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القواعد املوحدة لالستحواذ يف األسواق املالية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

)اسرتشادية(

اعتمدت هذه القواعد من المجلس األعلى 
في دورته السادسة والثالثين )ديسمبر 2015م(

2016م
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أ ت / ت 
5 ق م 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية. قطاع الشؤون االقتصادية والتنموية.
القواعــد املوحــدة لألســتحواذ يف األســواق املاليــة بــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 
والثالثــن  السادســة  دورتــه  يف  األعلــى  اجمللــس  مــن  القواعــد  هــذه  اعتمــدت   : )اسرتشــادية( 

2015م(  )ديســمرب 
ــ الرياض : جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، األمانة العامة ، 2016.

24 ص ؛ 24 سم.
الرقم املوحد ملطبوعات اجمللس : 0543 ــ 093 / ح / ك / 2016

أســواق األســهم املاليــة / / االســتحواذ / / األســهم املاليــة / / الســندات املاليــة / / الســندات 
القابلــة للتــداول / / الشــفافية / / االدراج / / قواعــد االجــراءات / / القوانــن واالنظمــة املاليــة / 
/ التعــاون االقتصــادي / / التكامــل االقتصــادي / / دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة/.
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مقدمة :
حققــت مســرة جملــس التعــاون منــذ انطالقهــا يف مايــو 1981م العديــد مــن اإلجنــازات، 
وال ســيما يف اجملــال االقتصــادي بدايــة مــن قيــام منطقــة التجــارة احلــرة وانطــالق االحتــاد اجلمركــي 
وإعــالن الســوق اخلليجيــة املشــرتكة والســر قدمــاً يف االحتــاد النقــدي وقيــام اجمللــس النقــدي والبــدء 

يف تنفيــذ مهامــه متهيــداً لقيــام البنــك املركــزي وإطــالق العملــة املوحــدة.

 ومــن ضمــن األهــداف األساســية الــي نــص عليهــا النظــام األساســي للمجلــس يف مادتــه 
االقتصاديــة واملاليــة  الشــئون  ذلــك  مبــا يف  املياديــن  متماثلــة يف خمتلــف  انظمــة  الرابعــة، وضــع 

والطاقــة. واملواصــالت واالتصــاالت  التجاريــة واجلمــارك  والشــئون 

وتضمنــت االتفاقيــة االقتصاديــة بــن دول جملــس التعــاون الــي مت اعتمادهــا يف قمــة جملــس 
التعــاون يف دورتــه الثانيــة والعشــرون مبســقط يف 31 ديســمرب عــام 2001م، نصوصــاً جديــدة 
تعكــس مســتجدات العمــل املشــرتك، مثــل األحــكام املتعلقــة بالســوق اخلليجيــة املشــرتكة )املــادة 
الثالثــة(، والبيئــة االســتثمارية )املــادة اخلامســة(، حيــث قضــت املادتــن أن يعامــل مواطنــو دول 
اجمللــس الطبيعيــون واالعتباريــون يف أي دولــة مــن الــدول األعضــاء نفــس معاملــة مواطنيهــا دون 
تفريــق أو متييــز يف كافــة اجملــاالت االقتصاديــة )مبــا يف ذلــك تــداول وشــراء األســهم وتأســيس 
الشــركات(، وتكامــل األســواق املاليــة يف دول اجمللــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة املتعلقــة هبــا.

وســعياً لتحقيــق هــذا التكامــل مبــا يتفــق مــع متطلبــات الســوق اخلليجيــة املشــرتكة فقــد كلــف 
اجمللــس األعلــى يف دورتــه الثالثــن )الكويــت: ديســمرب 2009م(، اللجــان الوزاريــة املعنيــة بوضــع 

اآلليــات الالزمــة لتفعيــل االتفاقيــة االقتصاديــة هبــذا الشــأن.

وتســعى دول اجمللــس، ومــن خــالل مــا تقــوم بــه اللجنــة الوزاريــة لرؤســاء جمالــس إدارات 
اجلهــات املنظمــة لألســواق املاليــة بــدول اجمللــس لتحقيــق هــذا التكامــل مبــا يتفــق مــع متطلبــات 
الســوق اخلليجيــة املشــرتكة وُيّكــن مواطــي دول اجمللــس الطبيعيــن واالعتباريــن مــن االســتثمار 
والتــداول يف مجيــع األســواق املاليــة بــدول اجمللــس بيســر وســهولة، دون تفريــق أو متييــز يف املعاملــة، 
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وإلتاحــة الفرصــة هلــذه األســواق لتحقيــق مزيــد مــن التطــور وتقــدمي منتجــات جديــدة هلــا دور هــام 
يف تعزيــز مســرة النمــو االقتصــادي بــدول اجمللــس.

وقــد اعتمــد اجمللــس األعلــى يف دورتــه السادســة والثالثــن )ديســمرب2015م( القواعــد املوحــدة 
لالســتحواذ بــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، وقــرر العمــل هبــا بصفــة اسرتشــادية حلــن 
االنتهــاء مــن إعــداد منظومــة القواعــد واملبــادئ املوحــدة لتكامــل األســواق املاليــة بــدول اجمللــس 

بشــكل كامــل، والتأكــد مــن موائمتهــا وتوافقهــا مــع بعضهــا البعــض.

تشــمل هــذه القواعــد )28( مــادة تغطــي األحــكام العامــة ونطــاق التطبيــق، اإلفصــاح عــن عــرض 
الشــراء، األحــكام اخلاصــة بعــرض الشــراء االختيــاري، عــرض الشــراء املنافــس، وعــرض الشــراء 

اإلجبــاري، وغرهــا مــن املــواد. 

آملن أن حتقق قواعد االســتحواذ املوحدة يف األســواق املالية بدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة األهــداف املرجــوة مــن إقرارها. 

                                                           إدارة المال والنقد
                                                 قطاع الشئون االقتصادية والتنموية

                                       األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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مشروع القواعد املوحدة لالستحواذ يف األسواق املالية
 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل األول
التعريفات  
المادة )1(

يف تطبيــق أحــكام هــذه القواعــد يقصــد بالكلمــات و العبــارات اآلتيــة املعــاين املبينــة قريــن كل 
منهــا مــا مل يــدل ســياق النــص علــى خــالف ذلــك:

أي دولة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
اجلهة الي تتوىل مهام اإلشراف و الرقابة على األسواق املالية يف الدولة.  الجــهة الرقــابية:  

الســــــــــــــــــــــــــــــوق:  سوق تداول األوراق املالية املرخص له يف الدولة. 
الشـــــــــــــــــــــــــــــــركة:  شركة املسامهة العامة املدرجة لدى اجلهة الرقابية بالدولة.

