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  ١٩٩٢ لسنة ٩٥الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 

  وفقاً آلخر التعديالت
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  قـــــــرار

 الخارجية وزير االقتصاد والتجارة

 ١٩٩٣لسنة ) ١٣٥(رقم 

 المال بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس

  ١٩٩٢لسنة ) ٩٥(الصادر بالقانون رقم 

  والتجارة الخارجيةوزير االقتصاد 

  بإصـدار قـانون البنـوك واالئتمـان ، وعلـى     ١٩٥٧ لـسنة  ١٦٣على قرار رئيس الجمهورية رقم  بعد االطالع
القـانون رقـم     في شأن البنك المرآزي المصري والجهـاز المـصرفي، وعلـى   ١٩٧٥ لسنة ١٢٠القانون رقم 

قانون اإلشراف والرقابة على  ة ، وعلى في شأن التعامل بالنقد األجنبي والئحته التنفيذي١٩٧٦ لسنة ٩٧
قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقـانون   ، وعلى١٩٨١ لسنة ١٠التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 

المـساهمة وشـرآات التوصـية باألسـهم والـشرآات ذات        ، وعلـى قـانون شـرآات   ١٩٨١ لسنة ١٥٧رقم 
 والئحتـه التنفيذيـة ، وعلـى قـانون هيئـات      ١٩٨١سنة  لـ ١٥٩رقـم   المسئولية المحـدودة الـصادر بالقـانون   

 فـي  ١٩٨٨ لـسنة  ١٤٦ ، وعلـى القـانون رقـم    ١٩٨٣ لسنة ٩٧الصادر بالقانون رقم  القطاع العام وشرآاته
 العاملة في مجال تلقي األموال الستثمارها والئحته التنفيذية ، وعلـى قـانون االسـتثمار    شأن الشرآات

األعمال العام الصادر   والئحته التنفيذية ، وعلى قانون شرآات قطاع١٩٨٩ة  لسن٢٣٠الصادر بالقانون رقم 
 ٩٥رأس المال الـصادر بالقـانون رقـم      والئحته التنفيذية، وعلى قانون سوق١٩٩١ لسنة٢٠٣بالقانون رقم 

الهيئـة العامـة لـسوق المـال ، وبنـاء علـى مـا أرتـآه           ، وبناء على عرض رئيس مجلـس إدارة ١٩٩٢لسنة 
  . الدولةمجلس 

 : قــرر

  )مادة أولى(

 ١٩٩٢ لـسنة  ٩٥رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم      يعمل بأحكام الالئحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم سـوق    
 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩يرد فيه نص خاص بالالئحة التنفيذيـة للقـانون رقـم     المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم

  . المشار إليه

  )مادة ثانية(

وزيـر االقتـصاد   "وبـالوزير  " ١٩٩٢ لـسنة  ٩٥القانون رقم " كام الالئحة المرافقة يقصد بالقانونفي تطبيق أح
 أو الجهة اإلدارية أينما وردتا في الالئحة المرفقة أو الالئحة التنفيذية للقـانون  وبالهيئة" والتجارة الخارجية

لـسنة   95 حكـام القـانون رقـم    بالنسبة إلى شرآات االآتتاب العام أو في تطبيـق أ ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 
  ." الهيئة العامة لسوق المال "١٩٩٢

  )مادة ثالثة(

  (1). اليوم التالي لتاريخ نشره ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من

 لخارجيةوزير االقتصاد والتجارة ا

  )علي مصطفى يسري. د (

 . 28/4/1993 في) ٩٦(الوقائع المصرية العدد ) 1(



 ٣

 الباب األول

 إصدار األوراق المالية

  الفصل األول

 المساهمة وشركات التوصية باألسهم تكوين رأس مال الشركات

 األول الفرع

  أحكـــام عامــــــــة

 )١(مادة

 .األساسي للشرآة رأس مال مرخصًا به د النظاميكون للشرآة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحد

المتضامنين في شرآات التوصية باألسـهم إلـى    ويقسم رأس مال شرآة المساهمة وحصة الشرآاء غير
 . أسهم أسمية متساوية القيمة في آل إصدار

