عروض أو مزاٌدات إلٌداع أقصً أجبل   ٌحدد أن العمومً، العروض

 ٌطلع أن السابق أو االول العمومً العرض مبادر على ٌجب منافس، عمومً بعرض األمر ٌتعلق

 أبعد على أٌام بعشرة المذكور العمومً العرض اختتام تارٌخ قبل مقاصده على المنقولة القٌم مجلس

 .المزاٌدة طرٌق عن تؽٌٌره أو عنه التخلً أو عرضه على اإلبقاء له وٌجوز. تقدٌر
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 األعضاء الدول لدى االستحواذ بمصد الشراء عرض سرٌان بمرحلة الخاصة وابطالض: 8 رلم الجدول

 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

       األردن

 بؤن العرض، مقدم التزام
 فً الراؼبٌن من أي إلى ٌدفع
 التً المالٌة األوراق بٌع

 مساوٌا   مبلؽا   ٌملكونها،
 من أي إلى دفعه سعر ألعلى
 المالٌة األوراق هذه بابعً
 تمٌٌز دون

 الشخص ٌنوي الذي السعر
 سعر هو علٌه، العملٌة تنفٌذ

 خبلل رفعه ٌمكن مبدبً،
 من ٌتم التً التداول جلسة
 العام التماك عرض خبللها
 مقدم الشخص قبل من

 .الطلب

 القانونً التنظٌم ٌتضمن لم
 تخص أحكام أي األردنً
 التً البنود تعدٌل إمكان

 اإلفصاحً التقرٌر ٌتضمنها
 على الموافقة بطلب المرفق
 جواز سوي العام، العرض
 الشراء عرض سعر تعدٌل
 العرض تنفٌذ أثناء

 عن العدول أو سحب ٌجوز ال
 العرض

 عروض ٌنظم قانون ٌوجد ال .د
 المنافسة الشراء

       اإلمارات

 سعر ٌقـــل أن ٌجوز ال
 سعر أعلى عن العرض
 فً المستحوذة الجهة دفعته

( 12) خبلل السابق العرض
 تقدٌم على السابقة شهرا  

 حالة وفً. المعنً العرض
 هذا ألحكام وفقا   عرض تقدٌم

 على ٌحظر فإنه القرار،
 آخر عرض تقدٌم مقدمه
 التالٌة الستة األشهر خبلل
 األصلً العرض لتقدٌم

 علٌه الموافق العرض تعدٌل 
 ال مدة خبلل الهٌبة، قبل من

 من( 46) الــ الٌوم تتجاوز
 الشركة قبل من تسلُّمه تارٌخ

 فً باالستحواذ المستهدفة
 :اآلتٌة الحاالت

 الشركة أسهم شراء تم إذا. 1 .ه
 بعد باالستحواذ المستهدفة
 من االستحواذ نٌّة عن اإلعبلن

 المستحوذة الجهة قبل
 بها المرتبطة والمجموعة

 .العرض سعر من أعلى بسعر
 الجهة رؼبت إذا. 2

 سعر زٌادة المستحوذة
 .العرض

 عرض تعدٌل كان إذا. 3 .و
 التً بالنسبة ٌتعلق التملك
 قبول فً تتحقق أن ٌجب

 المستهدفة الشركة مساهمً
 بحٌث، للعرض باالستحواذ

 تخفٌضها أو زٌادتها ٌمكن
 المحددة بالنسب اإلخبلل دون
 .القرار هذا أحكام فً

  .ز
 ما العرض لتعدٌل وٌُشترط .ح

 االستحواذ، قرار مشروع وضع .ن
 سحب إمكانٌة حسبانه، فً

 خٌار أجاز إذ المقدم العرض
 لعرضه، العرض، مقدم سحب
 :اآلتٌة الضوابط اتباع بعد ولكن

 المستحوذة للجهة ٌجوز ال. 1 .س
 بعد العرض عن العدول أو سحب

 إال االستحواذ نٌة عن اإلعبلن
 . الهٌبة موافقة بعد

 سحب المستحوذة للجهة. 2 .ع
 اإلعبلن تضمن إذا العرض
 ولم الشروط بعض للعرض
 .الشروط هذه تتحقق

 سحب المستحوذة للجهة. 3 .ف
 عرض تقدٌم تم إذا العرض
 قبل من علٌه موافق منافس
 .الهٌبة

 قد المستحوذة الجهة كانت إذا. 4 .ص
 كان أو العرض بسحب لها سُمح
 عدم بسبب العرض مدة انتهت قد

 فإن، به المرتبطة الشروط تحقق
 نشر المستحوذة الجهة على
 سحب سبب لتوضٌح إعبلن
 .سرٌانه مدة انتهاء أو العرض

 االستحواذ البحة مشروع سمح .ق
 مشروع نٌة عن اإلعبلن اإلمارتً،
 هذا لقبول واشترط منافس، عرض

 النٌّة عن اإلعبلن ٌتم أن المشروع،
( 53) الــ الٌوم أقصاها مدة خبلل
 األصلً العرض ت س لُّم تارٌخ من
 المستهدفة الشركة قبل من

 أفضل ٌكون وأن باالستحواذ،
 الشركة فً المالٌة األوراق لمالكً

 العرض من باالستحواذ المستهدفة
 بحسب السابق المنافس أو األصلً
 معٌنة حاالت ُحددت وقد. األحوال
 توافق حتى الحصر، سبٌل على
 العرض مشروع على الهٌبة

 :اآلتً فً تتمثل المنافس،
 تعدٌبل   العرض تضمن إذا. 1 .ر

 المقترحة الشروط فً جوهرٌا  
 المالٌة األوراق مالكً لمصلحة
 سعرا   ٌتضمن لم ولو العرض محل
 .أعلى

 المنافس العرض كان حال فً. 2 .ش
 الشركة قبل من به موصى

 أال شرٌطة باالستحواذ المستهدفة
 مجلس بؤعضاء صلة أي لها ٌكون
 العرض مقدمة الجهة مدٌري/ إدارة

 .المنافس
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 :ٌلً
 الهٌبة موافقة على الحصول. أ .ط

 .التعدٌل على
 مدة خبلل التعدٌل ٌتم أن. ب .ي

 من( 46) الــ الٌوم تتجاوز ال
 المستهدفة الشركة تسلُّم تارٌخ

 شرٌطة العرض، باالستحواذ
 التعدٌل على ٌترتب ال أن

 سرٌانه، مدة تجاوز العرض
 . ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر لم ما

 العرض تعدٌل ٌكون أن. ج .ك
 .المالٌة األوراق مالكً لصالح

 على التعدٌل أحكام سرٌان .ل
 التً العرض قبول طلبات
 .التعدٌل قبل تمت

 أسهم بمبادلة العرض كان وإذا .م
 التعدٌل مدة وانتهت

 ٌجوز فبل علٌها؛ المنصوص
 بنشر المستحوذة للجهة

 األرباح توزٌعات عن إعبلنات
 األرباح أو التشؽٌلٌة النتابج أو
 خطط أو األصول تقٌٌم أو

 أو الحالٌة األرباح توزٌعات
 هذه كانت إذا إال المتوقعة،
 بموجب مطلوبة اإلعبلنات
 اإلدراج قواعد أو القانون

 وبعد السوق فً واإلفصاح
 .الهٌبة موافقة على الحصول

 على الهٌبة موافقة حال وفً .ت
 مدة احتساب ٌبدأ المنافس؛ العرض
 سرٌان مدة وتمتد جدٌدة، سرٌانه
 مدة لذات تبعا   األصلً العرض
 .المنافس العرض سرٌان

 بٌن المنافسة استمرار حال فً
( 46)الــ الٌوم وبلوؼها العروض

 العروض تعدٌل لمهلة األخٌر الٌوم
 المنافس؛ العرض سرٌان مدة من
 أقصى حدا   تشترط أن للهٌبة جاز
 إلنهاء أخرى أٌام خمسة بواقع

 العرض تنفٌذ بعدها ٌتم العروض،
 .األفضل

       تونس

 السوق هٌبة رخصت إذا
 النفوذ كتلة اقتناء فً المالٌة
 بالقٌام الطالبٌن تؤمر فؤنها

 أو للشراء عمومً بعرض
 ضمان اجراء الً بالخضوع

 المسجل السعر دفع
 الحالة، حسب بالبورصة،
 المساهمٌن مصالح وباعتبار

 العمومً العرض لصاحب
 بنود فً ٌحسن أن للشراء،
 العموم إعبلم وٌقع. عرضه
 وعند الجدٌدة بالشروط
 الجدٌدة باآلجال اإلقتضاء،
 بواسطة للعرض المضبوطة

 السوق هٌبة عن ٌصدر ببلغ
 .المالٌة

 طلب على بناء   التعدٌل ٌتم .ث
 بإعادة المالٌة السوق هٌبة
 تبٌن إذا المشروع، فً النظر
 :اآلتً قبول ٌمكن ال أنه لها

 ضارب او السعر. 1 .خ
 بالنظر المقترحٌن االستبدال

 الموضوعٌة المقاٌٌس الً
 عادة المعتمدة القٌمة لتقدٌر

 عن العدول أو سحب ٌجوز ال
 العرض

 منافس عمومً عرض تقدٌم ٌمكن
 هٌبة إلى افتتاحه وقع لعرض
 تقبله أن ٌمكن التً المالٌة السوق
 عمل اٌام 5 قبل ٌودع أن بشرط
 اختتام تارٌخ من االقل على

 تحرر أن وٌجب(. السابق العرض
 المنافسة للشراء العمومٌة العروض
 أرفع بسعر المزاٌدة والعروض
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 .الباقٌن

 ٌتعلق فٌما العام الترتٌب نص
 بالبورصة المسجل بالسعر
 فترة تدوم أن ٌجب أنه على

 المسجل السعر دفع ضمان
 عن تقل ال لمدة بالبورصة

. بورصة حصة عشر خمسة
 ٌجب الذي السعر وٌكون
 دفعه الذي السعر هو دفعه

 أو النفوذ كتلة لشراء المقتنً
 إذا بالبورصة المسجل السعر
 ال أن شرٌطة منه أرفع كان
 من أكثر الً تارٌخه ٌعود
 من بورصة حصة ثبلثٌن
 السوق هٌبة اتخاذ تارٌخ
 الً اللجوء لقرار المالٌة

 السعر دفع ضمان اجراءات

 الشركة خصابص الً وبالنظر 
 .المقصودة

 لؤلوراق االدنً العدد. 2 .ذ
 تقدٌمه ٌجب الذي المالٌة
 ٌضل كً للعرض استجابة
 .قابما  

 وضعٌة وخصابص طبٌعة. 3 .ض
 المقترح المالٌة األوراق سوق

 .استبدالها
  .غ

 السعر من% 2 بنسبة االقل على
 آخر أو عرض آخر فً المذكور
 ورقة لكل بالنسبة وذلك مزاٌدة
 المقصودة الشركة أوراق من مالٌة

 أو للشراء العمومً بالعرض
 ٌتعلق أن وٌجب. السابقة المزاٌدة
 بعدد المزاٌد أو المنافس العرض

 على ٌساوي المالٌة األوراق من
. له السابق بالعرض جاء ما األقل
 بقبول التصرٌح ٌمكن انه ؼٌر

 أو منافس للشراء عمومً عرض
 فً الترفٌع دون مزاٌد عرض
 العرض صاحب التزم إذا السعر
 شرط بإلؽاء المزاٌد او المنافس
 المالٌة لؤلوراق األدنى العدد

 عرضه لٌظل له استجابة المقدمة
 نسبة اقتناء اقترح إذا أو قابما  
 األوراق من األقل على% 10

 المنصوص الكمٌة زٌادة المالٌة
 (السابق العرض فً علٌها

       السعودٌة

 العرض ٌكون أن ٌجب
 المادة، هذه بموجب المقدم
 رأس أسهم من فبة كل بشؤن
 أن أو نقدا   العبلقة، ذات المال
 ٌقل ال ببدٌل مصحوبا   ٌكون
 دفعه سعر أعلً عن

 شخص أي أو) العارض
 مقابل( معه باالتفاق ٌتصرؾ
 خبلل نفسها الفبة من أسهم
 السابقة شهرا   عشر األثنً
 وخبلل العرض، فترة لبداٌة
 وٌجب. نفسها العرض فترة

 الحاالت فً الهٌبة استشارة
 أكثر وجود علً تنطوي التً
 رأس أسهم من واحدة فبة من

 النقدي المقابل ٌكون ان ٌجب
 أعلً عن ٌقل ال للعرض
 أي أو) العارض دفعه سعر

 باالتفاق ٌتصرؾ شخص
 الفبة من أسهم مقابل( معه
 عشر األثنً خبلل نفسها
 فترة لبداٌة السابقة شهرا  

 العارض رأي وإذا العرض،
 أعلً تطبٌق عدم وجوب
 المشار النحو على سعر،
 للهٌبة التقدم علٌه فٌجب إلٌه،
 بشؤن مناسبا   تراه ما التخاذ
 .المعدل السعر

 

 الشراء عرض تعدٌل ٌمكن
 لم التً الحالة ٌخص فٌما

 أو العارض فٌها ٌتمكن
 من علٌها المعروض الشركة
 الزمنً بالجدول االلتزام

 البلبحة سمحت إذ لئلستحواذ،
 بعد الزمنً الجدول بتعدٌل

 الهٌبة موافقة على الحصول
 .التعدٌل على

 عن العدول أو سحب ٌجوز ال
 العرض

 واالستحواذ االندماج البحة نصت
 أو العارض إببلغ عند انه على

 باعتراض علٌها المعروض الشركة
 أي على المنافسة حماٌة مجلس
 قٌد انه أو محتمل عرض أو عرض
 فترة تعد والمراجعة، الدراسة
 اإلعبلن وٌجب منتهٌة، العرض

( 21) خبلل جدٌد عرض أي عن
 النهابً القرار تارٌخ من ٌوما  

 نظام بموجب الصفقة على بالموافقة
 تعد االحوال، جمٌع وفً. المنافسة

 منذ بدأت قد جدٌدة عرض فترة
 عدم حال وفً. التارٌخ ذلك

 خبلل جدٌد عرض عن اإلعبلن
 القرار تارٌخ من ٌوما  ( 21)

 الصفقة على بالموافقة النهابً
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 .المال

 وجوب العارض رأي إذا
 فً سعر أعلً تطبٌق عدم
 فً للمحدد طبقا   معٌنة حالة
 علٌه فٌجب السابقة، الفقرة
 تراه ما التخاذ للهٌبة التقدم
 .المعدل السعر بشؤن مناسبا  

 من حال بؤي ٌجوز ال
 العارض إلزام األحوال
 تقدٌم المادة هذه بموجب
 المتبقٌة األسهم لشراء عرض
 سعر أعلً علً ٌزٌد بسعر
 أي أو) العارض دفعه

 باالتفاق ٌتصرؾ شخص
 أسهم من أي لشراء( معه

 األثنً خبلل المعنٌة الشركة
 لتارٌخ السابقة شهرا   عشر
 مجلس عن الصادر االمر
 .الهٌبة

 فترة فإن المنافسة، نظام بموجب
 نهاٌة حتى تستمر الجدٌدة العرض
 العارض اعبلن أو المذكورة المدة
 .أسبق أٌهما عرض، تقدٌم نٌته عدم

 

       ُعمان

 ٌقدم أن العرض مقدم على
 عن ٌقل ال مبلؽا   كمقابل،
 ستة فترة خبلل سعر أعلً
. العرض فترة بدء قبل أشهر
 أي أو العرض مقدم كان وإذا

 باإلتفاق ٌتصرؾ شخص
 وافق أو بشراء قام قد معه
 حق لها أسهم أي شراء على

 علٌه المعروض فً تصوٌت
 بمقابل العرض فترة خبلل
 فً الوارد المقابل من أعلً
 مقدم فعلً العرض، وثٌقة

 مقابل بزٌادة ٌقوم أن العرض
 ال بحٌث السٌطرة عرض
 سعر أعلً من أقل ٌكون
 او قام التً التصوٌت ألسهم

 السٌطرة، عرض تعدٌل ٌكمن 
 فً العرض مقدم ألزم وقد
 القٌام العرض، تعدٌل حال
 :باآلتً

 التعدٌل هذا عن ٌعلن أن. 1 .د
 صحفً إعبلن فً للجمهور
 .للسوق واإلفصاح

، خطٌا   إشعارا   ٌقدم أن. 2 .ه
 للهٌبة المعدل السٌطرة بعرض
 المعروض مساهمً ولكافة
 المساهمٌن ذلك فً بما علٌها
 السٌطرة عرض قبلوا الذٌن

 .األصلً
 عرض على ٌبقً أن. 3 .و

 ال بما للقبول مفتوحا   السٌطرة

 السٌطرة البحة مشروع وضع
 حالة فً القٌود بعض العمانً
 أو مدته انقضاء أو العرض سحب
 المشروع حظر إذ نجاحه، عدم
 شخص أي أو العرض مقدم علً

 ٌسحب أن معه باالتفاق ٌتصرؾ
 موافقة دون السٌطرة عرض
 نص كما. الهٌبة من مسبقة خطٌة

 سحب حالة فً انه على المشروع
 انقضت او السٌطرة، عرض
 خبلل ٌجوز ال فشل، أو مدته
 تارٌخ من شهرا   عشر اثنً

 عرض سحب عن اإلعبلن
 عدم أو مدته انقضاء أو السٌطرة
 العرض مقدم ٌقوم أن نجاحه
 الذٌن األشخاص وجمٌع

 السٌطرة البحة مشروع أشار
 لسوق العامة الهٌبة قبل من المعدة
 المعروض على ٌجب أنه إلى المال
 المعروض إدارة مجلس أو علٌه
 الى معلومات أي ٌقدم الذي علٌه
 نفس ٌقدم أن العرض مقدم

 العرض مقدم أي الى المعلومات
 .ذلك طلب عن محتمل آخر
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 ٌتصرؾ الذي الشخص
 أو بشرابها معه باإلتفاق
 .شرابها على وافق

 ٌوما   عشر أربعة عن ٌقل
 تارٌخ من أخرى( ٌوم 14)

 بعرض الكتابً اإلشعار تقدٌم
 البند بموجب المعدل السٌطرة
 .السابق

 العرض مقدم علً أوجب كما
 التالً اإلؼبلق تارٌخ ٌحدد أن

 فً المعدل السٌطرة لعرض
 عرض لقبول تمدٌد إعبلن أي

 تعدٌل علٌه وحظر. السٌطرة
 الٌوم بعد االستحواذ عرض
 من( 46) واألربعٌن السادس
 العرض وثٌقة إرسال تارٌخ

 ٌجوز وال علٌه للمعروض
 منافس عرض سٌطرة تقدٌم
 .المادة هذه انقضاء بعد

 مقدم مع باالتفاق ٌتصرفون
 :ٌلً بما العرض

 على سٌطرة عرض تقدٌم. 1 .ج
 ذات المالٌة األوراق فبة ذات

 ضمن كانت والتً التصوٌت
 .السابق السٌطرة عرض

 أسهم أي على الحصول. 2 .د
 كان إذا علٌه للمعروض تصوٌت
 تقدٌم العرض مقدم علً ٌتعٌن
 .إلزامً شراء عرض

 وجمٌع العرض مقدم وعلً
 ٌتصرفون الذٌن األشخاص
 تزوٌد العرض، مقدم مع باالتفاق
 أي بتفاصٌل شهرٌا   الهٌبة

 العرض مقدم من استحواذ
 ٌتصرفون الذٌن واألشخاص

 ألي العرض مقدم مع باالتفاق
 علٌه، للمعروض تصوٌت أسهم
 الحصول فً الخٌار ذلك فً بما
 علٌه للمعروض أسهم أي على
 تارٌخ من شهرا   عشر أثنً لمدة

 عرض سحب عن اإلعبلن
 أو مدته انقضاء أو االستحواذ

 .فشله

     فلسطٌن

 التقرٌر ٌتضمن أن ٌجب
 بطب الهٌبة الً المقدم

 العام، العرض على الموافقة
 الشخص ٌنوي الذي السعر
 مع علٌه العام العرض تنفٌذ

 السعر هذا أن الً اإلشارة
 رفعه ٌمكن مبدبً سعر هو

 التداول جلسة خبلل

 تنفٌذ ٌنوي الذي للشخص
 فً السعر رفع العرض،
 ما مرحلة من األخٌرة الدقٌقة
 تنفٌذ سبٌل فً االفتتاح قبل

 أجاز كما العام، العرض
 لسنة( 5) رقم الهٌبة تعلٌمات
 السعر تعدٌل ،2008
 التداول جلسة خبلل العرض
 العرض خبللها من تم التً
 .العام

 عن العدول أو سحب ٌجوز ال 
 العرض

 عروض ٌنظم قانون ٌوجد ال
 المنافسة الشراء
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

       لطر

 العرض ٌقل ان ٌجوز ال أنه
 سعر اعلً عن االجباري

 أو بمفرده العرض مقدم دفعه
 سابق عرض فً بالتحالؾ
 شهرا عشر االثنً خبلل
 .المعنً العرض على السابقة

 إخطار المدرجة الشركة على
 شروط فً تعدٌل بؤي الهٌبة

 موافقتها إلبداء العرض،
 واإلفصاح حدوثه، فور علٌه

 شروط بتعدٌل للمساهمٌن
 من قبوله حالة فً العرض
 المساهمٌن ذلك فً بما الهٌبة
 للعرض استجابوا الذٌن

 مالكً منح مع االصلً،
 العرض محل المالٌة األوراق
 عدم حال فً األصلً،
 سحب التعدٌل، على موافقتهم
 قبل العرض، على موافقتهم
 .سرٌانه فترة انتهاء

( 27) المادة نصت لما وفقا  
 االستحواذ البحة من

 :فإنه واالندماج،

 الشركة على ٌجب. 1 .ز
 بؤي الهٌبة إخطار المدرجة
 العرض شروط فً تعدٌل
 فور علٌه موافقتها إلبداء
 أي اجراء ٌجوز وال، حدوثه
 العرض شروط على تعدٌل
 االخٌرة السابعة األٌام خبلل
 سرٌان فترة انتهاء تارٌخ من

 .األصلً العرض
 المدرجة الشركة على. 2 .ح

 بتعدٌل للمساهمٌن اإلفصاح
 قبوله حالة فً العرض شروط
 ذلك فً بما الهٌبة من

 استجابوا الذٌن المساهمٌن
 .االصلً للعرض

 التعدٌل نشر على ٌترتب ال. 3 .ط
 مالم العرض سرٌان اجل مد

 .ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر
 مدة تقل ان ٌجوز ال. 4 .ي

 نشر بعد العرض سرٌان
 .اٌام اربعة عن التعدٌل

 األوراق لمالكً ٌجوز. 5 .ك
 االصلً العرض محل المالٌة
 على موافقتهم عدم حالة فً

 على موافقتهم سحب التعدٌل
 فترة انتهاء قبل العرض
 .العرض سرٌان

 مالكً لجمٌع ٌكون. 6
 قبلوا الذٌن المالٌة األوراق
 فً الحق االصلً العرض
 .المعدلة القٌمة

  واالندماج االستحواذ نظام أقر
 الشراء عرض سحب القطري،
 فترة أثناء عنه العدول أو المقدم

 إال ذلك ٌجز لم أنه إال سرٌانه،
 جوهري حدث تحقق حالة فً
 حظر كما. الهٌبة موافقة وبعد

 بعد إال جدٌد عرض تقدٌم إمكانٌة
 تارٌخ من أشهر ستة مضً
 تسمح لم ما العدول، أو السحب
 خبلل جدٌد عرض بتقدٌم الهٌبة
 ومبررة جدٌة ألسباب الحظر مدة
 .الهٌبة تقبلها

 واالندماج االستحواذ نظام أجاز .ه
 موافقة قبل منافس عرض تقدٌم

 العرض على العامة الجمعٌة
 العرض لقبول وٌشترط األصلً،
 عن الزٌادة تقل ال أن المنافس

 االصلً العرض سعر من%( 2)
 األحوال، بحسب السابق المنافس أو

 مشروع على الموافقة وللهٌبة
 ٌتضمن لم ولو المنافس العرض
 تعدٌبل   تضمن إذا اعلً سعر

 المقترحة الشروط فً جوهرٌا  
 المالٌة األوراق مالكً لمصلحة
 فً الهٌبة وتبت. العرض محل

 المنافس العرض قبول إمكانٌة
 استكمال من ابتداء   أٌام سبعة خبلل
 الهٌبة قررت وإذا العرض، وثابق
 إعبلم علٌها المنافس العرض قبول
 األوراق فٌها المدرجة السوق
 العرض وصاحب المعنٌة، المالٌة
 العرض محل والشركة األصلً
 .بقرارها

  .و
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

       الكوٌت

 العرض ٌكون أن ٌجب
 االستحواذ بموجب المقدم

 ألعلً نقدٌا   عرضا   االلزامً
 :التالٌٌن السعرٌن من سعر

 للسعر المرجح المتوسط. 1
 للشركة البورصة فً الٌومً
 األشهر خبلل العرض محل
 لتارٌخ السابقة الستة

 عرض عن اإلفصاح
، اإللزامً االستحواذ
 ذلك البورصة وتحتسب
  أو. السعر

 من مدفوع سعر أعلً. 2
 أي أو العرض مقدم قبل

 متحالؾ أو له تابع شخص
 الستة األشهر خبلل، معه

 عن اإلفصاح لتارٌخ السابقة
 االستحواذ عرض
 .«اإللزامً

 

 أي أو العرض، مقدم على
 متحالؾ أو له تابع شخص
 إذا عرضه قٌمة بزٌادة معه
 الشركة فً أسهم بشراء قام

 أعلى بسعر العرض محل
 فترة خبلل العرض سعر من

 عن ٌقل ال بما العرض،
 لؤلسهم مدفوع سعر أعلً
 الفترة، تلك خبلل تملكها التً

 مباشرة اإلفصاح علٌه وٌجب
 تعدٌل سٌتم أنه الشراء بعد

 اإلفصاح ٌنص وأن العرض،
 تم التً األسهم عدد على

 المدفوع والسعر شراإها
 .لذلك

 تعدٌل العرض لمقدم ٌمكن
 بطلب ٌتقدم أن على عرضه
 أقصاه موعد فً التعدٌل
 تارٌخ من عمل أٌام خمسة
 أسهم تجمٌع فترة انتهاء
 وذلك العرض، محل الشركة

 شرط بتعدٌل الرؼبة حال فً
 العملٌة إتمام شروط من

 العرض، مستند فً المذكورة
 التعدٌل ٌكون أن بشرط
 وبشرط المساهمٌن، لصالح
 :التالٌة اإلجراءات اتباع

 عرض مقدم ٌقوم. 1 .ز
 مسبب طلب بتقدٌم االستحواذ

 عرض لتعدٌل للهٌبة
 ٌكون أن على، االستحواذ

 مرفقا   المعدل العرض مستند
 ٌجوز ال بؤنه علما  ، بالطلب
 قبل العرض مستند نشر

 .علٌه الهٌبة موافقة
 تنفٌذ إجراءات إٌقاؾ ٌتم. 2 .ح

 عشرة لمدة االستحواذ عملٌة
 تصدر أن على، عمل أٌام

 مستند على موافقتها الهٌبة
 هذه خبلل المعدل العرض
 .المدة

 على الهٌبة موافقة حال فً. 3 .ط
 ٌعاد، المعدل العرض مستند
 محفظة فً التجمٌع باب فتح
 على، االستحواذ عملٌة مدٌر
 الراؼبٌن أسهم تجمٌع ٌتم أن

 حتى االستحواذ فً بالمشاركة
 عملٌة فً ٌشاركوا لم لو

 مدٌر وٌلتزم. السابقة التجمٌع
 باإلفراج االستحواذ عملٌة
 تابعة أسهم أٌة عن فورا  

  االندماج كتاب سمح .ك
 تصدر أن للهٌبة واالستحواذ،

 مقدم انسحاب على موافقتها
 االستحواذ عرض من العرض

 :التالٌة الحاالت فً اإلختٌاري،
 بعد جوهري حدث تحقق. 1 .ل

 .االولً اإلتفاق عن اإلفصاح
 شروط من شرط بؤي اإلخبلل. 2 .م

 .الصفقة إتمام
 األسهم نسبة تجمٌع تعذر. 3 .ن

 بموجب علٌها االستحواذ المزمع
 .العرض مستند

 تقررها أخرى حاالت أي. 4 .س
 .الهٌبة

  .ع

  االندماج كتاب اشترط .ف
 استحواذ عرض لتقدٌم واالستحواذ،

 إلضافة متضمنا   ٌكون أن منافس،
 فً أساسً تعدٌل أو جوهرٌة
 األصلً، االستحواذ عرض شروط
 تقدٌم من أؼراضه مقدمه ٌبٌن وأن

 مثل تقدٌم ضوابط وعن. العرض
 فؤوضح العروض، من النوع هذا

 لمقدم ٌجوز أنه االستحواذ، كتاب
 التقدم المنافس، االستحواذ عرض
 العرض مستند نشر بعد بعرضه
 من عمل أٌام خمسة وقبل األصلً
 لعرض التجمٌع فترة انتهاء

 على وٌترتب األصلً، االستحواذ
 االستحواذ عرض مستند تقدٌم

 عرض اجراءات وقؾ المنافس
 أٌام عشرة لمدة األصلً االستحواذ

 عرض فً خبللها الهٌبة تبت عمل،
 قبول حالة وفً. المنافس االستحواذ

 االستحواذ عرض لمستند الهٌبة
 اجراءات وقؾ ٌستمر المنافس
 لحٌن األصلً االستحواذ عرض
 العادٌة العامة الجمعٌة إصدار
 قراراها العرض محل للشركة
 فً وٌتوجب. العروض أحد باختٌار
 عرض عملٌة مدٌر علً الحالة هذه

 عن اإلفراج األصلً االستحواذ
 وقؾ قبل تجمٌعها تم التً األسهم

 وفً. االستحواذ عرض اجراءات
 عرض لمستند الهٌبة رفض حالة

 تستؤنؾ المنافس، االستحواذ
 االستحواذ عرض اجراءات
 الزمنً للجدول وفقا   األصلً
 .الوقؾ فترة استبعاد بعد األصلً
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 التجمٌع عملٌة فً للمشاركٌن
 بالتراجع والراؼبٌن السابقة،

 االستحواذ، فً المشاركة عن
 عرض مستند تعدٌل بعد

 .االستحواذ
 الهٌبة رفض حالة فً. 4 .ي

 فعلً، العرض مستند تعدٌل
 استكمال العرض مقدم

 عملٌة تنفٌذ إجراءات
 العرض لمستند وفقا   االستحواذ
 من اعتبارا   وذلك، األصلً
 الهٌبة إلعبلن التالً الٌوم

 العرض لمستند رفضها
 .المعدل

       مصر

 ٌلتزم أن ٌجب الذي السعر
 أن ٌجوز ال العرض مقدم به
 دفعه سعر أعلى عن ٌقل
 أحد أو العرض مقدم

 فً المرتبطة األشخاص
 خبلل سابق شراء عرض
 السابقة شهرا   عشر األثنً
 الشراء عرض تقدٌم على

 المعنً

 الشراء، عرض سعر تعدٌل
 أٌام خمسة انتهاء قبل وذلك
 فترة انتهاء تارٌخ على

 األصلً، العرض سرٌان
 لقبول ٌشترط أنه على

 لصالح ٌكون أن التعدٌل،
 المالٌة األوراق مالكً

 .بالعرض المستهدفة

 من( 344) المادة عنٌت
 سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة
 الضوابط بتحدٌد المال رأس

 عرض شروط لتعدٌل البلزمة
 لمقدم أجازت إذ الشراء،
 علً الحصول بعد العرض،
 شروط تعدٌل الهٌبة، موافقة
 وذلك الشراء عرض اعبلن
 تارٌخ علً اٌام خمسة قبل

 العرض سرٌان فترة انتهاء
 ذلك فً ٌتبع أن علً االصلً،

 إلعبلن المقررة االجراءات
 وٌشترط االصلً، العرض
 التعدٌل ٌكون أن التعدٌل لقبول
 المالٌة األوراق مالكً لصالح

 وال الشراء، بعرض المستهدفة
 مد التعدٌل نشر علً ٌترتب
 لم ما العرض سرٌان أجل
 وفقا   ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر

 تراها التً للمبررات
 مصالح لحماٌة ضرورٌة
 محل المالٌة األوراق مالكً

 لقانون التنفٌذٌة البلبحة حظرت
 على المصري، المال رأس سوق
 أو عرضه سحب العرض، مقدم

 سرٌانه، فترة أثناء عنه العدول
 جوهري حدث تحقق حالة فً إال

. الهٌبة ربٌس موافقة وبعد ضار،
 العرض مقدم علً حظرت كما
 بعد إال جدٌد شراء بعرض التقدم
 تارٌخ من أشهر ستة مضً
 تمتد أن على العدول، أو السحب
 شهرا   عشر أثنً إلى المدة هذه
 فً العدول أو السحب تارٌخ من
 اإلجباري، الشراء عرض حالة
 عرض بتقدٌم الهٌبة تصرح لم ما

 ألسباب الحظر مدة خبلل جدٌد
 .تقدرها جدٌة

 لقانون التنفٌذٌة البلبحة أجازت
 تقدٌم المصري، المال رأس سوق

 قبل منافس شراء عرض مشروع
 انتهاء قبل االقل على أٌام خمسة
 الشراء عرض سرٌان فترة

 لقبول البلبحة واشترطت. األصلً
 أن المنافس العرض مشروع إٌداع
 نقدٌا ، الشراء عرض سعر ٌكون
 من%( 2) عن الزٌادة تقل وأال
 أو األصلً الشراء عرض سعر

. األحوال بحسب السابق المنافس
 قبول للهٌبة ٌجوز ذلك ومع

 لم ولو المنافس العرض مشروع
 تضمن إذا أعلً سعرا   ٌتضمن
 الشروط فً جوهرٌا   تعدٌبل  

 األوراق مالكً لمصلحة المقترحة
 وفٌما. الشراء عرض محل المالٌة
 الخاصة التنفٌذٌة باإلجراءات ٌتعلق

 أجازت المنافسة، الشراء بعروض
 حالة فً للهٌبة، التنفٌذٌة، البلبحة
 مد المنافس، العرض مشروع قبول
 التً للمدة األصلً العرض أجل
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 واستقرار الشراء عرض
 مدة تقل ان ٌجوز وال. السوق
 بعد الشراء عرض سرٌان
 .ٌومٌن عن التعدٌل نشر

 سرٌان فترة تجاوزت وإذا تحددها،
 منذ محتسبة المنافس الشراء عرض
 األول العرض سرٌان فترة بداٌة
 تشترط أن للهٌبة جاز ٌوما ، ستٌن
 أخرى أٌام خمسة بواقع أقصى حدا  

 تقدٌم بعدها ٌتم العروض، إلنهاء
 جمٌع قبل من النهابٌة العروض
 لنظام وفقا   العروض مقدمً

 للمعاٌٌر وطبقا   المؽلقة المظارٌؾ
 وتحت الهٌبة قبل من المعلنة
 وتقتصر. والمباشر الكامل اشرافها
 المظارٌؾ لنظام وفقا   المفاضلة
. الشراء عرض سعر علً المؽلقة

 العرض لمقدم الهٌبة وترخص
 أال على بنشره سعرا   األعلى
 العرض هذا سرٌان فترة تتجاوز
 .أٌام خمسة

       المغرب

 تكافإ أو ثمن ٌحدد أن ٌجب
 لعروض بالنسبة المقاٌضة
 وفق المؽرب فً الشراء
 ومعتمدة مبلبمة تقٌٌم طرق

 أن وٌجب اعتٌادٌة، بصورة
 فً المستعملة المقاٌٌس تكون
 معروفة المذكورة الطرق
 وذات وموضوعٌة ودقٌقة
 من تمكن وأن ومتعددة أهمٌة
 للشركة ومشروع عادل تقٌٌم

 المقصودة

 المبادر قٌام على ٌترتب
 األشخاص االقتضاء وعند
 معهم باتفاق ٌتصرؾ الذٌن
 عمومً عرض مدة خبلل
 السوق فً بشرابهم للشراء
 المقصودة الشركة لسندات
 ثمن على ٌزٌد ثمن مقابل

 العرض سعر رفع العرض،
 مستوي إلى للشراء العمومً

 .السوق فً المبادر ثمن

 العروض نظام ٌعرؾ
 تعدٌل المؽربً العمومٌة
 خبلل من العروض،

 االجراء وهً ،«المزاٌدة»
 بالعرض المبادر ٌمكن الذي

 مضمون تحسٌن من العمومً
 أو الثمن بتؽٌٌر وذلك عرضه،
 أو كمٌتها أو السندات طبٌعة

 على وٌجب. اآلداء إجراءات
 اجراء فً الراؼب المبادر
 مجلس لدي ٌودع أن مزاٌدة
 التؽٌٌرات المنقولة القٌم

 عرضه على إدخالها المقترح
 مدة انتهاء قبل وذلك األول،
 من أٌام بخمسة العرض هذا
 وٌنظر. البورصة عمل أٌام