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم:  يوم عمل.
السيطرة الفعلية:  القدرة على التأثر أو التحكم بشكل مباشر أو غر مباشر يف تعين أغلبية 
أعضــاء جملــس إدارة الشــركة أو القــرارات الصــادرة منــه أو مــن اجلمعيــات 

العامــة للشــركة املعنيــة.
الشــــــــــــــــــــــخص:   الشخص الطبيعي أو االعتباري.

العــرض املطــروح علــى مالكــي األوراق املاليــة حمــل العــرض ســواء كان مقابــل  عرض الشـــــــراء: 
أو عرضــاً  بــأوراق ماليــة أخــرى أو عرضــاً خمتلطــاً  نقــدي أو مبادلــة  شــراء 

أو اختياريــاً. حمتمــاًل، وســواء كان العــرض إجباريــاً 
األشــخاص الذيــن جيمــع بينهــم اتفــاق بغــرض االســتحواذ أو الســيطرة الفعليــة 
علــى إحــدى الشــركات ســواء كان هــذا االتفــاق مكتوبــاً أو غــر مكتــوب. 
الطبيعيــون  باالتفــاق األشــخاص  يتصرفــون  الذيــن  مــن األشــخاص  ويعــد 

األشخاص الذين 
يتصرفون باالتفاق:
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و أي مــن أقارهبــم )الــزوج أو الزوجــة واألب واألم واألبنــاء(، واألشــخاص 
االعتباريــة املكونــة مــن شــخصن أو أكثــر والــي تكــون غالبيــة أســهم أو 
حصــص إحــداه مملوكــة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر للطــرف اآلخــر أو 
يكــون مالكهــا شــخصاً واحــداً، كمــا يعــد مــن األشــخاص الذيــن يتصرفــون 
باالتفــاق األشــخاص اخلاضعــون للســيطرة الفعليــة مــن قبــل شــخص آخــر.

أي شــخص يقــدم استشــارات ماليــة أو قانونيــة أو حماســبية أو فنيــة تتعلــق 
بعــرض الشــراء ســواء لصــاحل مقــدم العــرض أو الشــركة املســتهدفة بالعــرض 
أو للمســامهن البائعــن أو ألى مــن األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق.

أي شــخص استشــاري متخصــص مل يقــدم استشــارات ماليــة أو قانونيــة أو 
حماســبية أو فنيــة تتعلــق بالعمليــات اخلاصــة بالشــركة املســتهدفة بالعــرض أو 
أســهم املبادلــة حبســب األحــوال خــالل أشــهر الســنة الســابقة علــى تقــدمي 
عرض الشــراء، وليس له أية مصلحة مشــرتكة أو متعارضة مع مقدم العرض 
أو الشــركة املســتهدفة بالعــرض أو املســامهن البائعــن أو أي مــن األشــخاص 

الذيــن يتصرفــون باالتفــاق.

الشركة املصدرة لألوراق املالية حمل عرض الشراء واملدرجة يف السوق.

مقدم العرض والشركة املستهدفة بالعرض واملستشارون املستقلون واملرتبطون 
واألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق ومديروهــم وأعضــاء جمالــس إداراهتــم 

حبســب األحوال.
1- شراء األسهم. العمــــــــــــــــليات: 

2- ترتيــب أيــة حقــوق علــى األســهم مبــا يف ذلــك عمليــات خيــار الشــراء 
والبيــع، وإجــراء أيــة تعديــالت عليهــا.

المستشارون 
المرتبطون:

المستشارون 
المستقلون:

الشركة المستهدفة 
بالعرض:

األشخاص المعنيون 
بالعرض:
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3- االكتتاب أو التنازل عن حق االكتتاب يف أية أسهم.
نســبة ملكيــة  أو ختفيــض  زيــادة  تــؤدى إىل  قــد  أخــرى  أيــة عمليــات   -4

بالعــرض. املســتهدفة  الشــركة  يف  األســهم 

تنــازل مالكــي أســهم إحــدى الشــركات املســتهدفة بالعــرض مقابــل حصوهلــم  مبادلة األسهم: 
علــى أســهم يف شــركة أو أكثــر يتلكهــا مقــدم العــرض أو أي مــن األشــخاص 
الذيــن يتصرفــون باالتفــاق ســواء كان ذلــك بطريــق التبــادل املباشــر لألســهم 

أو بطريــق زيــادة رأس املــال يف الشــركة أو الشــركات مقدمــة عــرض الشــراء.

معــادل املبادلــة الــذى يتــم اســتخدامه عنــد مبادلــة أســهم بــن شــركتن أو  معادل المبادلة: 
للتقييــم اخلــاص بــكل شــركة يف تاريــخ حمــدد. أكثــر وفقــاً 

:  أي حــدث طــارئ غــر متوقــع ينشــأ بعــد تقــدمي عــرض الشــراء يؤثــر ســلبياً علــى 
الشــركة املســتهدفة بالعرض أو نشــاطها أو على قيمة أســهمها.

فيما يتعلق بتعريف االســتقاللية، تشــمل مصلحة جوهرية على ســبيل املثال  مصلحة جوهرية: 
ال احلصــر، اآليت:

إذا كان الشــخص املعي مســامهاً كبراً يف الشــركة أو أي شــركة تابعة هلا   -1
أو العكــس.

إذا كان للشــخص املعــي أي مصلحــة مباشــرة أو غــر مباشــرة تعــادل   -2
مــا نســبته )30%( أو أكثــر مــن أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركة أو أي 

شــركة تابعــة هلــا.
إذا كان للشــخص املعــي عالقــة عمــل مــع الشــركة أو أي شــركة تابعــة   -3
هلــا أو مصلحــة ماليــة يف أي منهمــا، قــد تؤثــر يف أداء املستشــار لعملــه 

الــذي عــن مــن أجلــه.
كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقاً ألحكام هذه القواعد. مقـــــــــدم العـــــــــــــرض: 

حدث جوهري ضار
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الفصل الثاني
األحكام العامة و نطاق التطبيق

المادة )2(
تســري أحــكام هــذه  القواعــد علــى عــروض شــراء األســهم املصــدرة مــن الشــركات املســامهة 
العامــة املدرجــة يف الســوق والــي تتــم داخــل الدولــة، والــي تســتهدف متلــك النســبة احملــددة لــدى 
اجلهــة الرقابيــة مــن رأمســال الشــركة املســتهدفة بالعــرض، يســري فيمــا مل يــرد بــه نــص خــاص يف 

هــذه القواعــد القوانــن والنظــم املعمــول هبــا يف كل دولــة.

