إجراءات الشركات
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إجراءات الشركات
هناك عالقة عمل وثيقة بين قطاع التقاص والتسوية واإليداع والشركة المساهمة العامة ومسجل الشركة ،حيث أن كافة تعامالت المستثمرين تتم
بالتنسيق بين الجهات أعاله .وأعد السوق الخطوات الضرورية لكيفية معالجة الشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق دبي المالي إلجراءات الشركة
( )Corporate Actionمن ناحية توزيع األرباح ،توزيع أوراق مالية منحة ،تجزئة األوراق المالية … وغيرها.
يتم اتخاذ قرار توزيع العائدات السنوية من الشركة المساهمة العامة من خالل الجمعية العمومية التي تعقدها سنويًا .ويقوم قطاع التقاص والتسوية
ً
وبناء على طلبها وبموجب رسالة رسمية مبينة فيها نوعية اإلجراء ،ونسبة توزيع األرباح
نيابة عن الشركة المساهمة العامة
واإليداع بتنفيذ إجراءات الشركة
ً
أو األوراق المالية على المستثمرين ،وتاريخ إغالق الدفتر ،وتاريخ التوزيع ،على أن تكون موقعة ومصدقة من الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة.
أنواع إجراءات الشركة
أنواع إجراءات الشركة :على سبيل المثال وليس الحصر
توزيع األرباح نقدًا
ً
مباشرة وغالبًا ما تكون على شكل شيكات أو حواالت بنكية .وتحتسب األرباح على
توزيع أرباح الشركة يكون على شكل مبالغ نقدية تدفع للمساهمين
وبناء على نسبة التوزيع التي تقرها الشركة.
أساس األوراق المالية التي يمتلكها المساهم
ً
توزيع أوراق مالية منحة
توزيع أرباح الشركة يكون على شكل منح المستثمر أوراقًا مالية إضافية عوضًا عن المبالغ المادية .يتم إصدار أوراق مالية منحة لألوراق المالية التي
يمتلكها المستثمر في الشركة ،وذلك حسب نسبة التوزيع التي تقرها الشركة .ويتم ذلك بدون أي زيادة في رأس المال.
تجزئة األوراق المالية
تقوم الشركة بزيادة عدد األوراق المالية المصدرة عن طريق تخفيض القيمة األساسية لكل ورقة مالية .تجزئة الورقة مالية لكل ورقة مالية تعني أن
يحصل المستثمر على أوراق مالية إضافية لألوراق المالية التي يمتلكها في األصل ،وذلك حسب نسبة التوزيع التي تقرها الشركة .و النتيجة واحدة من
منحة وتجزئة األوراق المالية حيث أن رأس المال ال يزيد لكل منهما ،بل الزيادة تكون في عدد األوراق المالية المصدرة فقط .وتوجد اختالفات من الناحية
الحسابية لكل منهما.
زيادة رأس المال
تقوم الشركة بزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة للشركة .وتكون األحقية في شراء األوراق المالية المصدرة للمستثمرين القائمين
ً
مباشرة
بالسعر المذكور لكل ورقة مالية ،حيث يدفع المبلغ المالي إلى الشركة ،واألوراق المالية تضاف إلى أرصدة المستثمرين

تخفيض عدد األوراق المالية  -رفع القيمة االسمية لألوراق المالية
تقوم الشركة بتخفيض عدد األوراق المالية المصدرة وذلك عن طريق رفع قيمة الورقة المالية األساسية .أي أن تكون لكل مجموعة أوراق مالية قديمة
يمتلكها المستثمر ورقة مالية جديدة ،وذلك حسب نسبة التوزيع التي تقرها الشركة .وتتم هذه العملية بدون أي زيادة في رأس المال ،وبدون أن يتم شراء
أوراق مالية جديدة في السوق.
التنسيق مع الشركات المساهمة المدرجة
• يقتصر إيقاف الشركة عن التداول بصورة اعتيادية خالل الفترة الزمنية التي يتزامن فيها انعقاد الجمعية العمومية مع وقت جلسة التداول الرسمي في
سوق دبي المالي.
• تقوم الشركة المدرجة بإرسال رسالة لسوق دبي المالي قبل اإلعالن عن انعقاد الجمعية العمومية توضح فيه تاريخ اإلعالن عن الجمعية العمومية،
وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية باإلضافة إلى التاريخ المقترح إلغالق السجل .ويتم تزويد الدائرة بنسخة منها للعلم.
• تاريخ اجتماع الجمعية العمومية :التاريخ الذي ينعقد فيه االجتماع والذي يعلن خالله مجلس إدارة الشركة عن بيانات األرباح والخسائر ،وعن أية توزيعات
للمساهمين أو أية إجراءات أخرى ،وعن تاريخ إغالق السجل.