مـن إجمـالي عـدد أسـهم     % ٢٥بمـا ال يجـاوز    ويجوز أن ينص نظام الشرآة علـى إصـدار أسـهم لحاملهـا    
 . يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدًا آة منسوبة إلى مجموع االصدارات ، ويجب أنالشر

  .الذي يصدر به قرار من الهيئة وفي جميع اإلصدارات ال تجاوز مصاريف االصدار الحد

 )٢(مادة

عن خمسة جنيهات وال تزيد على ألـف جنيـه ،    يحدد نظام الشرآة القيمة األسمية للسهم بحيث ال تقل
فيه بالكامل ، وبمراعاة أحكام الحصص العينية، يجب على آل   يكون رأس المال المصدر مكتتبًاويشترط أن

ية لألسهم على األقل من القيمة األسم (1) بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونًا الربع مكتتب أن يدفع نقدًا أو
 . فور االآتتاب باإلضافة إلى مصروفات االصدار النقدية

بتقـديم منقـوالت أو عقـارات أو حـق معنـوي ولـو        وال يجوز أن يكون الدفع بسند شخصي على المكتتب أو
 . آانت قيمتها تساوي الربع الواجب أداؤه

 المؤسـسين ومقـدار قيمـة    للمكتتب مـن ديـن علـى أحـد     آما ال يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون
  . المبلغ الواجب أداؤه

 )٣(مادة

 :الشروط االتية يشترط لصحة اإلآتتاب سواء آان عامًا أو غير عام

التـي تمثـل رأس المـال المـصدر فـي شـرآات        أن يكون آامًال بأن يغطي جميـع أسـهم الـشرآة    .١
 .التوصية باألسهم المساهمة، أو الحصص أو األسهم في شرآات

  

األسمية لألسهم النقدية تزاد  على األقل من القيمة% ١٠ حيث أصبحت ١٩٩٨ لسنة ٣المادة األولى من القانون رقم  هذه النسبة تم تعديلها بمقتضى (1) (2,1)

  .  سنوات٥يسدد باقي هذه القيمة خالل مدة ال تزيد عن   أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن٣خالل % ٢٥إلى 



 ٤

أجل، فـإذا علـق االآتتـاب علـى شـرط        على شرط وفوريًا غير مضاف إلىأن يكون باتًا غير معلق .٢
آـان مـضافًا إلـى أجـل بطـل األجـل وآـان         بطل الشرط وصـح االآتتـاب وألـزم المكتتـب بـه ، وإذا     

 االآتتاب فوريًا
  صوريًا أن يكون جديًا ال .٣
 ربـع القيمـة  النقدية عـن   أال يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة األسمية لألسهم .٤

)١(. 
 . تكون األسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها آاملة أن .٥

  )٤(مادة   

  .خمسة أسهم ومضاعفاتها يجوز أن تستخرج شهادات األسهم من فئة سهم واحد أو

  )٥(مادة   

أرقامًا مسلسلة، ويوقع عليها عضوان من أعضاء  تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى
الشرآاء المديرين في شـرآات التوصـية باألسـهم، وتخـتم بخـاتم       مجلس اإلدارة يعينهما المجلس أو أحد

  . )٢(الشرآة

التـي أصـدرته وشـكلها وعنـوان مرآزهـا       ويجب أن تتضمن شـهادة الـسهم علـى األخـص أسـم الـشرآة      
قيـدها بالـسجل التجـاري وقيمـة رأس المـال وعـدد        الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل

مية ومـا دفـع منهـا وأسـم     نوع السهم وخصائصه وقيمتـه األسـ   األسهم الموزع عليها ، آما يجب أن يذآر
  . ويكون لألسهم آوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم .المالك في األسهم األسمية

 )٦(مادة   

األسهم وعلى مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشرآاء  يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك
من تاريخ تأسيس الشرآة )٣( دة ال تجاوز عشر سنواتالباقي خالل م المديرين بحسب األحوال طلب أداء

 وفـي المواعيـد التـي تحـددها الجمعيـة العامـة       يقررهـا النظـام األساسـي للـشرآة     وذلك بالطريقة التي
 . أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يومًا على األقل العادية على