المادة )3(
هتدف هذه القواعد إىل:

إرســاء مبــدأ الشــفافية الكاملــة مبــا يتفــق مــع أحــكام القوانــن واللوائــح الســارية، وأفضــل   .1
الشــأن. هــذا  العامليــة يف  املمارســات 

علــى  بالعــرض  املعنيــون  الشــراء واألشــخاص  عــرض  املاليــة حمــل  األوراق  مالكــي  حصــول   .2
املعلومــات الكافيــة والفرصــة املناســبة والتوقيــت املالئــم لتقييــم عــرض الشــراء واختــاذ القــرار 

االســتثماري بنــاء علــى ذلــك.
مراعــاة املســاواة وتكافــؤ الفــرص فيمــا بــن مالكــي األوراق املاليــة حمــل عــرض الشــراء، وكذلــك   .3

فيمــا بــن األشــخاص املعنيــون بالعــرض.
حظــر التالعــب يف أســعار أســهم الشــركة املســتهدفة بالعــرض، وتــاليف اضطــراب األســعار،   .4

وتعــارض املصــاحل واســتغالل املعلومــات الداخليــة.
مراعاة مصاحل الشركة املستهدفة بالعرض، وعدم املساس بأعماهلا.  .5

محاية حقوق صغار املسامهن.  .6
وللجهــة الرقابيــة االســتناد إىل حتقــق هــذه األهــداف مــن عدمــه عنــد البــت يف أي مــن اإلجــراءات 

املنصــوص عليهــا يف هــذه الالئحــة.
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المادة )4(

ا. جيــوز للجهــة الرقابيــة أن تســتثىن احلــاالت اآلتيــة مــن أحــكام هــذه القواعــد بنــاء علــى طلــب 
يقدمــه الشــخص الــذي يرغــب يف الشــراء:

شراء األسهم من قبل احلكومة أو من مستثمر اسرتاتيجي.   .1
التنــازل عــن األســهم فيمــا بــن األصــول والفــروع مــن األشــخاص الطبيعيــن حــى درجــة   .2

القرابــة الثانيــة وفيمــا بينهــم وبــن الشــركات واملؤسســات الــي يتلكوهنــا بالكامــل.
حتويل األسهم املرتتبة على املراث والوصية واهلبة.  .3

األسهم املكتتب هبا من خالل إصدار عام أو حق أفضلية.  .4
شراء األسهم إنفاذا لضمان أو كفالة.  .5

زيادة حصة املساهم يف الشركة بسبب إعادة جدولة القروض املرتتبة عليها.  .6
ممارسة خيار التحويل من سندات إىل أسهم.  .7

متلك األسهم وفقاً التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب .  .8
التنــازل عــن األســهم فيمــا بــن الشــركة القابضــة وشــركاهتا التابعــة  أو فيمــا بــن الشــركات   .9

التابعــة.
10. الســيطرة علــى شــركات املســامهة العامــة املتعثــرة الــي خســرت أكثــر مــن ثالثــة أربــاع 

رأمساهلــا. 
11. األسهم اململوكة عند بدء العمل هبذه  القواعد .

ب. حيــق للجهــة الرقابيــة إعفــاء أي شــخص خاضــع هلــذه الالئحــة مــن تطبيــق أي مــن أحكامهــا 
كليــاً أو جزئيــا ً، بنــاء علــى طلــب تتلقــاه منــه أو مببــادرة منهــا بنــاًء علــى مــا تقتضيــه متطلبــات 

ســالمة الســوق ومحاية املســتثمرين.
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المادة )5(

جيب على األشخاص املعنين بالعرض االلتزام مبا يلي:
1. مبــادئ املنافســة وحريــة تقــدمي العــروض واملزايــدة عليهــا، ومراعــاة املســاواة يف معاملــة مالكــي 

األوراق املاليــة حمــل عــرض الشــراء.
مجيــع القوانــن واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة وبــأي شــروط إضافيــة يعمــل هبــا   .2

يف اجلهــة الرقابيــة.
علــى جملــس إدارة الشــركة املســتهدفة بالعــرض مراعــاة حتقيــق مصلحــة الشــركة، واالمتنــاع عــن   .3
أي عمل من شــأنه أن يقيد أو حيول بن مالكي األوراق املالية حمل عرض الشــراء وتقييمها 

وفقــاً ألســس التقييــم الســليمة.
ــاً مــن ضمــن  ــاً ومالي جيــب علــى مقــدم العــرض والشــركة املســتهدفة أن يعــن مستشــاراً قانوني  .4

الشــركات املرخصــة مــن اجلهــة الرقابيــة بتقــدمي االستشــارات املاليــة.
ال جيــوز لعضــو جملــس إدارة الشــركة املســتهدفة بالعــرض التصويــت علــى أي قــرار يتعلــق   .5
بالعرض إذا كانت له أو ألي من أقاربه حى الدرجة الثانية مصلحة مباشــرة أو غر مباشــرة 

مــن تنفيــذ العــرض.
جيب أن يستهدف عرض الشراء اإلجباري مجيع األسهم الي ال يلكها من الفئة نفسها.  .6

اذا كان عــرض الشــراء اإلجبــاري بطريــق املبادلــة أو عرضــاً خمتلطــاً وجــب أن يتضمــن اخليــار   .7
ملالكــي األوراق املاليــة حمــل العــرض يف املبادلــة أو احلصــول علــى الثمــن نقــداً.