 فً المنقولة القٌم مجلس
 المزاٌدة مشروع قبول إمكانٌة
 أٌام خمسة خبلل المذكور

 عن العدول أو سحب ٌجوز ال
 العرض

 المؽربً القانونً للنظام وفقا  
 بقصد الشراء بعروض الخاص

 تكون أن ٌمكن االستحواذ،
 إما منافسة محل العمومٌة العروض

 عروض عدة أو عرض طرٌق عن
 طرٌق عن أو منافسة عمومٌة
 العمومً العرض كان وإذا. مزاٌدة
 كل ٌمكن الذي اإلجراء هو المنافس
 ٌتصرؾ معنوي أو طبٌعً شخص
 إٌداع من الؽٌر مع باتفاق أو لوحده
 مجلس لدي منافس عمومً عرض
 الشركة بسندات ٌتعلق المنقولة القٌم

 العمومً بالعرض المقصودة
 اإلجراء هً المزاٌدة فإن األول،
 بالعرض المبادر ٌمكن الذي

 تحسٌن من األول العمومً
 تلقابٌا   إما األول عرضه مضمون

 عمومً عرض إثر على أو
 أو الثمن بتؽٌٌر وذلك منافس،
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 الدول

 فى الممابل لنوع ضوابط
 سعر تحدٌد ضوابط العرض

 العرض
 سعر تعدٌل ضوابط

 العرض

 
 إمكانٌة تخص ضوابط
 الواردة البنود تعدٌل

 بالعرض

 إمكانٌة تخص ضوابط
 عن العدول أو سحب

 العرض

 العروض تخص ضوابط
 المنافسة

 المبادلة مختلط نمدي

 ابتداء   للبورصة كذلك عمل
 .المشروع إٌداع تارٌخ من

 وٌتولى. كمٌتها أو السندات طبٌعة
 ٌقوم الذي عمومً، بعرض المبادر
 عرضه مضمون على بالمزاٌدة
 عمومً عرض على أو السابق
 معلومات بٌان بإعداد منافس،
 تؤشٌرة على وعرضه تكمٌلً
 مجلس وٌقوم. المنقولة القٌم مجلس
 روزنامة بحصر المنقولة القٌم

 مزاٌدة أو منافس عمومً عرض
 العروض اختتام توارٌخ تحدٌد مع

 وإذا. ممكن تارٌخ بؤبعد الجارٌة
 علً أسابٌع عشرة من أكثر مضً
 جاز العمومً، العرض افتتاح نشر

 التعجٌل قصد المنقولة، القٌم لمجلس
 أن العمومً، العروض بمقارنة
 مزاٌدات إلٌداع أقصً أجبل   ٌحدد
 منافسة عمومٌة عروض أو

 بعرض األمر ٌتعلق عندما. متوالٌة
 مبادر على ٌجب منافس، عمومً
 السابق أو االول العمومً العرض

 على المنقولة القٌم مجلس ٌطلع أن
 العرض اختتام تارٌخ قبل مقاصده
 على أٌام بعشرة المذكور العمومً

 على اإلبقاء له وٌجوز. تقدٌر أبعد
 تؽٌٌره أو عنه التخلً أو عرضه

 .المزاٌدة طرٌق عن
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 .العرض تنفٌذ مرحلة: خامسا

 هذه فً تنتقل إذ االستحواذ، لعرض اإلجرابٌة المراحل من األخٌرة المرحلة الشراء، عروض تنفٌذ مرحلة تعد

 المقابل لقاء العرض مقدم إلى الشراء لعرض استجابت التً الشركات مساهمً من المالٌة األوراق ملكٌة المرحلة،

 أن على االستبٌان فً المشاركة الدول جمٌع تتفق وتكاد. الشراء عرض اعبلن بموجب عنه أُعلن وأن سبق الذي

 المالٌة أوراقهم بٌع فً الراؼبٌن المالٌة األوراق مالكً ٌقوم أن هً الشراء عرض تنفٌذ خبللها من ٌتم التً اآللٌة

 الذٌن المالٌة، األوراق فً الوساطة نشاط بمباشرة لها المرخص الجهات إلى األوراق لهذه بالبٌع أوامر بإصدار

 كذلك عنها المعلن العرض سرٌان فترة خبلل البورصة لدي به المعمول التداول بنظام األوامر هذه بإدراج ٌقومون

 . به المحدد وبالثمن العرض، عن اإلعبلن بنشرة

 اختصت الدول بعض أن إال الشراء عرض تنفٌذ فً بعالٌه الموضحة اآللٌة فً الدول جمٌع اتفقت وإن هذا،

 :اآلتً النحو على نوضحها والتً المختلفة، التفصٌبلت ببعض القانونٌة وتنظٌماتها تشرٌعاتها

 اعبلن تارٌخ من األكثر على أٌام خمسة خبلل الشراء عملٌات تنفٌذ وجوب على مصر فً القانونً النظام ٌوجب

 .تنفٌذه فور البورصة لدي الشراء عرض نتٌجة اعبلن ٌجب وأنه الشراء، عرض نتٌجة

 مقابل بسداد العرض مقدم ٌقوم نتٌجته، عن واإلعبلن العرض فترة انتهاء بعد أنه على السعودي النظام ٌنص كما

 إلى المقدم العرض قبلوا الذٌن المساهمٌن أسهم- ثم من – وتنتقل الشراء، بعرض والوارد علٌه المتفق العرض

 .العرض مقدم محفظة

 اإلجراءات اتخاذ ٌتم االستحواذ، عملٌة تنفٌذ على المال أسواق هٌبة موافقة حال فإنه الكوٌت، دولة فً الوضع وعن

 :التالٌة

 .علٌها المستحوذ لؤلسهم النقدي المقابل المقاصة، وكالة إلى عنه ٌنوب من أو العرض مقدم ٌدفع .أ

 .االستحواذ عملٌة مدٌر قبل من العمبلء محفظة فً العرض محل الشركة أسهم كافة تجمٌع ٌتم .ب

 عملٌة مدٌر مع العملٌة بتسوٌة المقاصة وكالة وتقوم ،(أسهم بٌع محضر) خبلل من االستحواذ عملٌة تنفذ .ج

 لدى المتبعة الصفقات تسوٌة آللٌة وفقا   الملكٌة ونقل قٌمتها دفع مقابل األسهم تحوٌل خبلل من االستحواذ

 .البورصة

 على النشر إلى باإلضافة التداول، وشرٌط البورصة فً الفعلٌة بالنسبة االستحواذ عملٌة تنفٌذ عن اإلعبلن ٌتم .د

 .للهٌبة اإللكترونً الموقع
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 الجمعٌة موافقة تارٌخ من شهر خبلل العملٌة تنفٌذ العرض مقدمة المدرجة الشركة على ٌجب فإنه لقطر،  وبالنسبة

 جمعٌة إنعقاد عدم حال فى العرض مستند على الهٌبة موافقة تارٌخ من او العرض مستند على العادٌة ؼٌر العامة

 االستحواذ عملٌة نتٌجة عن والسوق للهٌبة االفصاح العرض مقدمة المدرجة الشركة على ٌجب كما عادٌة، ؼٌر عامة

 .فورا  

 فى الراؼبٌن المساهمٌن طلبات بإدخال تسمح السوق، فً خاصة آلٌة خبلل من العام العرض تنفٌذ ٌتم فلسطٌن، وفً

 فاذا. التداول جلسة افتتاح موعد تسبق التً االولى دقٌقة عشر الخمسة خبلل بالعرض المحدد السعر على أسهمهم بٌع

 العرض تقرٌر فى مسبقا حدد الذي االدنى الحد من اقل اسهمهم بٌع فً الراؼبٌن المساهمٌن من المجمعة الكمٌة كان

 ،(االعلى والحد االدنى الحد) النطاق داخل المجمعة الكمٌة كان اذا ما حال فً التنفٌذ وٌتم العملٌة، إلؽاء ٌتم فإنه

 .العرض بتقرٌر سلفا المحدد االعلى الحد من أكبر المجمعة الكمٌة كانت اذا بالتخصٌص التنفٌذ ٌتم واٌضا

 الهٌبة وتخطر العرض، مقدم عن نٌابة البورصة فى الشراء عملٌة تنفٌذ األردن، فً المالٌة الخدمات شركة وتتولى

 فً التنفٌذ وٌتم. واحدة ٌومٌة صحٌفة فً النتابج تلك بنشر وتقوم االجراءات، كافة من االنتهاء فور بالنتابج كتابٌا

 التقرٌر فً وذلك شراإها ٌقبل التى االسهم لعدد واقصى أدنى حد من العرض مقدم حدده ما على بناء   البورصة

 بٌع فً الراؼبٌن المساهمٌن طلبات إدخال للوسطاء ٌسمح التداول جلسة من االولى الساعة فخبلل. اإلفصاحً

 تلؽى شراإه المطلوب االدنى الحد من ادنى كانت فاذا المعروضة الكمٌة حصر ٌتم الفترة تلك وعقب. اسهمهم

 التخصٌص فٌتم االقصى الحد تجاوزت اذا اما ، التنفٌذ ٌتم العرض مقدم من المحدد النطاق داخل كانت واذا العملٌة،

 ٌتم سعر أعلى وفق المالٌة لؤلوراق البابعٌن لجمٌع متساو مبلػ بدفع العرض مقدم فٌلتزم التنفٌذ سعر أما. االسهم

 . به الشراء

 الى أوامرهم بتسلٌم للعرض استجابة تقدٌمها فً الراؼبٌن المالٌة االوراق حاملى ٌقوم تونس، دولة فً الوضع وعن

 فً االوامر هذه سحب لهم ٌجوز كما. نهاٌته وحتى العرض مدة خبلل االوامر بتلقً لهم المسموح  البورصة وسطاء

 فترة نهاٌة اقصاه اجل فً بالبورصة المستلمة االوامر الوسطاء ٌودع. العرض فترة نهاٌة تارٌخ وحتى وقت كل

 . وتسلٌما دفعا للعملٌة والتسوٌة التجمٌع تتولى والتً ،  العرض

. بنشرٌتها ٌصدر ببلغ فً النتٌجة هذه وتنشر العمومً العرض بنتٌجة المالٌة السوق هٌبة بإعبلم البورصة تلتزم كما

 .  .العرض نتٌجة حول تفصٌلً بكشؾ العمومً العرض نهاٌة فً الهٌبة إمداد مهمة تتولى كما

 وٌصبح القبول بقرار المبادر تخطر فإنها ، العرض سبلمة الرسامٌل، لسوق العامة الهٌبة رأت ما اذا المؽرب، وفً

 legal الرسمٌة الجرٌدة فى القرار بهذا بٌان الهٌبة وتنشر.  علٌه نهابٌا التزاما العرض بمسودة جاء ما جمٌع
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gazette ، التداول اٌقاؾ ٌتم حٌث)  المستهدفة الشركة اسهم على التداول برجوع للسماح البورصه توجه كما 

 تصدر فإنها ، مقبوله ؼٌر العرض مسودة  كانت اذا ما حال فى أما(.  بالهٌبة العرض مسودة فحص وقت مإقتا

 باستكمال البورصه وتقوم.  المحاكم امام علٌه الطعن ٌمكن القرار وهذا ، المبادر به وتخطر مسببا كتابٌا قرارا

 ، بالنتابج الهٌبة مباشرة وتخطر ، المقرر الموعد فى للتنفٌذ تمهٌدا التبادل/  البٌع/ الشراء طلبات بتجمٌع اإلجراءات،

 .الرسمٌة الجرٌدة فى العرض بنتابج بٌان بنشر بدورها تقوم والتى
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 الثالث  الجزء

 الدراسة نتابج
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 الدراسة نتابج: الثالث الجزء
 

 

 ألحكام تطبٌقها سبٌل فً االتحاد فى االعضاء الدول تواجه التً والتحدٌات للعقبات إستعراضا الجزء هذا ٌتناول

 مقترح إعداد خبلل من وذلك العقبات تلك لتخطى مناسب حل لتقدٌم ومحاولة ، اإلستحواذ بقصد الشراء عروض

 من تكون قد أنها الدراسة فرٌق ٌرى والتى ، اإلستحواذ بؽرض الشراء عروض تنظٌمات فً األساسٌة الركابز ألبرز

 عروض تقدٌم عملٌات بتنظٌم تتعلق أنظمة تطوٌر أو إستحداث عند االعتبار بعٌن أخذها الرقابٌة للجهات المناسب

 . المالٌة وراقال سوق فً  اإلستحواذ

     االعضاء الدول تواجهها التى والعمبات التحدٌات :أوال

 العملً التطبٌق خبلل االتحاد فى االعضاء الدول تواجهها التى والتحدٌات للعقبات استعراضا الجزء هذا ٌتناول

 التى االستبٌان قابمة على الدول تلك بإجابات جاء ما واقع من وذلك ، االستحواذ بقصد الشراء عروض لتنظٌمات

 العقبات تلك بٌعةــــــــــوط الدولة بحسب مقسم والعقبات التحدٌات لتلك العرض وسٌكون. المعلومات جمع استهدفت

 .( وتقنٌة ، وتنظٌمٌة ، تشرٌعٌة) 

 االمارات : 

 عملٌات ٌخص جدٌد تنظٌم إستحداث بصدد فهى ، التشرٌعً الجانب فً االمارات دولة لدى التحدٌات تركزت

 حالة معالجة خاصة وبصفه ، الجدٌد التنظٌم هذا وجود مع تنشا قد التً التنفٌذٌة الصعوبات بعض وترى االستحواذ

 عند وكذا بها المسموح للنسب تعدٌها عند -الجدٌد االستحواذ نظام صدور قبل- القابمة للملكٌات البٌع على اإلجبار

 . مرهونة أسهم ملكٌة نقل نتٌجة أو االرث نتٌجة الملكٌة نسبة إرتفاع

 السعودٌة  : 

 :  ٌلى بما وإرتبطت ، التنظٌمٌة بالناحٌة السعودٌة المملكة تواجه التى التحدٌات وردت

 (. شفهً اإلتفاق كان إذا سٌما ال) باالتفاق التصرؾ تعرٌؾ إنطباق إثبات أو/و تحدٌد  .1

 بتقدٌم إلتزام بموجبها ٌنشؤ قد التً الخاصة الصفقات خبلل من الملكٌة زٌادة عملٌات تنظٌم .2

 محل الشركة إدارة ومجلس العملٌة ألطراؾ المسإولٌة بحدود ٌتعلق فٌما السٌما ، شراء عرض

 .الصفقة أطراؾ ومستشاري العرض
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 فلسطٌن  

  او تعلٌمات ٌوجد ال حٌث ، االستحواذ عملٌات بتنظٌم الخاصة التشرٌعات إلى افتقارها فلسطٌن دولة أظهرت

 .الشؤن هذا فى واضحة إجراءات

 

 لطر  

 على وذلك االستحواذ بصفقات الخاصه االمور لبعض المعالجات تخص قطر دولة تواجهها التى التحدٌات كانت

 :التالى النحو

 العقود بسبب وذلك االستحواذ نظام بمواد ، األحٌان بعض فً ، الشركات إلتزام عدم معالجة .1

 .االستحواذ بعملٌة المرتبطة األطراؾ بٌن السرٌة على والحفاظ اإلفصاح بعدم الملزمة

 .إتمامها قبل  واالندماج المباشرة ؼٌر االستحواذ عملٌات عن اإلفصاح عدم معالجة .2

 

 الكوٌت : 

 :  بـ ٌتعلق فٌما وذلك ، التنظٌمٌة  بالناحٌة تواجهها التى التحدٌات الكوٌت دولة حددت

 بورصة فً مدرجة شركات على المسٌطرٌن ملكٌة فً التؽٌر لرصد آلٌة تطوٌر إلى الحاجة .1

 البلبحة من( واالستحواذ  االندماج)التاسع الفصل أحكام تطبٌق بؽرض وذلك المالٌة األوراق

 .وتعدٌبلتهم 2010 لسنة 7 رقم للقانون التنفٌذٌة

 

 مصر: 

  التشرٌعٌة الناحٌة من (أ 

 بمجرد المستهدفة الشركة أسهم على التداول من المعنٌة االشخاص حظر فً للنظر حاجة هناك .1

 .الداخلٌة المعلومات الستؽبلل تجنبا محتمل، شراء بعرض الهٌبة إخطار

 وراؼب المستهدفة الشركة التزامات وتحدٌد العدابٌة الشراء لعروض الصرٌحة النصوص ؼٌاب .2

 . الحالة هذا فً المحتمل الشراء
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 وارد هو ما بخبلؾ الشراء عرض فً المقترح السعر تخص إضافٌة ضوابط وضع الى الحاجة .3

 القانونٌة النصوص فً

 اعادة ٌكون بان الهٌكلة اعادة عند الشراء عرض تقدٌم من االستثناءات حاالت تعدٌل فً النظر .4

 المرتبطة الشركات بٌن ولٌس المرتبطة المجموعة بٌن الهٌكلة

 حماٌة ألؼراض الشراء عروض ألحكام الخاضعة الشركات على إضافٌة افصاحات فً النظر .5

 األقلٌة حقوق

 المستقل المالً المستشار من للهٌبة المقدمه التقٌٌم دراسة تخص أخرى ضوابط وضع فً النظر .6

 (.ذلك الهٌبة طلب عند) العرض سرٌان فترة خبلل المقدم الشراء عرض بشؤن

  التنظٌمٌة الناحٌة من (ب 

  شراء عرض تقدٌم من استثنابها الهٌبة أجازت والتً الهٌكلة إعادة حاالت ضوابط وضع .1

 المستقل  المالً مستشار تعٌٌن المستهدفة الشركة من الهٌبة طلب بشؤن الضوابط تعدٌل اقتراح .2

 وذلك المستهدفة الشركة خبلل من ذلك ٌكون بؤال ،(  ذلك تلتزم شراء لعروض حاالت فً)

 العرض مقدم كان اذا ما حالة فً المستهدفة الشركة عن  المالً المستشار الستقبللٌة ضمانا

 .العلٌا االدارة مجلس اعضاء احد او ربٌسً مساهم

  التمنٌة الناحٌة من (ج 

 .مدرجة شركات عن الصادرة الدولٌة االٌداع شهادات ملكٌات تداول تتبع صعوبة .1
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 الشراء عروض تمدٌم لتنظٌم البلزمة األساسٌة الركابز: ثانٌا

 من والمقدمة ، اإلستحواذ بؽرض الشراء عروض تنظٌمات فً األساسٌة الركابز ألبرز مقترح الجزء هذا ٌتناول

 تتعلق أنظمة تطوٌر أو إستحداث عند االعتبار بعٌن أخذها المناسب من تكون قد أنها ٌرى والتى  ، الدراسة فرٌق

 ما بعض او بجمٌع االستعانة المعنٌة للجهات ٌمكن بحٌث ، االسهم سوق فً  اإلستحواذ عروض تقدٌم عملٌات بتنظٌم

 : ٌلى ما االعتبار فى االخذ مع وذلك  ، أسواقها وطبٌعة تشرٌعاتها مع ٌتناسب ما بحسب ، بها ورد

 ما دولة كل تضع كً -التفاصٌل فً الدخول دون - عام   بشكل جاء االسترشادي الجزء لهذا المحتوى ان  .1

 . التفاصٌل من ٌناسبها

 كل وخصابص طبٌعة اإلعتبار بعٌن ٌإخذ أن ٌجب لذلك ، المالٌة األسواق بإختبلؾ التشرٌعات بعض تختلؾ .2

 .المستهدؾ للسوق منها األنسب وإختٌار النظامٌة المتطلبات وضع عند حدى على سوق

 .اإلسترشادي الجزء بهذا الوارد التقسٌم او الترتٌب نفس استخدام للمشرع ٌلزم ال .3

 المالى بالسوق مدرجة شركة المستهدفة الشركة فٌها تكون التً االستحواذ عروض حساسٌة المعروؾ من .4

 وعناٌة، بحرص العروض هذه مع التعامل ٌحتم مما العرض، محل المالٌة الورقة سعر على تؤثٌرها ومدى

 بالعرض الجمهور إعبلم ومتطلبات السرٌة الطبٌعة ذات المعلومات مع للتعامل مناسبة ضوابط ووضع

 .نفاذه حٌن إلى العرض تقدٌم قبل ما مراحل خبلل له المقدمه واإلفصاحات

 قانونً أو نظامً رأي تعكس ال فهى ، إرشادٌة بصفه جاء االساسٌة الركابز هذه تقدٌم ان على التؤكٌد ٌجب ، وآخرا

 .  ٌمثلها التً الجهات أو الدراسة بإعداد المكلؾ الفرٌق قبل من

 : الشراء عروض عن عامة لمحة

 إختٌارٌة او إلزامٌة إما االستحواذ بقصد الشراء عروض عادة تكون. 

 العدابً باالسلوب ٌجرى منها والبعض ، الودي اإلتفاق طرٌقة الشراء عروض عادة تتبع (Hostile 

Takeover). 

 كبلهما أو مالٌة أوراق او نقد إما الشراء عروض فً المقابل ٌكون. 

 المنافسة بحماٌة المختصة الجهات موافقة ٌستوجب قد مما المنافسة حرٌة على الشراء عروض تإثر قد . 

 المختصه الرقابٌة الجهة إلى باإلضافة - أخرى جهات موافقات على الحصول مطلب هناك ٌكون قد 

 بتنظٌم تختص التً كالجهات - المنظمة األسواق فً المدرجة الشركات على االستحواذ عملٌات بتنظٌم

 .المثال سبٌل على والتؤمٌن والبنوك االتصاالت كقطاع المحددة القطاعات بعض
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 التعارٌف .1

 :التالٌة المصطلحات التعارٌؾ تشمل ما وعادة   دولة، كل تشرٌعات مع ٌتناسب بما المصطلحات بعض تعرٌؾ ٌتم

 االستحواذ بقصد شراء عرض 

 العرض مقدم/العارض 

 باالتفاق ٌتصرفون الذٌن االشخاص 

 بالعرض المستهدفة الشركة 

 بالعرض المعنٌون االشخاص 

 العبلقة ذوى االطراؾ 

 الفعلٌة السٌطرة 

 المباشرة ؼٌر الملكٌة 

 المرتبطون المستشارون 

 المستقلون المستشارون 

 العرض فترة 

 عرض مستند 

 النقدي العرض 

 بالمبادلة العرض  

 المختلط العرض 

 األسهم سوق 

 المالٌة األوراق فً التعامل 

 .المصطلحات لتلك مفاهٌم إعداد عند الدراسة هذه مقدمة فى الوارده بالتعرٌفات االستعانة وٌمكن

 المواعد علٌها تموم التً العاّمة المبادئ أبرز .2

 :ٌلى ما تحقٌقها إلى اإلستحواذ بؽرض الشراء لعروض المنظمة القواعد تهدؾ التً العاّمة المبادئ أبرز تتضمن

 والنزاهة الشفافٌة مبدأ ارساء. 

 عرض لتقٌٌم الكافً والوقت البلزمة المعلومات على الشراء عرض محل المالٌة االوراق مالكً حصول 

 .وإدراك دراٌة على مبنً بناء االستثماري القرار اتخاذ و الشراء



175 

  

 

 
 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 بٌن فٌما كذلك و الشراء، عرض محل  المالٌة االوراق مالكً بٌن الفرص تكافإ و المساواة  مراعاة 

 .بالعرض المعنٌون االشخاص

 و االسعار اضطراب وتبلفً بالعرض، المستهدفة للشركة المالٌة األوراق سعر فً التبلعب حظر 

 . الداخلٌة المعلومات استؽبلل و المصالح تعارض

 بالعرض المستهدفة الشركة مصالح مراعات . 

 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة. 

 

 عامة وأحكام التطبٌك نطاق .3

 (General Principles) عامة أحكام .أ 

 :ٌلً كما اإلستحواذ بؽرض الشراء عروض تشرٌعات فً إلٌها اإلشارة ٌتم ما عادة   التً العامة األحكام تلخٌص ٌمكن

 مقدم قبل من متساوٌة معاملة ذاتها الفبة من العرض محل الشركة مساهمً جمٌع معاملة ٌتم أن متطلب 

 .العرض

 مساهمٌها مصلحة تحقٌق على العمل ومستشارٌها العرض محل الشركة إدارة مجلس قٌام متطلب. 

 االسواق فً وموقعها الشركة أعمال تؤثر تجاه ورإٌته العرض، محل الشركة إدارة مجلس رأي بٌان 

 ألي أو أسهم، من عابلٌا   أو شخصٌا   ٌملكونه ما لحجم اعتبار أي دون المقترح بالعرض بها تعمل التً

 .االستحواذ عرض محل الشركة أو العرض بمقدم شخصٌة عبلقة

 على بالعرض المعنٌون واألشخاص الشراء عرض محل المالٌة االوراق مالكً حصول وجوب 

 االستثماري القرار واتخاذ الشراء عرض لتقٌٌم المبلبم والتوقٌت المناسبة الفرص و الكافٌة المعلومات

 .وإدراك دراٌة على مبنً

 موجه - محتمل استحواذ عرض أو االستحواذ بعرض ٌتعلق - إعبلن أو مستند أي ٌكون أن متطلب 

 وعادال   صحٌحا   مستشارٌهما، أو العرض محل الشركة إدارة مجلس أو العرض مقدم قبل من للمساهمٌن

 .مضلل وؼٌر

 ٌإدي أن شؤنه من - إدارتها مجلس قبل من االستحواذ عرض محل بالشركة ٌتعلق إجراء أي إتخاذ عدم 

 موافقة على الحصول بعد إال - بشؤنه قرار اتخاذ فرصة من المساهمٌن حرمان أو العرض قبول عدم إلى

 .للشركة ٌقدم أن وشك على النٌة حسن عرضا   بؤن اإلدارة مجلس لدى قناعة توافر عند وذلك المساهمٌن،

 عن العرض محل الشركة لمساهمً اإلفصاح ٌجب اإلستحواذ، بعرض عبلقة ذوي أطراؾ وجود عند 

 . إتمامها قبل الصفقة فً األطراؾ تلك مصالح
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 على قدرته من التؤكد سٌما ال لؤلنظمة، وفقا   الضرورٌة التدابٌر اتخاذ على العرض مقدم قبل من التؤكد 

 .لذلك البلزمة المالٌة الموارد وتوافر العرض تنفٌذ فً االستمرار

 الشركة مساهمً لجمٌع عام عرض بتقدٌم شخص التزام عنها ٌنتج قد إستحواذ عملٌة أي إجراء قبل

 السٌطرة على القدرة علٌها بناء   نتج حصة لشراء نتٌجة   إجباري عرض كتقدٌم) السوق فً المدرجة

 فً االستمرار على قدرته من التؤكد الشخص ذلك على ٌجب ،(الشركة واستراتٌجٌات قرارات وتوجٌه

 فً آخرون فٌها اشترك صفقة أي على المطبقة للشروط مساوٌة بشروط العرض ٌكون وأن العرض تنفٌذ

 .مماثلة ظروؾ

 

 التطبٌك نطاق .ب 

 مدرجة بشركة المتعلقة اإلستحواذ عروض على اإلستحواذ بؽرض الشراء لعروض المنظمة القواعد تسري ما عادة

 إلى الوصول عنها ٌنتج التً التصوٌت بحقوق المتمتعة المالٌة األوراق شراء وعملٌات ، المالٌة السوق فً أسهمها

 (.المالٌة السوق طبٌعة بحسب النسبة تختلؾ وقد أكثر أو% 30 المثال سبٌل على) المدرجة الشركة فً سٌطرة حصة

 :التالٌة األطراؾ على تنطبق اإلستحواذ بؽرض الشراء لعروض المنظمة القواعد أن كما

 وأي اإلستثمارٌة، والبنوك والمساهمٌن، المالٌة، األوراق كُمصدري) المالٌة السوق فً المشاركٌن 

 الخاصة التشرٌعات تنظمها صفقة أي فً مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل استشارة قدم أو شارك شخص

 (.اإلستحواذ بؽرض الشراء بعروض

 اإلستحواذ بؽرض الشراء عروض لتشرٌعات الخاضعة الشركات إدارات مجالس أعضاء. 

 بؽرض الشراء عروض لتشرٌعات خاضعة شركة فً حصص على لبلستحواذ ٌسعون الذٌن األشخاص 

 .اإلستحواذ

 

 الشراء عروض منظمة تفصٌلٌة احكام .4

 مستملة إستشارة على الحصول .أ 

 بشؤن ومختصة مستقلة إستشارة على الحصول بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من المشرع ٌطلب ما عادة  

، المهنة بممارسة له مرخص مالً مستشار من( Independent Advice or Fairness Opinion) العرض

 .االستشارة هذه تفاصٌل على الشركة مساهمً إطبلع ٌتم وأن
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 اإللزامً العرض .ب 

 قبل من إجباري شراء عرض تقدٌم متطلب الشركة على لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تضع ما عادة  

 مع باالتفاق ٌتصرفون األشخاص من مجموعة أو) شخص أي قٌام عند سٌما ال محددة، حاالت فً معٌنٌن أشخاص

 القواعد ألحكام الخاضعة الشركة أسهم فً ملكٌته بزٌادة( Persons Acting in Concert – الشخص ذلك

 مالكٌن( معه باالتفاق ٌتصرفون من أو) الشخص هذا ٌصبح بحٌث، االستحواذ بؽرض الشراء لعروض المنظمة

 وبالتالً، السوق فً والمدرجة، التصوٌت بحق المتمتعة األسهم من معٌنة فبة من( أكثر أو%( )X) محددة لنسبة

 .الشركة على السٌطرة فً القدرة مفهوم علٌهم انطبق

 محددة حاالت فً عادة   تكون) إجباري شراء عرض تقدٌم من إستثناءات على القواعد هذه تنص ما عادة   أنه كما

 (.لضوابط ووفقا  

 العرض تمدٌم .ج 

 مبدأ تحقٌق إلى تهدؾ العرض لتقدٌم محددة وشروطا   أحكاما   تضع لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد

 :التالٌة اإلجراءات تنظم بالتالً وهً والعادل، الكامل واإلفصاح بالعرض المعنٌٌن األشخاص وحماٌة الشفافٌة

 هذه بدء وبعد اإلستحواذ عرض بشؤن األولٌة المفاوضات بدء قبل العرض أطراؾ مسإولٌة حدود 

 (.العرض عن اإلعبلن بمسإولٌات ٌتعلق فٌما سٌما ال) المفاوضات

 أو العرض محل الشركة إدارة لمجلس أوال   اإلستحواذ عرض تقدٌم كمتطلب) العرض تقدٌم طرٌقة 

 (.لمستشارٌها

 تقدٌم مراحل ٌحدد واضح زمنً جدول كوضع) اإلستحواذ عرض تقدٌم عند البلزمة والشروط المتطلبات 

 وجود عند العرض مع التعامل وطرٌقة العرض، مقدم هوٌة عن والكشؾ له، الزمنٌة والفترة العرض

 (.االسهم من فبة من اكثر

 تقدٌم إلتزام عنها ٌنتج قد التً العرض مقدم قبل من المنفذة الشراء وصفقات العرض قٌمة سداد طرٌقة 

 من أعلى بقٌمة أسهم كشراء) اإلستحواذ عرض محل المالٌة األوراق لمالكً المقدم للعوض أدنى حد

 (.العرض فترة أثناء العرض قٌمة

 محل للشركة المالٌة األوراق فً بالعرض المعنٌٌن األشخاص بعض تعامبلت على والقٌود الحظر

 عرض على تإثر أن شؤنها من سرٌة معلومات على المطلعٌن األشخاص سٌما ال) اإلستحواذ عرض

 (.اإلستحواذ
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 وسحبه الشراء عرض تعدٌل .د 

 ٌكون أن على العرض، مقدم قبل من العرض بتعدٌل لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تسمح ما عادة  

 جدٌدة شروط وضع العرض لمقدم ٌجوز كما. المعدلة القٌمة فً الحق األصلً العرض قبلوا الذٌن المساهمٌن لجمٌع

 المشرع موافقة على الحصول وبعد قٌمته، زٌادة أو أفضل عرض تقدٌم بؽرض ذلك ٌكون أن بشرط العرض على

 .المسبقة

 .العرض فترة انتهاء قبل قبوله سحب العرض قبل شخص ألي وٌجوز

 المنافسة الشراء عروض .ه 

 فٌما سٌما ال منافس، شراء عرض تقدٌم وشروط متطلبات على لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تنص

 :بالتالً ٌتعلق

 منافس شراء عرض بتقدٌم فٌه القٌام ٌمكن ٌوم آخر. 

 منافس عرض وجود حال فً االستحواذ عرض محل الشركة إدارة مجلس أعضاء إلتزامات. 

 

 السداد طرٌمة .و 

 لمساهمً المقدم العرض ٌكون أن على لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تنص: نمدي عرض 

 العرض مقدم دفعه سعر أعلى عن ٌقل ال نقدي ببدٌل مصحوبا   ٌكون أن أو نقدا   العرض محل الشركة

 فترة لبداٌة السابقة شهرا   عشر االثنً المثال سبٌل على) محددة فترة خبلل العرض محل األسهم مقابل

 (.نفسها العرض فترة خبلل أو/و، العرض

 نقدي ؼٌر العرض محل الشركة لمساهمً المقدم العرض ٌكون أن  الممكن من: نمدي غٌر عرض 

 بشخصٌة ٌتمتع العرض مقدم كان إذا العرض محل الشركة لمساهمً أسهم إصدار على وٌشتمل

 .لضوابط وفقا   وذلك، إعتبارٌة

 

  االعبلنات .ز 

 إصدار عن المسإولٌة وحدود االعبلن فٌها ٌجب التً الحاالت لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تحدد

 تسرب أن إال البدء، وشك على أو قابمة مفاوضات وجود حال فً سٌما ال) محتمل عرض عن واإلعبلن االعبلنات،
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 للشابعات مصدرا   العرض محل الشركة أسهم تكون أن إلى أدى محتمل عرض دراسة أو محتمل عرض وجود خبر

 (.والتوقعات

 اإلعبلن هذا على المترتبة واإللتزامات عرض لتقدٌم المإكدة النٌة عن اإلعبلن متطلبات القواعد هذه تحدد كما

 (عنه اإلفصاح تم مسبق لشرط خاضعا   العرض ٌكن مالم العرض تقدٌم فً كاإلستمرار)

 الربٌسٌة اإلفصاح مستندات .ح 

 :ٌلً ما تشمل

 المقدم العرض وشروط تفاصٌل عن فٌه المفصح الشراء عرض مستند. 

 الشراء عرض بشؤن رأٌه فٌه ٌبٌن بالعرض المستهدفة الشركة ادارة مجلس من تعمٌم أو بٌان. 

 العرض بشؤن والمختصة المستقلة اإلستشارة. 

 

 الشراء لعرض الزمنً الجول .ط 

 وٌتكون الشراء، عرض لخطوات محدد زمنً جدول وضع على لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تنص

 : التالٌة المدد و التوارٌخ من( المثال سبٌل على) الزمنً الجدول

 العرض محل الشركة لمساهمً( المشرعة الجهة قبل من نشره على الموافقة بعد) العرض مستند إرسال 

 .إلطبلعهم معتمدة وسابل خبلل من نشره أو/و

 العرض محل الشركة إدارة مجلس تعمٌم نشر. 

 للعرض به مسموح إقفال تارٌخ أول. 

 للقبول بالنسبة مشروط ؼٌر العرض ٌصبح لم إذا القبول سحب

. 

 العرض قٌمة فً الزٌادة عدم بٌانات نشر. 

 للقبول بالنسبة مشروط ؼٌر العرض بؤن اإلعبلن فٌه ٌمكن الذي النهابً الموعد. 

 الشروط بجمٌع للوفاء النهابً الموعد. 

 اإلستحواذ عرض محل الشركة لمساهمً سداده المطلوب اآلخر المقابل أو المبلػ لسداد النهابً الموعد. 

 

 

 

 للقبول بالنسبة مشروط ؼٌر ٌكون بالتالً وهو العرض، محل الشركة أسهم من% 50 من أكثر ٌشكلون مساهمٌن بقبول مشروطة العامة العروض تكون ما عادة   

 .العرض فترة أثناء النسبة هذه تحقٌق تم ما متى
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 العرض مستند .ي 

 من المساهم تمكن التً التفاصٌل كامل على ٌحتوي ان وٌجب العرض مقدم الشخص قبل من العرض مستند ٌقدم

 .بالعرض المتعلقة االحكام و الشروط ٌتضمن انه كما وإدراك، دراٌة على مبنً استثماري القرار اتخاذ

 

 :بالتالً تلخٌصها ٌمكن العرض مستند فً تضمٌنها ٌتم التً الهامة المعلومات بعض

 علٌها المعروض والشركة والعارض العرض عن األخرى والمعلومات المالٌة المعلومات. 

 اعمالها و المستهدفة بالشركة ٌتعلق فٌما المستقبلٌة العارض خطط. 

 المستقبلٌة التوقعات. 

 العرض لها ٌخضع التً االشتراطات جمٌع. 

 (.وجودهم حال فً) العبلقة ذات االطراؾ هوٌة 

 (.ضرورٌا ذلك كان متى) اضافٌة مستندات او معلومات المنوطة الرقابٌة الجهة تطلب ان الممكن ومن 

 

 علٌها المعروض الشركة إدارة مجلس تعمٌم .ك 

 :ٌلً ما وٌتضمن لمساهمٌها، وإتاحته اإلستحواذ عرض محل الشركة إدارة مجلس قبل من إعداده ٌتم

 المقدم العرض بشؤن اإلدارة مجلس رأي. 

 العرض بشؤن اإلدارة مجلس علٌها حصل التً والمختصة المستقلة اإلستشارة تفاصٌل. 

 وموظفٌها بالشركة الخاصة العارض خطط حول علٌها المعروض الشركة إدارة مجلس رأي. 