بحسب األحوال أن يقوم ببيع األسـهم التـي يتـأخر     ويحق لمجلس اإلدارة أو الشريك أو الشرآاء المديرين
يد المحددة لحـساب أصـحابها وعلـى ذمـتهم وتحـت      عنها في المواع أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة

وتلغى حتمًا صكوك األسـهم  . ستين يومًا على األقل من تاريخ إبالغهم بذلك مسئوليتهم وذلك بعد مضي
أن تـسلم   بأسماء أصحابها ، وتبلغ بورصة األوراق المالية المقيد بها أسهم الشرآة بـذلك ، علـى   المبيعة

. للـصكوك الملغـاه    ا تحمـل ذات أرقامهـا يـشار فيهـا إلـى أنهـا بديلـة       صكوك جديدة للمشترين عوضًا عنهـ 
مـن ثمـن البيـع مـا يكـون مطلوبـًا        ويخصم مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشرآاء المديرين بحسب األحـوال 

على ما يوجد من الزيادة ويطالبـه بـالفرق    للشرآة من مصاريف ، ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه
الـشرآة فـي أن تـستعمل قبـل المـساهم المتـأخر فـي         ل ذلك مع عدم اإلخالل بحقآ. عند وجود عجز 

   . التي تخولها لها األحكام العامة في القانون الوقت ذاته أو في وقت آخر جميع الحقوق

 
األسمية لألسهم النقديـة تـزاد    لقيمةعلى األقل من ا% ١٠ حيث أصبحت ١٩٩٨ لسنة ٣المادة األولى من القانون رقم  هذه النسبة تم تعديلها بمقتضى)٢ ،١( )١(

 .  سنوات٥يسدد باقي هذه القيمة خالل مدة ال تزيد عن   أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن٣خالل % ٢٥إلى 

فقـاً للقـرار   و" البورصـة  من رأسمالها على األقل سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بجـداول % ٢٥إال بعد سداد  بحيث ال يجوز تداول أسهم أية شركة )٣( )٢(

 .١٩٨١ لسنة ١٥٩التنفيذية للقانون   بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة٢٠٠١ لسنة ٨٥٠الوزاري رقم 

 مـن  ٣٢المـادة    الصادر باسـتبدال ١٩٨٩ لسنة ٣خمس سنوات بدالً من عشرة وذلك بمقتضى حكم القانون رقم  تجدر اإلشارة إلى أن هذه المدة أصبحت )٣(

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 



 ٥

  )١() ٧(مادة   

ويجب أن يتضمن اإلخطـار ويرفـق بـه    . الهيئة بذلك على آل شرآة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر
 : البيانات والمستندات اآلتية

 : بالنسبة إلصدار األسهم عند التأسيس: أوالً 

  .أنواع األسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها -١
  .منها لالآتتاب العامإجمالى عدد األسهم وبيان ما قد يطرح  -٢
والتقارير التى عرضت عليهـا   قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار األوراق المالية والمستندات -٣

  .فى هذا الشأن
  .من رأس المال شهادة من الجهة اإلدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا -٤
  .هيئةاإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة لل -٥

 : المال بالنسبة إلصدار أسهم لزيادة رأس: ثانياً 

مـن هـذه    (17) تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقريـر مراقـب الحـسابات عنهـا طبقـا ألحكـام المـادة        -١
  .الالئحة إذا آانت األسهم مطروحة لغير المساهمين بالشرآة

  .نوع األسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها -٢
األوراق الماليـة   لمال وتوزيعاته وما إذا آانت الشرآة مقيـدة ببورصـة  بيان المساهمات في رأس ا -٣

  .ونوع الجدول المقيدة بها
  .مصاريف اإلصدار في حالة تقريرها وآيفية حسابها -٤
  .من الزيادة شهادة من الجهة اإلدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا -٥
  .ررة للهيئةاإليصال الدال على سداد الرسوم المق -٦

من هذه الالئحة ) ١٧(حالة عدم مراعاة حكم المادة  وللهيئة حق االعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى
  .والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادة أو عدم استيفاء المستندات