جيــب أن يكــون عــرض الشــراء اإلجبــاري غــر معلــق علــى شــرط عــدا احلــاالت املنصــوص   .8
عليهــا يف هــذه القواعــد.
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الفصل الثالث
اإلفصاح عن عرض الشراء 

المادة )6(

مــع عــدم اإلخــالل بقواعــد اإلفصــاح الواجبــة قانونــاً جيــب علــى األشــخاص املعنيــون بالعــرض   .1 
عــدم إفشــاء أيــة معلومــات ســرية مرتبطــة بعــرض شــراء حمتمــل، وعلــى هــؤالء األشــخاص بــذل 
عنايــة الرجــل احلريــص يف احملافظــة علــى املعلومــات الســرية مبــا يف ذلــك الســعر احملتمــل لعــرض 

الشــراء، واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملنــع تســريب أيــة معلومــات بشــأن العــرض احملتمــل.
علــى املستشــارين املرتبطــن إحاطــة عمالئهــم بالطبيعــة الســرية للمعلومــات املتعلقــة بعــرض   .2
شــراء حمتمــل، وضــرورة احملافظــة علــى ســرية هــذه املعلومــات، والنــص علــى ذلــك يف أيــة 

اتفاقــات أو عقــود تــربم بينهــم وبــن عمالئهــم. 
يكــون  اإلفصــاح للجمهــور عــن أي عــرض شــراء حمتمــل وفــق األحــكام الــواردة يف هــذه   .3

القواعــد. 
ال جيوز ملقدم العرض أو للشــركة املســتهدفة بالعرض أو املستشــارين تقدمي معلومات لبعض   .4
املســامهن دون إتاحتها جلميع املســامهن اآلخرين خالل فرتة العرض أو أثناء الدراســة. وال 
ينطبــق هــذا املبــدأ عنــد تقــدمي معلومــات بشــكل ســري مــن قبــل الشــركة املســتهدفة بالعــرض 

إىل عــارض حمتمــل حســن النيــة أو العكــس.
ال جيــوز ملقــدم العــرض اإلعــالن عــن العــرض إال بعــد اختــاذ التدابــر الضروريــة والتأكــد مــن   .5

قدرتــه علــى االســتمرار يف تنفيــذ العــرض. 
جيــب أن تكــون مجيــع البيانــات الصــادرة مــن األطــراف املعنيــن بالعــرض صحيحــة ووافيــة   .6

وغــر مضللــة للســوق أو املســامهن.
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المادة )7(
مــع مراعــاة قواعــد االفصــاح علــى الشــركة املســتهدفة بالعــرض اإلفصــاح الفــوري عــن العــرض إىل 

اجلهــة الرقابيــة و/ أو الســوق يف احلــاالت اآلتيــة:

استالمها إخطاراً كتابياً من راغب الشراء بنيته يف تقدمي عرض شراء.  .1
التوقيــع علــى مذكــرة أو اتفــاق إلجــراء فحــص عليهــا أو أيــة اتفاقــات أخــرى ملزمــة أو غــر   .2

ملزمــة أو مســتندات مماثلــة أو مفاوضــات جديــة بشــأن عــرض الشــراء احملتمــل. 
حــدوث تأثــر ملمــوس يف التــداول أو أســعار أســهم الشــركة املعنيــة نتيجــة انتشــار معلومــات   .3

أو توقعــات بتقــدمي عــرض شــراء حمتمــل.
4. يف حال طلبت اجلهة الرقابية و/ أو السوق ذلك.

المادة )8(
علــى راغــب الشــراء احملتمــل يف حــال إفصاحــه عــن نيتــه يف تقــدمي عــرض الشــراء أن يتقــدم 

بــه إىل  اجلهــة الرقابيــة خــالل املــدة الــي حتددهــا مــن تاريــخ اإلفصــاح.

املســتهدفة، وإذا  الشــركة  أو  العارضــة  بالشــركة  واإلفصــاح عــن أي حصــة يســيطر عليهــا 
تقاعــس عــن تقــدمي عــرض الشــراء خــالل هــذه املــدة أو أفصــح عــن تراجعــه عــن تقــدمي عــرض 
الشــراء حيظر عليه أن يتقدم بأي عرض للشــراء على الشــركة املعنية خالل األشــهر الســتة التالية 
النتهــاء هــذه املــدة. كمــا حيظــر عليــه القيــام بأيــة عمليــات شــراء خــالل املــدة املذكــورة يكــون مــن 

شــأهنا تطبيــق أحــكام عــرض الشــراء اإلجبــاري.
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الفصل  الرابع
األحكام الخاصة بعرض الشراء اإلختياري

المادة )9(
يــودع مشــروع عــرض الشــراء لــدى اجلهــة الرقابيــة مبقتضــى طلــب موجــه إليهــا بواســطة مقــدم 
العــرض أو واحــد أو أكثــر مــن املستشــارين املرتبطــن املعتمديــن لــدى اجلهــة الرقابيــة نيابــة عــن 

مقــدم العــرض. 
وجيب أن يتضمن طلب املوافقة على مشروع عرض الشراء البيانات اآلتية:

أهداف مقدم العرض.  .1
2.  عدد ومواصفات األوراق املالية الي يتلكها مقدم العرض منفرداً أو جمتمعاً مع األشخاص 

الذين يتصرفون باالتفاق يف الشركة املستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.
3.  سعر الشراء أو معادل املبادلة، واألحكام الرئيسة لعرض الشراء.

ضمــان بنكــي مــن أحــد البنــوك العاملــة يف دولــة الشــركة املســتهدفة بالعــرض يفيــد توافــر املــوارد   .4
املاليــة الالزمــة لتمويــل عــرض الشــراء، ويف حالــة عــرض الشــراء بطريــق املبادلــة فيجــب تقــدمي 

تعهــد مــن أمــن احلفــظ حبيازتــه ألســهم املبادلــة وجتميدهــا طــوال مــدة عــرض الشــراء. 
5.  دراســة تقييــم ألســهم الشــركات املعنيــة يف حــاالت عــرض الشــراء بطريــق املبادلــة أو مــن 

خــالل عــرض خمتلــط. وجيــب أن تشــتمل الدراســة علــى بيــاٍن واٍف ألســهم املبادلــة.
6.  تقدمي رأي مستشار مايل مستقل حول العرض.