 أطراؾ قبل من تمت والتً العرض، محل المالٌة األوراق فً والتعامبلت الملكٌة حصص تفاصٌل 

 (.بالعرض مصلحة له شخص أو العرض، كمقدم) محددة

 القابمة الجوهرٌة العقود تفاصٌل. 

 

 للفحص المستندات إتاحة .ل 

 وإطبلع لفحص متاحة الهامة المستندات من نسخ تكون أن لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تستدعً

 علٌها المعروض الشركة إدارة مجلس تعمٌم أو العرض مستند نشر تارٌخ من ابتداء   العرض محل الشركة مساهمً

 محل للشركة األساسً والنظام التؤسٌس عقد - المثال سبٌل على – المستندات هذه وتشمل) العرض فترة نهاٌة وحتى
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 أو مستند وأي العرض مستندات فً وإفاداتهم وشعاراتهم أسمابهم إستخدام على العرض مستشاري وموافقات العرض

 (.العرض محل والشركة العرض مقدم عن صادر مستند فً إلٌه اإلشارة تمت تقٌٌم تقرٌر

 

 االجراءات على المٌود .م 

 فترة أثناء بالعرض المستهدفة الشركة ادارة مجلس على قٌودا   لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تضع

 عقود إبرام أو جدٌدة أسهم كإصدار الجوهرٌة األمور من بعدد القٌام عند المساهمٌن من مسبقة موافقة كؤخذ) العرض

 (.للشركة الربٌسً النشاط ضمن تندرج ال

 

 (وجوده حال فً) المنافسة بنظام االلتزام .ن 

 كان إذا سٌما ال المنافسة، حماٌة أنظمة مع اإلستحواذ عروض تقدٌم عملٌات فً تنظٌمً تقاطع هنالك ٌكون ما عادة  

 . المنافسة نظام أحكام تطبٌق إلى - إتمامه حال فً - سٌإدي العرض

 العرض عن اإلعبلن فً ذلك ٌوضح أن العرض مقدم على لئلستحواذ الشراء لعروض المنظمة القواعد تنص وعلٌه،

 .العرض تقدٌم قبل المنافسة حماٌة بتنظٌم المعنٌة الجهة من موافقة على الحصول أو
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 (1) رلم ملحكال

 بمصد الشراء بعروض المتعلمة واألنظمة التشرٌعات ملخص"

 " االستبٌان فً المشاركة الدول من دولة كل حسب مصنفا االستحواذ
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 األردن

 

 

 احد تملك شؤنها من التً العام التملك عروض على والرقابة لئلشراؾ المنوطة الجهة هً المالٌة األوراق هٌبة تعتبر

 فً المدرجة المحلٌة الشركات من أي فً المال راس من% 40 عن تزٌد لنسبة  االعتبارٌة او الطبٌعٌة االشخاص

 Public (  المال راس زٌادة او التؤسٌس عند سواء عام اكتتاب فً لها أسهم طرحت التً الشركات او ، البورصة

offer)، مرة ألول التداول سوق فً أسهمها بطرح قامت شركات او (Initial Public Offering  .)مراقبة دابرة أما 

 . للشركتٌن العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة قرارات على الموافقة وكذا أخرى لشركة شركة تملك بحاالت فتعنى الشركات

 : ٌلى ما االستحواذ عملٌات وٌنظم

 2002 لسنة 72 رقم المالٌة األوراق قانون 

 وتعدٌبلته 1997 لسنة  رقم الشركات قانون 

 2007 عام فً العام التملك عرض اجراءات بشؤن الهٌبة مفوضً مجلس عن صادر قرار 
 

 : التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ

 الكاملة الشفافٌة مبدأ -

  العروض تقدٌم فً والمساواة العدالة -

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر -

 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة -
 

 : المنظمة االحكام مخالفة عند العموبات

 التنبٌه او االنذار -

 معٌنة حدود فً مالٌة ؼرامة -
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 : ٌلى ما المنظمة االحكام تضمنته ما اهم

 ( االفصاحى التقرٌر علٌه وٌطلق) العرض مستند محتوٌات تخص ضوابط -1

 مبدبً سعر السعر هذا ٌعتبر حٌث ، به التنفٌذ ٌنوى والذى العرض مقدم من المقترح السعر تخص ضوابط -2

 . العام التملك خبللها من ٌتم التً التداول جلسة خبلل رفعه ٌمكن

 : ٌلى بما للقٌام وذلك العام التملك عرض عملٌة إلدارة مالٌة خدمات شركة بتعٌٌن العرض مقدم الزام -3

o على مرتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن صحٌفتٌن فً وذلك ، الهٌبة من إقراره عقب االفصاحى التقرٌر عن االعبلن 

 . أٌام 7 عن تقل ال بمدة للتنفٌذ المحدد التارٌخ وقبل ، االقل

o العرض مقدم عن نٌابة البورصة فً الشراء عملٌة تنفٌذ 

o واحدة ٌومٌة صحٌفة فً  اٌضا وٌنشرها ، االجراءات كافة من االنتهاء فور بالنتابج كتابٌا الهٌبة إخطار . 

 : الصفقة تنفٌذ عملٌة تخص ضوابط -4

 ٌقبل التً األسهم لعدد واقصى ادنى حد من العرض مقدم حدده ما على بناءا:  المنفذة الكمٌة 

 جلسة من االولى الساعة فخبلل. بالبورصة التنفٌذ ٌتم ، االفصاحى التقرٌر فً وذلك شراإها

 ٌتم الفترة تلك عقب. أسهمهم بٌع فً الراؼبٌن المساهمٌن طلبات إدخال للوسطاء ٌسمح التداول

 واذا ، العملٌة تلؽى شراإه المطلوب االدنى الحد من ادنى كانت فاذا المعروضة الكمٌة حصر

 فٌتم االقصى الحد تجاوزت اذا اما ، التنفٌذ ٌتم العرض مقدم من المحدد النطاق داخل  كانت

 .األسهم التخصٌص

 أعلى وفق المالٌة لؤلوراق البابعٌن لجمٌع متساو مبلػ بدفع العرض مقدم  ٌلتزم:  التنفٌذ سعر 

 به الشراء ٌتم سعر
 

 المال رأس من% 40 نسبة دون ما تملن حال فً

 مالٌة ورقة اي من االولى للمرة من اكثر او%( 5) تصرفه تحت ٌقع او ٌتملك شخص اي فعلى:  الحق افصاح

 عند خطٌا   الهٌبة بإعبلم ٌقوم أن وعلٌه ذلك، حدوث تارٌخ من اسبوع خبلل خطٌا   الهٌبة إعبلم واحدة مصدرة لشركة

 الوصول عند الشراء من نٌته عن واإلفصاح ذلك حدوث تارٌخ من اسبوع خبلل إضافٌة%( 1) تبلػ نسبه ألي تملكه

 %(10) نسبته الى
 

 (المال رأس من% 40 عن تزٌد نسبة تملن) العام التملن عرض حال فً

 على للموافقة لطلب المالٌة األوراق هٌبة إلى التقدم العام التملك عرض بتقدٌم ٌرؼب الذي الشخص على -1

 :التالٌة المعلومات على ٌحتوي إفصاحً تقرٌر به مرفقا   العام التملك عرض
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 .طبٌعً شخص كونه حال فً وعنوانه وجنسٌته األسهم تملك ٌنوي الذي الشخص اسم -

   أشخاص وأسماء وعنوانه ورأسماله وؼاٌاته الربٌسً ومركزه األسهم تملك ٌنوي الذي الشخص اسم -

 المنوي الشركة فً منهم كل مساهمة ونسبة فٌه المساهمٌن وكبار التنفٌذٌة السلطة ذوي العلٌا اإلدارة

  .اعتباري شخص األسهم بتملك ٌرؼب الذي الشخص كون حال فً وذلك بها األسهم تملك

 .وعنوانها ورأسمالها وؼاٌاتها الربٌسً ومركزها بها األسهم تملك المنوي الشركة اسم -

 .األسهم تملك ٌنوي الذي الشخص قبل من المملوكة األسهم عدد -

 منهما كل ونسبة العام التملك عرض خبلل من تملكها المنوي األسهم لعدد األعلى والحد األدنى الحد -

 عن أعبله المذكورة األدنى الحد نسبة تقل ال أن وعلى أسهمها تملك المنوي الشركة رأسمال من

 .أسهمها تملك المنوي الشركة أسهم من%( 40)

  علٌه العملٌة تنفٌذ الشخص ٌنوي الذي السعر -

 .تفصٌلً بشكل األسهم تملك من الؽاٌة -

 ، العام التملك عرض عملٌة إلدارة مالٌة خدمات شركة بتعٌٌن العرض بتقدٌم ٌرؼب الذي الشخص ٌلتزم -2

 وذلك األقل على مرتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن صحٌفتٌن فً - اإلفصاحً التقرٌر عن باإلعبلن تقوم بدورها والتً

 المالٌة األوراق هٌبة قبل من إقراره بعد وذلك العملٌة إلجراء المحدد التارٌخ من أٌام سبعة عن تقل ال مدة قبل

 .العرض مقدم عن نٌابة البورصة فً التنفٌذ تتولى واٌضا  -
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  االمارات

 
 

 بقصد الشراء عملٌات على الكاملة والرقابة باإلشراؾ المنوطة الجهة هً والسلع المالٌة األوراق هٌبة تعتبر

 مسودة اعداد على حالٌا وتعمل. عامة مساهمة شركة أطرافها أحد ٌكون التً العملٌات ٌخص فٌما االستحواذ،

 بعروض الخاصة االستبٌان قابمة على الهٌبة من الواردة االجابات على بناءا الملخص هذا اعداد تم وقد. االستحواذ لنظام

 . النظام مسودة تتضمنه قد لما أولى تصور تعتبر فإنها ، االستحواذ بقصد الشراء

 

 التطبٌك نطاق

 

 :الخاضعة المالٌة األوراق

 األسهم         -

 أسهم الى للتحوٌل القابلة الصكوك أو السندات         -

 الدولٌة االٌداع شهادات         -

( warrants) مثال  التصوٌت حقوق او األسهم ملكٌة على التزام ترتب مالٌة أوراق أي ، أٌضا تخضع كما         -

 حقوق او مال رأس فً حصة امتبلك من المستحوذة الجهة تمكن عنها ٌنتج خاص ترتٌب أو صفقة أو اتفاق

 تصوٌت
 

 :الخاضعة المصدرة الشركات

 (البورصة) المالً السوق فً المدرجة المحلٌة الشركات         -

 عام اكتتاب فً لها أسهم طرحت التً الشركات         -

 

 : المخاطبة المانونٌة والكٌانات االشخاص

 (مرتبطة اشخاص او منفردة سواء) االعتبارٌة واالشخاص ، الطبٌعٌة االشخاص من كل         -

 :  فتمثل ، المرتبطة لؤلشخاص وبالنسبة         -

 الثانٌة الدرجة حتى اقاربهم من واي طبٌعٌة اشخاص أي 
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 اكثر او شخصٌن من المكونة المالٌة والتجمعات والروابط واالتحادات والكٌانات االعتبارٌة االشخاص 

 ٌكون او االخر للطرؾ مباشر ؼٌر بطرٌق او مباشرة مملوكة إحداها حصص او أسهم ؼالبٌة تكون التً

 واحدا شخصا مالكها

 آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة ٌخضعون ممن االشخاص 

 واالندماج االستحواذ عملٌة فً المشاركة والجهات واالشخاص والمقٌمٌن المستشارٌن  

 

 الخاص التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ

 المعلومات سرٌة على المحافظة  -

 الكاملة الشفافٌة مبدأ   -

 العروض تقدٌم فً والمساواة العدالة   -

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر   -

 الداخلٌة المعلومات واستؽبلل المصالح تعارض تبلفً   -

 بؤعمالها المساس وعدم بالعرض المستهدفة الشركة مصالح مراعاة   -

 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة   -

 التنفٌذ فً الشراء عرض مقدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر   -

 والتزاماتها بتعهداتها المستهدفة الشركة اخبلل من الشراء عرض مقدم حماٌة آلٌات توفٌر   -

 

 المخالفة عند فرضها المزمع العموبات

  معٌنة حدود فً مالٌة ؼرامة

 

 محتمل شراء عرض عن للهٌبة افصاح تمدٌم

 المالٌة األوراق من أي فً  %30 نسبة شراء عند شراء بعرض التقدم باألحكام المخاطبٌن االشخاص من ألي ٌجوز

 التصوٌت حقوق أو المال رأس من معٌنة% 30 نسبة على بالفعل حابز هو من قٌام عند أو ،  المنظمة لؤلحكام الخاضعة

 :ٌلى مما أي تحقق حال محتمل شراء بعرض الهٌبة بإخطار المستهدفة الشركة تلتزم كما. النسبة تلك بزٌادة ، للشركة

 شراء عرض تقدٌم فً بنٌته الشراء راؼب من كتابٌا إخطارا الشركة تلقى 

 اتفاقات أٌة او علٌها فحص إلجراء اتفاق او للنواٌا خطاب او تفاهم مذكرة على بالتوقٌع الشركة قٌام 

 تلك بٌن ومن ، المحتمل الشراء بشؤن جدٌة مفاوضات او مماثلة مستندات او ملزمة ؼٌر او ملزمة أخرى
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( البدء او) الشروع نظٌر ٌدفع مقابل ألي العرض ومقدم المستهدفة الشركة من كل بٌن اتفاق أي االتفاقٌات

 ( عٌنً او مالً المقابل هذا كان سواء) منه االنسحاب عند أو العرض على االتفاق فً

 توقعات او معلومات انتشار نتٌجة المعنٌة الشركة أسهم اسعار او التداول على ملموس تؤثٌر حدوث حال 

 محتمل شراء عرض بتقدٌم

 

  شراء عرض تمدٌم عند الواردة المستندات اهم

 مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة         -

 (Due Diligence) للجهالة النافً فحص         -

 التنفٌذ جدٌة إلظهار(  ؼٌرها او مالٌة أوراق او نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات         -

 التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال السابقة الفقرة فً إلٌها المشار الضمانة تجمٌد ٌفٌد ما         -

 ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد         -

 (االلتصاد وزارة – المنافسة حماٌة جهاز) أخرى رقابٌة جهات موافقة         -

 

 :ٌلى بما ٌتعلك فٌما ،وذلن( والبابع المشترى) الطرفان فٌها ٌتفك التً تلن عن العدابٌة الشراء عروض وتختلف

 االستحواذ اتفاقٌة تطلب عدم     .1

 المستهدفة للشركة العمومٌة الجمعٌة موافقة وجوب عدم     .2

 للجهالة نافٌة دراسة وجود عدم     .3

 المطلوبة االفصاحات     .4

 السوقً السعر متوسط او الحالً السعر عن ٌقل ال بما المستحوذة الجهة جانب من الشراء عرض سعر تحدٌد     .5

 .شهور 6 خبلل

  

 ذات لؤلطراؾ ٌكون  االستحواذ، لعملٌة نتٌجة جوهرٌة سلبٌة آثار أو مإكد ضرر هناك كان اذا ، االحوال جمٌع وفً

 عملٌة على االعتراض فً الحق علٌها والمستحوذ المستحوذة الشركات دابنً و المتضررٌن األقلٌة ومساهمً المصالح

 أو المصالح تعارض حل ٌتم لم ما نافذا   ؼٌر االستحواذ وٌظل ،  والهٌبة المعنٌة السلطات إخطار طرٌق عن االستحواذ

 .االعتراض برفض المحكمة تقضً
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 : ٌلى ما الممترحة االحكام تتضمن و

 : العرض فً الممترح السعر على لٌودا-1

 الهٌبة موافقة وبعد علٌها المستحوذ الشركة فً المساهمٌن ولصالح فقط لؤلعلى السعر لتعدٌل امكانٌة توجد         -

 المستقلٌن المستشارٌن من المقدمة التقٌٌمات و العرض سعر بٌن العبلقة تخص قٌود         -

 :بالعرض المعنٌة االطراف على التزامات-2

  المعلومات سرٌة على المحافظة         -

 الشراء عرض محل المالٌة األوراق على تداول عملٌات أٌة اجراء حظر         -

 المصالح تعارض عن االببلغ         -

 االستحواذ عملٌة محل الشركات مساهمً مصالح تحقٌق فً الحرٌص الرجل وعناٌة الكافً الجهد بذل         -

 االستحواذ عملٌة عن الناتجة وااللتزامات الحقوق فً الفبة نفس من الشركات مساهمً كافة مساواة ضمان         -

 : ٌلى مما بكل ٌتعلك فٌما وذلن العرض سرٌان فترة تخص الضوابط من مجموعة-3

 .التعدٌل أو للتؽٌٌر قابلتها ومدى الربٌسٌة التوارٌخ/ المواعٌد تخص ضوابط   -

 .معٌنة اشتراطات على عدمه من العرض سرٌان مرحلة فً البدء  تعلٌق امكانٌة تخص ضوابط   -

 .معٌن حد المساهمٌن من المقدمة المالٌة األوراق بلوغ شرط على للعرض التنفٌذ تعلٌق امكانٌة تخص ضوابط   -

 أٌة على معلقا ٌكن لم إذا - عنه اإلعبلن بعد الشراء عرض( عن العدول أو) سحب امكانٌة تخص ضوابط   -

 .لتنفٌذه اشتراطات

 .الفترة تلك خبلل  منافسة عروض تقدٌم معالجة   -

 : ٌلى بما ٌتعلك فٌما وذلن بعدها وما العرض تنفٌذ مرحلة تخص الضوابط من مجموعة-4

 فإذا:  الشراء بعرض فٌها المرؼوب الكمٌة من أعلى المستهدفة الشركة مساهمً من مالٌة أوراق تلقى معالجة         -

 وجب اإلجباري، الشراء عرض حاالت ؼٌر فً شراإها المطلوب األسهم عدد للبٌع المعروضة األسهم تجاوزت

 إلى منهم كل عرضه ما بنسبة لعرضه استجابوا الذٌن األسهم مالكً جمٌع من بالشراء ٌقوم أن العرض مقدم على

 .المساهمٌن صؽار لصالح الكسور جبر مع شراإها المطلوب األسهم مجموع

 .سرٌانه فترة انتهاء فور السوق لدى الشراء عرض نتٌجة إعبلن ٌجب         -

 الهٌبة موافقة على الحصول تارٌخ من األكثر على أٌام خمسة خبلل الشراء عملٌات تنفٌذ العرض مقدم على         -
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 االجباري الشراء عروض

 

 اجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت

 المالٌة األوراق من أي فً  التصوٌت حقوق أو المدفوع المال رأس من% 30 تتجاوز نسبة شراء عند -

 المنظمة لؤلحكام الخاضعة

 الشركات من شركة فً التصوٌت حقوق من% 30 من أقل ولكن أكثر أو% 25 ٌملك شخص هناك كان ما إذا -

 %.30 إلى تصل النسبة ٌجعل بما أخرى تصوٌت حقوق ٌتملك ان وٌرٌد ، الخاضعة

 كان إذا ما بحث ٌتم ،%50 عن تزٌد وال% 30 عن تقل ال تصوٌت حقوق لها أسهم ٌمتلك شخص كان ما إذا -

 عرض بتقدٌم ملتزما   ٌكون حدث فإذا التصوٌت، حقوق من% 1 من أكثر تملك قد الماضٌة أشهر الستة خبلل

 اجباري

 الشركة فً التصوٌت وحقوق المال رأس من أكثر أو%  90 على مرتبطة مجموعة أو جهة استحوذت إذا -

 المال رأس من األقل على% 3 على الحابزٌن اآلخرٌن المساهمٌن من ألي ٌجوز بالعرض،   علٌها المستحوذ

 بتقدٌم األؼلبٌة إخطار إلٌها المشار النسبة على األؼلبٌة الستحواذ بطلب المستحوذة الجهة إلى ٌتقدموا أن

 إللزام للهٌبة بطلب التقدم للمساهمٌن جاز المستحوذة الجهة رفض حال وفً ، األقلٌة حصص لشراء عرض

 .االستحواذ بعملٌة المستحوذة الجهة

 عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت من أي  "مإقته بصورة" تعفً ان – اعدادها المزمع الضوابط وفق – للهٌبة ٌجوز وال

 كما ، محددة فترة خبلل الزٌادة محل التصوٌت حقوق أو لؤلسهم بالبٌع التصرؾ فٌلزم المخالفة حال وفً. اجباري شراء

 ( معٌنة مدة خبلل التصوٌت فً حقوقه من صاحبها كحرمان) التجاوز محل األسهم على قٌود ٌفرض سوؾ

 

 اجباري شراء عرض بتمدٌم االلتزام من استثناءات

 الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل   -

 والهبة والوصٌة المٌراث حاالت   -

  االندماج عملٌات تنفٌذ   -

 البنك لمستحقات وفاء   لدٌه المرهونة المالٌة لؤلوراق البنوك أحد بٌع   -

 المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة   -

 أعمالها ممارسة اطار وفً االكتتاب تؽطٌة ضمان نشاط تزاول التً الجهات إحدى قبل من االستحواذ تم اذا   -
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 تونس

 

 

  المساهمة بشركات المتعلقة االستحواذ عملٌات على والرقابة باإلشراؾ المنوطة الجهة هً المالٌة السوق هٌبة تعد

 :  ٌلى ما الشؤن هذا فً  مسإولٌاتها ابرز ومن ، العامة
 

 الحاالت من أي تحقق عند ، لبلستحواذ عمومً عرض مشروع بإٌداع المعنوٌٌن أو الطبٌعٌٌن األشخاص إلزام .1

 . إلزامً شراء عرض لتقدٌم الموجبة

 .الهٌبة لدى الملؾ إٌداع من عمل أٌام 10 مدة خبلل العرض قبول إمكانٌة فً البت .2

 : ٌلى مما أي قبول ٌمكن ال أنه للهٌبة تبٌن إذا المقدم العرض مشروع فً النظر إعادة طلب .3

 المعتمدة القٌمة لتقدٌر الموضوعٌة الخصابص ضوء فً ، بالعرض المقترح( االستبدال ضارب أو) السعر 

 .المستهدفة الشركة خصابص الى وبالنظر عادة

 قابما ٌظل كً للعرض استجابة  تقدٌمه ٌجب الذي المالٌة لؤلوراق االدنى الحد. 

 االستبدال محل المالٌة األوراق" سوق وضعٌة وخصابص طبٌعة." 

 بدورها تقوم والتً ، المالٌة األوراق بورصة إعبلم خبلل من وذلك العمومً العرض مشروع إٌداع خبر نشر .4

 .بالعرض المعنٌة المالٌة األوراق تداول بتعلٌق

 تبٌن إعبلمٌة بمذكرة عمل أٌام 5 ظرؾ فً الهٌبة تمد بدورها والتً ، العرض بمشروع المستهدفة الشركة إعبلم .5

 :ٌلى ما فٌها

 المساهمٌن قاعدة 

 الؽٌر مع  الشركة طرؾ من المبرمة االتفاقٌة 

 عدمه من المستهدفة الشركة ومدٌري العرض صاحب بٌن اتفاقٌة وجود  

 للشركة المالٌة الوضعٌة 

 العمومً العرض حول االدارة لمجلس المعلل الرأي 

 .العرض لمشروع الهٌبة قبول عقب العرض افتتاح ببلغ نشر .6

 .االستبدال أو للشراء العمومٌة للعروض المبسط االجراء إلى اللجوء عند الترخٌص .7

 :البورصة عمل نطاق ٌلى فٌما ونوضح ، الشؤن ذات فً ربٌسٌا دور بتونس المالٌة األوراق لبورصة ان كما
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 المالٌة األوراق على التداول وتعلٌق  - ذلك الهٌبة لطلب تبعا  - الهٌبة لدى عمومً عرض اٌداع عن الببلغ نشر 

 .العرض محل

 كما ، البورصة  بنشرات ٌصدر ببلغ فً النتٌجة هذه ونشر  العمومً العرض بنتٌجة المالٌة السوق هٌبة إعبلم 

 إٌجابا ام سلبا العمومً العرض مآل الببلغ ٌوضح

 العرض نتٌجة حول تفصٌلً بكشؾ العمومً العرض نهاٌة فً الهٌبة إمداد  . 

  المانونً االطار

( 5/6/7 الفصول) المالٌة السوق تنظٌم بإعادة والمتعلق 1994 لسنة( 117) عدد القانون العمومٌة العروض ٌنظم -

 .1994 نوفمبر 14 فً والصادر ،

 بعد المالٌة السوق هٌبة عن والصادر( ٌلٌه وما 159 الفصل) بتونس المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب -

/ 1999 فً المالٌة وزٌر من بقرار وتنقٌحه 1997 فٌفري 13، المالٌة وزٌر من بقرار علٌه التؤشٌر

 .2008 و/ 005/2007

 علٌه التؤشٌر بعد المالٌة السوق هٌبة عن الصادر( ٌلٌه وما 81 الفصل) العامة بالمساهمة المتعلق العام الترتٌب -

 المالٌة وزٌر قرار آخرها البلحقة بالنصوص تنقٌحه وقع كما 2000 نوفمبر 17 - ، المالٌة وزٌر من بقرار

 . 2009 أكتوبر 16 بتارٌخ

 

 المنظمة باألحكام االخبلل على المترتبة الجزاءات او العموبات

 حال العقوبات المالٌة السوق تنظٌم بإعادة والمتعلق 1994 لسنة( 117) عدد القانون من( 40) الفصل بؤحكام ورد

 حدود فً المالٌة الؽرامة و التنبٌه او االنذار بٌن ما تراوحت والتً العمومٌة الشراء لعروض المنظمة باألحكام االخبلل

 .معٌنة مبلػ

 

 المنظمة لؤلحكام التطبٌك نطاق

 وعلى العامة  المساهمة شركات عن الصادرة المالٌة األوراق كافة على االستحواذ بقصد الشراء عروض أحكام تطبق

 الصكوك أو(  المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب من 129 الفصل) الدٌن وسندات األسهم الخصوص وجه

  أسهم الى للتحوٌل القابلة

 االتحادات بٌنها من والتً  االعتبارٌة او  الطبٌعٌة االشخاص من كل المنظمة باألحكام المخاطبة االشخاص وتعتبر

 اقاربهم من وأي الطبٌعٌة االشخاص تشمل والتً مرتبطة اطراؾ أي على اٌضا تسرى كما. المالٌة والتجمعات والروابط
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 شخصٌن من المكونة المالٌة والتجمعات والروابط واالتحادات والكٌانات االعتبارٌة االشخاص وكذا ، االولى الدرجة حتى

 مالكها ٌكون او االخر للطرؾ مباشر ؼٌر بطرٌق او مباشرة مملوكة إحداها حصص او أسهم ؼالبٌة تكون التً اكثر او

 .آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة ٌخضعون ممن اشخاص أي واٌضا ، واحدا شخصا

 بؽرض تم معنوٌٌن أو طبٌعٌٌن أشخاص بٌن اتفاق كل تحالفا ٌعد "المرتبطة باألطراف" الخاص التعرٌؾ وفق عام وبشكل

 وٌفترض.  عامة مساهمة شركة تجاه واتباعها موحدة سٌاسة وضع أجل من إحالتها أو ممارستها أو اقتراع حقوق اكتساب

 : قانونا التحالؾ هذا وجود

 قرناء بٌن و  وبٌنها  وكبلبها وبٌن  وبٌنها  العامٌن،  مدٌرٌها وبٌن  وبٌنها  إدارتها  مجلس  وربٌس  شركة  بٌن .1

 .  األولى الدرجة ؼاٌة إلى وفروعهم وأصولهم هإالء كل

 .  منها واحدة كل مسٌري وبٌن لها التابعة والشركات قابضة شركة بٌن .2

 ."  األشخاص نفس أو الشخص لنفس التابعة الشركات بٌن .3

 

  التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ

 المنظمة باالحكام الٌها االشارة العامة المبادئ

 العامة بالمساهمة المتعلق الترتٌب من ٌلٌها وما 48و 47 الفصول المعلومات سرٌة على المحافظة

 من 83 الفصل و المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 131 الفصل الكاملة الشفافٌة مبدأ
 العامة بالمساهمة المتعلق الترتٌب

  المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 142 و 141 الفصل العروض تمدٌم فً والمساواة العدالة

 الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر
 بالعرض المستهدفة

 47 والفصل المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 5 الفقرة 131 الفصل
 العامة بالمساهمة المتعلق الترتٌب من ٌلٌه وما

 المعلومات واستغبلل المصالح تعارض تبلفً
 الداخلٌة

 المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 146 و 154 الفصول

 بالعرض المستهدفة الشركة مصالح مراعاة
 بؤعمالها المساس وعدم

 من 83 والفصل المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 139 الفصل
 العامة بالمساهمة المتعلق الترتٌب

 من 83 والفصل المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 163 الفصل المساهمٌن من األللٌة حموق حماٌة
 العامة بالمساهمة المتعلق الترتٌب

 الشراء عرض ممدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر
 التنفٌذ فً

 ... 160 الفصل: المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب مثبل خبلل من

 من الشراء عرض ممدم حماٌة آلٌات توفٌر
 والتزاماتها بتعهداتها المستهدفة الشركة اخبلل

 المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 131 الفصل
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 : شراء عرض بتمدٌم المٌام تتطلب التً الحاالت

 أو/ و) الرقابٌة للجهة افصاح بتقدٌم( االستحواذ محل الشركة او) المستهدفة الشركة على التزاما المنظمة االحكام تفرض ال

 عرض بتقدٌم المنظمة باالحكام المخاطبة االشخاص على التزام هناك ولكن. محتمل شراء عرض عن(  المالً السوق

 :التالٌة الحاالت من أي  فً( بالمبادلة او نقدى)  شراء

 ؼٌر او مباشرة بطرٌقة سواء – المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق من أي فً%  40 نسبة شراء عند 

 و 166  الفصل.   )منها أعلى نسبة بالتحالؾ او بمفرده ٌمتلك آخر مساهم هناك ٌكون اال شرٌطة  – مباشره

 (. المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب من 167

 تملكه نسبة بزٌادة ، للشركة التصوٌت حقوق أو المال رأس من% 40 نسبة  على بالفعل حابز هو من قٌام   – 

 بالتحالؾ او بمفرده ٌمتلك  آخر مساهم هناك ٌكون أال شرٌطة  – مباشره ؼٌر او مباشرة بطرٌقة ذلك كان سواء

 (.المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب من 163  الفصل.  )النسبة تلك من أعلى نسبة

 األقلٌة مساهمً إخراج Squeeze out  ، ببورصة المتعلق العام الترتٌب من 163 بالفصل جاء لما وفقا 

 من عدد امتبلك الى  -بالتحالؾ او بمفرده توصل اذا  - معنوي او طبٌعً شخص كل ٌلزم ، المالٌة األوراق

 او بالبورصة مدرجة شركة فً  التصوٌت حقوق اؼلبٌة على الحصول من تمكنه ان شانها من المالٌة األوراق

 بهدؾ عمومً عرض مشروع بإٌداع االقتضاء، وعند فورا، المالٌة السوق هٌبة باعبلم ، الموازٌة بالسوق متداولة

 على ٌنص بند أي ٌتضمن ان العمومً العرض لمشروع ٌمكن وال  .المال راس من تبقى ما على االستحواذ

 .قابما العرض لٌظل المالٌة األوراق من ادنى عدد تقدٌم ضرورة

 

 وفق)  الٌها االشارة سالؾ اجباري شراء عرض لتقدٌم الموجبة الحاالت من أي إعفاء -عام بشكل - الرقابٌة للجهة وٌجوز

 بصفة االعفاء منح بٌن التنظٌم ٌمٌز ولم(. المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب من( 164) بالفصل جاء ما

  فً  عنه  تعلن فانها ، المطلوب االستثناء بمنح الهٌبة قٌام وعند. فحسب االعفاء منح جواز على نص فقد ، نهابٌة ام مإقتة

 .  المقتنً اتخذها التً التعهدات فحوى  -االقتضاء وعند - االستثناء سبب خصوصا ٌبٌن  بنشرٌتها  ٌصدر  ببلغ

 المنظمة باالحكام( المرتبطة االشخاص او) الشخص لدٌها اثبت اذا االجباري العروض إٌداع من استثناء الهٌبة وتمنح

 :   التالٌة الشروط من أي به توافرت  الشراء، لعروض

 تجاوز أقصى وبحد المال راس نصؾ تتجاوز الملكٌة نسبة جعل بما التصوٌت حقوق او مالٌة أوراق شراء تم اذا -1

 فً المال رأس من%  50 نسبة ٌتجاوز ما بٌع بإعادة( المرتبطة االشخاص او) المشترى إلتزم مع ،% 3 بنسبة

 .للشركة عامة جمعٌة أقرب إنعقاد قبل  المالً السوق
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 مخصص نقدا المال راس زٌادة عن اوfree stock dividends   مجانٌة إحالة عن ناتج التملك كان اذا -2

 مساهمو من اقرارها  شرٌطة ، االصول من بجزء مساهمة عن او شركات ضم عملٌة عن او معنٌٌن ألشخاص

 .العامة للجمعٌة باجتماع المستهدفة الشركة

 راس فً تخفٌض عن ناتجة التصوٌت حقوق او المال راس فً علٌها المتحصل المبوٌة النسبة زٌادة كانت اذا  -3

 .المعنٌة للشركة التصوٌت حقوق او المال

 .أسهم الى التحوٌل قابلة سندات تحوٌل عن ناتج التملك كان اذا -4

 .  عمومٌة منشات قبل من مالٌة أوراق بٌع عن او عمومٌة لمنشات خصخصة عملٌة عن ناتج  التملك كان اذا -5

 بالفصل إٌضاحها ورد) االجبارٌة الشراء عروض تقدٌم من  - نهابً بشكل – مستثناه( فبات أو) حاالت هناك وكذلك

 : التالً النحو على وذلك(  المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب من 164

 الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل 

 والهبة والوصٌة المٌراث حاالت  

 االندماج عملٌات تنفٌذ   

 ًبعد وذلك ، الشركة مال رأس زٌادة أو خٌار حقوق بممارسة متعلقة لحاالت نتٌجة مساهم ملكٌة زٌادة حال ف 

 White-wash)  العامة الجمعٌة فً باالستقبللٌة ٌتمتعون الذٌن الحالٌٌن المساهمٌن موافقة أخذ

Principle) 

 

  الشراء لعروض عامة متطلبات

 لجمٌع متكافا العرض سعر ٌكون ان ٌتعٌن كما ، المستهدفة الشركة مساهمً لكافً العرض مخاطبة وجوب 

 .العرض فً المالٌة أوراقهم قدموا الذٌن المساهمٌن

 محل المالٌة األوراق على تداول عملٌات أٌة اجراء  بعدم التزام الشراء بعرض  ترتبط التً االطراؾ جمٌع على 

 األوراق لبورصة العام الترتٌب من  154 الفصل) انتهاإه وحتى العرض مشروع اٌداع من بدءا الشراء عرض

 (.المالٌة

 وسٌط وٌودع" ...  على المالٌة األوراق لبورصة العام الترتٌب من 131 الفصل ٌنص:  العرض مستندات مشتمبلت 

 : على ٌحتوي ملفا المالٌة السوق هٌبة لدى بالعملٌة المكلفون البورصة وسطاء او

 (.العامة بالمساهمة المتعلق للترتٌب 7 عدد الملحق) الملؾ بمتابعة المكلفون البورصة وسطاء هوٌة -1
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 القادمة شهرا عشر لبلثنً بالنسبة وخاصة العرض اٌداع ٌوم ونواٌاه العرض صاحب الٌه ٌرمً الذي الهدؾ -2

 . الشركة داخل اتباعها ٌنوي التً واالجتماعٌة والمالٌة الصناعٌة بالسٌاسة ٌتعلق فٌما المقصودة الشركة تجاه

 .ومدٌرٌها المقصودة والشركة العرض صاحب بٌن اتفاقٌات أي -3

 المعتمدة والعناصر التقٌٌم طرٌقة) مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المقصودة للشركات تقٌٌم دراسة -4

 (. العامة بالمساهمة المتعلق للترتٌب 7 عدد بالملحق واردة المعنٌة الشركة سند سعر لتحدٌد

 الضمانة تجمٌد ٌفٌد وما ، التنفٌذ جدٌة إلظهار(  ؼٌرها او مالٌة أوراق او نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات -5

 التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال إلٌها المشار

 العام الترتٌب من 133 الفصل) العرض مشروع اٌداع مرحلة خبلل السعر تعدٌل امكانٌة تخص قٌودا التنظٌم حدد 

 (. المالٌة األوراق ببورصة المتعلق

  الشراء عرض سرٌان مرحلة تخص ضوابط

 : ٌلى كما العرض سرٌان فترة تخص ضوابط من المنظمة االحكام تناولته ما أهم

 من 135 الفصل بؤحكام وردت ، التعدٌل أو للتؽٌٌر قابلتها ومدى الربٌسٌة التوارٌخ/ المواعٌد بشؤن ضوابط 

 ان العرض صلوحٌة مدة خبلل المالٌة السوق لهٌبة ٌمكن"  بتونس المالٌة األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب

 ان ٌمكن التً والمتؽٌرات للعرض الجدٌد الزمنً الجدول المالٌة السوق هٌبة ببلغ وٌبٌن. إختتامه تارٌخ تؤجل

 " .ألتؤجٌل هذا عن تنجر

 العام الترتٌب من 149 الفصل باحكام وردت ، العرض سرٌان مرحلة خبلل العرض سعر تعدٌل تخص ضوابط 