 : األخرى بالنسبة إلصدار األوراق المالية: ثالثاً 

  . ديلنسخة من النظام األساسي وفقًا آلخر تع -١
والتقارير التي عرضت عليها  قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الورقة المالية والمستندات -٢

  . في هذا الشأن
  .بيان أعضاء مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشرآاء المديرين بحسب األحوال -٣
الثة السابقة أو الث موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات -٤

  . عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل
يتم طرحها لالآتتاب  نوع األوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها، وبيان ما إذا آان -٥

  .العام من عدمه
  . اإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة -٦
  .شروط ومواعيد استرداد الورقة المالية -٧
األوراق المالية  ساهمات في رأس المال و توزيعاته وما إذا آانت الشرآة مقيدة ببورصةبيان الم -٨

  . ونوع الجدول المقيدة بها
  .مصاريف اإلصدار وآيفية حسابها -٩

 لسنة ٥١٧قم الخارجية ر  بموجب قرار السيد وزير التجارة١٩٩٢ لسنة ٩٥التنفيذية لقانون رأس المال رقم  من الالئحة) ٧(تم استبدال المادة  -١

٢٠٠٣. 



 ٦

بتمام إجراءات اإلصدار خالل خمسة عشر يومـًا مـن    وفي جميع األحوال يجب على الشرآة إخطار الهيئة
السجل التجاري في الحاالت التي يلـزم فيهـا هـذا القيـد، آمـا يجـب        تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد في

  . دذات المدة إبالغ الهيئة بذلك القي على السجل المختص خالل

  )٨(مادة   

%) ١٠(عن طريق الوآالة عددًا من األصوات يجاوز  ال يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة
مـن األسـهم الممثلـة فـي     %) ٢٠(الـشرآة وبمـا ال يجـاوز     من مجموع األسهم األسـمية مـن رأس مـال   

  .االجتماع

  )٩(مادة   

أنـواع األسـهم األسـمية وذلـك فـي التـصويت أو        ازات لـبعض يجوز أن ينص النظام على تقرير بعـض االمتيـ  
وفـي  . األسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيـود   األرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى

نظام الشرآة منذ تأسيسها شروط وقواعـد األسـهم الممتـازة ونـوع االمتيـاز       هذه الحالة يجب أن يتضمن
  . وحدوده المقرر لها

  )١٠(مادة   

المتعلقة بأي نـوع مـن أنـواع األسـهم إال بقـرار مـن الجمعيـة         ال يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود
موافقة جمعية خاصة تضم نوع األسهم الذي يتعلق به التعـديل بأغلبيـة األصـوات     العامة غير العادية وبعد

الوجـه    الـدعوة لهـذه الجمعيـة الخاصـة علـى     ويـتم . لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه األسهم  الممثلة
  . وطبقًا لألوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية

 )١١(مادة   

األسهم ذات الطبيعـة الخاصـة تكـون جميـع حقـوق       مع عدم اإلخالل بأوضاع األسهم الممتازة وغيرها من
 - بأية حالة -بقيمة أسهمهم ، آما ال يجوز يلتزم المساهمون إال  والتزامات أصحاب األسهم متساوية، وال

  .زيادة التزاماتهم

  )١٢(مادة   

 أن تـستخرج لـصاحب   -بمـا فيهـا األسـهم أو تلفهـا       في حالة فقد الورقة المالية األسمية-على الشرآة 
قـًا  فاقد بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلـف ، وذلـك وف   الحق فيها حسبما هو مدون بسجالتها بدل

 بورصة األوراق المالية في هذا الشأن ، وأدائه لمبلغ النفقات الفعليـة لالسـتبدال   لإلجراءات المتبعة لدى
فيهـا بكافـة التـصرفات     واإلعالن ويثبت على الورقة الصادرة في هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف ، ويؤشر

وال يجــوز . أو تلــف الورقـة األصــلية   فقـد الـواردة عليهــا والثابتـة فــي الــسجالت وتخطـر البورصــات بواقعــة    
آما ال يجوز استخراج بدل تالف عن الورقة المالية . المفقودة استخراج بدل فاقد عن الورقة المالية لحاملها