مشــروع مســتند العــرض معــد مبعرفــة مقــدم العــرض ومعتمــد مــن مستشــاريه املــايل والقانــوين.   .7
وجيــب أن يتضمــن املشــروع كافــة البيانــات الــي متكــن مالكــي األوراق املاليــة حمــل عــرض 
الشــراء مــن تكويــن الــرأي، واختــاذ القــرار املناســب، وجيــب أن حيتــوى مشــروع مســتند العــرض 

علــى وجــه اخلصــوص علــى البيانــات اآلتيــة: 
أ. التعريــف مبقــدم العــرض واألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق بــه وكذلــك املستشــارين 
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املرتبطن، وبيان باملديرين أو أعضاء جملس اإلدارة مع إيضاح استقالليتهم من عدمها، 
ومــا اذا كان العضــو تنفيــذي أو غــر تنفيــذي حبســب األحــوال. 

ب.  مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية. 
التوجهــات العامــة ملقــدم العــرض خــالل االثــي عشــر شــهراً التاليــة إلمتــام جنــاح عــرض  ج. 
الشــراء خبصوص نشــاط الشــركة، والرغبة يف قيد أو اســتمرار قيد األوراق املالية بالســوق 

مــن عدمــه. 
د.  ســعر الشــراء أو معــادل املبادلــة، وجيــب أن يتضمــن مســتند العــرض يف حالــة عــرض 
الشــراء بطريق املبادلة أو من خالل عرض خمتلط بياناً وافياً بأســس تقدير ســعر الشــراء، 

وتقييــم ســعر الســهم. 
ه.  عــدد األوراق املاليــة الــي يلتــزم مقــدم العــرض بشــرائها كحــد أقصــى يف غــر حــاالت 

الشــراء اإلجبــاري.  عــرض 
و.  عــدد األوراق املاليــة الــي يتلكهــا مقــدم العــرض بصفــة مباشــرة أو غــر مباشــرة يف رأس 

مــال الشــركة املســتهدفة بالعــرض. 
ز.  االتفاقيــات املتعلقــة بعــرض الشــراء والــي يكــون مقدمــه طرفــاً فيهــا أو علــى علــم هبــا، و 

وصــف لألشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معهــم. 
ح.  بيــان مــا إذا كان ضمــان أو ســداد متويــل عمليــات الشــراء يعتمــد بــأي صــورة مــن الصــور 
علــى املــوارد املاليــة للشــركة املســتهدفة بعــرض الشــراء، وآثــار هيــكل التمويــل علــى أصــول 

وأنشــطة الشــركة املذكــورة. 
أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها اجلهة الرقابية. ط. 

ويكــون مقــدم العــرض ضامنــاً لصحــة البيانــات الــواردة مبشــروعي عــرض الشــراء ومســتند 
العــرض. كمــا يلتــزم املستشــارون املرتبطــون ممــن قامــوا بإيــداع مشــروعي عــرض الشــراء ومســتند 
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العــرض نيابــة عــن مقــدم العــرض أو شــاركوا يف إعدادمهــا واعتمادمهــا التحقــق مــن صحــة البيانــات 
الــواردة هبمــا مبــا يف ذلــك صحــة البيانــات املتعلقــة بتقديــر ســعر عــرض الشــراء أو معــادل املبادلــة 

حبســب األحــوال.
المادة )10(

للجهــة الرقابيــة بعــد اســتيفاء كافــة املتطلبــات اخلاصــة بإيــداع مشــروع عــرض الشــراء ومشــروع 
مســتند العــرض بإخطــار الســوق باألحــكام اجلوهريــة الــواردة هبمــا، وتقــوم الســوق بنشــر هــذه 
إيــداع مشــروع عــرض الشــراء  الرقابيــة مبجــرد  فــور تلقيهــا، وللجهــة  املعلومــات علــى مواقعهــا 
إيقــاف التــداول علــى أســهم الشــركة املســتهدفة بالعــرض و علــى أســهم الشــركات األخــرى املعنيــة 

بالعــرض.
المادة )11(

جيــب علــى اجلهــة الرقابيــة أن تعلــن اعتمــاد مشــروع العــرض مــن عدمــه خــالل املــدة الــي 
حتددهــا، وللجهــة الرقابيــة خــالل هــذه املــدة، طلــب مــا تــراه ضروريــاً مــن إيضاحــات أو ضمانــات 
أو معلومــات إضافيــة تكــون الزمــة ملراجعــة مشــروع عــرض الشــراء أو مســتند العــرض، وحتتســب 
مــدة جديــدة مســاوية للمــدة احملــددة مــن اجلهــة الرقابيــة تبــدأ مــن تاريــخ اســتالم اجلهــة الرقابيــة هلــذه 

اإليضاحــات أو الضمانــات أو املعلومــات.

المادة )12 (
علــى الشــركة املســتهدفة بالعــرض أن تقــوم بإصــدار بيــان توضــح فيــه رأى جملــس إدارهتــا يف 
مــدى جــدوى العــرض ونتائجــه وأمهيتــه للشــركة ومســامهيها والعاملــن فيهــا، وذلــك فــور نشــر 
املعلومــات اجلوهريــة اخلاصــة بعــرض الشــراء، ومبــا ال يتجــاوز مخســة عشــر يومــاً مــن ذلــك التاريــخ.

و للجهــة الرقابيــة أن تلــزم الشــركة باإلفصــاح عــن هــذا التقريــر خــالل املــدة الــي حتددهــا اجلهــة 
الرقابيــة ومبــا ال جيــاوز مخســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ نشــر املعلومــات اجلوهريــة اخلاصــة بعــرض 

الشــراء، وقبــل انتهــاء فــرتة ســريانه مبــا ال يقــل عــن مخســة أيــام، وذلــك يف األحــوال  اآلتيــة: 
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إذا كان مقــدم العــرض أو األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــه يلكــون 20 % أو   .1
أكثــر مــن أســهم الشــركة املســتهدفة بالعــرض. 