 وٌقع. عرضه بنود فً ٌحسن ان للشراء عمومً عرض لصاحب ٌمكن" بتونس المالٌة األوراق ببورصة المتعلق

 عن ٌصدر ببلغ بواسطة للعرض المضبوطة الجدٌدة باآلجال االقتضاء، وعند الجدٌدة، بالشروط العموم اعبلم

 ."   صالحة للعرض استجابة المستلمة االوامر وتبقى. المالٌة السوق هٌبة

 سعر من ارفع بسعر السوق فً التدخل تم اذا: "  الترتٌب نفس من 2 الفقرة 150 بالفصل ورد ما الى إضافة

 تجاوز واذا العرض، فً المذكور السعر من االقل على%  102 مستوى الى ٌرفع العرض سعر فان العرض،

 مهما السوق فً فعبل المدفوع السعر مستوى الى الٌا ٌرفع العرض سعر فان المستوى هذا السوق فً التدخل سعر

 بإمكانٌة العرض صاحب ٌتمتع ان دون وذلك سعرها كان ومهما شراإها وقع التً المالٌة األوراق كمٌة كانت

 . األخرى العرض شروط تؽٌٌر

 العام الترتٌب من ٌلٌه وما 140 الفصل بؤحكام وردت ، العرض فترة خبلل  منافسة عروض تقدٌم معالجة 

 هٌبة الى افتتاحه وقع لعرض منافس عمومً عرض تقدٌم ٌمكن: "  بتونس المالٌة األوراق ببورصة المتعلق
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 اعبله 132 و 126 بالفصلٌن علٌها المنصوص القواعد الى االستجابة بشرط تقبله ان ٌمكن التً المالٌة السوق

 ."  السابق العرض اختتام تارٌخ من االقل على عمل اٌام 5 قبل ٌودع وان

 االقل على ارفع بسعر المزاٌدة والعروض المنافسة للشراء العمومٌة العروض تحرر: "   151 بالفصل وكذلك

 الشركة أوراق من مالٌة ورقة لكل بالنسبة وذلك مزاٌدة اخر او عرض اخر فً المذكور السعر من% 2 بنسبة

 من بعدد المزاٌد او المنافس العرض ٌتعلق ان وٌجب. السابقة المزاٌدة او للشراء العمومً بالعرض المقصودة

 .له السابق بالعرض جاء ما االقل على ٌساوي المالٌة األوراق

 التزم اذا السعر فً الترفٌع دون مزاٌد عرض او منافس للشراء عمومً عرض بقبول التصرٌح ٌمكن انه ؼٌر

 عرضه لٌضل له استجابة المقدمة المالٌة لؤلوراق االدنى العدد شرط بإلؽاء المزاٌد او المنافس العرض صاحب

 العرض فً علٌها المنصوص الكمٌة زٌادة المالٌة األوراق من االقل على%  10 نسبة اقتناء اقترح اذا او قابما

 ."السابق

 بعدها وما العرض تنفٌذ مرحلة تخص ضوابط

 المستهدفة الشركة مساهمً من مالٌة أوراق تلقى بمعالجة العرض سرٌان انتهاء بعد ما فترة الخاصة الضوابط تناولت

 األوراق ببورصة المتعلق العام الترتٌب من التالٌة النصوص وفقا وذلك الشراء بعرض فٌها المرؼوب الكمٌة من أعلى

 :  بتونس المالٌة

 الى اوامرهم العمومً للعرض استجابة المالٌة أوراقها تقدٌم فً ٌرؼبون الذٌن االشخاص ٌسلم: " 136 الفصل -

 هذه سحب لهم وٌمكن. الؽاٌة دخول حد والى العرض مدة خبلل االوامر بتلقً لهم المسموح  البورصة وسطاء

 "  الؽاٌة بدخول العرض اختتام تارٌخ وحتى وقت كل فً االوامر

 العمومً للعرض استجابة حرفابهم قبل من المعروضة المالٌة األوراق البورصة وسطاء ٌودع: "  137 الفصل -

. العمومً العرض تجمٌع تتولى التً البورصة الى العرض افتتاح ببلغ فً المحدد التارٌخ نهاٌة  اقصاه اجل فً

 األوراق عدد ٌحوصل وبجدول العمومً العرض وشروط لبنود طبقا بانجازه تشهد برسالة االٌداع هذا وٌرفق

 من السادس بالعنوان مبٌن هو ما حسب وتسلٌما دفعا العملٌة تسوٌة وتتم الحرٌؾ، طرؾ من المعروضة المالٌة

 االوامر تلبٌة فً المحتمل التخفٌض فان المصدرة المالٌة األوراق من بجزء العرض تعلق واذا. العام الترتٌب هذا

 .الضرورٌة التعدٌبلت مراعاة مع النسبٌة قاعدة حسب ٌتم للعرض استجابة المقدمة

 ٌصدر ببلغ فً النتٌجة هذه وتنشر العمومً العرض بنتٌجة المالٌة السوق هٌبة البورصة تعلم:  " 138  الفصل -

 تارٌخ فان للعرض السلبً المآل صورة وفً. اٌجابا ام سلبا العمومً العرض مآل الببلغ هذا  وٌوضح. بنشرٌتها

 الببلغ صلب توضٌحه ٌتم لدٌهم، المودع الوسطاء الى للعرض استجابة تقدٌمها وقع التً المالٌة األوراق ارجاع

 .الحق ببلغ صلب او نفسه
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 صاحب طرؾ من اقتناإها وقع التً المالٌة األوراق عدد ٌبٌن الببلغ فان للعرض االٌجابً المآل حالة وفً

 المتبقٌة المالٌة األوراق ارجاع تارٌخ اٌضا ٌبٌن الببلغ فان االوامر تؽطٌة نسبة فً التخفٌض حالة وفً. العرض

 ."  لدٌهم  المودع الوسطاء الى للعرض استجابة قدمت التً

 االوامر على وٌجب. العمومً العرض مدة خبلل ممنوعة المالٌة األوراق كتل صفقات تكون: "  145 الفصل -

 مدة تنتهً". بالسوق للتنفٌذ"  عبارة بوضوح تحمل ان السوق فً للتنفٌذ الموجهة و نفسها المدة خبلل المستلمة

 ." األخٌر هذا اختتام مع الٌا العرض مدة خبلل المنفذة ؼٌر االوامر صلوحٌة
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 السعودٌة

 

 

 السعودٌة المالٌة السوق فً مدرجة شركة أسهم على االستحواذ تنظٌمات

 هٌبة صبلحٌات ضوء فً - االستحواذ بقصد الشراء عروض بتنظٌم المخولة الجهة هً( الهٌبة) المالٌة السوق هٌبة تعد

 المالٌة السوق نظام من التاسع الفصل أحكام بموجب لؤلسهم المقٌّد والعرض لؤلسهم المقٌّد الشراء تنظٌم فً المالٌة السوق

  .هـ1424/6/2 وتارٌخ 30/م رقم الكرٌم الملكً بالمرسوم الصادر

 التشرٌعٌة للمنظومة ربٌسٌة إضافة لتكون( البلبحة) واالستحواذ  االندماج البحة م2007 العام فً الهٌبة أصدرت وعلٌه،

 المتعلقة واالستحواذ  االندماج صفقات لتنظٌم سلٌمة ومعاٌٌر أسس وضع على الهٌبة حرص على وتؤكٌدا المالٌة، للسوق

 المتعلقة االحكام جمٌع البلبحة وتبٌن. علٌها واإلشراؾ وتطوٌرها السعودٌة، المالٌة السوق فً أسهمها المدرجة بالشركات

 بالعرض العبلقة ذات التعامبلت على والقٌود والحظر بها، المتعلقة واإلعبلنات االستحواذ بقصد الشراء بعروض

 المنافسة، بنظام وااللتزام السداد، وطرٌقة االختٌاري، والعرض اإللزامً العرض وأحكام تنظم أنها كما. عنها واإلفصاح

 .العبلقة ذوي االطراؾ واستحواذ العرض، مستند ومتطلبات ومحتوٌات

 الشركات ونظام المنافسة نظام منها نذكر عبلقة، ذات أخرى بتنظٌمات ترتبط االستحواذ بقصد الشراء عروض ان كما

 .(واالتصاالت والتؤمٌن كالبنوك) محددة قطاعات فً التنظٌمات من وعدد االجنبً االستثمار ونظام

  المانونى االطار

  التنفٌذٌة والبلبحة الموانٌن : اوال

 ملكً بمرسوم الصادر - هـ2/6/1424 وتارٌخ 30/م رقم الملكً بالمرسوم الصادر المالٌة السوق نظام (1

 هـ16/4/1424  بتارٌخ  ١٩  رقم الوزراء مجلس قرار و

 هـ21/9/1428- المالٌة السوق هٌبة عن  الصادر – واالستحواذ  االندماج البحة (2

 بإندماج ٌتعلق فٌما هـ،28/01/1437 بتارٌخ 3/م رقم الملكً بالمرسوم الصادر الشركات نظام (3

 .الشركات
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  التطبٌك نطاق

د الشراء عملٌات على البلبحة أحكام تسري د العرض وعملٌات لؤلسهم المقٌَّ  وثبلثون ثمانٌة البلبحة وتتضمن ، لؤلسهم المقٌَّ

  :على االحكام هذه وتطبق ، حكما

 واالشخاص ، والمساهمٌن المالٌة، األوراق مصدري - تحدٌد دون - ذلك وٌشمل السوق فً المشاركٌن (1

 تخضع صفقة أي فً مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل استشارة قدم أو شارك شخص وأي لهم، المرخص

  .واالستحواذ  االندماج لبلبحة

 .واالستحواذ  االندماج لبلبحة الخاضعة الشركات إدارات مجالس أعضاء (2

 .واالستحواذ  االندماج لبلبحة خاضعة شركة أي على لبلستحواذ ٌسعى شخص أي  (3

 

 تحمٌمها إلى البلبحة تهدف التً العامة المبادئ أبرز

 

 العروض تمدٌم فً والمساواة العدالة (1

 أو للعارض ٌجوز وال متساوٌة، معاملة ذاتها الفبة من علٌها المعروض الشركة مساهمً جمٌع معاملة العارض ٌجب

 .االخرٌن المساهمٌن لجمٌع إتاحتها دون المساهمٌن لبعض معلومات تقدٌم مستشارٌهما من أي أو علٌها المعروض للشركة

 المستثمرٌن حماٌة (2

 أن كما فٌه، اإلستمرار على العارض قدرة من للتؤكد الضرورٌة التدابٌر إتخاذ بعد إال العرض عن اإلعبلن ٌمكن ال

 .واإلختٌارٌة اإللزامٌة العروض عملٌات تنظم البلبحة

 والعادل الكامل اإلفصاح (3

 كحدوث) الحاالت من عدد فً اإلفصاح وآلٌات المحتملة العروض أو العروض تقدٌم عن اإلفصاح متطلبات البلبحة تنظم

 من االدنى الحد على تنص البلبحة أن كما( . وبعده االولٌة بالمفاوضات البدء قبل المالٌة الورقة سعر فً جوهري تؽٌر

 .العرض محل الشركة إدارة مجلس وتعمم االستحواذ عرض مستند فً عنها اإلفصاح الواجب المعلومات

 المناسب المرار التخاذ للمساهمٌن الكافً الولت إتاحة (4

 العرض محل الشركة مساهمً قبل من العرض قبول سحب حق إلى باإلضافة تمدٌده، ٌجوز ومتى العرض فترة تشمل

 .المنافسة والعروض العرض شروط تعدٌل وتنظٌم
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 المنظمة باألحكام االخبلل على المترتبة الجزاءات أو العموبات

 

 التنبٌه او االنذار (1

 معٌنة حدود فً مالٌة ؼرامة (2

 تبٌن أنه إال تصحٌحة خطة ضوء فً المستثمر وضع تصحٌح على اإلتفاق أو/و مرة من ألكثر المخالفة تكرار حال وفً

 .حٌالها المناسب اإلجراء إلتخاذ الهٌبة لدى المختصة للوكالة المخالفة إحالة فٌتم الخطة، بهذه االلتزام عدم

 (النظام من التاسع الفصل) المنظمة االحكام فً جاء ما أبرز

 (52) مادة (1

د الشراء عملٌات لتنظٌم قواعد بإصدار الهٌبة تقوم د العرض وعملٌات لؤلسهم المقٌَّ  بهذٌن وٌقصد. لؤلسهم المقٌَّ

  : ٌؤتً ما النظام هذا أحكام تطبٌق الؼراض المصطلحٌن

د الشراء (أ  ذلك على ٌترتب حٌنما السوق فً ومدرجة التصوٌت بحق تتمتع أسهم شراء هو لؤلسهم المقٌَّ

 فً عشرة(  %10) تعادل نسبة على سٌطرتهم أو معه باالتفاق ٌتصرفون من أو المشتري تملك الشراء

  المعنٌة الشركة أسهم من الفبة ذات من شركة أسهم من أكثر أو المبة

د العرض  (ب  مدرجة معٌنة فبة من أسهم شراء بمقتضاه المعلن ٌعرض عام إعبلن توجٌه هو لؤلسهم  المقٌَّ

 قدرا ملكٌتها اكتساب إلى العرض مقدم ٌسعى التً األسهم عدد بلػ إذا التصوٌت بحق تتمتع السوق فً

 نسبة علٌها ٌسٌطرون التً او معه باالتفاق ٌتصرفون ممن تملك أو هو ٌملكها التً األسهم نسبة به تبلػ

 .المعنٌة الشركة أسهم من أكثر أو المبة فً عشرة%(  10) تعادل

 

 (53) مادة (2

د األسهم شراء عملٌات لتنظٌم قواعد إصدار فً الهٌبة صبلحٌة تشمل د، األسهم عرض وعملٌات المقٌَّ  ، حصر دون المقٌَّ

  : ٌؤتً بما المتعلقة القواعد إصدار صبلحٌة

 من استثناءات وإقرار ، النظام هذا من والخمسٌن الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص النسب تعدٌل (أ

  المقٌد األسهم عرض وعملٌات ، لؤلسهم المقٌد الشراء لعملٌات بها الوارد التعرٌؾ

 السوق فً المقٌد األسهم وعرض ، لؤلسهم المقٌد الشراء بعملٌات الخاصة اإلعبلنات نشر توقٌت تحدٌد (ب

  وكٌفٌتها وشكلها
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 فً بما اإلفصاح، وطرٌقة ، عنها اإلفصاح العرض ومقدم األسهم مشتري على ٌجب التً المعلومات بٌان (ج

  .األسهم ملكٌة فً بالتؽٌرات ٌتعلق فٌما المستمر  اإلفصاح متطلبات أي ذلك

 أو لؤلسهم، مقٌد لشراء هدفا أو موضعا أسهمها تكون التً الشركة على متطلبات أو شروط أي فرض (د

  .بشؤنه نظرها وجهة أو المقٌدٌن العرض أو الشراء من موقفها بإعبلن ٌتعلق فٌما لؤلسهم مقٌد عرض

 ما حسب ، لؤلسهم المقٌد العرض عملٌات أو ، لؤلسهم المقٌد الشراء بعملٌات تتعلق أخرى قواعد أي (ه

 .المستثمرٌن وحماٌة السوق سبلمة متطلبات تقتضً

 العاّمة العروض فً الموضوعى الجانب:  اوال

 

  :االختٌارٌة العروض (1

 خبلل من ، أسهم على شخص استحواذ حال فً  أنه على واالستحواذ  االندماج البحة نصت (أ

 تكون التً أو علٌها المستحوذ أو المملوكة األسهم مع)  تتمتع الصفقات، من مجموعة أو صفقة

 حقوق من( أكثر أو% ) 30 بنسبة(  معه باالتفاق ٌتصرفون أشخاص قبل من علٌها السٌطرة

 ٌتصرؾ شخص أي أو) الشخص ذلك وقٌام ، السوق فً أسهمها مدرجة شركة أي فً التصوٌت

 حقوق فً نسبته زٌادة إلى ٌإدي ذاتها الشركة فً إضافٌة أسهم على باالستحواذ(  معه باالتفاق

 تقدٌم( الحال حسب االشخاص أو) الشخص لذلك ٌجوز فإنه% 30 على ٌزٌد ما إلى التصوٌت

 ، المال رأس أسهم من فبة أي مالكً إلى ، البلبحة هذه من العبلقة ذات لؤلحكام وفقا ، عرض

 بحق تتمتع التً األسهم من فبة أي مالكً إلى وكذلك ، ال أم التصوٌت بحق تتمتع أكانت سواء

 الى متساو عرض تقدٌم وٌجب. علٌها المعروض الشركة فً المال رأس أسهم ؼٌر من التصوٌت

  . مسبقا الخصوص هذا فً الهٌبة تستشار وأن ، المال رأس أسهم من المختلفة الفبات

 – له ٌجوز فبل ، عرض تقدٌم عدم االحكام هذه علٌه تنطبق الذي الشخص اختٌار حال فً اما (ب

 الذي االستحواذ تارٌخ من سنتٌن لمدة وذلك تحددها التً وبالشروط المسبقة الهٌبة موافقة دون

  - :االتً من بؤي القٌام - علٌه المادة هذه تطبٌق استدعى

 العبلقة ذات الشركة فً أخرى أسهم على االستحواذ. 

 العبلقة ذات الشركة فً أسهمه من بؤي التصرؾ.  

 العبلقة ذات للشركة مقدم عرض بشؤن آخر شخص أي مع التعاون 
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 مقدم على ٌجب عرض، لتقدٌم مإكدة نٌة عن اإلعبلن حال فً واالستحواذ،  االندماج لبلبحة وفقا   (ج

 عنه معلن سابق بشرط لبللتزام خاضعا   العرض كان إذا إال عرضه، تقدٌم فً ٌستمر أن العرض

 .ذلك خبلؾ على الهٌبة توافق لم ما به، الوفاء ٌتم ولم للجمهور،

 فسٌكون المنافسة، نظام أحكام تطبٌق إلى - إتمامه حال فً - سٌإدي العرض كان إذا أنه كما (د

 .العرض على المنافسة مجلس اعتراض حال فً منتهً العرض

 الزمنً الجدول فً المحدد الوقت من اعتبارا   قبوله سحب العرض قبل شخص ألي وٌجوز (ه

 .الهٌبة وتقره مستشارٌه مع بالتنسٌق العرض مقدم ٌعده الذي للعرض

 أي بٌع  - العرض فترة خبلل -( معه باالتفاق ٌتصرؾ شخص وأي) العرض لمقدم ٌجوز وال (و

 جمٌع وفً الهٌبة، من مسبقة موافقة على الحصول دون علٌها المعروض الشركة فً مالٌة ورقة

 .العرض قٌمة عن تقل بقٌمة البٌع ٌجوز ال األحوال

 أنه حٌث العرض، فترة أثناء علٌها المعروض الشركة إجراءات على القٌود بعض توجد أنه كما (ز

 به االلتزام تم عقد فً علٌه نص ما باستثناء علٌها، المعروض الشركة إدارة لمجلس ٌجوز ال

 :للمساهمٌن العامة الجمعٌة موافقة دون اآلتً من بؤي القٌام مسبقا ،

 مصدرة ؼٌر بها مصرح أسهم أي إصدار. 

 مصدرة ؼٌر أسهم بؤي تتعلق خٌارات منح أو إصدار. 

 أو أسهم إلى للتحول قابلة مالٌة أوراق أي إصدار أو بإنشاء السماح أو إصدار أو إنشاء 

 .أسهم فً اكتتاب حقوق

 أي على االستحواذ أو التصرؾ أو بٌع على الموافقة أو االستحواذ، أو التصرؾ أو بٌع 

 .جوهرٌة قٌمة ذات أصول

 للشركة العادي النشاط إطار عن خارجة عقود إبرام. 

 

 التطبٌك نطاق ٌوضح بٌانى رسم

 

 



- 23 - 

  

 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

  :اإللزامٌة العروض (2

 عن الشركات من شركة أسهم فً ملكٌته بزٌادة شخص أي قٌام عند ، المالٌة السوق لنظام وفقا (أ

 ٌتصرفون من أو الشخص هذا ٌصبح بحٌث ألسهم، مقٌد عرض أو ألسهم، مقٌد شراء طرٌق

 المتمتعة األسهم من معٌنة فبة من أكثر أو المبة فً خمسٌن%(  50)  لنسبة مالكً معه باالتفاق

 لسبلمة محققا ذلك رأي إذا ٌوما، ستٌن خبلل للمجلس ٌحق السوق، فً والمدرجة التصوٌت، بحق

 ال التً األسهم لشراء عرضا الشخص ذلك ٌقدم بؤن أمر إصدار األسهم، حملة ولحماٌة السوق

 .المجلس ٌحددها التً واالحكام للشروط وفقا وذلك نفسها، الفبة من ٌملكها

 بسعر المتبقٌة األسهم لشراء عرض بتقدٌم الشراء طالب إلزام االحوال من حال بؤي ٌجوز وال  (ب

 السابقة شهرا عشر االثنً خبلل: المعنٌة الشركة أسهم من أي لشراء دفعه سعر أعلى على ٌزٌد

  .المجلس عن الصادر االمر لتارٌخ

   إلزامً استحواذ عرض تمدٌم من االستثناء

 شراء عرض تقدٌم من نهابً بشكل تستثنى محددة حاالت الى واالستحواذ االندماج البحة تشٌر لم

 شراء عرض تقدٌم متطلب علٌها ٌنطبق التً الحاالت بدراسة تقوم المالٌة السوق هٌبة ان اال اجباري،

 عرض بتقدٌم شخص إلزام عدم مبلبمة مدى لتحدٌد الشؤن هذا فً المعتبرة الممارسات ضوء فً اجباري

 امر بإصدار الحق المالٌة السوق هٌبة لمجلس المالٌة، السوق نظام بموجب انه باالعتبار األخذ مع. شراء

 محققا ذلك كان إذا شراء عرض بتقدٌم اإللزامً العرض احكام علٌه تنطبق الذي الشخص ٌقوم بان

 األسهم حملة حقوق وحماٌة السوق لسبلمة

 

  العامة العروض  فً االجرابى الجانب:  ثانٌا

 العرض حٌال مبدبً إتفاق إلى توصلوا العرض أطراؾ أن بإفتراض 

 مبدبً إتفاق الى التوصل عن اإلعبلن .1

 العرض هذا لتقدٌم المإكدة النٌة عن العرض مقدم وإعبلن نهابً إتفاق إلى التوصل .2

 االستحواذ عرض مستند نشر بطلب المالٌة السوق لهٌبة التقدم .3

 التنفٌذٌة ولوابحه المالٌة السوق نظام ضوء فً العرض مستند لملؾ الهٌبة مراجعة .4

 كافة استوفً قد العرض مستند ملؾ أن بافتراض) العرض مستند نشر حٌال الهٌبة قرار صدور .5

 )اإلفصاح ومتطلبات العبلقة ذات النظامٌة المتطلبات
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 بتطوٌر( تداول) السعودي المالٌة السوق مع بالتعاون الهٌبة قامت: مبلحظة) العرض فترة بدء .6

 من( رفضها أو)  العروض قبول اآلن ٌمكن حٌث االستحواذ عروض لتقدٌم إلكترونٌة منصة

 ( المنصة هذه خبلل

 القبول نتابج عن واإلعبلن العرض فترة انتهاء .7

 المقدم العرض قبلوا الذٌن المساهمٌن أسهم وتنقل العرض مقدم قبل من العرض مقابل سداد ٌتم .8

 العرض مقدم محفظة إلى

 

 

 بالعرض المتعلمة المستندات أبرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمتطلب العبلقة ذات الجهة والمبلحظات التفاصٌل المستند

 االستحواذ عرض مستند

 أدنى بحد – االستحواذ عرض مستند ٌؽطً أن ٌجب
 الشركة مساهمً إلٌها ٌحتاج التً المعلومات –

 على مبنً استثماري قرار التخاذ علٌها المعروض
 .وإدراك دراٌة

 العارض

 المستشار قبل من مستقل رأي
 المالً

 المالً المستشار قبل من إعداده ٌتم مستقل رأي
 ، علٌها المعروض للشركة المالً والمستشار للعارض
 والعرض التقٌٌم حٌال المالً المستشار  رأي لٌتضم
 Opinion Fairness المالٌة الناحٌة من

 والمستشار للعارض المالً المستشار
 علٌها المعروض للشركة المالً

 الشركة إدارة مجلس تعمٌم
 علٌها المعروض

 الشركة إدارة مجلس قبل من إعداده ٌتم تعمٌم
 حٌال االدارة مجلس رأي ٌتضمن علٌها المعروض
 المهمة، المعلومات من وعدد ،االستحواذ عرض
 علٌها المعروض الشركة حٌال العارض كخطط

 وموظفٌها

 علٌها المعروض الشركة
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 ُعمان

 

 

 احد ٌكون التً االستحواذ عملٌات على والرقابة باالشراؾ المنوطة الجهة هً عمان فً المال لسوق العامة الهٌبة تعتبر

 أحد كان اذا ما حالة فً العمانً المركزي البنك لرقابة اٌضا االستحواذ عملٌات وتخضع ، عامة مساهمة شركة اطرافها

 شؤن فً تنفٌذٌة البحة اعداد على حالٌا الهٌبة تعكؾو. لرقابته خاضعة عامة مساهمة شركة أو بنك االستحواذ اطراؾ

 االستبٌان قابمة على الهٌبة من الواردة االجابات على بناءا الملخص هذا اعداد تم وقد. االعتماد وبانتظار  السٌطرة

 . البلبحة مسودة ٌتضمنه سوؾ لما أولى تصور تعتبر فإنها ، االستحواذ بقصد الشراء بعروض الخاصة

 

 الممترح للتنظٌم التطبٌك نطاق

 :  المالٌة لؤلوراق بالنسبة

 أسهم إلى لتحوٌل قابلة مالٌة أوراق أي عامة وبصفه ، أسهم الى للتحوٌل القابلة الصكوك أو السندات ، األسهم

 العامة المساهمة الشركات فً تصوٌتٌه قوة ذات

 :  المصدرة للشركات بالنسبة

 اكتتاب فً لها أسهم طرحت التً والشركات ،( البورصة) المالً السوق فً المدرجة واالجنبٌة المحلٌة الشركات

. التداول سوق فً سهمها ال عام بطرح قامت شركات وكذلك ، المال راس زٌادة او التؤسٌس عند سواء عام

 .عامة مساهمة شركة على سٌطرة لها شركة أي أو االم شركة اٌضا ذلك وٌشمل

 : الخاضعٌن لبلشخاص بالنسبة

 اقاربهم من وأي الطبٌعٌة االشخاص من االعتبارٌة االشخاص تلك كانت سواء ، واالعتبارٌة الطبٌعٌة االشخاص 

 التً اكثر او شخصٌن من المكونة المالٌة والتجمعات والروابط واالتحادات الكٌانات من او ، الثانٌة الدرجة حتى

 شخصا مالكها ٌكون او االخر للطرؾ مباشر ؼٌر بطرٌق او مباشرة مملوكة إحداها حصص او أسهم ؼالبٌة تكون

 .آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة ٌخضعون ممن اشخاص وأي ، باالتفاق معا ٌتصرفون الذٌن االشخاص او ، واحدا
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 االحكام مخالفة عند الممترحة العموبات

 الواردة والعقوبات الجزاءات إلى بها االشارة تم بل ، اعتمادها المزمع البحة مخالفة عند للعقوبات خاصة بنود تحدٌد ٌتم لم

 حدود فً مالٌة ؼرامة ،و التنبٌه او االنذار بٌن ما  به العقوبات تتراوح والذى ، التنفٌذٌة والبلبحة المال سوق قانون فً

 .معٌنة

 

 الممترح التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ

 المعلومات سرٌة على المحافظة 

 الكاملة الشفافٌة مبدأ 

 العروض تقدٌم فً والمساواة العدالة 

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر 

 ًالداخلٌة المعلومات واستؽبلل المصالح تعارض تبلف 

 ( تفضٌلٌة معاملة مساهم أي معاملة ٌجوز وال) المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة 

 التنفٌذ فً الشراء عرض مقدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر 

 والتزاماتها بتعهداتها المستهدفة الشركة اخبلل من الشراء عرض مقدم حماٌة آلٌات توفٌر 

 :محتمل شراء عرض عن افصاح بتمدٌم المٌام تتطلب التً الحاالت

 شراء عرض تقدٌم فً بنٌته الشراء راؼب من كتابٌا إخطارا الشركة تلقى 

 أخرى اتفاقات أٌة او علٌها فحص الجراء اتفاق او للنواٌا خطاب او تفاهم مذكرة على بالتوقٌع الشركة قٌام 

 المحتمل الشراء بشؤن جدٌة مفاوضات او مماثلة مستندات او ملزمة ؼٌر او ملزمة

 توقعات او معلومات انتشار نتٌجة المعنٌة الشركة أسهم اسعار او التداول على ملموس تؤثٌر حدوث حال 

 محتمل شراء عرض بتقدٌم

 : شراء عرض عن الرلابٌة للجهة افصاح تمدٌم

 أقل و 10%  نسبة - مباشر ؼٌر او مباشر بشكل - بشراء( مرتبطة اشخاص مجموعة او) شخص  قٌام عند 

   المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق من أي فً% 25 من

 نسبة بزٌادة ، للشركة التصوٌت حقوق أو المال رأس من معٌنة نسبة او حد على بالفعل حابز هو من قٌام عند 

 ( الٌها المشار النسب لتلك الحدود توضع ولم)  معٌنة بحدود تملكه
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 تعٌٌن فً التحكم إلى ٌإدى نسبتها كانت أٌا حصص أو األسهم ملكٌة أو اتفاق أو وضع أي فً الدخول عند 

 .منه الصادرة القرارات فً أو اإلدارة مجلس أعضاء أؼلبٌة

 القرارات فً التحكم إلى تإدى نسبتها كانت أٌا حصص أو األسهم ملكٌة أو اتفاق أو وضع أي فً الدخول عند 

 المعنٌة للشركة العامة الجمعٌات من الصادرة

 

  الممدم العرض تخص متطلبات

 على االتفاق فً( البدء او) للشروع مقابل على العرض ومقدم المستهدفة الشركة من كل اتفاق عن اإلفصاح ٌتعٌن -

 (.  عٌنً او مالً المقابل كان سواء) منه االنسحاب عند أو العرض

 عرضه بقبول المستهدفة الشركة مساهمً كبار من تعهدات على العرض مقدم حصول عن اإلفصاح ٌنبؽى  -

 الشراء عرض فً المقترح السعر تخص ضوابط او قٌودا -

 للتقدم السابقة الفترة خبلل العرض محل المالٌة لؤلوراق السوقً والسعر العرض سعر بٌن العبلقة تخص قٌود 

  بالعرض

 العرض مشروع اٌداع مرحلة خبلل( النقصان او بالزٌادة سواء) السعر تعدٌل امكانٌة تخص قٌود 

 المستقلٌن المستشارٌن من المقدمة التقٌٌمات و العرض سعر بٌن العبلقة تخص قٌود 

 الحاالت كل فً السعر تقلٌص ٌمكن وال منافس عرض وجود حالة فً بالزٌادة العرض سعر تعدٌل 

  المعنٌة االطراف اللتزامات العام االطار

 المعلومات سرٌة على المحافظة   

 الشراء عرض محل المالٌة األوراق على تداول عملٌات أٌة اجراء حظر 

 والنزاهة الشفافٌة معاٌٌر بؤقصى االلتزام 

 المتعاملٌن مصالح تحقٌق على الحرص 

 الشراء عرض مع تمدمها ٌجب التً المستندات

 مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة 

 للجهالة النافً فحص (Due Diligence) 

 التنفٌذ جدٌة إلظهار(  ؼٌرها او مالٌة أوراق او نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات 

 التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال السابقة الفقرة فً إلٌها المشار الضمانة تجمٌد ٌفٌد ما 

 ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد 

 (االحتكارٌة والممارسات المنافسة حماٌة جهات مثل) أخرى رقابٌة جهات موافقة 
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 الشراء عرض سرٌان مرحلة تخص ضوابط

 التعدٌل أو للتؽٌٌر قابلتها ومدى الربٌسٌة التوارٌخ/ المواعٌد تخص ضوابط 

 معٌن حد المساهمٌن من المقدمة المالٌة األوراق بلوغ شرط على للعرض التنفٌذ تعلٌق امكانٌة تخص ضوابط 

 أٌة على معلقا ٌكن لم إذا - عنه اإلعبلن بعد الشراء عرض( عن العدول أو) سحب امكانٌة تخص ضوابط 

 لتنفٌذه اشتراطات

 الفترة تلك خبلل  منافسة عروض تقدٌم معالجة 

 بعدها وما العرض تنفٌذ مرحلة تخص ضوابط

 الشراء بعرض فٌها المرؼوب الكمٌة من أعلى المستهدفة الشركة مساهمً من مالٌة أوراق تلقى معالجة 

 العرض فً المالٌة أوراقهم قدموا الذٌن للمساهمٌن الثمن دفع عملٌة تنظم ضوابط 

 عرضه تنفٌذ بعد العرض محل المالٌة األوراق على العرض مقدم تعامل 

 (القٌود نسبة) العرض فً التطورات عن السوق فً واإلفصاح االعبلن 

 

 االجبارٌة الشراء عروض

 اجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت

 المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق من أي فً% 25 نسبة شراء عند 

 نسبة بزٌادة ، للشركة التصوٌت حقوق أو المال رأس من فؤكثر% 25 على بالفعل حابز هو من قٌام عند 

 .تملكه

 اجباري شراء عرض تمدٌم من االستثناءات

  ،اجباري شراء عرض بتقدٌم االلتزام من االستثناء او مإقت اعفاء منح سلطة للهٌبة ٌتٌح نصا المقترحة االحكام تضم  وقد

 . الهٌبة تقدٌر وفق االمر هذا ترك حٌث ،بذلك ترتبط التً الظروؾ او لبلشتراطات تحدٌد بدون
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 فلسطٌن

 

 

 جهات وجود عن فضبل ، االستحواذ عملٌات على والمشرفة المنظمة الجهة هً الفلسطٌنٌة المال راس سوق هٌبة تعتبر

 النشاط تمارس التً الشركات بعمل الفلسطٌنٌة النقد سلطة تختص حٌث  ، العملٌات بتلك اٌضا معنٌة أخرى رقابٌة

 وٌتبع الشركات مراقب اٌضا ٌختص كما ،  م2010 لسنة( 9) رقم بقانون قرار المصارؾ قانون الى استنادا المصرفً

 هً فلسطٌن بورصة وتعد. 1964 لسنة( 12) رقم الشركات قانون ألحكام استنادا الوطنً االقتصاد لوزارة المراقب

 .البورصة فً مدرجة علٌها االستحواذ المنوي الشركة حال فً المساهمٌن سجل على المنفذة الجهة

 

 االستحواذ عملٌات ٌنظم الذى المانونً االطار

 الخاص القانونً االطار العملٌات هذه ٌحكم إنما ،  االستحواذ عملٌات بتنظٌم خاص تشرٌع بفلسطٌن ٌوجد ال عامة، بصفه

 الصادرة القرارات وبعض 2004 لسنة )12) رقم المالٌة األوراق وقانون  ، 1964 لسنة( 12) رقم الشركات بقانون

 نسبة شراء فً ٌرؼب الذى الشخص على  إلزامً وجعلته العام العرض القرارات بتلك عرفت.  الهٌبة ادارة مجلس عن

 .إجراء أي اتخاذ قبل علٌه للموافقة للهٌبة بطلبه التقدم وعلٌه ، المصدرة للشركات المالٌة األوراق من فؤكثر% 10

 

 : التالً النحو على هً المال راس سوق هٌبة ادارة مجلس عن الصادرة المرارات وتلن

 

 .2008 لسنة المالٌة األوراق اصدار بشان( 5) رقم تعلٌمات -

 العام العرض ومتطلبات أحكام بخصوص ،(3/2009) رقم قرار -

 2006 فً  البورصة عن الصادر التداول، نظام -

 2010 فً البورصة عن الصادر االدراج نظام -

 

  التطبٌك نطاق

 او المحلٌة الشركات عن الصادرة أسهم الى للتحوٌل القابلة الصكوك أو السندات ، األسهم من كل المنظمة لؤلحكام ٌخضع

 سواء عام اكتتاب فً لها أسهم طرحت التً الشركات اٌضا ٌخضع كما ،( البورصة) المالً السوق فً المدرجة االجنبٌة
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  التداول سوق فً سهمها ال عام بطرح قامت  التً شركاتال وكذا( ، Public offer (  المال راس زٌادة او التؤسٌس عند

(Initial Public Offering) 

 االحكام مخالفة عند الممررة العموبات

 التنبٌه او االنذار 

 معٌنة حدود فً مالٌة ؼرامة 

 . المنظمة لؤلحكام بالمخالفة تمت اذا – تسوٌتها تارٌخ قبل ، الصفقة الؽاء للهٌبة ٌجوز  كما
 

 التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادىء 

 الكاملة الشفافٌة مبدأ -

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر -

 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة -

 التنفٌذ فً الشراء عرض مقدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر -

 

  الموضوعً الجانب: اوال

 الحك بإفصاح التزام

 األوراق من مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل أكثر أو% 10 ٌملك شخص أي عن الهٌبة السوق تبلػ أن ٌجب 

 .المعلومة على حصولها من ساعة وعشرٌن أربع خبلل التصوٌت حق لها التً للمصدر المالٌة

 ذلك فً بما) مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل ما لمصدر المالٌة األوراق ٌبٌع أو ٌشتري شخص كل على ٌجب 

