دمج الشركات
تبــدأ مســؤولية قطــاع التقــاص والتســوية واإليداع بعد الموافقــة على طلب الدمج من هيئة األوراق المالية والســلع والجهات األخــرى ذات العالقة .يقوم
القطــاع مباشـ ً
ـرة وبعــد الموافقــة على الطلب بالتنســيق مع الشــركات المعنية وقطاعات الســوق المعنية لتفعيل الدمج فــي الموعد المحدد.
يقــوم قطاع التقاص والتســوية واإليــداع بالمهام التالية:
•يتــم عقــد اجتماعات تنســيقيه يشــارك فيها كل من قطاع التقاص والتســوية واإليداع والشــركات المدرجــة المعنية بالدمج وإدارة تقنيــة المعلومات
والقطاعــات األخرى ذات العالقة.
•للتعرف على المســتثمرين المشــتركين بين الســجلين يمكن لألطراف المعنية التقدم بطلب إلى قطاع التقاص والتســوية واإليداع الســتخراج ســجل
مســاهمين منفصل لكل شــركة ،وذلك حتى تتولى الشــركات مهمة فرز األســماء للتعرف على المســاهمين المشــتركين بين الســجلين .ويمكن أيضا
إســناد هذه المهمة لقطاع التقاص والتســوية واإليداع حتى يتم اســتخراج التقرير.
•تقــوم الشــركات المدرجــة المعنيــة بالدمج بإعادة تقييم القيمة الســوقية لألوراق المالية حســب ســعر اإلغالق ،وذلك حتى يتــم تحويل األوراق المالية
للرمز الجديد على أســاس النســبة المحددة من قبل الشــركات .يتم تزويد ســوق دبي المالي بخطاب رســمي يحدد فيه النســب المتفق عليها ،والتي
على أساســها ســيتم تحويل مجموع األوراق المالية لســجل الشــركة الجديدة ،وبالتالي تحويل األوراق المالية لحســابات المســتثمرين حســب النســب
المتفق عليها.
• يتــم اســتالم كتــاب مــن الشــركة يحدد فيه اســم التعريف الجديد بعــد الدمج  ،Symbol Codeويتم تحويلــه إلدارة تقنية المعلومات للقيــام بالتعريف.
• يتــم اســتالم رســوم الدمــج  150,000درهم من كل طرف ،أي بمبلــغ إجمالي  300،000ألف درهم.
•تقــوم الشــركات المعنيــة بالدمــج باإلعالن لمســاهميها وتوضيح اإلجراءات الواجب على المســاهمين إتباعهــا لتفعيل الدمج وتوفيــر أوراقهم المالية
تحــت الرمــز الجديــد .يتــم اإلعالن بعد التنســيق مع قطاع تطوير األعمال و قطاع التقاص والتســوية واإليداع بشــأن محتوى اإلعالن واإلجــراءات المتبعة.
• تقــوم الشــركات المعنيــة بمخاطبة مســاهميها ألخذ الموافقات الالزمة لتحويل األســهم إلى الشــركة الجديدة.
•يعمــل قطــاع التقــاص والتســوية واإليداع على التنســيق مع إدارة تقنيــة المعلومات لتفعيــل الدمج في نظام المقاصــة اإللكتروني وتحويل األوراق
المالية من الرمز القديم إلى رمز الشــركة الجديدة .إذ يتم التحويل على أســاس النســبة المحددة من قبل الشــركة الجديدة للشــركات الســابقة على
أن يتم تجميد األســهم في حســاب المســتثمر ،لحين اســتالم قائمه من الشــركة توضح أســماء المســتثمرين الذين وافقوا على عمليه الدمج وذلك حتى
يتم توفير األســهم في حســاباتهم لدى الشــركة الجديدة.
•عنــد تفعيــل الدمــج وقبــل بــدء التداول على الرمز الجديد يتم توفير ســجل للشــركة ،وذلك حتى تقوم الشــركة بمراجعة الســجل والتأكد من صحة
عمليــة تحويل األســهم بعد الدمج.
•ال توجــد فتــره زمنيــة محــدده ومقررة الســتكمال عمليــات الدمج ،حيث أن دور القطــاع يقتصر على تنفيذ الطلبات والمعامالت المســتلمة من الشــركة،
خاصـ ً
ـة إذا لم يتــم تحديد ذلك في مراحــل عملية الدمج األولية.
مالحظة هامة:
•يتم وقف التداول على أســهم الشــركات لفترة يتفق عليها وذلك حتى يتم اســتخراج التقارير المطلوبة وتحويل ســجل مســاهمي الشــركتين إلى
الشــركة الجديدة ،والقيــام بجميع الخطوات واإلجــراءات التفصيلية.
•اإلجــراءات المذكــورة أعــاه هــي نتيجة لتجربة دمج شــركتي بنــك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني في ســوق دبي المالي ،وقد تكون متغيرة بحســب
اإلجــراءات المتفــق عليها من قبل الشــركات في حينها وبحســب خصوصية الشــركة ،إذ أن الشــركة وقبــل تفعيل عملية الدمج في الســوق تكون قد
قامــت بأخــذ الموافقــات الرســمية على مراحل الدمج من قبــل هيئة األوراق المالية والســلع والجهات ذات العالقة.

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.
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