العليــا بالشــركة  أفــراد اإلدارة  العــرض مــن أعضــاء جملــس اإلدارة أو أحــد  إذا كان مقــدم   .2
بالعــرض. املســتهدفة 

إذا كان مثن الشراء املعروض مبادلة أسهم أو كان العرض خمتلطاً.   .3
األحــوال األخــرى الــي تــرى اجلهــة الرقابيــة فيهــا ضــرورة لتقــدمي رأي مســتقل حلمايــة املســامهن   .4

ومصــاحل الســوق، واســتقراره.
المادة )13(

يف حالــة اعتمــاد اجلهــة الرقابيــة ملشــروعي العــرض ومذكــرة املعلومــات، تنشــر قرارهــا باالعتمــاد 
لــدى الســوق وحتــدد تاريــخ بــدء إعــادة التعامــل علــى األوراق املاليــة املســتهدفة بالعــرض إذا كانــت 

اجلهــة الرقابيــة قــد أصــدرت قــراراً بإيقــاف هــذا التــداول عنــد إيــداع مشــروع عــرض الشــراء.
وعلــى مقــدم العــرض إخطــار الشــركة املســتهدفة بالعــرض مبشــروعي عــرض الشــراء ومســتند 

العــرض فــور اعتمادمهــا مــن اجلهــة الرقابيــة.
المادة )14(

علــى مقــدم العــرض نشــر إعــالن عــرض الشــراء خــالل يومــن مــن تاريــخ اعتمــاده مــن اجلهــة 
الرقابيــة يف جريدتــن يوميتــن حمليتــن واســعي االنتشــار إحدامهــا علــى األقــل باللغــة العربيــة، 

وكذلــك عــرب موقــع الســوق.
يبــدأ احتســاب مــدة ســريان عــرض الشــراء مــن تاريــخ اليــوم التــايل للنشــر، وال جيــوز أن تقــل 

هــذه املــدة عــن عشــرة أيــام وال تزيــد علــى ثالثــن يومــاً.

المادة )15(
جيــب علــى األشــخاص املعنيــون بالعــرض بــذل العنايــة الالزمــة عنــد اإلفصــاح عــن املعلومــات 
املتعلقــة بعــرض الشــراء خــالل فــرتة ســريانه، وجيــب أن يقتصــر مــا يتــم نشــره مــن معلومــات خــالل 
هــذه الفــرتة مــن قبــل هــؤالء األشــخاص علــى العناصــر الــواردة باإلعالنــات الواجبــة وفقــاً هلــذا 
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الفصــل ومبســتندات العــرض املقدمــة مــن مقــدم العــرض. كمــا جيــب إخطــار اجلهــة الرقابيــة بأيــة 
معلومــات أو بيانــات مرتبطــة بعــرض الشــراء قبــل إعالهنــا أو نشــرها العتمادهــا.

المادة )16(
جيــب علــى جملــس إدارة الشــركة املســتهدفة بالعــرض ومديريهــا مــن تاريــخ نشــر قــرار اجلهــة 
الرقابيــة باعتمــاد مشــروعي عــرض الشــراء ومســتند العــرض بالســوق وحــى تاريــخ إعــالن نتيجــة 
عــرض الشــراء عــدم القيــام بــأي إجــراء أو تصــرف يعــد حدثــاً جوهريــاً ضــاراً، وعلــى جملــس اإلدارة 
ومديــري الشــركة املســتهدفة بالعــرض االمتنــاع علــى وجــه اخلصــوص عــن القيــام بــأي  مــن اآليت: 
اختــاذ قــرار بزيــادة رأس املــال أو إصــدار ســندات قابلــة للتحويــل إىل أســهم إذا كان مــن شــأن   .1
هــذه الزيــادة جعــل االســتحواذ مرهقــاً أو مســتحياًل، وذلــك مــا مل يكــن قــرار الزيــادة قــد مت 
اختــاذه قبــل مضــى ثالثــن يومــاً علــى األقــل مــن تاريــخ نشــر قــرار اجلهــة الرقابيــة باعتمــاد 

مشــروعي عــرض الشــراء ومســتند العــرض.
القيــام  بأعمــال أو تصرفــات يكــون مــن شــأهنا املســاس بشــكل جوهــري بأصــول الشــركة   .2
أو زيــادة التزاماهتــا املاليــة أو إعاقــة تطويــر نشــاط الشــركة مســتقباًل، وذلــك كلــه مــا مل تكــن 
هــذه األعمــال أو التصرفــات قــد متــت يف إطــار األعمــال املعتــادة ملباشــرة نشــاط الشــركة، ويف 
تاريــخ ســابق علــى قــرار اجلهــة الرقابيــة باعتمــاد مشــروعي عــرض الشــراء ومذكــرة املعلومــات.

المادة )17(
مــع عــدم اإلخــالل بــأي مــن أحــكام املــواد الســابقة جيــوز ملقــدم العــرض – بعــد احلصــول 
علــى موافقــة اجلهــة الرقابيــة – تعديــل شــروط إعــالن عــرض الشــراء وذلــك قبــل مخســة أيــام علــى 
تاريــخ انتهــاء فــرتة ســريان العــرض األصلــي، علــى أن يتبــع يف ذلــك اإلجــراءات املقــررة إلعــالن 
العــرض األصلــي، ويشــرتط لقبــول التعديــل أن يكــون التعديــل لصــاحل مالكــي األوراق املاليــة 
املســتهدفة بعــرض الشــراء، وال يرتتــب علــى نشــر التعديــل مــد أجــل ســريان العــرض مــا مل تقــرر 
اجلهــة الرقابيــة خــالف ذلــك وفقــاً للمــربرات الــي تراهــا ضروريــة حلمايــة مصــاحل مالكــي األوراق 
املاليــة حمــل عــرض الشــراء واســتقرار الســوق، وال جيــوز أن تقــل مــدة ســريان عــرض الشــراء بعــد 
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نشــر التعديــل عــن عشــرة ايــام. 
وجيــوز ملالكــي األوراق املاليــة حمــل العــرض األصلــي –يف حالــة عــدم موافقتهــم علــى التعديــل 

– ســحب أوامــر البيــع قبــل انتهــاء فــرتة ســريان عــرض الشــراء.

المادة )18(
ال جيــوز ملقــدم العــرض ســحب عــرض الشــراء أو العــدول عنــه أثنــاء فــرتة ســريانه إال يف حالــة   -1

حتقــق حــدث جوهــري ضــار، وبعــد موافقــة اجلهــة الرقابيــة. 
ال جيــوز ملقــدم العــرض أن يتقــدم بعــرض شــراء جديــد إال بعــد مضــى ســتة أشــهر علــى تاريــخ   -2
الســحب أو العــدول، ومتتــد هــذه املــدة إىل اثــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ الســحب أو العــدول 
يف حالــة عــرض الشــراء اإلجبــاري مــا مل تصــرح لــه اجلهــة الرقابيــة بتقــدمي عــرض جديــد خــالل 

مــدة احلظــر ألســباب جديــة تقدرهــا.