 حق لها التً المالٌة األوراق من% 10 عن تزٌد قد والتً( المنتفعٌن حقوق خبلل من البٌع أو الشـراء

 .عمل أٌام سبعة خبلل والسوق الهٌبة ٌبلػ أن التصوٌت،

 عام عرض بتمدٌم التزام

 حق لها التً المالٌة األوراق عدد ٌكون بحٌث التصوٌت، حق لها مالٌة أوراق شراء ٌنوي المشتري كان إذا 

 للمصدر المالٌة األوراق من أكثر أو%( 10) تساوي مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل سٌملكها والتً التصوٌت

 هذه شراء ٌتم أن فٌجب( المصدر هذا على الفعلٌة السٌطرة على قادرا أصبح المشتري أن عنها نتج أو)

 .العام العرض طرٌق عن المالٌة األوراق

. السوق فً مدرجة المالٌة األوراق كانت إذا  -،والسوق ،والمصدر الهٌبة من كل إلى طلبه ٌقدم أن الشخص هذا وعلى

 : ٌلى ما به فٌحدد ،" العرض بتقرٌر" المعلومات من مجموعة عن طلبه فً وٌفصح
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 االدارة واسماء المال رأس تخص بٌانات ٌوضح اعتباري شخص كان اذا ما حاله وفً ،  العرض مقدم هوٌته -

 مساهمتهم ونسبة المال رأس من فؤكثر% 5 نسبة ٌمتلكون الذٌن والمساهمٌن العلٌا

 .المقترح السعر ،و شراإها فً ٌرؼب التً للكمٌة واالعلى االدنى الحد ومنها ، العام العرض بٌانات -

 .تفصٌلً بشكل التملك من الؽرض -

 : العرض تمرٌر مع تمدم التً المستندات اهم ومن

 مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة -

 التنفٌذ جدٌة إلظهار(  ؼٌرها او مالٌة أوراق او نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات -

 ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد -

 عن االعبلن الشركة تلك به تقوم ما بٌن ومن العملٌة ادارة لتتولى المالٌة األوراق شركة تعٌٌن اٌضا علٌه ٌتعٌن كما 

 من عمل أٌام 7 عن تقل ال مدة قبل وذلك ، االقل على مرتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن صحٌفتٌن فً العرض تقرٌر محتوٌات

 .للعملٌة التنفٌذ وكذا ، العملٌة إلجراء المحدد التارٌخ

 العام العرض تمدٌم من االستثناء

 الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل -

 والهبة والوصٌة المٌراث حاالت -

  االندماج عملٌات تنفٌذ -

 البنك لمستحقات وفاء   لدٌه المرهونة المالٌة لؤلوراق البنوك أحد بٌع -

  المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة -

 أعمالها ممارسة اطار وفً االكتتاب تؽطٌة ضمان نشاط تزاول التً الجهات  إحدى قبل من االستحواذ تم اذا -

 أخذ بعد وذلك ، الشركة مال رأس زٌادة أو خٌار حقوق بممارسة متعلقة لحاالت نتٌجة مساهم ملكٌة زٌادة حال فً -

 (White-wash Principle)  العامة الجمعٌة فً باالستقبللٌة ٌتمتعون الذٌن الحالٌٌن المساهمٌن موافقة

 الخطؤ طرٌق عن األسهم شراء -

 (العام للعرض التنفٌذ آلٌات) اإلجرابً الجانب: ثانٌا

 بٌع فً الراؼبٌن المساهمٌن طلبات بإدخال تسمح ، السوق فً خاصة آلٌة خبلل  من العام العرض تنفٌذ ٌتم 

. التداول جلسة افتتاح موعد تسبق التً االولى دقٌقة عشر الخمسة خبلل بالعرض المحدد السعر على  أسهمهم

 فً مسبقا حدد الذى االدنى الحد من اقل أسهمهم بٌع فً الراؼبٌن المساهمٌن من المجمعة الكمٌة كان فاذا

 الحد) النطاق داخل المجمعة الكمٌة كان اذا ما حال فً التنفٌذ وٌتم ، العملٌة إلؽاء ٌتم فإنه العرض تقرٌر
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 المحدد االعلى الحد من أكبر المجمعة الكمٌة كانت اذا بالتخصٌص التنفٌذ ٌتم واٌضا ،(  االعلى والحد االدنى

 .العرض بتقرٌر سلفا

 جلسة خبلل رفعه ٌمكن مبدبً سعر ٌعتبر" العرض تقرٌر" فً والوارد العرض مقدم من المقترح السعر 

 لجمٌع مبلػ بدفع الشراء فً الراؼب الشخص ٌلتزم بؤنه علما ، العام العرض خبللها من ٌتم التً التداول

 . به الشراء تم سعر ألعلى العام العرض وفق شراإها تم التً المالٌة األوراق بابعً

 النتابج تلك تنشر كما ، منه االنتهاء فور التنفٌذ بنتابج خطى بتقرٌر الهٌبة بتزوٌد المالٌة األوراق شركة تقوم 

 واحدة ٌومٌة صحٌفة فً
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 لطر

 
 
 
 

 أحد  ٌكون التً  واالندماج االستحواذ عملٌات على والرقابة باإلشراؾ المنوطة الجهة هً المالٌة األوراق هٌبة تعتبر

 ألي بالنسبة اما ، الدولة داخل تتم التً العملٌات ٌخص فٌما وذلك لها التابعة الشركات  إحدى أو مدرجة شركة أطرافها

 للهٌبة اخطارات تقدٌم هو العملٌة فً طرفا تكون التً المدرجة الشركة على االلتزام  فٌصبح ، الدولة خارج تتم عملٌات

 . الهٌبة لرقابة ٌخضع ما بخبلؾ األخرى الحاالت على والرقابة االشراؾ والتجارة االقتصاد وزارة وتتولى.  والسوق

 

 :  ٌلى ما  واالندماج االستحواذ عملٌات وٌنظم

 أؼسطس 7 فً األمٌري الدٌوان عن الصادر المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة بشؤن 2012 لسنة 8 رقم قانون 

2012 

 2015 ٌونٌو 16  فً األمٌري الدٌوان عن الصادر التجارٌة الشركات بشؤن 2015 لسنة 11 رقم قانون 

 2008 ٌناٌر 30 فً المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة عن الصادرة المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة البحة 

 بتارٌخ ،وتعدٌله 2014 مارس 9 فً المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة عن الصادر  واالندماج االستحواذ نظام 

 2015 سبتمبر 17

 

 :التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ

 المعلومات سرٌة على المحافظة 

 الكاملة الشفافٌة مبدأ 

 العروض تقدٌم فً والمساواة العدالة 

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر 

 ًالداخلٌة المعلومات واستؽبلل المصالح تعارض تبلف 

 بؤعمالها المساس وعدم بالعرض المستهدفة الشركة مصالح مراعاة 
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 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة 

 التنفٌذ فً الشراء عرض مقدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر 

 والتزاماتها بتعهداتها المستهدفة الشركة اخبلل من الشراء عرض مقدم حماٌة آلٌات توفٌر 

 نفسه الوقت وفً ، متساوي وبشكل ، ممكن وقت اقرب فً الشركات لمساهمً المعلومات توفٌر 

 . نفسها وبالطرٌقة

 : المنظمة االحكام مخالفة عند العموبات

 ًاللوابح أو المالٌة لؤلسواق قطر هٌبة بشؤن 2012 لسنة 8 رقم قانون ألحكام األشخاص أحد مخالفة حالة ف 

 :اآلتٌة اإلجراءات بعض أو كل اتخاذ للهٌبة ٌجوز ، له تنفٌذا   الصادرة القرارات أو

 .تصحٌحٌة إجراءات من اتخاذه ٌجب بما توجٌهات إصدار -1

 .اإلنذار -2

 .اللوم -3

 .القانون لهذا الخاضعٌن األشخاص قبل من تزاول التً المالٌة الخدمات أعمال على معٌنة قٌود وضع -4

 .محددة لفترة التداول من شخص أي منع -5

 .أشهر ستة تجاوز ال محددة زمنٌة لفترة المهنة مزاولة أو العمل عن الوقؾ -6

 .محدودة لفترة السوق إدارة تولً -7

 .آثار من علٌها ترتب وما بالمخالفة، العبلقة ذات المعامبلت إلؽاء -8

 .محددة زمنٌة لفترة مالٌة ورقة تداول وقؾ -9

 .المستمرة المخالفة عن ٌومٌا   لاير آالؾ عشرة( 100000) مقداره مبلػ ٌجاوز ال مالً جزاء فرض -10

 .لاير مبلٌٌن عشرة( 1000000000) ٌجاوز ال بما مالً جزاء فرض -11

 برد المخالؾ إلزام وللهٌبة. الهٌبة لرقابة الخاضعة الجهات فً عمل أي مزاولة من شخص أي منع -12

 .المتضرر تعوٌض أو األموال

 وٌجوز .مناسبة تراها التً بالوسٌلة القرار نشر لها ٌجوز كما الجزاء، بتوقٌع الصادر بالقرار المخالؾ إببلغ الهٌبة وتتولى

 الشؤن هذا فً تقررها التً والضوابط لئلجراءات وفقا   المخالفٌن مع التصالح للهٌبة
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 : منها كل تطبٌك ومجاالت ، االستحواذ عملٌات لتنفٌذ المتاحة الطرق

 منها مستوى كل عند واجبة التزامات من االحكام تضعه وما التملك فً التدرج ٌوضح التالً الجدول

 لبللتزام توضٌح االلتزام الفبة

 نسبة تصل او ٌملك شخص كل

 القصر اوالده مع او منفردا ملكٌته

 أسهم من% 10 الى زوجه او

 مدرجة شركة

 الحق افصاح
 وٌإدى ٌجرٌه تصرؾ او تعامل بؤي والسوق الهٌبة ٌخطر

  الشراء عملٌة اتمام فور وذلك ، النسبة هذه زٌادة الى

 اشخاص مع او منفردا ٌتملك من

 أسهم من% 20 نسبة معا متحالفٌن

 اجراء فً وٌرؼب مدرجة شركة

 هذه زٌادة الى ٌإدى تصرؾ أي

 من% 30 ٌجاوز ال بما النسبة

 المصدرة األسهم

 الشراء عملٌة اتمام فور والسوق الهٌبة اببلغ الحق افصاح

 من% 30 ملكٌته نسبة تجاوز لمن

 األسهم
 للشراء بدابل عدة

 :  التالٌة البدابل بٌن من اختٌار ٌمكنه

 للعملٌات الحق واإلفصاح ، السوق من مباشرة الشراء -1
 ٌكون ان شرٌطة) مزاد لعقد السوق الى بطلب التقدم -2

 من مجموعة او) مساهم مع مبدبى اتفاق هناك
 من محدد عدد لبٌع ، المستهدفة للشركة( المساهمٌن

 مسبقا علٌه متفق بسعر األسهم
 محدد بسعر األسهم من محدد عدد لشراء عرض تقدٌم -3

 البورصة تحددها اجراءات وفق) محددة فترة وخبلل
 (الهٌبة علٌها وتوافق

 عن ٌزٌد ما تملك فً ٌرؼب لمن

 األسهم من% 30
 شراء عرض

 بالتحالؾ أو زوجه أو القصر اوالده مع او منفردا شخص كل

 مال رأس من% 30 عن ٌزٌد ما تملك فً ٌرؼب الؽٌر مع

 المنظمة االحكام وفق شراء بعرض ٌتقدم ان شركة

 .  واالندماج لبلستحواذ

 تملك فً ٌرؼب او ٌملك شخص كل

 ما آخرٌن مع بالتحالؾ او بمفرده

 مال رأس من% 75 على ٌزٌد

 بإخطار ٌقوم ان المعنٌة الشركة

 لشراء اجباري عرض وتقدٌم الهٌبة

 من المتبقٌة المالٌة األوراق جمٌع

 ذلك وٌكون ، الشركة مال رأس

 من االكثر على ٌوما 30 خبلل

 التملك تارٌخ

 شراء عرض

  إلزامً
 االلزامٌة الشراء لعروض المقررة لبلحكام ٌخضع
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  واالندماج االستحواذ الخاص بالنظام واردة متطلبات أي من المدرجة الشركة اعفاء بسلطة الهٌبة احتفاظ مع كله وذلك 

 .المستثمرٌن وحماٌة السوق مصلحة تقتضٌه لما وفقا

 

 العرض عن االعبلن لبل ما مرحلة:  اوال

 ما تقدٌم وٌجب فقط معه متجانسا او نشاطها مجال فً تعمل التً الشركات بعرضها تخص بان المدرجة الشركة التزام 

 معدة جدوى دراسة تقدٌم علٌها ٌتعٌن ذلك تقدٌم على مقدرتها عدم حالة وفً ، المختصة الجهات من للهٌبة ذلك ٌثبت

 .مستقلة جهة قبل من

 محتمل عرض بشؤن اولى اتفاق أي او محتمل عرض تمدٌم فً  نٌتها" عن المدرجة الشركة افصاح وجوب " ، 

 على المساهمٌن موافقة الخذ تنعقد التً العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة اجتماع قبل للجمهور ذلك عن ٌفصح أن وٌجب

 ٌضر أن ٌتوقع ذلك كان اذا ، المعلومات عن بالعرض المعنٌة االطراؾ افصاح عدم على الموافقة للهٌبة. الصفقة

 تداول فً بالتحكم المدرجة الشركة تلتزم الحالة تلك وفً. العامة بالمصلحة او بالعرض المعنٌة االشخاص بمصالح

 المطلعٌن من كتابٌة تعهدات على ،وتحصل للؽٌر تسربها عدم وتضمن ممكن نطاق اضٌق فً وتحصرها المعلومات

 المعلومات سرٌة على بالمحافظة التزام" المطلعٌن"  وعلى. الخرٌن إتاحتها او الشخصٌة للمصلحة استخدامها بعدم

 على بالمحافظة الؽٌر ٌلزم وعندبذ ، الضرورة حالة فً اال للؽٌر افشاإها ٌجوز وال ، المحتمل الشراء عرض بشؤن

 .السرٌة

 "للهٌبة فورا اإلفصاح المدرجة الشركة على ،" البورصة فً اعتٌادٌة غٌر تعامبلت او شابعات او اخبار تسرٌب عند 

 عرض تقدٌم فً نٌته العرض مقدم تؤكٌد حال وفً. محتمل عرض بشؤن لدٌها متوفرة معلومات أي عن والسوق

 تلك قبولها عدم حالة وفً ، الهٌبة ألسبابتقبلها إال االنسحاب له ٌجوز وال ذلك فً قدما بالمضى االلتزام ٌجب ، محتمل

 .بحقه البلزمة االجراءات تتخذ ان األسبابلها

 تتجاوز ال مدة خبلل  االندماج او االستحواذ عملٌة التمام الممترح الزمنى الجدول عن باإلفصاح العرض مقدم ٌلتزم 

 وعلٌة ،( الجدول هذا لمشتمبلت ضوابط مراعاة مع) محتمل عرض تقدٌم فً النٌة عن اإلفصاح تارٌخ من اسبوعٌن

 تعدل ان ولها الهٌبة اببلغ علٌه ٌتعٌن ، االلتزام  بهذا الوفاء على قدرته عدم حالة وفً. الجدول بهذا جاء بما االلتزام

 . مناسبا تراه بما الجدول هذا

 ضمنها ومن ، به المرفمة والمستندات العرض مستد مشتمبلت تخص ضوابط : 

 المقدم العرض مبلػ  واجمالً ، علٌها االستحواذ المراد واالعلى االدنى الحد -

 قانونى مستشار من وشهادة ، عدمه من العرض قبول بشؤن العرض محل للشركة  مالً مستشار رأي او توصٌة -

 .للتنفٌذ قانونى عابق أي ٌوجد ال انه فٌها ٌوضح مرخص
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 ( النقدي للجزء) العرض بقٌمة الوفاء على العرض مقدم قدرة ٌضمن بنكى ضمان -

 مع)  والنزاهة بالخبرة وٌتمتع الهٌبة من علٌه وموافق مستقبل مقٌم من صادر العرض محل الشركة اصول تقٌٌم -

 المقٌدٌن من اخر مقٌٌم تعٌٌن فً الحق وللهٌبة( .  التقرٌر ومشتمبلت واالقرارات الخبرات تخص ضوابط وضع

 (معٌنة بضوابط) الهٌبة بسجل

 (سنوات 3)العرض محل والشركة العرض لمقدم مدققه سنوٌة مالٌة تقارٌر -

 المصلحة تلك كانت سواء بالصفقة المعنٌة لبلطراؾ العلٌا االدارة على للقابمٌن الخاصة المصالح عن اإلفصاح -

 .مباشرة ؼٌر او مباشرة

 .بالعملٌة االحتكارٌة الممارسات ومنع المنافسة حماٌة لجنة اخطار ٌفٌد ما -

 التعامل وحظر ، العرض مستند نشر  : 

 علٌه الهٌبة موافقة من اٌام 3 خبلل العرض بمستند مساهمٌها تزوٌد( العرض مقدمة) المدرجة الشركة على ٌجب -

 . العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة انعقاد من االقل على ٌوم 15 وقبل ،

 على تنطوى المساهمٌن مع اتفاقات او ترتٌبات  بؤي القٌام( الؽٌر مع بالتحالؾ او بمفردها) الشركة على ٌحظر -

 جمٌع تشمل ال تفضٌلٌة شروط على تحتوى االتفاقات او الترتٌبات تلك كانت اذا عرض أي على الموافقة

 .المساهمٌن

 االعبلن تارٌخ من الشركات تلك من أي أسهم على التعامل بالعرض المعنٌة للشركات العلٌا االدارة على ٌحظر -

 فٌها ٌقرر التً المعنٌة للشركات العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة انعقاد ولحٌن  االندماج او االستحواذ عملٌة عن

 .عدمه من االستحواذ

 محل المالٌة األوراق على تداول عملٌات بؤي القٌام الؽٌر مع بالتحالؾ او بمفرده العرض مقدم على ٌحظر -

 .العرض تنفٌذ حتى  االندماج او االستحواذ عملٌة عن اإلفصاح تارٌخ من العرض

 

  العرض سرٌان فترة مرحلة:  ثانٌا

  عامة التزامات

 فؤكثر% 5 نسبة الؽٌر مع بالتحالؾ او زوجه او القصر اوالده مع او منفردا ٌملك شخص أي ملكٌة عن اإلفصاح

 . المساهمٌن هإالء تعامبلت عن اإلفصاح وكذا ،. المستهدفة الشركة او العرض مقدم فً المالٌة األوراق من

 : العرض شروط او بنود تعدٌل

 العرض سرٌان فترة انتهاء من االخٌرة اٌام السبع خبلل التعدٌل اجراء ٌجوز ال ، الهٌبة موافقة اخذ من البد

 لهم وٌجوز( األصلً للعرض استجابوا الذٌن ذلك فً بما) للمساهمٌن ٌفصح التعدٌل على الموافقة وعند. األصلً
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 الحق األصلً العرض قبلوا الذٌن المالٌة األوراق لمالكى ٌكون كما ، التعدٌل قبل مالٌة أوراق من قدموه ما سحب

 .المعدلة القٌمة فً

 :عنه العدول او العرض سحب

 ٌنسحب من وٌحظر ، الهٌبة موافقة وبعد جوهري حدث تحقق حالة فً اال العرض عن العدول او السحب ٌجوز ال

 الهٌبة ترى لم ما) العدول او السحب تارٌخ من أشهر 6 خبلل جدٌد بعرض التقدم من عرضه عن ٌعدل او

 (تقبلها ومبرره أسبابجدٌة

 : المنافسة العروض

o األصلً العرض على العامة الجمعٌة موافقة قبل منافس عرض تقدٌم ٌجوز  

o المقترحة الشروط فً جوهرٌا تعدٌبل ٌضم ان شرٌطة ، علٌه للموافقة للهٌبة المنافس العرض ٌقدم 

 بحسب السابق المنافس او األصلً العرض سعر من% 2 بنسبة زٌادة ٌضم او ، المساهمٌن لمصلحة

 ٌتم الموافقة وعند الوثابق استكمال من ابتداءا اٌام 7 خبلل المنافس العرض ذلك فً الهٌبة وتبت. االحوال

 .القرار بهذا العرض محل والشركة األصلً العرض ومقدم السوق  كل اعبلم

 : المستهدفة الشركة ادارة مجلس التزام

o الشركة على سلبً تؤثٌر ذو جوهرٌا حدثا ٌشكل تصرؾ بؤي القٌام عدم  

o تإدى أن شؤنها من كان اذا أسهم الى للتحوٌل قابلة سندات اصدار او المال رأس بزٌادة قرار اتخاذ  ٌحظر 

 استحالتها او الصفقة اتمام صعوبة الى

o زٌادة او الشركة اصول على جوهري بشكل التؤثٌر شؤنها من تصرفات او اعمال بؤي القٌام ٌحظر 

 فً او االعتٌادٌة االمور ضمن التصرفات او االعمال تلك تكن لم ما ،  نشاطها تطوٌر إعاقة او التزاماتها

 .العرض فترة على سابق تارٌخ
 

  الشراء عرض تنفٌذ مرحلة:  ثالثا

 إال العرض محل المالٌة األوراق شراء( الؽٌر مع بالتحالؾ او بمفردها)  العرض مقدمه المدرجة للشركة ٌجوز ال 

  سرٌانه فترة خبلل العرض لهذا مالكٌها استجابة خبلل من

 العامة الجمعٌة موافقة تارٌخ من شهر خبلل االستحواذ عملٌة اتمام العرض مقدمة المدرجة الشركة على ٌجب 

 عامة جمعٌة انعقاد عدم حال فً العرض مستند على الهٌبة موافقة تارٌخ من او العرض مستند على العادٌة ؼٌر

 (تقبلها ومبرره أسبابجدٌة الهٌبة ترى لم ما) شرط على معلقا العرض ٌكون ان ٌجوز وال. عادٌة ؼٌر

 فورا  االندماج او االستحواذ عملٌة نتٌجة عن والسوق للهٌبة اإلفصاح العرض مقدمة المدرجة الشركة على ٌجب 
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 االلزامٌة الشراء عروض

   إلزامً شراء لعرض الموجبة الحالة(أ

 الشركة مال رأس من% 75 على ٌزٌد ما آخرٌن مع بالتحالؾ او بمفرده تملك فً ٌرؼب او ٌملك شخص كل -

 ، الشركة مال رأس من المتبقٌة المالٌة األوراق جمٌع لشراء اجباري عرض وتقدٌم الهٌبة بإخطار ٌقوم ان المعنٌة

  التملك تارٌخ من االكثر على ٌوما 30 خبلل ذلك وٌكون

 

  إلزامً شراء عرض تمدٌم من المإلت االعفاء حالة(ب

 االكثر على أشهر 3 خبلل الزٌادة فً بالتصرؾ صاحبها ٌقوم ان شرٌطة بالتجاوز معٌنة حاالت فً الهٌبة تسمح

 الحاالت وتلك. الٌها المشار المدة تلك خبلل للتصوٌت حقوق لصاحبها الزٌادة تلك تخول وال ، التملك تارٌخ من

 : هً

 % 3 عن التجاوز نسبة تزٌد ال -1

 والفروع االصول بٌن التنازل -2

 والوصٌة والهبة المٌراث -3

 القانون الحكام وفقا  االندماج عملٌات تنفٌذ -4

  المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما الهٌكلة اعادة -5

 االولٌة لبلصدارات التؽطٌة بنشاط لها المرخص المالٌة المإسسات قبل من االستحواذ -6

 الهٌبة علٌها توافق التً األخرى الحاالت -7

   اإللزامً العرض متطلبات(ج

 12 خبلل سابق عرض فً بالتحالؾ او بمفرده العرض مقدم دفعه سعر أعلى عن ٌقل ال العرض سعر -

 المعنى العرض عن السابقة شهرا

 ( ال بشرط الهٌبة أسبابتقبلها هناك ٌكن لم ما) شرط على معلق ؼٌر نهابٌا عرضا ٌكون ان ٌجب -

 شراء عرض بتمدٌم االغلبٌة مطالبة فً األللٌة حك

 عملٌة التمام التالٌة اشهر الستة خبلل للهٌبة طلب تقدٌم فً الحق المال رأس من االقل على% 3 على الحابزٌن للمساهمٌن

 الشركات  إحدى فً التصوٌت حقوق او المال رأس من اكثر او% 90 على مرتبطة شركات مجموعة او شركة استحواذ

 .تبقى ما شراء عرض بتقدٌم لتلتزم الٌها المشار الشركات او الشركة اعبلن ٌتم الطلب على الهٌبة موافقة حال وفً ،
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 الكوٌت

 

 

 أو الطلب أو العرض ذلك فً بما االستحواذ عملٌات على والرقابة باإلشراؾ المنوطة الجهة هً المال أسواق هٌبة تعتبر

 عملٌات حال فً المدرجة ؼٌر الشركات وكذا( اجنبٌة او محلٌة سواء) مدرجة شركة أسهم على لبلستحواذ المحاولة

 على االستحواذ عرض تقدٌم قبل المركزي البنك موافقة على الحصول ٌتعٌن  انه عن فضبل هذا. العكسً االستحواذ

 شؤن فً 2007 لسنة 10 رقم قانون بؤحكام االلتزام العرض مقدمة الشركة على ٌجب كما. لرقابته الخاضعة الوحدات

 على القابمة السٌطرة زٌادة أو السٌطرة إلى ٌإدي أن االستحواذ هذا شؤن من كان إذا التنفٌذٌة والبحته المنافسة حماٌة

 . المعنٌة السوق

 

 : ٌلى ما  االستحواذ عملٌات ٌنظم

 وتعدٌبلته المالٌة األوراق نشاط وتنظٌم المال أسواق هٌبة إنشاء بشؤن 2010 لسنة 7 رقم القانون .1

 وتعدٌبلتهما 2010 لسنة 7 رقم للقانون التنفٌذٌة البلبحة من( واالستحواذ  االندماج) التاسع الكتاب .2

 أسهم فً السٌطرة لحصص والبٌع الشراء لعملٌات والموضوعً اإلجرابً بالجانب الكوٌت بدولة القانونٌة النظم اهتمت

 فً اختٌاري استحواذ عرض تقدٌم شخص ألي فؤجازت. الشركات تلك مساهمً حماٌة الى وسعت ، المدرجة الشركات

 ال نسبة تملك عند - الخاصة االحكام البلبحة من( المالٌة األوراق فً التعامل) عشر الحادي الكتاب وٌنظمها - وقت أي

 من ٌلتزم حٌث ، االلزامٌة الشراء عروض اٌضا نظمت كما. مدرجة شركة أسهم من% 30 عن تزٌد ال و% 5 عن تقل

 وان - مدرجة مساهمة لشركة المالٌة األوراق من% 30 على تزٌد ملكٌة على مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة ٌحصل

 . الٌها المشار بالبلبحة محدد وشروط لضوابط وفقا  إلزامً استحواذ عرض بتقدٌم  -ٌبادر

 

 :التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ

 المعلومات سرٌة على المحافظة .1

 الكاملة الشفافٌة مبدأ .2

 العروض تقدٌم فً والمساواة العدالة .3

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر .4
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 الداخلٌة المعلومات واستؽبلل المصالح تعارض تبلفً .5

 بؤعمالها المساس وعدم بالعرض المستهدفة الشركة مصالح مراعاة .6

 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة .7

 التنفٌذ فً الشراء عرض مقدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر .8

 

 : المنظمة االحكام مخالفة عند العموبات

 معٌنة حدود فً مالٌة ؼرامة

  الموضوعً الجانب:  اوال

  المعلومات على الحصول فً وحمهم للمساهمٌن المتكافبة المعاملة على التؤكٌد (1

 وكذا. الفبة نفس من المستهدفة الشركة مساهمً لكافة العرض بتوجٌه ، المساهمٌن لجمٌع المتكافبة المعاملة على التؤكٌد

 المعلومات على الحصول فً  المساهمٌن حق لكفالة دراسته اثناء او العرض فترة خبلل سواء المناسبة االفصاحات تقدٌم

 : أساس على وذلك القرار التخاذ البلزمة

 التً المعلومات الى التعرض بدون كافً افصاح)  مبدبً اتفاق أي عن اإلفصاح شكل تخص متطلبات .1

 مصادر او االستحواذ عملٌة مدٌر او ، للصفقة الزمنى الجدول او السعر بدون أي العرض مستند فً ترد

 ( الخ.. الصفقة تموٌل

 العرض مستند فً الواردة المعلومات من االدنى الحد تخص متطلبات .2

 اعداد فٌجب ، مدرجة شركة عن اصدارها او ادراجها ٌتم سوؾ مالٌة أوراق العرض فً المقابل كان اذا .3

  الجدٌدة المالٌة لؤلوراق اكتتاب نشرة

 لدٌه تتوافر لم لو حتى ، االلتزام هذا عن  إلزامً استحواذ عرض بتقدٌم الملتزم الشخص افصاح وجوب .4

 الهٌبة بقرار اخطاره من ٌوم 30 خبلل بذلك بالقٌام اخبلله حال وفً. العبلقة ذات المعلومات جمٌع

 بالمباشرة الشخص هذا التزام وجوب وتحدد البورصة فً القرار هذا عن باإلعبلن الهٌبة تقوم ، بااللتزام

 (القانون وفق للجزاء تعرض واال ٌوما 30 خبلل  اإللزامً االستحواذ عملٌة اجراءات فً

 تفاصٌل على(  المستهدفة والشركة العرض مقدم) الشركتٌن فً الشركاء او المساهمٌن اطبلع وجوب .5

 الشركة كانت اذا ما حال فً علٌها الحصول ووجوب)  المستقل االستثمار مستشار من المقدمة االستشارة

 ( بالبورصة مدرجة العرض مقدمة

 من تمكنهم التً الكافٌة والتوصٌات بالمعلومات المساهمٌن بتزوٌد المستهدفة الشركة ادارة مجلس الزام .6

 .التوصٌات لتلك تقدٌمهم عند للمصالح تعارض أي وتفادى ، قرار الى الوصول
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 عنها اإلفصاح فٌجب العرض اطراؾ من أي لدى ادارة مجلس عضو ألي مصلحة أي وجود حالة فً .7

 قبٌل من ٌعد وال ، اخرٌن مع بالتحالؾ او منفردا له كانت او مباشرة ؼٌر او مباشرة مصلحة كانت سواء)

 (. المتداولة األسهم من% 5 الى تصل ال بنسبة المساهمة مجرد المصلحة

 عقد:  التالٌة المستندات من أي على االطبلع حق بإتاحة المستهدفة والشركة العرض مقدم من كل الزام .8

 مقدم الشركٌن لكبل المدققة المالٌة القوابم ، مماثلة مستندات وأي العرض مقدم مع المستهدفة الشركة

 تم تقوٌم او خطاب او تقرٌر أي ، االستحواذ على سابقة سنوات لثبلث المستهدفة والشركة العرض

 التدابٌر وثابق ، العرض بقبول لئللؽاء قابل ؼٌر التزام ٌثبت مستند أي ، العرض مستند فً الٌه االشارة

 .للصفقة التموٌلٌة

 عرض بتقدٌم لشخص الهٌبة الزام عن او مبدبً اتفاق أي عن اإلفصاح فور ساعة لمدة التداول اٌقاؾ .9

 . عنها المفصح المعلومات على لبلطبلع المستثمرٌن لجمهور فرصة إلعطاء وذلك  إلزامً

 بٌانات العرض مستند ٌتضمن ان ٌجب ، فعلٌة سٌطرة لهم أطراؾ وجود عند االستحواذ حاالت فً .10

 : اضافٌة

 او ٌمتلكها حصص وأي(  له  متحالفة او تابعه اطراؾ وأي)  صاحب السٌطرة الفعلٌة عن بٌان 

 وبٌان ،(  له  متحالفة او تابعه اطراؾ ألي وكذلك)  لدٌه للشراء خٌار أي او علٌها ٌسٌطر

 .االستحواذ اطراؾ الشركات من أي لدى االدارة مجلس عضو منصب او بوظٌفته

 بشؤن( العرض مستند استبلم تارٌخ من عمل اٌام 7 خبلل) المستهدفة الشركة ادارة مجلس رأي 

( ، صاحب السٌطرة الفعلٌة بخبلؾ) المساهمٌن لبقٌة ومعقوال عادال كان اذا وما االستحواذ

 المجلس ٌعرض كما. الرأي هذا على صاحب السٌطرة الفعلٌة من تؤثٌر هناك ٌكون أن وبدون

 .وجدت إن ، االستحواذ عملٌة بشؤن تحفظات أي أٌضا

 من االنتهاء عند وكذا(  تجمٌعها تم التً األسهم نسبة بٌان) العرض فترة انتهاء عند  اإلفصاح متطلبات .11

 .االستحواذ اجراءات كافة تنفٌذ

 

   لرارات من ٌناسبهم ما اتخاذ فً المساهمٌن حك كفالة (2
 تعدٌل أي على الهٌبة موافقة وعند.  بها االحتفاظ او العرض لمقدم أسهمه ببٌع مساهم لكل الحرٌة اتاحة .1

 سابقا تجمٌعها تم أسهم أٌة عن فورا باإلفراج االستحواذ عملٌة مدٌر ٌلتزم ، األصلً العرض مستند علً

 .أخرى مره التجمٌع عملٌة وٌعاد

 العرض فً خبللها الهٌبة لتبت محددة لمدة األصلً العرض وقؾ ٌتم ، منافس عرض تقدٌم حالة فً .2

 اجراءات وقؾ قبل تجمٌعها تم التً األسهم عن االفراج األصلً العرض مقدم على وٌتوجب. المنافس
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 العامة الجمعٌة نظر لحٌن الوقؾ ٌستمر ، المنافس العرض مستند على الهٌبة موافقه حالة وفً. عرضه

 آلٌة تتبع بتجاوزها محددة مهلة اعطاءهم مع) المقدمة العروض احد اختٌار قرار فً المستهدفة للشركة

 (البورصة فً المزاٌدة

  المساهمٌن حموق لحماٌة لٌود (3

 مستمل استثمار مستشار من استشارة تلمى (أ 

 ٌتوافر مما ، الهٌبة من المرخصٌن االستثمار مستشاري على العرض أطراؾ من االستشارة طلب قصر

( المستهدفة والشركة العرض مقدم من كبل) طلب ووجوب. المصالح اصحاب ؼٌر ومن االستقبللٌة بهم

 . البورصة فً مدرجة العرض مقدمة الشركة كان اذا لبلستشارة

 العرض فً الممترح السعر على المٌود (ب 

 من أعلى بسعر المستهدفة الشركة فً أسهم بشراء معه متحالؾ او له تابع أي او العرض مقدم قام اذا 

 لؤلسهم مدفوع سعر أعلى عن ٌقل ال بما عرضه زٌادة علٌه فٌجب ، العرض فترة خبلل العرض سعر

 الفترة تلك خبلل تملكها التً

  العبللة ذات المالٌة وراقاأل فً التعامل على المٌود (ج 

 أي مع متحالفة او تابعة أخرى اطراؾ أي او المستهدفة الشركة او العرض مقدم من بكل المطلعٌن حظر 

  داخلٌة معلومات على بناءا التعامل من منهم

 ألي او العرض مقدم او المستهدفة الشركة من ألي االستثمار لمستشاري - العرض فترة خبلل - حظر 

 التعامل او المستهدفة الشركة أسهم شراء او االكتتاب من ، منهما أي مع المتحالفة او التابعة االطراؾ من

 االمتناع او التعامل  او لبلحتفاظ شخص أي بحث   قٌامهم حظر وكذلك ، لحسابه األسهم لهذه المشتقات فً

 .المستهدفة بالشركة العبلقة ذات المالٌة األوراق فً التعامل عن

 الشركة أسهم بٌع من له متحالفة او تابعه اطراؾ أي او العرض مقدم - العرض فترة خبلل - حظر 

 اإلفصاح فٌجب العرض سعر من أعلى بسعر اشترى واذا ،( الهٌبة موافقة على الحصول دون) المستهدفة

 تعدٌل علٌه ٌتعٌن كما.  عرضه ٌعدل سوؾ وانه ، لها المدفوع والسعر ، اشتراها التً األسهم عدد عن

 . األسهم به اشترى الذى االعلى السعر هذا عن ٌقل ال بحٌث السعر برفع عرضه

  مضر تصرف ؤيب المٌام تمٌٌد (د 

 ٌضر تصرؾ بؤي القٌام من المفاوضات او العرض فترة خبلل المستهدفة الشركة ادارة مجلس  حظر 

 مثل) قرار اتخاذ فرصه من المساهمٌن حرمان او العرض قبول عدم الى ٌإدى او مساهمٌها او بالشركة

 خارجة عقود ابرام او  مإثرة التزامات بؤي الشركة تحمٌل او مإثرة اصول بٌع او جدٌدة أسهم اصدار
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 على الٌها المشار االمور من أي عرض حق ٌمنع ال كله وهذا(.  للشركة االعتٌادٌة االنشطة اطار عن

 .بشؤنها قرار التخاذ العامة الجمعٌة اجتماع فً الشركة مساهمً

 او مباشرة ؼٌر او مباشرة المصلحة تلك كانت سواء) مصلحة ذو ادارة مجلس عضو أي تصوٌت حظر 

