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  املرخص   الشركات   انقسام   أحكام   على   االستثمار   شركات   اتحاد   مالحظات 

 املال(   أسواق   هيئة   من   )املقترحة   املالية   األوراق   بورصة   في   املدرجة   أو   لها 
 

 مالحظات االتحاد  رقم املادة 

باعتبار أن االنقسام سيترتب عليه نفس الحقوق لكافة املساهمين، وذلك بتوزيع أسهم الشركات الناتجة عن   2-5مادة 

بنفس   هذه  االنقسام  في  مصالح  تعارض  نرى  ال  فإننا  االنقسام،  محل  الشركة  في  املساهمين  ملكية  نسبية 

 الحالة.

أنهم  إن افتراض وجود تعارض مصالح ومنع أعضاء مجلس اإلدارة من التصويت على قرار االنقسام ملجرد 

أن مصالح  و د ما يبرره،  % فأكثر، سواء في مجلس اإلدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة، ال يج 5يملكون  

 .كافة املساهمين متساوية، وال نرى حرمان أي منهم من التصويت

واألصل أن املشرع ساوى بين املساهمين فال يمكن حرمان أي مساهم من التصويت بافتراض تعارض املصالح،  

 إلعمال نص الحرمان، وامللكية ال 
ً
% 5تي تتجاوز ولكن يجب أن يكون هناك تعارض مصالح حقيقي ثابت يقينا

فقط هي مجرد افتراض وجود تعارض مصالح فقط، ال يرقى ملستوى اليقين الذي يبنى عليه حرمان املساهم 

 . من حق التصويت الذي كفله القانون 

بين   يقترح إضافة مادة توضح طرق االنقسام والتي من بينها انقسام حقوق والتزامات كل مساهم بالتساوي 

التزامات بعض  الشركة محل االنقسام والش الناتجة عن االنقسام أو نقل جميع حقوق +  ركة أو الشركات 

 املساهمين إلى الشركة أو الشركات محل االنقسام وإبقاء اآلخرين. 

طريقة   كانت  حال  في  التصويت  من  املجلس  عضو  منع  اقتصار  لتأكيد  املادة  هذه  صياغة  تعديل  ويقترح 

 مصلحة شخصية مغايرة عن تلك التي تحقق لباقي املساهمين.   االنقسام التي تقررها الجمعية سوف تحقق له

 

) 6-5مادة  عن  ٦البند  الناتجة  الشركات  في  الشروط  تلك  توافرت  فإن  لإلدراج  شروط  عدة  هناك  أن  تعلمون  كما   )

االنقسام،  محل  بالشركة  يتعلق  فيما  لخطة  الحاجة  دون  االدراج  في  االستمرار  يكون  ان  فيتعين  االنقسام 

 ج الفوري للشركات الناتجة عن االنقسام، ويبقى هذا القرار للجمعية العامة للشركة في كل األحوال.واالدرا

 

 بأحكام    ينص في البند على جوازنقترح ان  ( ٧البند )
ً
الجمع بين مستشار االستثمار ومقوم األصول وذلك أسوة

 ملصلحة املساهمين
ً
 .االندماج ولتقليل التكلفة على الشركة مراعاة

 

إن تقرير قيمة األصول هو تقرير نهائي حيث قام بإعداده طرف خارجي مستقل )مقوم األصول(، لذا  (  ٩البند )

 . نقترح حذف كلمة املبدئي من البند

 

كما تعلمون أن الشركات املدرجة تتداول في البورصة، وعدد مساهميها في تغير مستمر، ويستحيل  ( ١٠ند )الب 

مشروع   إعداد  أثناء  االنقسام  الناتجة عن  الشركات  في  منهم  كل  ونصيب  وأسمائهم  املساهمين  تحديد عدد 

لشركات الناتجة عن االنقسام االنقسام، ونقترح تعديل املادة لتصبح )تحديد كيفية توزيع أسهم الشركة / ا

من   بقرار  الزمني  الجدول  تعديل  ويجوز  للتنفيذ،  الزمني  والجدول  االنقسام،  محل  الشركة  مساهمي  على 
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بحقوق   يتعلق  آخر  بند  إضافة  يتم  كما  بذلك(.  للمجلس  العامة  الجمعية  تفويض  حال  في  اإلدارة  مجلس 

يلي )حقوق هذه الشركات والتز  بينها( وفصل  والتزامات الشركات كما  اماتها وكيفية توزيع األصول والخصوم 

 هذا البند عن البند املتعلق بتحديد مساهمي الشركات الناتجة عن االنقسام. 

 

 ويرجى الرجوع للمالحظة املتعلقة بهذا البند. 6-5في املادة  ١٠تكرار للبند (  ٢البند ) 7-5مادة 

 

   2-5ادة املختصين في هيئتكم املوقرة ملناقشة هذه املادة. وارتباطه بامل نقترح عقد اجتماع مع  8-5مادة 

 مالحظات االتحاد  رقم املادة 

تحديد مدة الحظر املفروضة على مستشار االستثمار االكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في إحدى تلك  نقترح   9-5مادة 

 لحسابه الخاص ووقت انتهاؤه الشركات أو التعامل في املشتقات املالية لهذه األسهم  

 

تحديد مدة الحظر املفروضة على مستشار االستثمار االكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في إحدى تلك  نقترح   10-5مادة 

 الشركات أو التعامل في املشتقات املالية لهذه األسهم لحسابه الخاص ووقت انتهاؤه 

 

على  نقترح   11-5مادة  )يجب  لغوي  املستندات  تعديل  على  االطالع  الشركة  ملساهمي  تتيح  أن  االنقسام  محل  الشركة 

 التالية( 

 

 :(، نقترح تعديل نص املادة ليصبح10( البند رقم )6-5لألسباب املشار إليها في مقترح تعديل املادة رقم ) 13-5مادة 

 :يصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية متضمنا

جدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة على املساهمين املدرجين بسجل الشركة محل االنقسام ال .1

 .بتاريخ محدد، ويجوز ملجلس االدارة تعديل التاريخ بتفويض من الجمعية العامة

 . حقوق الشركات الناتجة عن االنقسام والتزاماتها وكيفية توزيع األصول والخصوم بينها. 2

 

املساهمين على االنقسام، يجب ان تقنن بشكل يراعي مصلحة غالب املساهمين املوافقين    أحدحالة اعتراض   أخرى 

على قرار االنقسام، بحيث يسري تنفيذ قرار االنقسام في حال اعتراض أحد املساهمين مع حفظ حق املساهم 

 اهمين. املعترض في التعويض عن الضرر الذي لحق به دون تعطيل مصالح أغلبية املس

نقترح عقد اجتماع مع املختصين في هيئتكم املوقرة لتوضيح أسباب عدم موافقتنا لبعض املواد، وعرض  و 

 مقترحات بمواد أخرى من شأنها حسن التطبيق. 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/