التعرف عليها وتحديد معالمها على أن يثبت على الورقة فـي هـذه الحالـة أنهـا بـدل       لحاملها إال إذا أمكن
  . لورقة التالفة وإعدامها ، وأن تؤشر في السجالت لديها بما يفيد ذلكوعلى الشرآة سحب ا تالف ،

 

 



 ٧

 الثاني الفرع   

 أحكـام خاصة باألسهـم لحاملها

 )١٣(مادة 

العامـة للـشرآة، ولهـم حـق مناقـشة تقريـر مجلـس         لحائزي األسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعيـة 
ر مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء االجتماع من وقـائع  والخسائر وتقري اإلدارة والميزانية وحساب األرباح

  . خطيرة

 .اجتماعات الجمعيات العامة للشرآة وال يكون لحائزي األسهم لحاملها الحق في التصويت في

 )١٤( مادة  

تطلب األمـر ذلـك بـإعالن ينـشر فـي صـحيفتين        يتم إخطار المساهمين من حائزي األسهم لحاملها آلما
 .باللغة العربية  االنتشار إحداهما على األقليوميتين واسعتي

للشرآة يكون اإلخطار قبـل الموعـد المحـدد لبـدء      وبالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة
وللراغبين من حائزي األسهم لحاملها خالل هـذه المهلـة حـق اإلطـالع      االجتماع بأسبوعين على األقل ،

  اإلدارة والميزانية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات،تقرير مجلس في مقر الشرآة على
وسـاعة   ويثبت ذلك في سجل خاص يدون فيه أسم الحائز وأرقام شهادات األسهم التـي يحوزهـا وتـاريخ   

 . اطالعه على هذه المستندات ويوقع الحائز أمام أسمه في السجل بما يفيد ذلك

يودع األسهم طبقًا لقواعد إيداع األسهم األسـمية   معية العامة أنوعلى من يرغب في حضور اجتماع الج
 . أو في إحدى الشرآات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة إما في الشرآة، أو في أحد البنوك،

 )١٥( مادة  

اجتماعات الجمعية العامة للشرآة في سجل خاص  يدون حضور المساهمين من حائزي األسهم لحاملها
 . بالشرآة

 )١()١٦(مادة   

الالئحة يكون شأن حائزي األسهم لحاملهـا شـأن    فيما عدا ما ورد به نص خاص في القانون أو في هذه "
  . وااللتزامات أصحاب األسهم األسمية في الحقوق

 . الربح ولو آان منفصًال عن السهم ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه

لقرار من الجمعية العامة غيـر العاديـة للـشرآة وال     املها إلى أسهم أسمية وفقًاويجوز تحويل األسهم لح
حملـة األسـهم لحاملهـا ، وذلـك آلـه وفقـًا للقواعـد والـشروط          يـسري إال علـى مـن يقبـل التحويـل مـن      

  . "الهيئة واإلجراءات التي تضعها

  

  

 . ١٩٩٩ لسنة ٢٧٦رقم   مستبدلة بقرار وزير االقتصاد١٦مادة    -١



 ٨

 الثالث الفرع  

 زيادة رأس المال

 )١٧( مادة  

تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم  تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن
القيمة العادلة لصافي أصول الشرآة وقت اإلصدار حسبما تحددها الشرآة وتحت  من اإلصدارات السابقة في

 : مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يليويقر بصحتها  مسئوليتها

  .إذا آانت القيمة أزيد من القيمة االسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب إحتياطي •
القيمـة   إذا آانت القيمة المحددة أقل من القيمة االسمية للسهم تعين علـى الـشرآة تخفـيض    •

  . وفقًا لها  المالاالسمية للسهم بما فيها األسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس
قانونًا تكون قيمـة   إذا آانت القيمة المحددة أقل من الحد األدنى للقيمة األسمية للسهم المقرر •

الـشرآة وحـساب رأس    األسهم بما فيها األسهم القائمة بالحد األدنى مع تخفيض عـدد أسـهم  
  . المال وفقًا لذلك