 العامة الجمعٌة او الفرعٌة اللجان او االدارة بمجلس قرارات أي على  ،(   آخرٌن مع او منفرد بشكل  له

 كانت اذا العرض مقدم بالشركة او المستهدفة الشركة فً المساهمة مجرد المصلحة قبٌل من ٌعد وال)

 (المستهدفة للشركة المتداولة األسهم من% 5 الى تصل ال النسبة

 ملكٌته تصل  ممن – مساهمٌه من تعهد ٌقدم ان فٌجب ، العرض مقدم عن صادرة أسهم المقابل كان اذا 

 لمدة أسهمهم بٌع بعدم – الشركة فً المصدرة األسهم من% 20 الى معه والمتحالفة المرتبطة واالطراؾ

 .االستحواذ عملٌة تنفٌذ من شهرا 12 عن تقل ال

  االنسحاب وامكانٌة ، التنفٌذ جدٌة ضمان (ه 

 قدما المضً فً بتعهده  ٌلتزم كما ، التنفٌذ جدٌة من للتؤكد الهٌبة تطلبها ضمانات بؤي العرض مقدم ٌلتزم 

 قد التً االضرار عن المسإولٌة ٌتحمل فإنه الهٌبة تقبلها ال ألسباب تراجعه حال فً ألنه ، العرض فً

 . التراجع هذا نتٌجة شخص بؤي تلحق

 تلك وبخبلؾ ، الهٌبة تقلبها التً األسباب من مجموعة هناك ، االنسحاب فً العرض مقدمة رؼبة عند 

 التقدم من ٌحظر انسحابه حال وفً.  االولى االتفاق عن اإلفصاح بعد االنسحاب له ٌجوز ال األسباب

 ومن.  االنسحاب على الهٌبة لموافقة التالٌة أشهر الستة خبلل المستهدفة الشركة على آخر بعرض

 االخبلل ، االولى االتفاق عن اإلفصاح بعد جوهري حدث تحقق:  لبلنسحاب الهٌبة تقبلها التً األسباب

 .علٌها االستحواذ المزمع األسهم نسبة تجمٌع تعذر ، الصفقة اتمام شروط من شرط بؤي

  عتراضاال فً للٌةاأل حك (و 

 شركة أسهم من% 30 عن تزٌد ال و% 5 عن ملكٌته تقل ال( المساهمٌن من عدد او) مساهم ألي ٌجوز 

:  بشروط وذلك( عادٌة وؼٌر عادٌة) العامة للجمعٌة قرارات على باعتراض للهٌبة ٌتقدموا ان ، مدرجة

 بحقوق إجحافا القرار هذا ٌمثل وان ، علٌه المعترض القرار على وافقوا ممن المعترضون ٌكون اال

 .ابعد اٌهما به العلم تارٌخ او القرار صدور تارٌخ من ٌوم 15 خبلل االعتراض تقدٌم وٌتم ، األقلٌة

 االلزامٌة الشراء عروض

 مدرجة مساهمة لشركة المالٌة األوراق من% 30 على تزٌد ملكٌة على مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة ٌحصل من ٌلتزم

 . الٌها المشار بالبلبحة محدد وشروط لضوابط وفقا  إلزامً استحواذ عرض بتقدٌم  -ٌبادر وان -
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   لزامًاإل العرض متطلبات(أ

 نقدٌا عرضا ٌكون أن البد  

  أشهر 6 خبلل بالبورصة لؤلسعار مرجح متوسط) السعرٌن بٌن سعر اعلى العرض فً المقترح السعر 

 المالٌة الورقة ذات فً معه متحالؾ او تابع طرؾ أي او العرض مقدم من مدفوع سعر واعلى ،  السابقة

 (  السابقة أشهر 6 خبلل

   بها المسموح الشراء نسبة تجاوز حاالت( ب

 ( سنوٌة النصف التعامبلت فً) والبٌع الشراء عند الملكٌة فً للتجاوز محددة بنسبة للمسٌطر ٌسمح 

 أي النسبة هذه وتشمل. الفترة بداٌة فً  المدرجة الشركة المال رأس فً ملكٌته نسبة بحسب النسبة تلك تتحدد

 نسب وتكون  المتحالفة، االطراؾ او التابعة الشركات قبل من مباشرة ؼٌر او مباشرة شراء او بٌع عملٌة

 : التالً النحو على التجاوز

 50 وحتى% 30 عن تزٌد التً للملكٌة ،% 2±  بتجاوز ٌسمح% 

 50 عن تزٌد التً للملكٌة ،% 5±  بتجاوز ٌسمح % 

 استحواذ بعرض تقدم وان وسبق% 50 عن تزٌد نسبة ٌمتلك الذى للمسٌطر ، نسبة بؤي الملكٌة بزٌادة وٌسمح 

 .والبحته القانون احكام بموجب

 المشترات األسهم نسبة) مناسب افصاح بتقدٌم المسٌطر ٌلتزم بها المسموح النسبة نطاق فً تجاوز حدوث وعند

 واالطراؾ التابعة الشركات وبٌان ، اشهر الستة خبلل له المسموح فً المتبقٌة النسبة  اجمالً ، المباعة أو

 (المتحالفة

 انخفاض  عند او ، الشراء عند  إلزامً استحواذ عرض تقدٌم ٌلزم به المسموح النطاق تجاوز حالة وفً

 البٌع عملٌة عن باإلفصاح أٌضا المسٌطر ٌلتزم كما.   النطاق هذا عن أخرى مرة زٌادتها ثم% 30 عن الملكٌة

 % . 30 نسبة دون لما ملكٌته انقاص فً رؼبته حال فً

 :  إلزامً شراء عرض تمدٌم من التالٌة الحاالت فًتع و

 المساهمٌن باقً وصالح العامة للمصلحة االعفاء ان الهٌبة رأت اذا .1

 االستحواذ عملٌة اطراؾ من أي لها تخضع التً الرقابٌة الجهات إحدى اعترضت اذا .2

 تحقٌقا ،  إلزامً استحواذ لعرض الموجبة النسبة على الحكومٌة الجهات حصول عند .3

 التصوٌت فً النسبة تلك استخدام عدم ،شرٌطة المساهمٌن ومصالح العامة للمصلحة

 (  التصوٌت حقوق استخدام بمجرد االعفاء وٌسقط)
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 او االدارة مجلس على مباشرة ؼٌر او مباشرة سٌطرة الملكٌة تلك على ٌترتب ال كان اذا .4

 (التصوٌت حقوق ممارسة او سٌطرة نشؤة بمجرد االعفاء هذا وٌسقط) التصوٌت حقوق

 :بسبب النسبة تلن حصلت اذا اٌضا ىفتعو

 االكتتاب من المساهمٌن بعض وامتناع المال رأس زٌادة  .1

 الدٌن رسملة  .2

 (عامٌن خبلل االوضاع توفٌق وٌلزم) قضابً حكم او وصٌة او االرث .3

 الطبٌعٌة االشخاص من والفروع االصول بٌن األسهم عن التنازل  .4

 ان شرٌطة ، واحدة استثمارٌة مجموعة ضمن تقع التً الشركات بٌن المدرجة الشركة أسهم ملكٌة نقل .5

 المجموعة ضمن النسبة تلك على ٌحصل من ٌبقى

  المدرجة للشركة التخصٌص عند .6

  والؽابها الخزٌنة أسهم باستهبلك الشركة قٌام .7

  االندماج .8

 المرهونة األسهم ملكٌة نقل طرٌق عن عٌنا المالٌة للمإسسات الدٌون تسوٌة نتٌجة او لمدٌونٌة وفاءا التنفٌذ .9

 المدرجة الشركة أسهم فً االكتتاب تؽطٌة بضمان المالٌة المإسسات  إحدى قٌام عند .10

 ( التصوٌت فً النسبة تلك استخدام عدم شرٌطة) السوق صانع لنشاط شخص مزاولة عند .11

 .الهٌبة تصدرها التً والقواعد التعلٌمات تقررها التً األخرى الحاالت .12

 

 ( الشراء عروض مع التعامل آلٌة) االجرابى الجانب:  ثانٌا

 العرض تمدٌم (أ 

 النشر قبل موافقتها على للحصول للهٌبة العرض مستند تقدٌم .1

  المستندات استٌفاء من عمل أٌام 10 اقصاها مدة خبلل الرفض او بالموافقة قرارها الهٌبة تصدر .2

 من المعتمد الزمنى بالجدول  وٌلتزم ،  العرض مستند بنشر العرض مقدم ٌقوم ، الهٌبة موافقة على الحصول بعد .3

 مقدم من لكل اإللكترونً الموقع وفً ، االقل على ٌومٌتٌن وصحٌفتٌن البورصة خبلل من االعبلن وٌكون. الهٌبة

 المستهدفة والشركة العرض

 العرض تعدٌل  (ب 

 الشركة أسهم تجمٌع فترة انتهاء تارٌخ من عمل أٌام 5 اقصاه موعد فً لعرضه العرض مقدم تعدٌل ٌجوز

 مع التعامل آلٌة فً المتبعة الخطوات نفس فً ٌمر وعندبذ المساهمٌن لصالح التعدٌل ٌكون ان بشرط ، المستهدفة
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 عملٌة تنفٌذ اجراءات باستكمال العرض مقدم ٌلتزم العرض للمستند الهٌبة رفض حال فً انه اال ، الشراء عروض

 (رفضها عن الهٌبة العبلن التالً الٌوم من اعتبارا) األصلً العرض مستند وفق االستحواذ

 العرض تمدٌد (ج 

 من عمل أٌام 5 اقصاه موعد وفً العرض مستند نشر قبل األسهم تجمٌع فترة لتمدٌد العرض مقدم طلب ٌجوز

 وٌنشر التمدٌد عن ٌعلن موافقتها حال وفً ، للهٌبة طلبه وٌقدم ، المستهدفة الشركة أسهم تجمٌع فترة انتهاء تارٌخ

 .األصلً الزمنى بالجدول فٌلتزم الهٌبة رفضت اذا اما ، المحدث الزمنى الجدول

  المنافسة العروض (د 

 للعرض التجمٌع فترة انتهاء من عمل أٌام 5 وقبل األصلً العرض مستند نشر بعد منافس عرض تقدٌم ٌجوز .1

 حالة وفً. المنافس العرض فً خبللها الهٌبة لتبت عمل اٌام 10 لمدة األصلً العرض وقؾ ٌتم عندبذ ، األصلً

 العروض احد اختٌار قرار فً العامة الجمعٌة نظر لحٌن الوقت ٌستمر ، المنافس العرض مستند على الهٌبة موافقه

 اما. عرضه اجراءات وقؾ قبل تجمٌعها تم التً األسهم عن االفراج األصلً العرض مقدم على وٌتوجب. المقدمة

 استبعاد بعد الزمنى للجدول وفقا األصلً العرض اجراءات فتستؤنؾ ، المنافس العرض مستند الهٌبة رفضت اذا

 البورصة فتقوم ،( محددة فترة خبلل) العروض احد باختٌار الجمعٌة من قرار صدور عدم حالة وفً.  الوقؾ فترة

 ،  المزاد فً البداٌة نقطة هو المقدمة العروض من سعر اعلى فٌها ٌكون) العروض مقدمى بٌن مزاٌدة جلسة بعقد

 . نقدى ؼٌر عرض على احدها تضمن اذا العروض جمٌع تلؽى أو ، بٌنهم نقدى سعر اعلى على المزاد وٌرسى

 هذا ٌكون ان شرٌطة عرضه مستند تعدٌل بطلب ٌتقدم أن منافس عرض ظهور مع األصلً العرض لمقدم ٌجوز .2

 لمقدم اٌضا ٌجوز كما ، الذكر سالفه التعامل الٌة نفس ٌتبع الحالة هذه وفً. المساهمٌن ولصالح جوهرٌا التعدٌل

 جمٌع فً انه اال  ، الٌها المشار االلٌة نفس علٌه وتنطبق األصلً العرض تعدٌل بعد عرضه تعدٌل المنافس العرض

 .فقط واحدة لمرة اال تعدٌل اجراء ٌجوز ال االحوال

  العرض تنفٌذ (ه 

 األوراق بورصة لدى" أسهم بٌع محضر" خبلل من التداول نظام خارج االستحواذ عملٌة لتنفٌذ االجراءات االحكام حدد

 .المالٌة
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  مصر

 

 

 

 واإلشراؾ االستحواذ وعملٌات الشراء عروض تنظٌم بها المنوط اإلدارٌة الجهة هً المالٌة للرقابة العامة الهٌبة تعتبر

 بموجب الصادرة التنفٌذٌة والبحته ،1992 لسنة( 95) رقم المصري المال رأس سوق لقانون وفقا   وذلك علٌها، والرقابة

 .1993 لسنة( 135) رقم الخارجٌة والتجارة االقتصاد وزٌر قرار

 

 -: ٌلً ما الشراء وعروض االستحواذ عملٌات ٌنظم

 ،1992 لسنة( 95) رقم بالقانون الصادر المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة من عشر الثانً الباب :أوال  

 الشراء عروض» والمعنون ،1993 لسنة( 135) رقم الخارجٌة والتجارة االقتصاد وزٌر قرار بموجب الصادرة

 :ٌلً ما تناول والذى ،«االستحواذ بقصد

 االستحواذ بقصد الشراء لعروض المنظمة العامة األحكام 

 العرض تقدٌم على السابقة المرحلة خبلل بالعرض المعنٌة األشخاص التزامات 

 المفتوح السوق عملٌات خبلل من االستحواذ 

 اإلفصاح ومتطلبات التنفٌذٌة اإلجراءات 

 الهٌبة لدى الشراء عرض مشروع إٌداع 

 الهٌبة قبل من الشراء عرض مشروع فحص 

 ومدته الشراء عرض عن اإلعبلن 

 سرٌانه فترة خبلل بالعرض المعنٌة االشخاص التزامات 

 وسحبه الشراء عرض تعدٌل 

 المنافسة الشراء عروض 
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 الشراء بعرض األوامر تنفٌذ 

 الشراء عروض عملٌات على الرقابة 

 اإلجبارٌة الشراء عروض 

 الشراء عروض خبلل من األقلٌة حقوق حماٌة 

 

 الهٌبة ادارة مجلس عن الصادرة القرارات : ثانٌا

 طبقا الشراء عروض تقدٌم من االستثناء حاالت بشؤن 2016 لسنة( 54) رقم الهٌبة ادارة مجلس قرار 

 .المال رأس سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة من( 356) المادة من( ز) للبند

 

 المنظمة لبلحكام التطبٌك نطاق

 عن الصادرة الدولٌة االٌداع وشهادات أسهم الى للتحوٌل القابلة والسندات األسهم من المالٌة األوراق تخضع

 انه إال ، االستحواذ بقصد الشراء لعروض المنظمة لبلحكام مصر فً المالٌة األوراق ببورصات المقٌدة الشركات

 شرٌطة مصر فً المالٌة األوراق بورصات مقٌدة أجنبٌة شركة كانت اذا ما حال فً ذلك من االستثناء للهٌبة ٌجوز

. المالٌة أوراقها بها المقٌدة المنشؤ بورصة لدي للهٌبة المماثلة الجهات إحدى لرقابة خاضعة الشركة  تلك تكون أن

 أو عام اكتتاب فً لها أسهما طرحت التً المصرٌة الشركات الشراء لعروض المنظمة لبلحكام اٌضا ٌخضع كما

 . بالبورصة مقٌدة تكن لم ولو التداول سوق فً عام طرح خبلل من

 اختبلؾ على االعتبارٌة واالشخاص الطبٌعٌة االشخاص كافة هم المنظمة باالحكام المخاطبٌن االشخاص وٌعتبر

 االشخاص"  الى اٌضا التطبٌق ٌمتد كما. جنسٌاتها او اداراتها مراكز او تموٌلها او تؤسٌسها او تشكٌلها طرق

 الفعلٌة السٌطرة او االستحواذ بؽرض( كتابً ؼٌر او كتابً) اتفاق بٌنهم ٌجمع اشخاص أي بهم وٌقصد"  المرتبطة

 الطبٌعٌة االشخاص من االشخاص هإالء كانوا من سواء ،  القانونٌة االحكام لتلك الخاضعة الشركات  إحدى على

 والتجمعات والروابط واالتحادات والكٌانات االعتبارٌة االشخاص من او ، الثانٌة الدرجة حتى اقاربهم من وأي

 ؼٌر بطرٌق او مباشرة مملوكة إحداها حصص او أسهم ؼالبٌة تكون التً اكثر او شخصٌن من المكونة المالٌة

 الخاضعون االشخاص من المرتبطة االشخاص تلك تكون او ، واحدا شخصا مالكها ٌكون او االخر للطرؾ مباشر

 .آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة
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 المنظمة باألحكام االخبلل على المترتبة الجزاءات أو العموبات

 باألحكام اإلخبلل حال الجنابٌة العقوبات بعض على 1992 لسنة( 95) رقم المال رأس سوق قانون ٌنص

 سلطة عن فضبل   جنٌه، ملٌون على تزٌد وال جنٌه ألفً عن تقل ال ؼرامة بتوقٌع وذلك الشراء، لعروض المنظمة

 ووقؾ االستحواذ بقصد الشراء عروض ألحكام بالمخالفة تتم شراء أو بٌع عملٌات أٌة إلؽاء فً الهٌبة ربٌس

 .فٌه المتعاملٌن أو بالسوق اإلضرار بها التعامل استمرار شؤن من كان إذا المعنٌة الشركة أسهم علً التعامل

 منها كل تطبٌك ومجاالت االستحواذ، عملٌات لتنفٌذ المتاحة الطرق

 (البورصة) المفتوح السوق خبلل من .1

 شراء، عرض بتقدٌم االلتزام دون بالبورصة المنفذة العملٌات خبلل من االستحواذ عملٌة تتم أن ٌجوز

 بعض وهناك. الثلث التصوٌت، حقوق أو المال رأس على االستحواذ فٌها ٌتجاوز ال التً الحالة فً وذلك

 نسبة على االدارة مجلس أعضاء أو العاملٌن، ؼٌر من أي استحواذ عند باإلفصاح الخاصة المتطلبات

 استحواذ حالة فً النسبة وتختلؾ. الثلث ٌجاوز ال بما مضاعفاتها، أو الملكٌة أو التصوٌت حقوق من% 5

 المشار النسبة ٌجاوز ال بما وأٌضا مضاعفاتها، او% 3 لتبلػ االدارة مجلس أعضاء أو العاملٌن من أي

 مال رأس من الثلث ٌجاوز ال وبما أكثر، او% 25 الى علٌها المستحوذ النسبة وصلت إذا أما. إلٌها

 المستقبلٌة االستثمارٌة المشترى خطة عن اإلفصاح فٌلزم فٌها، التصوٌت حقوق أو المعنٌة الشركة

 .الشركة بإدارة ٌتصل فٌما وتوجهاته

 االختٌارٌة الشراء عروض .2

 رأسمال من حصة لشراء العرض محل المالٌة األوراق مالكً جمٌع على تطرح عروض بها المقصود

 النوع هذا وٌبدأ. بٌنهما مزٌج أو أخرى، مالٌة بؤوراق مبادلة أو نقدي، الشراء مقابل ٌكون وقد ، الشركة

 الشركة خبلل من أو الشراء فً الراؼب الكٌان خبلل من إما المحتمل الشراء بعرض الهٌبة بإخطار

 :اآلتٌة الحاالت من أي توافر حال وذلك بالعرض، المستهدفة

 .شراء عرض تقدٌم فً بنٌته الشراء راؼب من كتابٌا إخطارا استبلمها .أ

 اتفاقات أٌة او علٌها فحص إلجراء اتفاق او للنواٌا خطاب او تفاهم مذكرة على بالتوقٌع قٌامها .ب

 .المحتمل الشراء بشؤن جدٌة مفاوضات او مماثلة مستندات او ملزمة ؼٌر او ملزمة أخرى

 او معلومات انتشار نتٌجة المعنٌة الشركة أسهم اسعار او التداول على ملموس تؤثٌر حدوث حال .ج

 .محتمل شراء عرض بتقدٌم توقعات
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 االٌداع هذا عن اإلفصاح فٌتم ، الهٌبة لدى الشراء عرض مشروع اٌداع مع مباشرة العرض ٌبدأ أو

 أو بالموافقة الهٌبة من بقرار الدراسة لتنتهً محددة عناصر وفق العرض وٌقٌم وٌفحص للجمهور،

 المختلفة الفترات خبلل بالعرض المعنٌة االطراؾ على وااللتزامات الضوابط من العدٌد وهناك. الرفض

(. عنه العدول) سحبه او تنفٌذه تارٌخ وحتى للجمهور عنه االعبلن بداٌة من الشراء عرض بها ٌمر التً

 .األصلً العرض سرٌان فترة خبلل المنافسة الشراء عروض اٌداع تنظم ضوابط هناك كذلك

 االجبارٌة الشراء عروض .3

 هذه مثل فً توافرها الواجب المتطلبات بعض اإلجبارٌة، الشراء لعروض المنظمة األحكام تضع

 :اآلتً النحو على وذلك العروض،

 .نقدٌا   العرض ٌكون أن (أ

 .شرط علً معلق ؼٌر باتا   ٌكون أن (ب

 :اآلتً االستحواذ، نسب تبلػ أن (ج

 أو رأسمال ثلث المرتبطة أطرافه خبلل من أو منفردا   اعتباري أو طبٌعً شخص حصة بلؽت إذا 

 .التصوٌت حقوق

 النصؾ، حصته تتجاوز ولم التصوٌت، حقوق أو المال رأس ثلث على بالفعل حابز شخص قام إذا 

 %.2 نسبة ٌتجاوز بما تملكه نسبة بزٌادة متتالٌة، شهر عشر أثنً خبلل

 ٌتملكها التً النسبة بزٌادة التصوٌت حقوق أو المال رأس ثلث على بالفعل حابز شخص قام إذا 

 %.2 الـ نسبة حدود فً الزٌادة كانت ولو حتى المال، رأس نصؾ ٌتجاوز بما

 أرباع ثبلثة ٌتجاوز وال التصوٌت، حقوق أو المال رأس نصؾ على بالفعل حابز شخص قام إذا 

 عشر اثنً خبلل% 2 ٌتجاوز بما ٌتملكها التً النسبة بزٌادة التصوٌت، حقوق أو المال رأس

 .متتالٌة

 التً النسبة بزٌادة أكثر أو التصوٌت حقوق أو المال رأس نصؾ على بالفعل حابز شخص قام إذا 

 حدود فً النسبة كانت ولو حتى التصوٌت حقوق أو المال رأس أرباع ثبلثة ٌتجاوز بما ٌتملكها

 %.2 الـ نسبة

 المال رأس من أكثر أو% 90 نسبة علً المرتبطة أطرافه خبلل من أو منفردا   مساهم استحوذ إذا 

 رأس من األقل علً% 3 نسبة علً الحابزٌن اآلخرٌن المساهمٌن وطلب التصوٌت، حقوق أو
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 شهرا   عشر األثنً خبلل األقلٌة، حصص لشراء عرض بتقدٌم األؼلبٌة إخطار الهٌبة، من المال،

 .إلٌها المشار النسبة علً األؼلبٌة إلستحواذ التالٌة

 

 العرض، مضمون بشؤن الضوابط بعض تضع اإلجباري الشراء لعروض المنظمة األحكام أن إلى باإلضافة هذا

 .األقلٌة لحقوق حماٌة وذلك عاتقهم، على الملقاه وواجباتهم المعنٌة، األطراؾ والتزامات صحته، وشروط

 المنظمة لؤلحكام الخضوع من االستثناء ات

 مجلس ٌضعها التً للضوابط وفقا   للهٌبة إذ ، الشراء لعروض المنظمة لبلحكام الخضوع من االستثناء للهٌبة ٌجوز

 علٌها المنصوص األحكام من مصر فً المالٌة األوراق بورصات بإحدى المقٌدة األجنبٌة الشركات استثناء إدارتها

 الجهات إحدى لرقابة خاضعة الشركات هذه تكون أن شرٌطة االستحواذ بقصد الشراء بعروض الخاص الباب فً

 .المالٌة أوراقها بها المقٌدة المنشؤ بورصة لدي للهٌبة المماثلة

 شراء عرض بتقدٌم االلتزام من تستثنً أن للهٌبة ٌجوز اإلجبارٌة، الشراء لعروض المنظمة باألحكام ٌتعلق وفٌما

 سوق لقانون التنفٌذٌة البلبحة من( 356) المادة فً الحاالت هذه على النص تم وقد الحاالت، من عدد إجباري

 – نصت والتً الهٌبة، إدارة مجلس عن الصادرة القرارات بعض هناك أن إلى باإلضافة المصري، المال رأس

 :كاآلتً الحاالت وهذه األخرى، االستثناءات بعض على- كذلك

 .الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل (1

 .والهبة والوصٌة المٌراث حاالت (2

 .القانون ألحكام وفقا    االندماج عملٌات تنفٌذ (3

 قانون من( 105) المادة ألحكام تنفٌذا   البنك لمستحقات وفاء   لها المرهونة المالٌة لؤلوراق البنوك أحد بٌع (4

 .المركزي البنك

 .المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة (5

 إعماال   االكتتاب عملٌات بضمان لها المرخص المالٌة المإسسات  إحدى قبل من االستحواذ تم إذا (6

 .االكتتاب تؽطٌة بضمان اللتزامها

 على اعتراضات أي لدٌهم توجد ال وانه الشراء، عرض على المساهمٌن جمٌع موافقة على الحصول عند (7

 .البٌع

 القابضة للشركات التابعة الشركات فً المساهمٌن العاملٌن التحاد المملوكة األسهم كامل ملكٌة انتقال عند (8

 (.بها اضافٌة استثمارات وضخ الهٌكلة اعادة ألؼراض) للدولة المملوكة
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% 50 تتعدى نسبة على باالستحواذ- المرتبطة اطرافه مع او بمفرده- اعتباري أو طبٌعً شخص قٌام عند (9

% 33 من أكثر – المرتبطة أطرافها مع أو بمفردها – بدورها تمتلك جهة التصوٌت حقوق او أسهم من

 إلٌها المشار الجهة فً ٌتوافر أن وعلى البورصة، فً أسهمها مقٌدة شركة فً تصوٌت حقوق أو أسهم من

 :ٌلً ما

 فً أسهمها المقٌد الشركة بخبلؾ أخرى شركات فً مساهمات لدٌها المالكة الجهة تكون (أ

 .البورصة

 واصولها- السابق البند فً الٌها المشار- للجهة األخرى للمساهمات الدفترٌة القٌمة تزٌد ان (ب

 مالٌة قوابم آخر) الجهة اصول إلجمالً الدفترٌة القٌمة من% 50 عن النقدٌة بخبلؾ األخرى

 (.معتمد حسابات مراقب سنوٌة،

 مساهمات أٌه المرتبطة واطرافه المالكة الجهة على االستحواذ فً الراؼب للطرؾ ٌكون أال (ج

 .البورصة فً أسهمها المقٌد الشركة فً أخرى تصوٌت حقوق او

 

 شراء عرض تقدٌم من الثلث، التصوٌت، حقوق أو المال رأس فً ملكٌته تجاوزت من إعفاء مإقتة بصفة للهٌبة ٌجوز كما

 تارٌخ من األكثر على أشهر ستة خبلل الزٌادة فً بالتصرؾ ٌقوم وأن ،%3 على التجاوز نسبة تزٌد أال شرٌطة إجباري،

 .الٌها المشار المدة خبلل التصوٌت فً حقوقا   صاحبها تخول ال التجاوز محل األسهم بؤن علما   علٌها، االستحواذ

  الشراء لعروض المنظمة االحكام فً االجرابى الجانب

  للهٌبة الشراء عرض تمدٌم مرحلة :اوال

 شاشات على الشراء فً النٌه عن اإلفصاح تارٌخ من معقولة مدة خبلل العرض مستند تقدٌم ٌجب (1

 تارٌخ من ٌوما 60 عن االحوال جمٌع فً المدة هذه تزٌد أال وٌجب ، المحٌطة للظروؾ ووفقا البورصة

 تلك مد - المحتمل الشراء راؼب طلب على بناء - للهٌبة وٌجوز(. البورصة شاشات على) اإلفصاح

 بؤي التقدم من الحظر وهو(  أوالمهلة) المدة خبلل التقدم شرط لمخالفة جزاء االحكام وتضع.  المهلة

 بؤٌة القٌام حظر الى باالضافة المدة، النتهاء التالٌة أشهر الستة خبلل المعنٌة الشركة على للشراء عرض

 وٌجوز.  االجباري الشراء عرض احكام تطبٌق شؤنها من ٌكون المذكورة المدة خبلل شراء عملٌات

 شراء عرض بتقدٌم والسماح) الجزاء توقٌع عدم على توافق ان(  تقدرها جدٌة اسبابا وجدت متى) للهٌبة

 (جدٌد
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 من ومعتمد العرض مقدم بمعرفة المعد المعلومات مذكرة ومشروع الشراء عرض مشروع اٌداع ٌتم (2

 وكذلك ، الشراء عرض مشروع محتوٌات تخص متطلبات وهناك ، بالهٌبة والقانونً  المالً مستشارٌه

 (  المعلومات مذكرة مشروع تقدٌم من االعفاء للهٌبة وٌجوز)  المعلومات مذكرة مشروع

 الخاضعة المعتمدة البنوك احد من كتاب تقدٌم فٌلزم  ، مختلط عرض او نقدى شراء عرض حالة فً (3

 نموذجً شكل) النقدي المقدار لتموٌل البلزمة المالٌة الموارد توافر ٌفٌد المصري المركزي البنك لرقابة

 (الكتاب لهذا

 ألسهم تقٌٌم دراسة تقدٌم ٌلزم ، مختلط عرض خبلل من او المبادلة بطرٌق الشراء عرض حالة فً (4

 وتجمٌدها المبادلة ألسهم العرض مقدم بحٌازة الحفظ امٌن من تعهد تقدٌم ٌلزم كما ، المعنٌة الشركات

 العرض مدة طوال

 محل بالعملٌة االحتكارٌة الممارسات ومنع المنافسة حماٌة جهاز بإخطار العرض مقدم من تعهد تقدٌم (5

 الشراء عرض

 

     الهٌبة لبل من العرض فحص مرحلة  : ثانٌا

 العرض ممدم دور المستهدفة الشركة دور الهٌبة دور

 ومشروعى الطلب فحص ٌتم -

 المعلومات ومذكرة العرض

 على بناءا المقدمة والمستندات

  محددة عناصر من مجموعة

 الفحص لعملٌة كؤساس تتخذ

 بشؤن قرار إتخاذ الهٌبة على -

 الهٌبة اعتماد عن االعبلن

 ومذكرة العرض لمشروعى

 خبلل ، عدمه من المعلومات

 .االٌداع تارٌخ من ٌومٌن

 او معلومات الهٌبة تطلب وقد  -

 و اضافٌة ضمانات او اٌضاحات

 للمدة مساوٌة جدٌدة مدة تحتسب

 من وتبدأ عالٌه الٌها المشار

 .للمطلوب الهٌبة استبلم تارٌخ

 المستهدفة الشركة الهٌبة تلزم وقد -

 معتمد مستقل مستشار بتعٌٌن

 تقٌٌم تقرٌر العداد الهٌبة لدى

 فً ادارتها مجلس رأي فٌه توضح بٌان اصدار -1

 للشركة واهمٌته ونتابجه العرض جدوى مدى

 نشر فور  وذلك ، فٌها والعاملٌن ومساهمٌها

 ال وبما الشراء بعرض الخاصة الجوهرٌة المعلومات

 هذا وٌكون ، التارٌخ ذلك من ٌوما عشر خمسة ٌجاوز

 : وجوبٌا االمر

 عرضا او مالٌة أوراق  الشراء مقابل كان اذا -
 مختلطا

 من بالعرض المستهدفة الشركة أسهم كان اذا -
 النقدي الشراء سعر وكان ، النشطة األسهم
 فً التداول سعر متوسط عن ٌقل المقترح
 تارٌخ على السابقة اشهر الستة خبلل البورصة

 العرض مشروع اٌداع
 

 قبل من الشراء عرض تقٌٌم تقرٌر بتقدٌم االلتزام -2

 الهٌبة طلب حال - الهٌبة لدى معتمد مستقل مستشار

 التً المدة خبلل  تقرٌر هذا عن اإلفصاح و -ذلك

 نشر تارٌخ من ٌوما 15 ٌجاوز ال وبما الهٌبة تحددها

 فترة وقبل ، الشراء عرض عن الجوهرٌة المعلومات

 المستهدفة الشركة اخطار -1
 ومذكرة الشراء عرض بمشروعى
 من االعتماد ٌوم ذات فً المعلومات

 الهٌبة
 المساهمٌن باعبلم االلتزام -2

 تم الذى المحتوى بنفس)  والجمهور
 من ٌومٌن خبلل(  الهٌبة من اعتماده
 جرٌدتٌن فً الهٌبة اعتماد تارٌخ

 احدهما االنتشار واسعتى ٌومٌتٌن
  العربٌة باللؽة االقل على

 شروط تعدٌل فً الرؼبة حالة فً -3
 ولها للهٌبة  طلب ٌقدم - االعبلن
 :ٌكون ان على - عدمه من الموافقة
 أٌام 5 اقصى بحد التقدٌم -

 سرٌان فترة انتهاء تارٌخ قبل

 ٌجوز وال ، األصلً العرض

 الجدٌدة السرٌان مدة تقل ان

 ، ٌومٌن عن التعدٌل نشر بعد

 مد التعدٌل على ٌترتب وال

 لم ما ، العرض سرٌان أجل

 وفق ذلك خبلؾ الهٌبة تقرر
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  العرض سرٌان فترة مرحلة :ثالثا

 تقٌٌم تقرٌر الهٌبة فٌها طلبت التً الحاالت وفً ، ٌوما 30 عن تزٌد ال و اٌام 10 عن  العرض سرٌان مدة تقل أال ٌجب

 . ٌوما 30 عن تزٌد وال ، ٌوما 20 عن المدة تقل ان ٌجوز ال ، الهٌبة لدى معتمد مستقل  مالً مستشار من

 . الشراء عرض

 مشروع الهٌبة اعتماد حالة وفً -

 ، المعلومات ومذكرة العرض

 البورصة لدى القرار ذلك فتنشر

 التعامل اعادة بدء تارٌخ وتحدد

 حال فً ، المالٌة األوراق على

 سابقا قرار أصدرت اذا ما

 اٌداع عند علٌها التداول باٌقاؾ

 الشراء عرض مشروع

 اإلفصاح هذا وٌعد ، أٌام 5 عن ٌقل ال بما سرٌانه

 :  وجوبٌا

 المرتبطة االشخاص او العرض مقدم كان اذا 
 المستهدفة الشركة أسهم من أكثر او% 20 ٌملك

 االدارة مجلس اعضاء من العرض مقدم كان اذا 
 المستهدفة بالشركة العلٌا االدارة افراد احد او

 عرضا او مالٌة أوراق  الشراء مقابل كان اذا 
 مختلطا

 من بالعرض المستهدفة الشركة أسهم كان اذا 
 النقدي الشراء سعر وكان0  النشطة األسهم
 فً التداول سعر متوسط عن ٌقل المقترح
 تارٌخ على السابقة اشهر الستة خبلل البورصة

 العرض مشروع اٌداع
  ضرورة فٌها الهٌبة ترى أخرى احوال أي 

  اإلفصاح

  مبررات

 مالكى لصالح والتعدٌل  -

 للشركة المالٌة األوراق

  المستهدفة

 عرض سحب فً الرؼبة حالة فً -4

 طلب ٌقدم – : عنه العدول او الشراء

  على -عدمه من الموافقة ولها للهٌبة

 : ٌكون ان

 جوهري حدث تحقق قد -
 التقدم له ٌجوز وال ، ضار

 مضى بعد إال جدٌد بعرض
 تارٌخ من أشهر 6

 12 او) العدول/السحب
 شراء عرض كان اذا شهرا

 الهٌبة ترى لم ما اجباري
 ( ذلك خبلؾ

 التزامات من علٌها وما حموق من لها ما بالعرض المعنٌة االطراف

 ومدٌري االدارة مجلس

  المستهدفة الشركة

 قرار نشر تارٌخ من الفترة خبلل وذلك ، ضارا جوهرٌا حدثا ٌعد تصرؾ او اجراء بؤي القٌام بعدم التزام

 وٌشمل. الشراء عرض نتٌجة إعبلن وحتى بالبورصة المعلومات ومذكرة العرض مشروعى باعتماد الهٌبة

 ضوء فً بذلك وٌسمح ،  أسهم الى للتحوٌل قابلة سندات اصدار او المال رأس بزٌادة قرار اتخاذ عدم ذلك

 الشركة بؤصول جوهري بشكل المساس شؤنها من ٌكون تصرفات أو أعمال إتٌان او ، خاصة ضوابط/ظروؾ

 خاصة ضوابط/ظروؾ ضوء فً بذلك وٌسمح -مستقببل نشاطها تطوٌر إعاقة أو المالٌة التزاماتها زٌادة أو

 المستهدفة الشركة

 المرتبطة واالشخاص

 التً المستهدفة الشركة عن الصادرة المالٌة األوراق شراء مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة القٌام ٌحظر -
  منه جزء تملك فً الحق تعطى او المال رأس من جزءا تشكل

 صدوره فً سابقا القرار ذلك وكان العامة الجمعٌة لقرار تنفٌذا ذلك كان اذا الخزٌنة أسهم شراء وٌجوز -
 الشراء عرض اعبلن تارٌخ على