• تاريخ إغالق السجل :التاريخ الذي يغلق فيه سجل مساهمي الشركة .وال يتم احتساب أية عملية تداول على األوراق المالية تتم في يوم إغالق السجل
ويوم العمل الذي يسبقه عند استحقاق التوزيعات ،نظرًا ألن التسوية المالية المعتمدة في السوق هي  T+2تتم الموافقة على تاريخ إغالق السجل من
قبل الجمعية العمومية ،والذي يجب أن يكون على األقل أربعة أيام عمل بعد اجتماع الجمعية العمومية.
بناء
• يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بتزويد الشركة المدرجة بنسخة من سجل المساهمين إلرسال الدعوات الجتماع الجمعية العمومية ،وذلك ً
على طلب الشركة.
• بعد انعقاد الجمعية العمومية ،وفي حالة الموافقة على تاريخ إغالق السجل واتخاذ قرار بـ:
أ  -توزيع أرباح نقدية
• ترسل الشركة لسوق دبي المالي في يوم العمل التالي لالجتماع رسالة بقرارات الجمعية العمومية التي اتخذت ،وتاريخ إغالق السجل.
• يقوم سوق دبي المالي باإلفصاح عن توزيع األرباح ،وتاريخ إغالق السجل للوسطاء المرخصيـن في السـوق.
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وبناء على طلب رسمي من الشركة ،يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بتزويد الشركة المدرجة بنسخة من سجل المساهمين
• عند توزيع أرباح نقدية
ُ
كما في تاريخ إغالق السجل (يوم التسوية) ،باإلضافة إلى تقرير األوراق المالية المرهونة /المحجوزة.
ب  -توزيع أوراق مالية منحة
• ترسل الشركة لسوق دبي المالي في يوم العمل التالي لإلجتماع رسالة بقرارات الجمعية العمومية التي اتخذت ،وتاريخ إغالق السجل.
• يقوم سوق دبي المالي باإلفصاح عن توزيع األرباح ،وتاريخ إغالق السجل للوسطاء المرخصين في السوق.
• عند توزيع أوراق مالية منحة ،يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بتنفيذ قرار الشركة بتوزيع أوراق مالية منحة على المساهمين في نظام المقاصة
وبناء على طلب من الشركة.
اإللكتروني كما في تاريخ إغالق السجل،
ً
• تتم مخاطبة شركات اإلدراج الفرعي لتحديد تاريخ تفعيل قرار توزيع أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسوق دبي المالي وال يتم التفعيل تلقائيًا
كما هو الحال للشركات المحلية.
• يتم تزويد الشركة بنسخة من سجل المساهمين كما في إغالق السجل (يوم التسوية) ،وذلك بعد تنفيذ اإلجراء باإلضافة إلى تقرير يوضح توزيع أسهم
المنحة على مساهمين الشركة.
ج  -توزيع أرباح نقدية وأوراق مالية منحة معًا
• ترسل الشركة لسوق دبي المالي في يوم العمل التالي لإلجتماع رسالة بقرارات الجمعية العمومية التي اتخذت ،وتاريخ إغالق السجل.
• يقوم سوق دبي المالي باإلفصاح عن توزيع األرباح النقدية وأوراق مالية منحة ،وتاريخ إغالق السجل للوسطاء المرخصين في السوق.
وبناء
• يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بتزويد الشركة المدرجة بنسخة من سجل المساهمين كما في تاريخ تاريخ إغالق السجل (يوم التسوية)
ً
على طلب من الشركة.
• تتم مخاطبة شركات اإلدراج الفرعي لتحديد تاريخ تفعيل قرار توزيع أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسوق دبي المالي وال يتم التفعيل تلقائيًا
كما هو الحال للشركات المحلية.
• يقوم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بتزويد الشركة المدرجة بنسخة من سجل المساهمين كما في تاريخ إغالق السجل (يوم التسوية) قبل وبعد
تنفيذ قرار توزيع أوراق مالية منحة ،وتقرير األوراق المالية المرهونة /المحجوزة ،باإلضافة إلى تقرير يوضح توزيع أسهم المنحة على مساهمين الشركة.
د  -تجزئة األوراق المالية أو غيرها من إجراءات الشركة
• ترسل الشركة لسوق دبي المالي في يوم العمل التالي لالجتماع رسالة بقرارات الجمعية العمومية التي اتخذت ،والتاريخ المقترح إلغالق السجل.
• بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية ،ترسل الشركة رسالة لسوق دبي المالي بتاريخ إغالق السجل الفعلي.
• في يوم إغالق السجل ،يرسل قطاع التقاص والتسوية واإليداع نسخة من سجل الشركة المعدل للتدقيق والموافقة عليه من قبل الشركة.