 )١٨( مادة  

رأس المـال المـرخص بـه وتـتم الزيـادة بنـاء علـى اقتـراح          ادية زيـادة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير الع
 . الشرآاء المديرين في شرآات التوصية باألسهم مجلس اإلدارة أو الشريك أو

 )١٩( مادة  

المـديرين بحـسب األحـوال أن يـضمنوا اقتـراحهم بزيـادة        يجب على مجلس اإلدارة أو الشريك أو الـشرآاء 
البيانات المتعلقة باألسباب التـي تـدعو إلـى الزيـادة، وأن يرفقـوا بـه تقريـرًا         رأس المال المرخص به جميع

التـي تـسبقها    األعمال بالشرآة خالل السنة التي تم فيها تقديم االقتراح بالزيادة وميزانيـة الـسنة   بسير
 . في حالة اعتمادها

لبيانات المالية الواردة في الحسابات بشأن مدى صحة ا ويرفق بتقرير مجلس اإلدارة تقرير آخر من مراقب
 . تقرير مجلس اإلدارة

 )٢٠( مادة  

الشرآاء المديرين بحسب األحـوال زيـادة رأس المـال     يجوز بقرار من مجلس اإلدارة أو بقرار من الشريك أو
 .به المصدر في حدود رأس المال المرخص

لكامـل، ومـع ذلـك يجـوز بقـرار مـن       المـال المـصدر با   ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس
العاملـة فـي أحـد مجـاالت الـسياحة أو اإلسـكان أو اإلنتـاج         رئيس الهيئة الـسماح للـشرآات المـساهمة   

رأس مالها، سواء بحصص أو أسهم نقديـة أو مقابـل حـصة عينيـة قبـل تمـام        الصناعي أو الزراعي، بزيادة
  (1).المصدر سداد رأس المال

م    - ١ انون رق سنة   3 تجدر اإلشارة إلى أنه صدر الق م     ٩٨ل انون رق ام الق ديل أحك سنة  ١٥٩ بتع ادة    ١٩٨١ ل د نص بالم ى اآلتي   ٣٣ وق ه عل رار من    " :  من يجوز بق

ه،    ال             الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص ب ال المصدر في حدود رأس الم ادة رأس الم رار من مجلس اإلدارة زي ا يجوز بق آم

شرط أن         وفي جميع األحوال ال يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده. به في حالة وجوده المرخص ة، وب ر العادي ة غي ة العام رار من الجمعي بالكامل إال بق

اء     بة التي تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأنالزيادة ماال يقل عن النس يؤدي المكتتبون في رر للوف يؤدوا باقي القيمة في ذات المواعيد التي تتق

داد     ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعًال خالل السنوات الثالث التالية لصدور. بباقي قيمة رأس المال المصدر دة س القرار المرخص بالزيادة أو خالل م

 ." وإال صار القرار المرخص بالزيادة الغيًا المال المصدر قبل زيادته ، أيهما أطولرأس 



 ٩

 )٢١( مادة  

التالية لصدور قرار الزيادة وإال آانت باطلـة، مـالم    يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خالل ثالث سنوات
الناتجة عـن تحويـل الـسندات    ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال  يصدر قرار جديد في هذا الشأن ،

 وغيرها من األوراق المالية إلى أسهم ، إذا آان في شروط إصدارها لحامليها الحق في أو صكوك التمويل
 . طلب تحويلها إلى أسهم

 )١()٢٢(مادة   

 : يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتي

الشرآة في االستحواذ علـى   ي ترغبويقصد بمبادلة األسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى الشرآات الت
الشرآة المستحوذة وتـتم عمليـة مبادلـة     أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم في زيادة رأس مال

  : األسهم وفقًا للضوابط اآلتية

  مبالغ نقدية  - أ
 .عينية حصص  - ب
  . ديون نقدية مستحقة األداء للمكتتبين قبل الشرآة  - ت
 كوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدارتحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو ص  - ث

  . تلك السندات أو هذه الصكوك
حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل  تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو  - ج

   .  المشار إليه١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم   من القانون٣٤التعويض المنصوص عليه في المادة 
 . في شرآة أخرى لمبادلة األسهم التي يمتلكها في رأسما  - ح