 واالشخاص العرض مقدم

 المرتبطة

 التنفٌذ تارٌخ حتى المبادلة أسهم او العرض محل المالٌة األوراق على تداول عملٌات بؤي القٌام ٌجوز ال

  للعرض

 محل المالٌة األوراق مالكى

 العرض

 السمسرة شركات  إحدى خبلل من وذلك ، الفترة تلك خبلل البٌع اوامر تعدٌل او سحب او بادخال لهم ٌسمح

 المنظمة للقواعد ووفقا البورصة فً التداول بنظم بذلك تقوم التً المالٌة األوراق فً

 األسهم على بها قاموا التً والبٌع الشراء بعملٌات التداول جلسة نهاٌة عقب ٌومٌا والبورصة الهٌبة اخطار نسبة على استحوذ من كل
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  والتنفٌذ االوامر سجل غلك مرحلة : رابعا

 . تنفٌذه فور البورصة لدى الشراء عرض نتٌجة إعبلن ٌجب (1

 .الشراء عرض نتٌجة اعبلن تارٌخ من االكثر على أٌام خمسة خبلل الشراء عملٌات تنفٌذ ٌجب (2

 فتره خبلل للعرض استجابوا الذٌن المالكٌن خبلل من إال الشراء العرض لمقدم ٌجوز ال التنفٌذ تارٌخ فً (3

 السرٌان

 األسهم عدد للبٌع المعروضة المالٌة األوراق عدد تجاوزت اذا ، االجباري الشراء عرض ؼٌر فً (4

 لعرضه استجابوا مما األسهم مالكً جمٌع من العرض مقدم ٌشترى بحٌث التنفٌذ ٌتم  شراإها المطلوب

 صؽار لصالح الكسور جبر مع شراإها المطلوب األسهم مجموع الى منهم كل عرضه ما بنسبة

 المساهمٌن

 

 

 

 

 

 او راسمال من% 0.5

 للشركة التصوٌت حقوق

 المستهدفة

 حقوق أو األسهم تلك لملكٌة المإجل او الفورى النقل شؤنها من ٌكون عملٌة بكل وكذا ، بالعرض المعنٌة

 التصوٌت

 المرتبطٌن المستشارٌن

 والمستقلٌٌن
 الشراء عرض محل المالٌة األوراق على تداول عملٌات أٌة اجراء ٌحظر

 المنافسة الشراء عروض

. عالٌه الٌها اشٌر التً والضوابط االجراءات ذات وفق لدراسته الهٌبة لدى المنافس العرض  مشروع إٌداع

 العرض أجل مد فلها - محددة اشتراطات به توافر عند –المنافس العرض مشروع الهٌبة قبول حال وفً

 :  هً االشتراطات وتلك ، تحددها التً للمدة األصلً

 األصلً العرض سرٌان فترة انتهاء من أٌام خمس قبل أقصى بحد المنافش العرض تقدٌم .1
 بحسب السابق المنافس او األصلً العرض سعر من% 2 عن الزٌادة نسبة تقل وال نقدٌا عرضا ٌكون ان .2

 االحوال
 فً ٌصب جوهرٌا تعدٌبل ٌتضمن أن البد ،( 2) رقم الشرط مع متوافق ؼٌر منافس عرض تقدٌم حال فً .3

 .العرض محل المالٌة األوراق مالكى مصلحة

 منافس عرض آخر الى عرض اول بداٌة منذ)  السرٌان فترة  ٌمدد مما عدٌدة منافسة عروض تقدٌم  حالة فً

 بعدها وٌتم ، االمر هذا النهاء أخرى اٌام 5 اقصى حدا تشترط أن للهٌبة جاز ، ٌوم 60  الى مدتها لتصل( 

 سعر  هو عندبذ المفاضلة أساس ٌكون و ، مؽلقة مظارٌؾ فً للهٌبة الجمٌع من النهابٌة العروض تقدٌم

 العرض هذا سرٌان فترة تتجاوز وال عرضه بنشر سعرا االعلى للعرض الهٌبة وترخص. الشراء عرض

 .نشره من اٌام خمسة
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 المغرب

 
 

  االستحواذ عملٌات على والرقابة باإلشراؾ المنوطة الجهة هً الرسامٌل لسوق المؽربٌة الهٌبة تعتبر

 التوجٌه من للتؤكد الهٌبة لرقابة بهم مرتبطة أطراؾ أيو المستهدفة والشركة بالعرض المبادر من كل ٌخضع حٌث، 

 اشرنا التً الكٌانات من أي من الهٌبة تطلب ان الممكن ومن. والسوق المستثمرٌن صالح فً ٌصب وبما للعرض االمثل

 بها المنوط مهام ومن. المستثمرٌن من  ترد استفسارات على الرد منهم تطلب وأن ، معلومات أو مستندات أي تقدٌم الٌها

 : ٌلى ما الصدد هذا فً الهٌبة

  بالعرض المرتبطة البٌانات دراسة بعد العمومً العرض مشروع قبول عدم أو قبول و فحص -

  بالعرض المتعلق المعلومات بٌان على التؤشٌرة -

  المخالفات حالة فً العقوبة و المراقبة -

 بالعرض المبادر من البلزمة التؽطٌات و الضمانات طلب -

  اإلجبارٌة العروض حاالت بعض فً استثناء منح -

  للسحب اإلجباري العمومً بالعرض المبادر ٌقترحه الذي المستقل المقٌم على الموافقة -

 المالٌة وزارة فً متمثلة االدارة على العمومٌة العروض تنفٌد benchmarks مساطر اقتراح -

 الحاالت بعض فً للسحب عمومً عرض إٌداع فرض -

 االستراتٌجٌة و االقتصادٌة المصالح العتبار رفض حق لها التًو العرض بمشروع المالٌة وزارة بتبلٌػ اٌضا الهٌبة وتقوم

 المستهدفة الشركة سندات على للتداول إٌقاؾ من الهٌبة تطلبه ما تنفٌذ فً محورٌا دورا البٌضاء الدار بورصة وتلعب. للبلد

 تعد كما. العرض مشروع على الهٌبة موافقة عند - أخرى مره واستبنافه  -العرض مشروع اٌداع فور - بالعرض

/ الشراء طلبات تجمٌع أي) األوامر ومركزة ، العمومٌة للعروض الزمنً الجدول على بالموافقة المنوطة الجهة البورصة

 .العملٌة بنتابج الرسامٌل لسوق المؽربٌة الهٌبة وإببلغ ،( التبادل/  البٌع

 موافقة على أٌضا منها الحصول فٌتعٌن ، اتاالستحواذ على الرقابة عملٌة فً خرىاأل الرقابٌة الجهات بعض وتدخل

 فً او ، بورصةبال مقٌدة تؤمٌن شركة او مالٌة مإسسه العرض ٌستهدؾ التً الحاالت  ومنها ، العرض مسودة على مبدبٌة
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 وذلك عرضه عن معلومات ٌتضمن ملؾ بتجهٌز المبادر فٌقوم. المنافسة حماٌة مخالفة مخاطر عنها ٌنشؤ قد التً الحاالت

 .المختصة الجهات تلك من موافقة على للحصول

 

 االستحواذ لعملٌات المنظم المانونً االطار

 التنفٌذٌة واللوابح الموانٌن:  اوال

 البورصة سوق فً العمومٌة بالعروض المتعلق( 03-26) القانون بتنفٌذ( 1-04-21) رقم شرٌؾ ظهٌر -

)  القانون بتنفٌذ( 11 07 01)بالظهٌر تتمٌمه و تعدٌله تم كما ، 2004 ابرٌل 21 فً المالٌة وزارة عن والصادر

 2006 فً(   06 46

  المالٌة وزارة عن الصادرة المرارات: ً   ثانٌا

 عمومً عرض بإٌداع مالكها تلزم التً التصوٌت حقوق نسبة بتحدٌد(  1875 -04) رقم المالٌة وزٌر قرار -

  المالٌة وزارة عن الصادر ، للسحب

 عمومً بعرض بالقٌام مالكها تلزم التً التصوٌت حقوق نسبة بتحدٌد(  1874 -04) رقم المالٌة لوزٌر قرار -

 للشراء

 المساهمٌن طرؾ من امتبلكها الواجب التصوٌت حقوق نسبة بتحدٌد(  1873 -04) رقم المالٌة لوزٌر قرار -

 للسحب عمومً عرض إٌداع فرض ٌطلبوا أن أقلٌة ٌمثلون لمساهمٌن تسمح التً و االؼلبٌة

 

 المنظمة االحكام مخالفة عند المفروضة العموبات

 المتعلق 26-03 رقم القانون بتنفٌذ 2004 ابرٌل 21 فً الصادر 1-04-21 رقم شرٌؾ ظهٌر من السابع الباب عرض

 محددة ظروؾ فً تفرض التً المالٌة والعقوبات المنقولة القٌم مجلس مراقبة ، بورصةال سوق فً العمومٌة بالعروض

 . مؽربً درهم 2000000 الى األقصى حدها فً العقوبات تلك تصل و ، علٌها ومنصوص

 ستة من الحبس عقوبة تستحق ، جنابٌة جرٌمة االجبارٌة العروض وباألخص االستحواذ بؤحكام لتزاماال مخالفة وتعتبر

 . فقط العقوبتٌن هاتٌن  إحدىب أو مؽربً درهم ملٌونً الى ملٌون من وبؽرامة سنة الى أشهر

 الموضوعً الجانب:  اوال

 ،  initiator" المبادر" باسم ٌعرؾ كٌان او شخص به ٌقوم الذى االجراء بؤنه ، بالمؽرب القوانٌن وفق االستحواذ ٌعرؾ

 فً حصة تمثل مالٌة أوراق التبادل او البٌع او لشراء للعامة نواٌاه ٌعرض ، مرتبطةال اطرافه مع او بمفرده ٌتصرؾ حٌث
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 تلك وتكون ، المستهدفة للشركة التصوٌت حقوق من أو( المال رأس كل أو جزء الحصة تلك كانت سواء) مال رأس

 .  البورصة فً مقٌدة أوراق الصفقة محل المالٌة وراقاأل

  allocation rights التوزٌع وحقوق  أسهم الى للتحوٌل القابلة والسندات سهماأل على المنظمة االحكام وتسرى

 الطبٌعٌة االشخاص المنظمة لؤلحكام وٌخضع. اجنبٌة او محلٌة سواء البورصة فً المدرجة الشركات عن الصادرة

 .  كتابً او شفوي ، ضمنً او صرٌح سواء بٌنهم اتفاق خبلل من او مفرد بشكل تصرفهم كان سواء واالعتبارٌة

 فً ٌرؼب شخص أي ان ٌعنى ما وهو ، اختٌارٌة عروض ساسباأل هً االستحواذ بقصد الشراء عروض وتعتبر

 عام عرض مشروع تقدٌم فً والشروع المبادرة حرٌة وٌملك ذلك ٌستطٌع بورصةال فً مقٌدة أسهم شراء أو االستحواذ

 العامة الجمعٌة قبل من بالعملٌة للقٌام مسبق اذن بشرط عرضه افتتاح ٌقرن ان الهٌبة له ترخص وقد. الهٌبة لدى للشراء

 .العرض مشروع اٌداع حٌن لبلنعقاد قبل من دعٌت قد الجمعٌة هذه تكون ان شرٌطة

 : ٌلى كما هً للعروض تصنٌفات أربعة هنانو

 المستهدفة الشركة أسهم لشراء عرضه عن المبادر بإعبلن العروض تلك وتبدأ(: النمدٌة) العامة الشراء عروض .1

 .بورصةبال السابدة االسعار من أعلى ٌكون السعر هذا وعادة ، محدد سعر على الحالٌٌن المساهمٌن من

 أخرى أسهم مع بالمبادلة مقٌدة سهمأل شراء عروض عن عبارة( : أسهم محل أسهم) العامة المبادلة عروض .2

 مشروع كان واذا. الشركتٌن لكبل العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة من موافقة ٌسبقها التًو ، بورصةبال اٌضا مقٌدة

 الشركة فً العمومٌة الجمعٌة على االمر عرض فٌلزم ، اصدارها ٌتم سوؾ سندات تسلٌم على ٌنص العرض

 معه المصدرة الشركة فً االدارة عن المسإول الكٌان لدى اذا عدا فٌما ، االصدار قرار فً للبت المصدرة

 الؽرض لهذا صرٌح تفوٌض

 فٌه ٌكون والذى  مختلط عرض فً العامة المبادلة وعروض العامة الشراء عروض بٌن الجمع أٌضا الجابز ومن

 من النوع هذا فًو. نقدى االخر والجزء بالبورصة مقٌدة أسهم شكل فً الصفقة فً ٌدفع الذى المقابل من جزء

 .بالمؽرب الرقابٌة الجهة علٌها وتوافق المبادر ٌعتمدها التً الخصابص بحسب المطبقة القواعد تكون العروض

 سهماأل لشراء عرض بتقدٌم المستهدفة الشركة فً االؼلبٌة مساهمًل فٌها ٌسمح التًو:  للسحب العمومً عروض .3

 الشركة تقٌٌم وٌلزم(. squeeze out) الشركة من إخراجهم التالًوب ، قلٌةاأل مساهمً حوزة فً المتبقٌة

 من امور عدة تراجع التًو) الهٌبة من مسبقة موافقة على حصوله بعد المبار ٌعٌنه خارجً مقٌّم قبل من المستهدفة

 (  المقٌّم هذا استقبللٌة من التؤكد بٌنها

 للهٌبة التقدم قلٌةلؤل ٌحق حٌث ،(  Sell out ) للسحب عمومً عرض بتمدٌم االغلبٌة إلزام طلب للٌةلؤل وٌحك

 : التالٌة الشروط تتوافر عندما وذلك للسحب عمومً عرض بتقدٌم االؼلبٌة إلزام لطلب
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 من باقتراح النسبة تلك المالٌة وزارة وتضع) التصوٌت حقوق من% 65 عن تقل ال  لنسبة االؼلبٌة تملك -

 (.المنقولة القٌم مجلس

 :التالٌة القرارات احد على للمصادقة المعنٌة للشركة عادٌة ؼٌر عامة جمعٌة لعقد االؼلبٌة تلك دعت -

 للشركة ًساساأل النظام على ٌةأساس تؽٌرات 

 أخرى شركة مع الشركة وضم ادماج 

 أخرى شركة الى كلها او المعنٌة الشركة اصول من جزء تقدٌم او بٌع  

 سنوات لعدة االرباح توزٌع إلؽاء  

 سهمباأل توصٌة الى مساهمة من للشركة القانونً الشكل تحوٌل  

 القٌام المزمع العملٌة وعواقب ، الورقة سٌولة اٌضا االعتبار فً آخذه الرفض او بالقبول الطلب هذا فً الهٌبة وتبت

 . المساهمٌن حقوق بمراعاة بها

 الشركات فً( منها جزء او) همأسهم بٌع فً الراؼبٌن المساهمٌن فٌها ٌعرض التًو : العامة الطروحات عروض .4

 . المستثمرٌن لجمهور بورصةال فً المقٌدة

 الؽرض ٌكون العامة السحب عروض و العامة المبادلة عروض و العامة الشراء عروض من كل ان بالذكر وجدٌر

 العامة الطروحات عروض فً أما. الحق دمج فً والنظر العرض فً بالشراء الشركة على السٌطرة هو ًساساأل

 فً  ببٌعها ، الربٌسٌن المساهمٌن حصص وتقلٌص السٌطرة لحالة فقد على تنطوي حٌث ، تماما ذلك عكس منها فالمؽزى

 .المستثمرٌن لجمهور السوق

 : االلزامٌة العروض

 %40 نسبة تخطى عند  إلزامً للشراء عمومى عرض

 ٌبلػ  - مباشرة ؼٌر او مباشرة بطرٌقة وسواء ، مرتبطة مجموعة خبلل من او بمفرده - معنوى او طبٌعى شخص أي

 دون ، الهٌبة من اقتراح وفق المالٌة وزارة تضعها النسبة وتلك) مقٌدة شركة فً التصوٌت حقوق من  معٌنة نسبة ملكٌته

 الهٌبة الى عرض بتقدٌم التزام ،علٌه%( 40 بنسبة حددت وقد ، المعنٌة الشركة فً التصوٌت حقوق ثلث عن تقل ان

 ٌتم فإنه ، المحددة المهلة خبلل للهٌبة تقدمه عدم حالة فًو. النسبة تلك  crossing of لتجاوز عمل أٌام ثبلثة خبلل

 تلك استخدام جواز عدم مع ، بالمخالفة المساهم هذا على زادت التً المالٌة الحقوق او التصوٌت حقوق جمٌع مصادرة

 .للهٌبة التقدم بعد اال الحقوق
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 %95 نسبة تخطى عند  إلزامً للسحب عمومى عرض

 ٌبلػ  - مباشرة ؼٌر او مباشرة بطرٌقة وسواء ، مرتبطة مجموعة خبلل من او بمفرده - معنوي او طبٌعً شخص أي

 باقتراح المالٌة وزارة وتضعها% 95 ب محددة النسبة تلك) مقٌدة شركة فً التصوٌت حقوق من معٌنة نسبة ملكٌته نسبة

 squeeze للسحب عمومً عرض بتقدٌم التزام الشخص هذا علً ،%( 90 عن تقل ان دون المنقولة القٌم مجلس من

out  ، من وؼٌرها المالٌة والحقوق التصوٌت حقوق جمٌع القانون بقوة المسٌطر هذا ٌفقد بذلك قٌامه عدم حالة فًو 

 حكام ال وفقا للسحب العمومً العرض مشروع إٌداع بعد إال الحقوق هذه تسترد وال ، مساهم بصفته المرتبطة الحقوق

 . القانون

 البورصة من الشطب عند

. االسباب من سبب يأل البورصة فً مقٌدة شركة مال رأس سندات شطب حالة فً اٌضا  إلزامً السحب عرض ٌكون

 مباشرة بطرٌقة وسواء ، مرتبطة مجموعة خبلل من او بمفرده - معنوي او طبٌعً سواء المسٌطر الشخص على وٌجب

 .الهٌبة لدى السحب عرض اٌداع على الفعلً الشطب وقبل ٌبادر ان– مباشرة ؼٌر او

  إلزامً شراء عرض تمدٌم من االعفاء

 عنه ٌنتج او ٌستتبعه ال%( 40الـ نسبة أي) الٌها المشار النسبة تجاوز ٌكون عندما العرض بتقدٌم لتزاماال من الهٌبة فًتع 

 :التالٌة الحاالت فً االعفاء وٌكون ، المستهدفة الشركة على سٌطرة حالة

 المستهدفة الشركة مال رأس تخفٌض -

  الجهة لنفس مملوكة شركات بٌن مقٌدة سهمأل ملكٌة نقل -

 ناتجة ، الٌها المشار النسبة تجاوز عند مملوكة اصبحت التً التصوٌت حقوق تكون عندما اٌضا االستثناء منح ٌمكنها كما

 : عن

  السندات ملكٌة نقل -

 جزبٌة حصص تقدٌم أو إدماج إثر على المساهمٌن حقوق مع ٌتناسب معنوي شخص به قام ألصول توزٌع -

 باألصول

 ٌتم القٌم بورصة اسعار جداول فً مقٌدة منقولة قٌمة لملكٌة تحوٌل كل بانها تعرؾ التًو) المباشر التحوٌل حاالت -

 او والثانٌة االولً الدرجة من المباشرٌن والفروع واالصول االزواج بٌن آخر نوع أي من أو مالً تعوٌض دون

 ( وصٌة او أرث عقب ٌتم
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 مساطر شؤنها فً تجري أو استؽبللها باستمرارٌة تخل مالٌة صعوبات تعترضها شركة رأسمال زٌادة فً اكتتاب -

 الصعوبات معالجة

 االستحواذ عملٌات فً اإلجرابً الجانب :ثانٌا

 :مثل محددة معلومات فٌها وٌظهر ، الهٌبة الى الشراء عرض مسودة بتقدٌم المبادر ٌقوم -

 المبادر هدؾ 

 بعد علٌها ٌحصل التً الكمٌة قلت اذا الذى االدنى الحد وكذا) المقدم العرض محل المالٌة وراقاأل عدد 

 (العرض عن العدول له ٌجوز عنها الطلبات فرز

 العرض فً المقدم السعر   

 : ومنها ، خرىاأل المستندات من بمجموعة طلبه ٌدعم كما                  

 (للسحب العمومٌة للعروض بالنسبة) مستقلٌن مقٌمٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة 

 للجهالة النافً فحص (Due Diligence) 

 التنفٌذ جدٌة إلظهار(  ؼٌرها او مالٌة أوراق او نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات 

 التنفٌذ تارٌخ وحتى العرض سرٌان فترة طوال السابقة الفقرة فً إلٌها المشار الضمانة تجمٌد ٌفٌد ما 

 ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد 

 نهابٌا االتزام بها جاء ما جمٌع فٌصبح ، سبلمتها رأت ما واذا ، الواردة والمستندات العرض مسودة بفحص الهٌبة تقوم -

irrevocable commitment   المبادر على  . 

 على ٌحصل أن المبادر على فإن  ، جدٌدة أسهم إلصدار( تصور) خطة على العرض مسودة تضمنت اذا ما حال فًو -

 . العامة للجمعٌة اجتماع فً الشركة مساهمً من ذلك على مسبقة موافقة

 الملؾ ارسال وتعٌد ، الشراء عرض مسودة قدم المبادر ان فٌه تإكد بٌان بنشر تقوم العرض لمسودة الهٌبة  تسلم فور -

 فًو. العرض سبلمة على والحكم التقدٌم إلجراءات استكماال المالٌة وزارة الى ٌومٌن خبلل  فً بالعرض الخاص

 هذا فًو ، المسودة بتلك الخاص البٌان نشرها من أٌام 10 خبلل العرض مسودة بدراسة الهٌبة تقوم الوقت ذات

 ( كضمانة مبلػ) للعرض تنفٌذه جدٌة ٌدعم ما ٌجهز أن المبادر من تطلب ان اٌضا ٌمكنها االطار

 القرار وهذا ، المبادر به وتخطر مسببا كتابٌا قرارا تصدر فإنها ، مقبولة ؼٌر العرض مسودة ان الهٌبة رأت واذا -

 القبول بقرار المبادر تخطر فإنها ، للهٌبة مقبوال العرض كان اذا ما حالة فً أما.  المحاكم امام علٌه الطعن ٌمكن

 على التداول برجوع السماح بورصةال توجه كما ،  legal gazette الرسمٌة الجرٌدة فً القرار بهذا بٌان وتنشر

 (بالهٌبة العرض مسودة فحص وقت مإقتا التداول اٌقاؾ ٌتم حٌث)  المستهدفة الشركة أسهم
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 الهٌبة مباشرة وتخطر ، المقرر الموعد فً للتنفٌذ تمهٌدا التبادل/  البٌع/ الشراء طلبات بتجمٌع بورصةال تقوم ، واخرا -

 .الرسمٌة الجرٌدة فً العرض بنتابج بٌان بنشر بدورها تقوم التًو ، بالنتابج

 

  المنافسة العروض

. صلًاأل بالعرض المبادر من an overbid أعلى عرض تقدٌم او المنافسة العروض بتقدٌم التنظٌم ٌسمح

 العرض مستند بتقدٌم معنوي او طبٌعً شخص ٌقوم عندما منافسا عرضا االستحواذ بقصد الشراء عرض وٌصبح

 العروض تلك بتقدٌم مسموحا وٌكون. حالٌا آخر عرض محل سهماأل وتلك مستهدفة شركة أسهم ٌخص للهٌبة

 الموعد انتهاء قبل تداول أٌام 5 ٌتجاوز ال ما والى ، الحالً العرض سرٌان فترة بدء تارٌخ من الفترة خبلل

 .  العرض هذا سرٌان فترة إلؼبلق المحدد

 الواردة البنود من بند أي فً) السابق عرضه فً المبادر ٌُحسن أن فإما ، an overbid أعلى عرض تقدٌم أما

 المبادلة محل المالٌة وراقاأل طبٌعة او السعر فٌؽٌر ، آخر منافس عرض لذلك ٌحفزه او برؼبته( السابق بالعرض

 . الدفع اشتراطات فً او ، جودتها او

 بتقدٌم الخاصة الضوابط لنفس ٌخضع كبلهما ، an overbid االعلى العرض او المنافسة العروض وسواء

 وٌكون. سلفا اشارنا كما الفحص بعملٌة الخاصة الضوابط لذات أٌضا ٌخضعوا كما ، الهٌبة الى العرض مستند

 .صلًاأل العرض مستند فً الواردة للمعلومات مكملة معلومات ٌتضمن منهم يأل العرض مستند

 فً نواٌاه عن الهٌبة بإخطار صلًاأل بالعرض المبادر فٌلتزم ، منافس شراء عرض وجود عن االعبلن وعند

 حرٌة له وٌكون ، عرضه سرٌان فترة انتهاء موعد قبل اٌام 10 خبلل أقصى بحد وذلك  عرضه فً قدما المضً

 .أعلى آخر عرض عمل او سحبه أو هو كما العرض على االبقاء بٌن ما االختٌار

 متماشٌة السرٌان فترة تجعل بحٌث ، الٌها المقدمة االعلى والعروض المنافسة للعروض زمنى جدول الهٌبة وتضع

 .تارٌخا االبعد مع

 : المستهدفة والشركة المبادرة الشركة من كل اتالتزام

 والشركة المبادر على وتحدٌدا ،  بالصفقة المعنٌة االطراؾ جمٌع على اتالتزام ٌضع شراء عرض فً الشروع

 .منهم ؤيب مرتبطة أخرى أطراؾ أي وكذلك ،  المستهدفة
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 : عامة اتالتزام

 تقتصر أن والبد ، العرض بشؤن ٌصدر بٌان او عبارة أي فً الشدٌد بالحرص لتزاماال االطراؾ جمٌع على 

 أي لتجنب وذلك الهٌبة الى المقدمة العرض مسودة فً الواردة تلك على للجمهور عنها ٌفصح التً المعلومات

 نشرها قبل الهٌبة بها تخطر ان ٌجب ،  بالمسودة ورد ما بخبلؾ معلومات أي ان الى باإلضافة هذا.  تعارض

 .انتهاإه وحتى الشراء عرض عن االعبلن وقت من  وذلك توزٌعها او

 او مباشرة بصورة ٌمتلك معنوي او طبٌعً شخص أيو ، والمبادر ، العرض محل المستهدفة الشركة على

 من أي وكذلك ، بها التصوٌت حقوق أو المستهدفة الشركة رأسمال فً االقل على% 5 نسبة مباشرة ؼٌر

 قاموا التً سهماأل عن تداول ٌوم كل نهاٌة بعد للهٌبة افصاحا ٌقدم أن البد ، هإالء من ؤيب المرتبطة االطراؾ

 فً التعامل ٌمكنهم ال االطراؾ هإالء فإن ، المختلطة العروض فًو . بالعرض ترتبط التًو بٌعها او بشرابها

 . المبادلة محل او العرض محل الشركات أسهم على البورصة

 

 : المستهدفة الشركة على محددة اتالتزام

 العرض فترة خبلل خزٌنة أسهم تشترى أن او رأسمالها تزٌد أن  للشركة ٌسمح ال. 

 عبلقة فً ٌدخل أن بها المرتبطة االطراؾ من أي او الشركة تستطٌع ال can‟t be involved – سواء 

 .المبادرة الشركة مع - مباشر ؼٌر او مباشر بشكل

 تنفٌذ استكمال ٌمكنها المستهدفة الشركة فإن ، بالكامل نقدا دفعه سٌتم االستحواذ بقصد الشراء عرض كان اذا 

  قرار على بناءا ٌتم التصرؾ هذا أن حٌث ، stock repurchase program سهماأل شراء اعادة برنامج

 التزام علٌهم المستهدفة بالشركة االدارة عن المسإولٌن وٌعتبر ، العامة للجمعٌة اجتماعب الشركة مساهمً من

 االدارة عن للمسإولٌن تقٌٌد هناك ، عام بشكل ألنه  ، به القٌام قبل منهم مقترح قرار ؤيب مسبقا الهٌبة بإخطار

 ظهور حال ، ومساهمٌها الشركة بمصالح االضرار شؤنها من قرارات أي اتخاذ من المستهدفة للشركة

 :  بقٌامهم ، المنافسة العروض او الشراء عروض

 securities en masse مالٌة أوراق اصدار -1

 اصول ملكٌة نقل -2

 .الشركة ألعمال االعتٌادٌة االعمال نطاق خارج تقع عقود ابرام -3
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  المبادر على اتلتزاماال بعض

 خبلل( معهم باتفاق ٌتصرؾ الذٌن األشخاص مع او بمفرده سواء) المبادر قام إذا:  العرض سرٌان فترة خبلل 

 العرض ثمن على ٌزٌد ثمن مقابل المستهدفة الشركة لسندات السوق فً بشرابه" للشراء العمومً العرض" مدة

 . السوق فً المبادر ثمن مستوى إلى للشراء العمومً العرض ثمن رفع تلقابٌا ذلك على ترتبٌ ،

 مع او بمفرده سواء) للمبادر ٌمكن ال:  نتابجه اعبلن وحتى العرض سرٌان فترة نهاٌة من الفترة خبلل 

 العرض ثمن على ٌزٌد بثمن المستهدفة الشركة سندات ٌشترى أن( معهم باتفاق ٌتصرؾ الذٌن األشخاص

 .للشراء العمومً

  االختٌارٌة الشراء لعروض الزمنى الجدول

 (عمل اٌام ولٌست) بالسنة اٌام تمثل واالٌام ، الرسمٌة الجرٌدة فً العرض نشر تارٌخ الى ”D“ الرمز ٌرمز

 D -30    الهٌبة فً العرض لمسودة المبادر اٌداع

 D -28 المالٌة لوزارة العرض لمسودة الهٌبة ارسال اعادة

 D - 20 بالهٌبة العرض مسودة مراجعة

 D - 5  العرض بمبول للمبادر الهٌبة اخطار

 D الرسمٌة الجرٌدة فً العرض نشر
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 (:2) رلم الملحك

 الخلٌجً التعاون مجلس لدول االستحواذ بشؤن الموحدة المواعد 
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 :(3) رلم الملحك

  االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم بشؤن االستبٌان لابمة"

 "العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً
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 بشؤن استبٌان

العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد األعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم  

Tender Offers 

 
 االستبٌان معد بٌانات 

 
 المالٌة االسواق لتنمٌة العامة االدارة عام مدٌر – الرحٌم عبد كنز مها/  االستاذة .1

  المالٌة للرلابة العامة الهٌبة

  العربٌة مصر جمهورٌة

  maha.kanz@efsa.gov.eg :اإللكترونً البرٌد

                    

  واالستحواذ  االندماج وحدة مدٌر – الدامر خالد بن الرحمن عبد/ االستاذ السٌد .2

  المالٌة السوق هٌبة

  السعودٌة العربٌة المملكة

                abdulrahman.damer@cma.org.sa :اإللكترونً البرٌد

          international.relations@cma.org.sa            

 
 

 ...................................................................................................................:                    الدولة اسم

 : ................................................................................................................... باالتحاد العضو الجهة اسم

          االستبٌان إكمال عن المسإول الشخص بٌانات

 ...:............................................................................................................................  االســـــــــــــــــم

 ...................: ............................................................................................................  الحالٌة الوظٌفة

 ...:............................................................................................................................ اإللكترونً البرٌد

 ...........................................................: ...................................................................  الهــــــــاتف رلم

 
 

 

 االستبٌان معدي السادة من أٌ ا مخاطبة فٌرجى االستبٌان لابمة بمحتوى جاء عما االستفسار او المساعدة لطلب: تنوٌه. 
 

 

 

 

mailto:maha.kanz@efsa.gov.eg
mailto:abdulrahman.damer@cma.org.sa
mailto:international.relations@cma.org.sa
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 :تمهٌد

 العربٌة المالٌة األوراق هٌبات اتحاد ٌسعً التً الربٌسٌة األهداؾ أهم أحد العربً، االقتصادي والتكامل التنمٌة تعزٌز ٌعد

 .وسبلمتها العربٌة المالٌة األوراق أسواق فً المعامبلت كفاءة معاٌٌر أرقً إلً للوصول وذلك تحقٌقها، إلى

 إلً 2016 من لؤلعوام طموحة استراتٌجٌة خطة وضع االتحاد مجلس رأي الربٌسً، الهدؾ هذا تحقٌق سبٌل وفً

 فً الخطة تلك تسهم بؤن االعتبار بعٌن آخذا   المالٌة، األسواق بمجال ٌتعلق فٌما األعضاء الدول وتطلعات تتفق 2020

 الخطة بتلك انجازه ٌتم ما ٌصب وأن جانب، من تحقٌقها وسبل المقبلة، الخمس السنوات خبلل االتحاد عمل أولوٌات تحدٌد

 الفنٌة، والمساعدة المختلفة والخبرات المعلومات تبادل خبلل من وذلك آخر، جانب من األعضاء، الدول مصلحة فً

 القوانٌن بٌن والتوافق المواءمة وهو الخطة، تلك من الربٌسً الهدؾ ٌحقق بما األعضاء، الدول جمٌع لجهود وتضافر

 العدالة تحقٌق فً ٌساعد مما والتنظٌمٌة، التشرٌعٌة بمستوٌاتها واالرتقاء العربٌة، المالٌة األسواق فً المطبقة واألنظمة

 . والشفافٌة والكفاءة

 بٌن والتقارب االنسجام تحقٌق على العمل هو استهدافها، ٌنبؽً التً الخطة تلك فً الربٌسٌة المحاور أهم أحد كان وحٌث

 أدلة بإعداد للقٌام األعضاء، الدول بعض ممثلً السادة من عدد من لجنة تشكٌل تم فقد وأنظمتها، األعضاء الدول تشرٌعات

 تواجه التً والتحدٌات والتنظٌمٌة، التشرٌعٌة النظم فً االختبلفات أعٌنهم نصب واضعٌن مجاالت، عدة فً إرشادٌة

 . مواجهتها فً االتحاد ودور فٌها، المإثرة والعوامل واحتٌاجاتها العربٌة، المالٌة األسواق

 

 إلى باالتحاد األعضاء الدول تسعى التً الهامة الموضوعات أحد ٌعد االستحواذ، بقصد الشراء عروض تنظٌم أن وإذ

 لتلك الحالً الوضع على التعرؾ هً البداٌة تكون أن رأٌنا فقد. لها والتنظٌمٌة التشرٌعٌة بالمنظومة واالرتقاء تطوٌرها

 العملٌة والممارسات والرقابً التشرٌعً اإلطار استٌضاح إلى ٌهدؾ استبٌان إجراء خبلل من وذلك دولة، بكل المنظومة

 الحال واقع على التعرؾ أخرى، زاوٌة من وٌستهدؾ المالٌة، أسواقها فً االتحاد دول من دولة كل تنتهجها التً

  .الدول تلك لدي العربٌة المال رأس أسواق شهدتها التً األخٌرة والتطورات

 

 سإال لكل فٌه ٌكون الذي النحو على به، الواردة األسبلة صٌاؼة تم فقد منه، مستهدؾ هو لما معبرا   االستبٌان ٌؤتً وحتً

“  O"الرمز امام"√"  عبلمة ضعتو بحٌث"، O" رمز منها واحدا كل أمام ،(االجابات أو) االختٌارات من مجموعة منه

 وعند.  بالسإال ذلك ٌستدعً ما وجود حال، اختٌار من أكثر على بالتؤشٌر اإلجابة ٌمكن أنه على التؤكٌد مع، االختٌار عند

 القارئ على ٌسهل مبسط بشرح اإلٌضاح فٌرجى، باألسبلة الموضح النحو على «أخرى» كلمة امام“√"  بعبلمة التؤشٌر

 .فهمه العادي

 



- 84 - 

  

 

  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 ٌوضح منها، كل قرٌن بتعرٌؾ مصحوبة األسبلة، فً المستخدمة القانونٌة بالمصطلحات قابمة كذلك، االستبٌان وٌشمل

 .بها المقصود
 

 وإرساله به، الواردة األسبلة على بالرد االستبٌان استٌفاء االتحاد، أعضاء الدول ممثلً السادة من التكرم ٌرجى وأخٌرا ،

 اإللكترونً البرٌد على وذلن ،2016 األول تشرٌن/أكتوبر 31 ألصاه موعد فً لئلتحاد العامة لؤلمانة

info@uasa.ae، شاملة ممارنة دراسة إعداد الى التوصل سبٌل فً دولة، كل من الواردة اإلجابات دراسة ٌتم حتى 

 فٌرجً باالستبٌان، تتعلك أمور أٌة عن االستفسار فً الرغبة حالة فً بؤنه علما   االستبٌان، بموضوع ٌتعلك فٌما

 . االستبٌان معدي من أي   مخاطبة

 علٌه ٌجري وما للدولة، المانونً التنظٌم على للتعرف آلٌة هً االستبٌان، أسبلة على اإلجابات أن على التؤكٌد ونود

 المانونً للرأي انعكاسا   ولٌست ،(االستحواذ بمصد الشراء عروض) الدراسة محل بالموضوع ٌتعلك فٌما بها العمل

 . الرلابٌة للجهة
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 االستبٌان أسبلة م

  والتنظٌمً التشرٌعً العام اإلطار

   تحدٌده مع ؟ االستحواذ بمصد الشراء عروض ٌنظم الذى التشرٌعً االطار هو ما 1
 

 اصداره تارٌخ اصداره جهة رلمه/  اسمه التشرٌع نوع اختٌار 

 قوانٌن    

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

 تنفٌذٌة لوابح 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

 
  أدلة/  قواعد/  قرارات

 تعامٌم/  تعلٌمات/ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

       (ذكرها ٌرجى) أخرى 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 حالة وفً ؟ االستحواذ بمصد الشراء عروض على والرلابة االشراف عن المسإولة( الجهات او) الجهة هً ما 2
 منها؟ لكل المسإولٌة نطاق توضٌح ٌرجى الجهات تعدد

 المسإولٌة نطاق الجهة اسم

1. ............................... ......................................................................................... 