المادة )19(
علــى مالكــي األوراق املاليــة حمــل عــرض الشــراء الراغبــن يف التصــرف هبــا إصــدار أوامــر لبيعهــا 
إىل إحــدى شــركات خدمــات يف األوراق املاليــة خــالل فــرتة ســريان عــرض الشــراء، وعلــى هــذه 

الشــركات إدراج هــذه األوامــر بنظــام التــداول بالســوق وفقــاً للقواعــد املنظمــة لذلــك. 
وملالكــي األوراق املاليــة الذيــن اســتجابوا لعــرض الشــراء أن يعدلــوا عــن قبوهلــم طــوال فــرتة 

ســريانه. 
وإذا جتاوزت األســهم املعروضة للبيع عدد األســهم املطلوب شــراؤها يف غر حاالت عرض 
الشــراء اإلجبــاري، وجــب علــى مقــدم العــرض أن يقــوم بالشــراء مــن مجيــع مالكــي األســهم الذيــن 
اســتجابوا لعرضــه بنســبة مــا عرضــه كل منهــم إىل جممــوع األســهم املطلــوب شــراؤها مــع جــرب 

الكســور لصــاحل صغــار املســامهن. 
وجيب إعالن نتيجة عرض الشراء لدى السوق فور انتهاء فرتة سريانه. 

وعلــى مقــدم العــرض أو مــن ينــوب عنــه تنفيــذ عمليــات الشــراء خــالل مخســة أيــام علــى األكثــر 
مــن تاريــخ اإلعــالن عــن نتيجــة عــرض الشــراء.
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الفصل الخامس
عرض الشراء المنافس

المادة )20(
جيــوز قبــل مخســة أيــام علــى األقــل قبــل انتهــاء فــرتة ســريان عــرض الشــراء األصلــي، تقــدمي   -1
مشــروع عرض شــراء منافس. ويشــرتط لقبول إيداع مشــروع العرض املنافس أن يكون ســعر 
عــرض الشــراء نقديــاً، وأعلــى مــن ســعر عــرض الشــراء األصلــي أو املنافــس الســابق حبســب 

األحــوال. 
وللجهــة الرقابيــة قبــول مشــروع العــرض املنافــس ولــو مل يتضمــن ســعراً أعلــى إذا تضمــن   -2
الشــراء.  املاليــة حمــل عــرض  الشــروط املقرتحــة ملصلحــة مالكــي األوراق  تعديــالً جوهريــاً يف 
جيــب مراعــاة أحــكام املــواد ) مــن 9 إىل 14 ( يف هــذه القواعــد عنــد النظــر يف قبــول مشــروع   -3

العــرض املنافــس مــن قبــل اجلهــة الرقابيــة.

المادة )21(
جيــوز للجهــة الرقابيــة يف حالــة قبــول مشــروع العــرض املنافــس، مــد أجــل العــرض األصلــي 
للمــدة الــي حتددهــا. وإذا جتــاوزت فــرتة ســريان عــرض الشــراء املنافــس احملتســبة منــذ بدايــة فــرتة 
ســريان العــرض األول ســتن يومــاً، جــاز للجهــة الرقابيــة أن تشــرتط حــداً أقصــى بواقــع مخســة أيــام 
أخــرى إلهنــاء العــروض، يتــم بعدهــا تقــدمي العــروض النهائيــة مــن قبــل مجيــع مقدمــي العــروض وفقــاً 
لنظــام املظاريــف املغلقــة وطبقــاً للمعايــر املعلنــة مــن قبــل اجلهــة الرقابيــة وحتــت إشــرافها الكامــل 
واملباشــر. وتقتصــر املفاضلــة وفقــاً لنظــام املظاريــف املغلقــة علــى ســعر عــرض الشــراء. وترخــص 
اجلهــة الرقابيــة ملقــدم العــرض األعلــى ســعراً بنشــره علــى أال تتجــاوز فــرتة ســريان هــذا العــرض 

مخســة أيــام.
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الفصل السادس
عرض الشراء اإلجباري

المادة )22(
جيب على كل شخص استحوذ أو يرغب يف االستحواذ – مبفرده أو من خالل األشخاص   -1
الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــه – علــى أكثــر مــن 30% مــن رأس املــال املدفــوع أو حقــوق 
التصويــت يف الشــركة املســتهدفة بالعــرض أن يقــوم بإخطــار اجلهــة الرقابيــة، وتقــدمي مشــروع 
عــرض لشــراء مجيــع األوراق املاليــة الــي تشــكل جــزءاً مــن رأس املــال أو حقــوق التصويــت 

والســندات الــي ختــول حائزهــا احلــق يف متلــك جــزء منــه. 
ومــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )9( مــن هــذه القواعــد ، جيــب تقــدمي عــرض الشــراء   -2
اإلجبــاري خــالل ثالثــن يومــاً علــى األكثــر مــن تاريــخ االســتحواذ علــى النســبة املذكــورة.

المادة )23(
ال جيوز أن يقـــــل ســعر عرض الشــراء اإلجباري عن أعلى ســعر دفعه مقدم العرض أو أحد 
األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــه يف عــرض شــراء ســابق خــالل املــدة الــي حتــدده اجلهــة 

الرقابيــة علــى تقــدمي عــرض الشــراء املعــىن.
وجيــب أن يكــون عــرض الشــراء اإلجبــاري هنائيــاً، ومــع ذلــك جيــوز للجهــة الرقابيــة مــى 
وجــدت أســباباً جديــة أن توافــق علــى أن يكــون إمتــام عــرض الشــراء اإلجبــاري معلقــاً علــى شــرط 
متلــك 75 % مــن رأس املــال أو حقــوق التصويــت يف حــاالت االســتحواذ بقصــد االندمــاج. ويف 
حــال تضمــن عــرض الشــراء هــذا الشــرط، فإنــه حيظــر علــى مقــدم العــرض إمتــام عمليــات الشــراء 
إذا اخنفضــت النســبة املطروحــة للبيــع مــن مالكــي األوراق املاليــة حمــل عــرض الشــراء عــن تلــك 
املشــرتطة فيــه إال إذا حصــل علــى إذن مســبق مــن اجلهــة الرقابيــة. وال جيــوز ملقــدم العــرض اشــرتاط 
نســب أخــرى كحــٍد أدىن لقبــول إمتــام عمليــات الشــراء خبــالف النســب واحلــاالت املشــار إليهــا 

يف هــذه الفقــرة.
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المادة )24(
يف حالــة تقــدمي عــرض شــراء إجبــاري طبقــاً ألحــكام هــذا الفصــل، فإنــه حيظــر علــى مقدمــه 
تقــدمي عــرض شــراء آخــر خــالل األشــهر الســتة التاليــة لتقــدمي العــرض األصلــي، ومــع ذلــك جيــوز 
للجهــة الرقابيــة مــى وجــدت أســباباً جديــة تقدرهــا أن توافــق علــى قيــام مقــدم عــرض الشــراء 

اإلجبــاري بتقــدمي عــرض شــراء جديــد خــالل مــدة احلظــر املذكــورة.