صباحا في يوم التداول التالي ،تقوم الدائرو وبالتنسيق مع إدارة
• بعد الحصول على الموافقة الخطية من الشركة على التغيرات وبحد أقصى الساعة 8
ً
تقنية المعلومات بتنفيذ اإلجراء الفعلي وإعادة التداول على األوراق المالية للشركة .أما إذا جاءت الموافقة الخطية من الشركة بعد الساعة الثامنة
صباحًا فإن تنفيذ اإلجراء سيؤجل إلى ما بعد ساعات التداول الرسمي في السوق .وإذا خولت الشركة السوق بتنفيذ اإلجراء مباشرة بدون الرجوع إليها
للمراجعة فإن السوق يقوم بتفعيل اإلجراء في يوم التسوية على أن يعاد التداول في األوراق المالية في يوم العمل التالي للتنفيذ.
• يقوم القطاع بإعداد وإرسال سجل المساهمين المحدث للشركة.
بناء على طلب مسبق من الشركة أو مسجلها فقط.
• يقوم القطاع بإعداد وإرسال كشف رصيد األوراق المالية لمساهمي الشركة وذلك ً
• تقوم إدارة اإلدراج واإلفصاح باإلفصاح للوسطاء بهذه التغيرات عبر البريد االلكتروني.
• يلتزم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بالسرية التامة في الحاالت التي يكون فيها يوم اإلغالق متص ً
ال بإجراء لم يتم اإلعالن عنه بعد.
مالحظات هامة:
• إعادة التداول على األوراق المالية تكون قبل التداول بساعة واحدة كحد أقصى أو بعد التداول فقط.
• إجراءات تجزئة األوراق المالية قابلة للتغيير بحسب حالة كل شركة على حدة.
• ترسل الشركة لسوق دبي المالي في يوم العمل التالي لالجتماع رسالة بقرارات الجمعية العمومية التي اتخذت ،والتاريخ المقترح إلغالق السجل.
• بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية ،ترسل الشركة رسالة لسوق دبي المالي بتاريخ إغالق السجل الفعلي.
• في يوم إغالق السجل ،يرسل قطاع التقاص والتسوية واإليداع نسخة من سجل الشركة المعدل للتدقيق والموافقة عليه من قبل الشركة.
صباحا في يوم التداول التالي ،تقوم الدائرو وبالتنسيق مع إدارة
• بعد الحصول على الموافقة الخطية من الشركة على التغيرات وبحد أقصى الساعة 8
ً
تقنية المعلومات بتنفيذ اإلجراء الفعلي وإعادة التداول على األوراق المالية للشركة .أما إذا جاءت الموافقة الخطية من الشركة بعد الساعة الثامنة
صباحًا فإن تنفيذ اإلجراء سيؤجل إلى ما بعد ساعات التداول الرسمي في السوق .وإذا خولت الشركة السوق بتنفيذ اإلجراء مباشرة بدون الرجوع إليها
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للمراجعة فإن السوق يقوم بتفعيل اإلجراء في يوم التسوية على أن يعاد التداول في األوراق المالية في يوم العمل التالي للتنفيذ.
• يقوم القطاع بإعداد وإرسال سجل المساهمين المحدث للشركة.
بناء على طلب مسبق من الشركة أو مسجلها فقط.
• يقوم القطاع بإعداد وإرسال كشف رصيد األوراق المالية لمساهمي الشركة وذلك ً
• تقوم إدارة اإلدراج واإلفصاح باإلفصاح للوسطاء بهذه التغيرات عبر البريد االلكتروني.
• يلتزم قطاع التقاص والتسوية واإليداع بالسرية التامة في الحاالت التي يكون فيها يوم اإلغالق متص ً
ال بإجراء لم يتم اإلعالن عنه بعد.
مالحظات هامة:
• إعادة التداول على األوراق المالية تكون قبل التداول بساعة واحدة كحد أقصى أو بعد التداول فقط.
• إجراءات تجزئة األوراق المالية قابلة للتغيير بحسب حالة كل شركة على حدة.

إخالء مسئولية:
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط .ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات ،قد
تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات .ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و /أو الشــركات التابعة له ،مســئوليه
أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها ،وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل .لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة
مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
Disclaimer:
The information provided in this document (“Information”) is provided by way of general information and comment only. While reasonable care has been taken
in producing this Information, changes in circumstances may occur at any time and may impact upon the accuracy of the Information. Dubai Financial Market
hereinafter referred to as “DFM” and/or its affiliates, officers or employees, do not give any warranty or representation as to the accuracy, reliability, timeliness
or completeness of the Information now or in the future. DFM shall not be liable for any loss suffered, directly or indirectly, by any person acting in reliance
upon the Information contained herein. This information is subject to the DFM website Disclaimer.
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