2. ............................... ......................................................................................... 

3. ............................... ......................................................................................... 

4. ............................... ......................................................................................... 

 

 ؟ االستحواذ وعملٌات الشراء لعروض المنظمة للتشرٌعات التطبٌك نطاق هو ما 3
 

 المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق اختٌار

 األسهم 

 أسهم الى للتحوٌل القابلة الصكوك أو السندات 

 الدولٌة االٌداع شهادات 

         ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................ 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة لؤلوراق المصدرة الشركات اختٌار

 (البورصة) المالً السوق فً المدرجة المحلٌة الشركات 

 
 (البورصة) المالً السوق فً المدرجة االجنبٌة الشركات

 
 المال راس زٌادة او التؤسٌس عند سواء عام اكتتاب فً لها أسهم طرحت التً الشركات

 ) Public offer) 

 
 التداول سوق فً سهمها ال عام بطرح قامت شركات

 (Initial Public Offering) 

 

     (ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

  المنظمة باألحكام المخاطبة المانونٌة والكٌانات االشخاص اختٌار

 مفرد مستثمر/ شخص . أ

 الطبٌعٌة االشخاص 

 االعتبارٌة االشخاص 

 االقتصادٌة الكٌانات 

 المالٌة والتجمعات والروابط االتحادات 

 

       اداراتها مراكز او تموٌلها او تؤسٌسها او تشكٌلها طرق اختبلف على أخرى اعتبارٌة أشخاص أي 

   او
 (ذكرها ٌرجى)  جنسٌاتها                 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 

 اختٌار
 المنظمة باألحكام المخاطبة المانونٌة والكٌانات االشخاص- تابع

 مرتبطٌن مستثمرٌن/ اشخاص مجموعة .ب

 الثانٌة الدرجة حتى اقاربهم من وأي الطبٌعٌة االشخاص 

 

 شخصٌن من المكونة المالٌة والتجمعات والروابط واالتحادات والكٌانات االعتبارٌة االشخاص
 مباشر ؼٌر بطرٌق او مباشرة مملوكة إحداها حصص او أسهم ؼالبٌة تكون التً اكثر او

 واحدا شخصا مالكها ٌكون او االخر للطرؾ

 آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة ٌخضعون ممن االشخاص 

      ( ذكرها ٌرجى) أخرى مرتبطة اشخاص 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 

 

 مخالفة تجرم احكاما وٌضع االستحواذ بمصد الشراء بعروض الخاص التنظٌم علٌها ٌإكد التً العامة المبادئ هً ما 4
 ؟ المبادئ تلن
 

  العامة المبادئ  اختٌار

 المعلومات سرٌة على المحافظة 

 الكاملة الشفافٌة مبدأ 

 العروض تقدٌم فً والمساواة العدالة 

 بالعرض المستهدفة الشركة أسهم أسعار فً التبلعب حظر 

 ًالداخلٌة المعلومات واستؽبلل المصالح تعارض تبلف 

 بؤعمالها المساس وعدم بالعرض المستهدفة الشركة مصالح مراعاة 

 المساهمٌن من األقلٌة حقوق حماٌة 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 السابق الجدول – تابع

  العامة المبادئ - تابع  اختٌار

 التنفٌذ فً الشراء عرض مقدم جدٌة لضمان آلٌات توفٌر 

 والتزاماتها بتعهداتها المستهدفة الشركة اخبلل من الشراء عرض مقدم حماٌة آلٌات توفٌر 

 

      (ذكرها ٌرجى) أخرى 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....

.............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................... .......

............................................................................................................................. ....
...................................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ....
................................................................................................................................. 

 افصاح بتمدٌم( االستحواذ محل الشركة او) المستهدفة الشركة لٌام تتطلب( ظروف او) حاالت هنان هل . أ 5
 ؟ محتمل شراء عرض عن(  المالً السوق أو/ و) الرلابٌة للجهة

  
  نعم  ال 

 فً ذكرها أو أدناه، الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا الحاالت هذه تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى"

  شراء عرض عن إفصاح المستهدفة الشركة لتمدٌم الموجبة(  الظروف او) الحاالت  اختٌار 

 شراء عرض تقدٌم فً بنٌته الشراء راؼب من كتابٌا إخطارا الشركة تلقى 

 
 أٌة او علٌها فحص الجراء اتفاق او للنواٌا خطاب او تفاهم مذكرة على بالتوقٌع الشركة قٌام

 الشراء بشؤن جدٌة مفاوضات او مماثلة مستندات او ملزمة ؼٌر او ملزمة أخرى اتفاقات
 المحتمل

 
 معلومات انتشار نتٌجة المعنٌة الشركة أسهم اسعار او التداول على ملموس تؤثٌر حدوث حال
 محتمل شراء عرض بتقدٌم توقعات او

 

      (ذكرها ٌرجى) أخرى 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....

.............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................... .......

................................................................................................................................. 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 عرض عن الرلابٌة للجهة افصاح بتمدٌم( مرتبطة اشخاص مجموعة او) شخص لٌام تتطلب التً الحاالت هً ما 6
  ؟( االختٌارٌة الشراء عروض الممصود)  الشراء

 

 الحدود او النسبة   شراء عرض عن إفصاح المستثمر لتمدٌم الموجبة  الحاالت  االختٌار

 
 األوراق من أي فً معٌنة(  حصة او) نسبة شراء عند

 (النسبة ذكر مع)  المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة
..................... 

 من معٌنة نسبة او حد على بالفعل حابز هو من قٌام عند 
 تملكه نسبة بزٌادة ، للشركة التصوٌت حقوق أو المال رأس
 (والحدود النسب تلن توضٌح مع) معٌنة بحدود

..................... 

..................... 

 
 أو األسهم ملكٌة أو اتفاق أو وضع أي فً الدخول عند

 أؼلبٌة تعٌٌن فً التحكم إلى ٌإدى نسبتها كانت أٌا حصص
 .منه الصادرة القرارات فً أو اإلدارة مجلس أعضاء

 

 أو األسهم ملكٌة أو اتفاق أو وضع أي فً الدخول عند 
 القرارات فً التحكم إلى تإدى نسبتها كانت أٌا حصص
 المعنٌة للشركة العامة الجمعٌات من الصادرة

 

     ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. ....

.............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................... .......

............................................................................................................................. ....
...................................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................. ....
.............................................................................................................. ...................

............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................... .......................

............................................................................................................................. ....
...................................................................................................... ...........................

............................................................................................................................. ....
.................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................. ....
................................................................................................................................. 

 ؟ االجبارٌة الشراء عروض تنظم واحكام ضوابط هنان هل . أ 7
  
  نعم  ال  

( مرتبطة اشخاص مجموعة او) شخص  تمدٌم توجب التً الحاالت تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 لم حال فً" أخرى" فً ذكـــــرها أو ، أدناه الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا االجباري الشراء لعرض
 ؟ واردة تكن
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 الحدود او النسبة إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت اختٌار

 

 من أي فً معٌنة(  حصة او) نسبة شراء عند
 المنظمة لؤلحكام الخاضعة المالٌة األوراق

 (النسبة ذكر مع)  

............................................ 

 

 معٌنة نسبة او حد على بالفعل حابز هو من قٌام عند
 بزٌادة ، للشركة التصوٌت حقوق أو المال رأس من
  معٌنة بحدود تملكه نسبة

 (والحدود النسب تلن توضٌح مع)

............................................ 

............................................ 

 

 األقل على معٌنة نسبة ٌمثلوا ممن  األقلٌة تقدٌم عند
 للجهات بطلب(  النسبة ذكر ٌرجى) المال رأس من

 عرض بتقدٌم األؼلبٌة إخطار  اجل من الرقابٌة
 .األقلٌة حصص لشراء

............................................ 

 

      (ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. ....

.............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................... .......

............................................................................................................................. ....
...................................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

.............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ....
.......................................................................................................................... .......

................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................................
............................................................................................................... ..................

............................................................................................................................. ....
................................................................................................................................. 

  ؟ اجباري شراء عرض تمدٌم معها ٌوجب التً الحاالت من المباشر غٌر االستحواذ ٌعد هل . أ 8
 
 خبلل من  المالً بالسوق مدرجة شركة فً األم الشركة ملكٌة زٌادة: المباشر غٌر لبلستحواذ توضٌحً مثال)

 ( المدرجة الشركة أسهم على الزمٌلة أو التابعة شركتها احد اســــتحواذ

 
  نعم  ال 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 
 االلتزام من للتؤكد المستخدمة األلٌات وكذا  المنظمة الضوابط توضٌح ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب

 ؟ بالتطبٌك

 المنظمة الضوابط
 االستحواذ لعملٌات

 المباشر غٌر

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 ....................................................................................................
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 المستخدمة االلٌات
 التطبٌك من للتؤكد

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.............................................................................. ......................
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

 من أي  إعفاء  - االستحواذ بمصد الشراء عروض على والرلابة االشراف عن المسإولة - الرلابٌة للجهة ٌجوز هل 9
 ؟ محددة معاٌٌر أو اشتراطات على بناء    "مإلته بصورة" إجباري شراء عرض لتمدٌم الموجبة الحاالت

 
  نعم  ال 

 
 

 السابك السإال فً" نعم" بـ االجابة حالة فً 10
 أحكام علٌه انطبمت لمن  االوضاع توفٌك او للتصـحٌح اشــــتراطات او لٌودا المنظمة االحــــكام تضع هل  . أ

 االخبلل على المترتبة الجزاءات او العموبات طابلة تحت ولوعه تجنب وبالتالً اإلجباري، الشراء عرض
  ؟  المنظمة باألحكام

 
  نعم   ( االحوال بحسب الرلابٌة للجهة مترون االمر) ال 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 أو أدناه، الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا المٌود او االشتراطات تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها

 

  االوضاع لتوفٌك االشتراطات او المٌود اختٌار

 

  محددة فترة خبلل معٌنة نسبة او حد على التجاوز نسبة تزٌد أال

 ال بنسبة - إجباري شراء عرض تقدٌم ألحكام خاضع – مستثمر ملكٌة زٌادة المثال سبٌل على)
 (.أشهر ستة خبلل% 2 عن تزٌد

 
 تارٌخ من محددة فترة خبلل الزٌادة محل التصوٌت حقوق أو لؤلسهم بالبٌع التصرؾ اشتراط
 االجباري العرض أحكام انطباق تارٌخ أو الشراء

 
 التجاوز محل األسهم على قٌود فرض

 ( معٌنة مدة خبلل التصوٌت فً حقوقه من صاحبها كحرمان) 

 

      (ذكرها مع) أخرى 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
 

  ؟ االجبارٌة الشراء عروض تمدٌم من  -نهابً بشكل – مستثناه( فبات أو) حاالت ٌوجد هل . أ 11
  نعم  ال 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا المستثناة( الفبات او) الحاالت تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو أدناه،

 

 إجباري شراء عرض تمدٌم من المستثناة الحاالت اختٌار

 الطبٌعٌٌن األشخاص من والفروع األصول بٌن فٌما األسهم عن التنازل 

 والهبة والوصٌة المٌراث حاالت 

 االندماج عملٌات تنفٌذ  

 البنك لمستحقات وفاء   لدٌه المرهونة المالٌة لؤلوراق البنوك أحد بٌع 

 المرتبطة الشركات مجموعة بٌن فٌما المال رأس هٌكلة إعادة  

 
 اطار وفً االكتتاب تؽطٌة ضمان نشاط تزاول التً الجهات  إحدى قبل من االستحواذ تم اذا

 أعمالها ممارسة

 
 مال رأس زٌادة أو خٌار حقوق بممارسة متعلقة لحاالت نتٌجة مساهم ملكٌة زٌادة حال فً

 الجمعٌة فً باالستقبللٌة ٌتمتعون الذٌن الحالٌٌن المساهمٌن موافقة أخذ بعد وذلك ، الشركة
 (White-wash Principle)  العامة

 
 الخطؤ طرٌق عن األسهم شراء

 (Inadvertent Mistake) 

 

       (ذكرها ٌرجى) أخرى 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 ؟ االستحواذ بمصد الشراء لعروض المنظمة باألحكام االخبلل على المترتبة الجزاءات او العموبات هً ما 12
 

 المنظمة باألحكام االخبلل على المترتب الجزاء او العموبة اختٌار

 التنبٌه او االنذار 

 معٌنة حدود فً مالٌة ؼرامة 

 معٌنة لمدة الحبس 

 

     ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 

 الشراء بعرض المعنٌة االطراف

 فهل  - المستهدفة الشركة او العرض ممدم بخبلف - الشراء بعرض  ترتبط التً االطراف من العدٌد هنان. أ          13
  ؟ المختلفة فباتها وٌبٌن لؤلطراف لتلن واضح تعرٌفا التنظٌم ٌضع
  نعم  ال 

   ذكرها أو أدناه، الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا المختلفة الفبات تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة فً. ب        
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً          

 

 فبات الى المرتبطة االطراف تمسٌم اختٌار

 
 ( : 1) الفبة

 بؽرض اتفاق بٌنهم ٌجمع ممن المستهدفة الشركة او العرض مقدم من بكل المرتبطة االشخاص
 من كل وٌشمل.  مكتوب ؼٌر أو مكتوبا االتفاق هذا كان سواء الفعلٌة السٌطرة أو االستحواذ
 والكٌانات االعتبارٌة واألشخاص الثانٌة، الدرجة حتى أقاربهم من وأي الطبٌعٌون األشخاص
 أو أسهم ؼالبٌة تكون التً أكثر أو شخصٌن من المكونة المالٌة والتجمعات والروابط واالتحادات
 واحدا، شخصا مالكها ٌكون أو اآلخر للطرؾ مباشر ؼٌر بطرٌق أو مباشرة مملوكة إحداها حصص

 .آخر لشخص الفعلٌة للسٌطرة الخاضعون األشخاص أٌضا المرتبطة األشخاص من ٌعد كما

 
 ( : 2) الفبة

 بحسب ادارتهم مجلس اعضاء أو السابقة الفبة فً الٌها المشار االعتبارٌة االشخاص مدٌروا
 االحوال

 
 ( : 3) الفبة

 بعرض تتعلق فنٌة أو محاسبٌة أو قانونٌة أو مالٌة استشارات ٌقدم من) المرتبطون المستشارون
 من ألي أو البابعٌن للمساهمٌن أو بالعرض المستهدفة الشركة أو العرض مقدم لصالح سواء الشراء

 (المرتبطة األشخاص
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 ( ذكرهم ٌرجى) أخرى فبات 

( 4) فبة
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 
 (5) فبة

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 
 ( 6) فبة

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

  ؟ الشراء بعرض المرتبطة االطراف التزامات تخص ضوابط هنان هل . أ 14
 
  نعم  ال 

 الخٌارات ضمن من كانت إذا المختلفة الفبات على الواجبة االلتزامات تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو أدناه، الواردة

 

  الواجبة االلتزامات

 المرتبطة االطراف من المختلفة الفبات

 الفبة
(1) 

 

 الفبة
(2) 

 

 الفبة
(3) 

 

 الفبة
(4) 

 

 الفبة
(5) 

 

 الفبة
(6) 

   المعلومات سرٌة على المحافظة

 
      

 األوراق على تداول عملٌات أٌة اجراء حظر
 الشراء عرض محل المالٌة

 
      

 عرض محل المالٌة األوراق على التعامل جواز
       محددة بضوابط الشراء

 (ذكرها ٌرجى) أخرى

........................................................       
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 الشراء عرض تمدٌم لبل ما مرحلة

 الجهة الى الشراء بعرض التمدم لبل أبرمت اتفالٌات أٌة عن اإلفصاح بشؤن لٌود أو ضوابط هنان هل . أ 15
  العرض؟ وممدم(   مساهمٌها او) المستهدفة الشركة بٌن   ، الرلابٌة

 
  نعم  ال 

 

 كانت إذا المٌود او الضوابط تلن تغطٌها التً المخــــتلفة المجاالت تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو أدناه، الواردة الخٌارات ضمن من

 

 المٌود او الضوابط تغطٌها التً المختلفة المجاالت اختٌار

 
 فً( البدء او) للشروع مقابل على العرض ومقدم المستهدفة الشركة من كل اتفاق عن اإلفصاح
 ( عٌنً او مالً المقابل كان سواء) منه االنسحاب عند أو العرض على االتفاق

 
 بقبول المستهدفة الشركة مساهمً كبار من تعهدات على العرض مقدم حصول عن اإلفصاح
 عرضه

       ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 

 

 الشراء عرض مشروع اٌداع مرحلة

 الشراء عرض فً عرضها البلزم األساسٌة والمستندات البٌانات من االدنى الحد تخص ضوابط أي هنان هل . أ 16
 الممدم؟

 
 
  نعم  ال 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 

 إذا الشراء عرض مع تمدمها ٌجب التً المستندات من االدنى الحد تحدٌد ٌرجى ، "نعم" بـ اإلجابة حال فً . ب 17
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو أدناه، الواردة الخٌارات ضمن من كانت

 

 تمدٌمها الواجب المستندات من االدنى الحد اختٌار

 مستقلٌن مستشارٌن من الشراء بعرض المعنٌة للشركات تقٌٌم دراسة 

 للجهالة النافً فحص (Due Diligence) 

 التنفٌذ جدٌة إلظهار(  ؼٌرها او مالٌة أوراق او نقدٌة) ضمانة وجود تفٌد مستندات 

 
 وحتى العرض سرٌان فترة طوال السابقة الفقرة فً إلٌها المشار الضمانة تجمٌد ٌفٌد ما

 التنفٌذ تارٌخ

 ودقتها الواردة البٌانات صحة على بالعرض المستهدفة الشركة إدارة مجلس من تؤكٌد 

 

 (االحتكارٌة والممارسات المنافسة حماٌة جهات مثل) أخرى رقابٌة جهات موافقة

  ذكرها ٌرجى

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

      ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

 ٌكون ان علٌه ٌتعٌن ام المساهمٌن من جزء فٌه ٌخاطب شراء لعرض المستثمر بتمدٌم المنظمة االحكام تسمح هل 18
 المستهدفة؟ الشركة مساهمً لكافة مخاطبا عرضه

 
  الشركة مساهمً كافة مخاطبة وجود  المساهمٌن من جزء بمخاطبة ٌسمح 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 ٌمكن ام المستهدفة الشركة مساهمً لكافة واحد العرض فً الممدم السعر ٌكون بؤن شرطا المنظمة االحكام تضع هل 19
 المستهدفة؟ الشركة مساهمً من المختلفة للفبات التفرٌك

 
  الشركة مساهمً لكافة المساواة وجوب   السعر باختبلف ٌسمح 

 

  ؟ الشراء عرض فً الممترح السعر تخص ضوابط او لٌودا المنظمة االحكام تضع هل . أ 20
  نعم  ال 

 أدناه، الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا المٌود او الضوابط تلن تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً .ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو

  الضوابط او المٌود اختٌار

 
 خبلل العرض محل المالٌة لؤلوراق السوقً والسعر العرض سعر بٌن العبلقة تخص قٌود
 (السوق سعر من أعلى العرض سعر:  مثال) بالعرض للتقدم السابقة الفترة

 
 مشروع اٌداع مرحلة خبلل( النقصان او بالزٌادة سواء) السعر تعدٌل امكانٌة تخص قٌود

 العرض

 المستقلٌن المستشارٌن من المقدمة التقٌٌمات و العرض سعر بٌن العبلقة تخص قٌود 

             (ذكرها ٌرجى) أخرى ضوابط او قٌود أي 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
... .......................................................................................................................... 

................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

 ( انتهاإه وحتى العرض عن االعبلن من الفترة) الشراء عرض سرٌان مرحلة

  ؟ الشراء عرض سرٌان مرحلة تخص احكاما هنان هل . أ 21
  نعم  ال 

 

 الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا االحكام لتلن الربٌسٌة المبلمح تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً .ب

 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو أدناه،

 الشراء عرض سرٌان بمرحلة الخاصة للضوابط الربٌسٌة المبلمح اختٌار

 التعدٌل أو للتؽٌٌر قابلتها ومدى الربٌسٌة التوارٌخ/ المواعٌد تخص ضوابط 

 العرض سرٌان مرحلة خبلل( االنخفاض او باالرتفاع) العرض سعر تعدٌل تخص ضوابط 

 
 اشتراطات على عدمه من العرض سرٌان مرحلة فً البدء  تعلٌق امكانٌة تخص ضوابط
 معٌنة

 
 من المقدمة المالٌة األوراق بلوغ شرط على للعرض التنفٌذ تعلٌق امكانٌة تخص ضوابط

 معٌن حد المساهمٌن

 
 ٌكن لم إذا - عنه اإلعبلن بعد الشراء عرض( عن العدول أو) سحب امكانٌة تخص ضوابط
 لتنفٌذه اشتراطات أٌة على معلقا

 الفترة تلك خبلل  منافسة عروض تقدٌم معالجة 

     ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

 بعدها وما العرض تنفٌذ مرحلة

  ؟ بعدها وما العرض تنفٌذ مرحلة تخص احكاما هنان هل . أ 22
 
  نعم  ال 

 
 

 الواردة الخٌارات ضمن من كانت إذا االحكام لتلن الربٌسٌة المبلمح تحدٌد ٌرجى "نعم" بـ االجابة حالة وفً . ب
 ؟ واردة تكن لم حال فً" أخرى" فً ذكرها أو أدناه،

 

 المرحلة بتلن الخاصة للضوابط الربٌسٌة المبلمح اختٌار

 
 بعرض فٌها المرؼوب الكمٌة من أعلى المستهدفة الشركة مساهمً من مالٌة أوراق تلقى معالجة
 الشراء

 العرض فً المالٌة أوراقهم قدموا الذٌن للمساهمٌن الثمن دفع عملٌة تنظم ضوابط 

 عرضه تنفٌذ بعد العرض محل المالٌة األوراق على العرض مقدم تعامل 

 

     ( ذكرها ٌرجى) أخرى 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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  العربٌة المالٌة األوراق هٌبات باتحاد االعضاء الدول فً االستحواذ بمصد الشراء عروض تنظٌم

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 

 ختامٌة موضوعات

 الشراء وعروض الودٌة الشراء عروض بٌن االستحواذ بمصد الشراء لعروض المنظمة التشرٌعات تفرق هل . أ 23
  ؟ العدابٌة

 
  نعم  ال 

 ؟ منها كل بٌن االختبلف نماط  تحدٌد ٌرجى ، "نعم" بـ االجابة حالة وفً .ب
.................................................................................................................................

............................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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 المصطلح

االنجلٌزٌة باللغة  العربٌة باللغة 

treasury stock السهمها الشركة شراء ، الخزٌنة اسهم 
Rights issuing /trading separate from 
possession 

 الخاصة الحموق تداول/باصدار ٌسمح حٌث ، الحموق تداول/  اصدار
 منفضل بشكل المالٌة باالوراق

sell options on a stock اسهم على خٌارات منح او اصدار 

Target securities العرض محل المالٌة االوراق او المستهدفة المالٌة االوراق 

Outstanding common shares المابمة العادٌة األسهم 

Related Parties بالعرض المعنٌة األشخاص 

Securities for which the offer is made العرض محل المالٌة األوراق 

Regulated market /stock exchange (المالى السوق او) البورصة 

Pro forma financial statements 
 او تغٌٌر أثر إظهار بستهدف اسلوب) إفتراضٌة المالٌة الموابم/ البٌانات
 (جوهرى حدث

General assembly/General meeting العامة الجمعٌة 

Proxy statement العامة الجمعٌة إلجتماع الدعوة 

Controlling interest سٌطرة حصة ،   الفعلٌة السٌطرة 

Acquirer / Bidder/ Offeror العرض ممدم أو  المبادر أو االستحواذ فى الراغب الشخص    

Target company or  Offeree Company الشراء عرض محل الشركة او المستهدفة الشركة 
Launch an offer – commencement of a tender 
offer العرض فى البدء او الشروع 

public offer العمومى او العام العرض 

A person has controlling interest المستحوذ او المسٌطر 

Positions / holdings الملكٌات 

Merger agreement اإلندماج إتفاق 

irrevocable commitments لئللغاء لابله غٌر تعهدات او إتفالات 

negotiated confidentiality agreement السرٌة من إطار فى المبدبٌة عمود او إتفالات 

Agreements إتفالٌات 

announcement إشعار/  إخطار 

Acquisition إستحواذ 

Disclosure إفصاح 

Enhanced disclosure موسع إفصاح 
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merger (الدمج) إندماج 

creation or issuance of securities مالٌة اوراق إصدار او إنشاء 

Termination الخدمة إنهاء 

Persons acting in concert   or Concert parties المجموعة او  المرتبطة المجموعة او  باإلتفاق تتصرف أشخاص 

Pension scheme trustees التماعد معاشات نظم استثمار أمناء 

Investment trustees االستثمار أمناء  

Ordinary course of business إعتٌادٌة أنشطة    

Extraordinary transactions إعتٌادٌة غٌر أنشطة 

Convertibles أسهم الى التحوٌل حموق تحمل مالٌة أوراق  

Liquid securities التسٌٌل سهلة مالٌة أوراق 

Transferable securities للتداول لابلة مالٌة أوراق 

Employee stock ownership programs لبلسهم العاملٌن تملن برامج   

Material effect /change جوهرى  تغٌٌر/تؤثٌر 

Frustrating actions  or  Self-defense actions به مرحب غٌر شراء عرض مواجهة فى دفاعٌة تدابٌر 

Appraisal  تسعٌر 

offer employment-based compensation المستهدفه بالشركة للعمالة تعوٌض   

Appointment تعٌٌن  
Extend offer term or extend offer period of 
acceptance period العرض فترة تمدٌد 

shareholders الشركة مساهمى أو العادٌة األسهم حاملى 
Subscription right  OR Pre-emption right OR 
allocation right التوزٌع حك او   االولوٌة حك او االكتتاب حك 

Squeeze out – compulsory acquisition 
 شراء عرض او السحب عرض او ،  األللٌة إخراج فى األغلبٌة حك
 االللٌة مساهمى إلخراج المسٌطر من

Voting rights (االلتراع او) التصوٌت حموق 

Neutrality حٌادٌة 

Strategic plans إستراتٌجٌة خطط 

Litigation لضابٌة دعوى 

Reasoned opinion مسبب رأى  

The capitalization of the debt الدٌن رسملة 

Offer withdrawal العرض عن العدول أو اإلنسحاب او العرض سحب  

Offer price العرض سعر 
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fair price عادل سعر 

Equitable price متكافا سعر 

Legal Person , Institutions معنوى او إعتبارى شخص 

Individuals االفراد ،  طبٌعى شخص 

corporate group المجموعة شركات 

underwriting companies االكتتاب تغطٌة شركات 

Affiliate company تابعة شركة 

Private company خاصة شركة 

Publicly listed company (عام اكتتاب) عامة شركة 

Holding company لابضة شركة 

Listed company مدرجة أو ممٌدة شركة  

Global Depositary Receipt - GDR الدولٌة االٌداع شهادات 

pension funds التماعد معاشات صنادٌك 

Type of consideration العرض فى الممابل نوع او طبٌعة 

Initial public offering (IPO) مرة ألول التداول سوق فى المالٌة االوراق طرح 

Stock-for-stock offer العرض فى كممابل  األسهم المشترى استخدام ، بالمبادلة عرض 

Voluntary tender offer اختٌارى شراء عرض 

Mandatory tender offer (إلزامى أو)إجبارى شراء عرض 

cash offer نمدى شراء عرض 

hybrid offer مختلط عرض 

Hostile takeover offers عدابٌة عروض 

limited offers 
 لمجموعة عرضه المشترى فٌها ٌوجه التً وهى ، محدوده عروض

 ( لكاملهم ولٌس) المساهمٌن من

Competing offers منافسة عروض 

Friendly takeover offers ودٌة عروض 

controlling premium سٌطرة عبلوة 
Offer period /Time allowed for acceptance of the 
offer العرض سرٌان فترة 

Due diligence للجهالة نافى فحص 

Class of securities المالٌة األوراق فبات من فبة 
Breakthrough rule :the enforceability of Certain 
rules in companies’ article of associations(or 

 النظام او العمود فى الواردة البنود لبعض المإلت التعطٌل لاعدة
 للشركات األساسٌة
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incorporations)  or in contractual agreements   

White-wash Principle الشركة مال رأس زٌادة على المستملٌن المساهمٌن تصوٌت لاعدة 

fiduciary duty law االمانة واجب او الحرٌص الرجل عناٌة لاعدة 

Restrictions /limitations لٌود 

Boards of director  (or directors) (االحوال بحسب - الشركة إدارة أو)  االدارة مجلس 

Majority interest األغلبٌة مساهمى 

Minority interest األللٌة مساهمى 

Independent Consultants/advisors مستملون مستشارون 

Related/Dependent consultants مرتبطٌن مستشارٌن 

Offer document الشراء عرض مشروع او العرض مستند 

Sell out 
 شراء لعرض المسٌطر بتمدٌم االللٌة مطالبة

Exchange factor 
 المماٌضة تكافإ أو المبادلة معامل

Dealing 
 تداوالت او تعامبلت أو معامبلت

benchmarks 
  مساطر ، لٌاسٌة معاٌٌر

Preliminary discussions or negotiations 
 أولٌة إتفالٌات او تفاوضات او مفاوضات

Consideration 
 العرض فى الشراء ممابل

Offer Consideration 
  العرض فى الشراء ممابل

The exercise of the conversion option for a 
convertible 

 اسهم الى سندات من التحوٌل خٌار ممارسة

grant subscription rights 
  اسهم فى االكتتاب حموق منح

Results of takeover offer 
 العرض نتابج

Publication /Distribution offer document 
 العرض مستند وتوزٌع نشر

Initial public offering disclosure document 

 ألول التداول سوق فى مالٌة أوراق تطرح التى للشركة اإلكتتاب نشرة

 مرة

The Structure of capital 
 الملكٌة هٌكل

Clearing house 
  المماصة( شركة او) وكالة

on discretionary basis 
  وكالة على بناءا( الصبلحٌة كامل له أو) الحرٌة بمطلك ٌتصرف
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  العربٌة باللغة مراجعال:  والأ

 

 المالٌة االوراق هٌبة – المالى والتحلٌل البحوث قسم – واالستحواذ لبلندماج العالمٌة والممارسات الموحدة الخلٌجٌة القواعد بٌن مقارنة دراسة -1

 2015 ٌولٌو – االمارات – والسلع

 

  االنجلٌزٌة باللغة مراجع:  ثانٌا

1- Comparison of takeover rules in UK, HK,  Singapore ,and US - 
http://www.hoganlovells.com/files/Uploads/Documents/Comparison_of_takeover_rules_in_UK_HK_Singapore

_and_US_HKGLIB01_1176458.9.pdf 

2- European directive – takeover guide – 2014 
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM

6rzitdrRAhUCUhQKHRTaBl0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.as

px%3FDocumentUid%3DD999E949-ED7C-44AE-86B1-

2F2E8A36C069&usg=AFQjCNG2c5wdLw0J_o6vURdTgkhHD8WU3w&sig2=waHSiNPZ0H2XpjugB33vNg&b

vm=bv.144686652,d.ZGg 

3- Guide to public takeovers in Europe -  2013- 
http://www.debrauw.com/wp-content/uploads/NEWS%20-%20PUBLICATIONS/Guide-to-Public-Takeovers-in-

Europe-2013.pdf 

4- Issues in takeover regulation – An EU and Italian perspective – Carmin Di Noia – OCED Corporate 

Governance Committee – Paris 15-16 Nov. 2016 

5- Issues in takeover regulation – Professor Paul Davies – University of Oxford – OECD ,  15-16 Nov. 

2016. 

6- The Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the council – of 21 April 2004 

– on takeover bids  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0025 

7- The European directive on takeover bids : a comparison with U.S. tender offer practices 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX

qIXcuNrRAhVGXRQKHfnfBXcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jonesday.com%2FThe-European-

Directive-on-Takeover-Bids-A-Comparison-with-US-Tender-Offer-Practices-08-25-

2005%2F&usg=AFQjCNEzW6wdWV1Esk-

jxnt3GqwevuZwGg&sig2=4wqObV3AIHyDhv7r0ETVYA&bvm=bv.144686652,d.ZGg 

8- Takeover regulation in the Jurisdictions of some IOSCO EMC members – Emerging 

markets committee of the IOSCO – Jan. 2006 
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq

3sXqv9rRAhVDOBQKHTWVDGwQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iosco.org%2Flibrary%2Fpubdocs%

2Fpdf%2FIOSCOPD210.pdf&usg=AFQjCNEzt1bOo-

xuGNSC1_3ZTBS9RHuhKg&sig2=EavmDt39jik7xWV9X709iQ&bvm=bv.144686652,d.ZGg 

9- United states of America – takeover Guide -2014 
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_

gZ65ttrRAhXDvBQKHQo1DYgQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.

aspx%3FDocumentUid%3DCC7A67D0-7602-44AC-9C4A-

17DC83951481&usg=AFQjCNGXeCmiWiOVrgHR0CXVcqmu0wUm9w&sig2=Q10y3XSg1-2W5c-

DprkyFw&bvm=bv.144686652,d.ZGg 

10- Understanding corporate governance in US – Gregory Jackson – Hans Bockler stiftung – Oct. 

2010- http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_223.pdf 

http://www.hoganlovells.com/files/Uploads/Documents/Comparison_of_takeover_rules_in_UK_HK_Singapore_and_US_HKGLIB01_1176458.9.pdf
http://www.hoganlovells.com/files/Uploads/Documents/Comparison_of_takeover_rules_in_UK_HK_Singapore_and_US_HKGLIB01_1176458.9.pdf
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6rzitdrRAhUCUhQKHRTaBl0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3DD999E949-ED7C-44AE-86B1-2F2E8A36C069&usg=AFQjCNG2c5wdLw0J_o6vURdTgkhHD8WU3w&sig2=waHSiNPZ0H2XpjugB33vNg&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6rzitdrRAhUCUhQKHRTaBl0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3DD999E949-ED7C-44AE-86B1-2F2E8A36C069&usg=AFQjCNG2c5wdLw0J_o6vURdTgkhHD8WU3w&sig2=waHSiNPZ0H2XpjugB33vNg&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6rzitdrRAhUCUhQKHRTaBl0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3DD999E949-ED7C-44AE-86B1-2F2E8A36C069&usg=AFQjCNG2c5wdLw0J_o6vURdTgkhHD8WU3w&sig2=waHSiNPZ0H2XpjugB33vNg&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6rzitdrRAhUCUhQKHRTaBl0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3DD999E949-ED7C-44AE-86B1-2F2E8A36C069&usg=AFQjCNG2c5wdLw0J_o6vURdTgkhHD8WU3w&sig2=waHSiNPZ0H2XpjugB33vNg&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM6rzitdrRAhUCUhQKHRTaBl0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3DD999E949-ED7C-44AE-86B1-2F2E8A36C069&usg=AFQjCNG2c5wdLw0J_o6vURdTgkhHD8WU3w&sig2=waHSiNPZ0H2XpjugB33vNg&bvm=bv.144686652,d.ZGg
http://www.debrauw.com/wp-content/uploads/NEWS%20-%20PUBLICATIONS/Guide-to-Public-Takeovers-in-Europe-2013.pdf
http://www.debrauw.com/wp-content/uploads/NEWS%20-%20PUBLICATIONS/Guide-to-Public-Takeovers-in-Europe-2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0025
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqIXcuNrRAhVGXRQKHfnfBXcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jonesday.com%2FThe-European-Directive-on-Takeover-Bids-A-Comparison-with-US-Tender-Offer-Practices-08-25-2005%2F&usg=AFQjCNEzW6wdWV1Esk-jxnt3GqwevuZwGg&sig2=4wqObV3AIHyDhv7r0ETVYA&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqIXcuNrRAhVGXRQKHfnfBXcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jonesday.com%2FThe-European-Directive-on-Takeover-Bids-A-Comparison-with-US-Tender-Offer-Practices-08-25-2005%2F&usg=AFQjCNEzW6wdWV1Esk-jxnt3GqwevuZwGg&sig2=4wqObV3AIHyDhv7r0ETVYA&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqIXcuNrRAhVGXRQKHfnfBXcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jonesday.com%2FThe-European-Directive-on-Takeover-Bids-A-Comparison-with-US-Tender-Offer-Practices-08-25-2005%2F&usg=AFQjCNEzW6wdWV1Esk-jxnt3GqwevuZwGg&sig2=4wqObV3AIHyDhv7r0ETVYA&bvm=bv.144686652,d.ZGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqIXcuNrRAhVGXRQKHfnfBXcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jonesday.com%2FThe-European-Directive-on-Takeover-Bids-A-Comparison-with-US-Tender-Offer-Practices-08-25-2005%2F&usg=AFQjCNEzW6wdWV1Esk-jxnt3GqwevuZwGg&sig2=4wqObV3AIHyDhv7r0ETVYA&bvm=bv.144686652,d.ZGg
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