المادة )25(
جيــوز للجهــة الرقابيــة أن تســتثىن احلــاالت اآلتيــة مــن اخلضــوع لاللتــزام بتقــدمي عــرض شــراء 

إجبــاري: 
التنــازل عــن األســهم فيمــا بــن األصــول والفــروع مــن األشــخاص الطبيعيــن حــى الدرجــة   .1

األوىل. 
حاالت املراث والوصية واهلبة.   .2

تنفيذ عمليات االندماج وفقاً ألحكام القانون.   .3
بيع أحد البنوك لألوراق املالية املرهونة له وفاًء ملستحقات البنك.  .4

إعادة هيكلة رأس املال فيما بن جمموعة الشركات املرتبطة.   .5
إذا مت االستحواذ من قبل إحدى املؤسسات املالية املرخص هلا يف تغطية االكتتاب.  .6

احلــاالت األخــرى الــي توافــق عليهــا اجلهــة الرقابيــة وفقــاً للضوابــط الــي تضعهــا، مــع مراعــاة   .7
حقــوق األقليــة.

المادة )26(
إذا اســتحوذ مســاهم منفــرداً أو مــن خــالل األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق علــى 
90% أو أكثــر مــن رأس املــال وحقــوق التصويــت يف الشــركة املســتهدفة بالعــرض، جــاز ألي مــن 
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املســامهن اآلخريــن احلائزيــن علــى 3% علــى األقــل مــن رأس املــال أن يطلبــوا مــن اجلهــة الرقابيــة 
خــالل اإلثــي عشــر شــهراً التاليــة الســتحواذ األغلبيــة علــى النســبة املشــار إليهــا إخطــار األغلبيــة 

بتقــدمي عــرض لشــراء حصــص األقليــة. 
وتعلــن اجلهــة الرقابيــة قرارهــا، بعــد إجــراء التدقيقــات واملراجعــات الالزمــة، يف ضــوء ظــروف 

الســوق، واملعلومــات الــواردة بالطلــب. 
وإذا قبلــت اجلهــة الرقابيــة الطلــب، فإهنــا تقــوم بإعالنــه إىل املســاهم أو املســامهن احلائزيــن 
لألغلبيــة، الذيــن يلتزمــون عندئــذ بتقــدمي مشــروع عــرض الشــراء خــالل املــدة الــي حتددهــا اجلهــة 

الرقابيــة وفقــاً ألحــكام هــذا الفصــل. 
وعلــى كل شــخص أو جمموعــة مــن األشــخاص ممــن يســيطرون علــى الشــركة املســتهدفة 

بالعــرض ســيطرة فعليــة إخطــار اجلهــة الرقابيــة مســبقاً يف احلــاالت اآلتيــة: 
1.  إذا قــرروا إدخــال تعديــل أو تعديــالت جوهريــة علــى أحــكام النظــام األساســي للشــركة، 
خاصــة مــا يتعلــق منهــا بشــكل الشــركة وشــروط التنــازل أو نقــل ملكيــة األســهم الــي تشــكل 

جــزءاً مــن رأس املــال أو حقــوق التصويــت. 
إذا قــرروا إدمــاج الشــركة يف شــركة أخــرى يســيطرون عليهــا أو التنــازل عــن جممــوع أصوهلــا أو   .2
األصــول الرئيســية فيهــا إىل شــركة أخــرى، أو إعــادة توجيــه نشــاط الشــركة، أو عــدم توزيــع 

أربــاح حتققــت يف ميزانيــات خمتلفــة علــى أســهم رأس املــال. 
وتقــوم اجلهــة الرقابيــة بتقييــم نتائــج هــذه احلــاالت يف ضــوء مصــاحل حائــزي أســهم رأس املــال 
أو حقــوق التصويــت يف الشــركة، وتقــرر مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لتقــدمي عــرض شــراء مــن 
جانــب هــؤالء األشــخاص. وإذا انتهــت اجلهــة الرقابيــة إىل ضــرورة تقــدمي عــرض للشــراء، فإهنــا 
تقــوم بإعــالن ذلــك إىل املســاهم أو املســامهن احلائزيــن لألغلبيــة الذيــن يلتزمــون عندئــذ بتقــدمي 

مشــروع عــرض للشــراء خــالل املــدة الــي حتددهــا اجلهــة الرقابيــة وفقــاً ألحــكام هــذا الفصــل.
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المادة )27(
جيب أن يكون عرض الشراء الذى يقدم وفقاً ألحكام هذا الفصل نقدياً.   -1

ال جيــوز أن يقــل ســعر عــرض الشــراء اإلجبــاري يف هــذه احلالــة عــن أعلــى ســعر دفعــه مقــدم   -2
العــرض أو أحــد األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــه يف عــرض شــراء ســابق خــالل 

املــدة الــي حتددهــا اجلهــة الرقابيــة علــى تقــدمي عــرض الشــراء املعــىن.
3-  جيــوز يف حالــة إلــزام مقــدم العــرض بتقــدمي عــرض للشــراء وفقــاً ألحــكام هــذا الفصــل، أن 
يعلــن يف عرضــه عــن شــطب قيــد الشــركة مــن الســوق يف حالــة إمتــام العمليــات وفقــاً لعــرض 
التقيــد  الشــركة دون  قيــد  يتــم شــطب  الشــراء. ويف هــذه احلالــة  أيــاً كانــت نســبة  الشــراء 

باألحــكام الــواردة بقواعــد القيــد بالســوق.

المادة )28(
تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من اجمللس األعلى.
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