الشرآات التي ترغب الشرآة في االستحواذ علـى   ويقصد بمبادلة األسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى
زيادة رأس مال الشرآة المستحوذة وتـتم عمليـة مبادلـة     أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم في

 : األسهم وفقًا للضوابط اآلتية

 االستحواذ أو االندماج  هوأن يكون الهدف من عملية تبادل األسهم -١
 . طرح خاص أن تتم عملية التنازل عن األسهم من خالل عملية -٢
في القيمة العادلة لكافة  أن تتحدد قيمة األسهم المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم -٣

 .الحسابات أصول الشرآة حسبما تحددها الشرآة ويقر بصحتها مراقب

 )٢٣( مادة  

اقتـراح مجلـس اإلدارة أو الـشريك أو الـشرآاء المـديرين       معية العامة للشرآة بناء علىيجوز بقرار من الج
 . المال االحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمته رأس المال المصدر بحسب األحوال ، أن تقرر تحويل

 )٢٤( مادة  

خص بذلك إبتداء ، وبعـد موافقـة   إذا آان نظام الشرآة ير ال يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتاز إال
بنـاء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة وتقريـر مـن مراقـب الحـسابات فـي شـأن            الجمعية العامـة غيـر العاديـة   

  . لذلك األسباب المبررة

  ٢٠٠١ لسنة ٧٠٩مستبدلة بموجب القرار الوزاري رقم ) ١(



 ١٠

 )٢٥( مادة  

 فيهـا تـاريخ االآتتـاب وأسـم المكتتـب فـي       يبـين  يثبت االآتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اآتتاب
األسهم مدونًا باألحرف واألرقـام الحـسابية وتوقيـع المكتتـب أو      األسهم األسمية وجنسيته وعنوانه وعدد

مـن هـذه الالئحـة عـدا مـا ورد      ) ٣٣(إلـى البيانـات المنـصوص عليهـا فـي المـادة        من ينوب عنه، باإلضافة
 . ب صورة من شهادة االآتتابمنها، ويعطي المكتت (4،  ٣(بالبندين 

المخصـصة للمكتتـب فـي تلـك الـشهادة مـا نـصت         ويتبع في شأن تخصيص األسهم واثبات عدد األسهم
 . من هذه الالئحة) ٥٤(عليه المادة 

 )٢٦( مادة  

المقاصـة بـين حقـوق المكتتـب النقديـة المـستحقة األداء        يجوز أن يتم االآتتاب في أسهم الزيادة بطريق
المكتتب فيها، آلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس اإلدارة ومـن   ة، وبين قيمة األسهمقبل الشرآ

 هذه الديون، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا اإلقرار إلـى الجهـة التـي    يفوضه بقيمة
 . تتلقى االآتتاب إلرفاقه بأصل شهادة االآتتاب

 )١() ٢٧(مادة   

عام فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اآتتاب تتوافر  زيادة أو جانب منها في اآتتابإذا تم طرح أسهم ال
 . وبهذه الالئحة فيها الشروط الواردة بالقانون

لها بقرار من الوزير بتلقى االآتتابـات أو عـن طريـق     ويجب أن يتم االآتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص
ت التى يرخص لها بالتعامـل فـى األوراق الماليـة بعـد موافقـة      الشرآا الشرآات التى تنشأ لهذا الغرض أو

 .الهيئة

قـانون اإليـداع والقيـد المرآـزى لـألوراق الماليـة        وبالنسبة للشرآات التى تم إيداع أسهمها طبقا ألحكـام 
تلقى االآتتابات عن طريق أحد البنوك المـرخص لهـا بمزاولـة نـشاط      ٢٠٠٠ لسنة ٩٣الصادر بالقانون رقم 

 .الحفظ أمناء

سـداد قيمـة االآتتـاب لتقديمـه لـشرآة اإليـداع        وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد
من الالئحة التنفيذية ) ٢(مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة  والقيد المرآزى لتسليمه بيانا بقيمة

 صـكوك األوراق الماليـة، وال يـتم تـداول     المشار إليه ويقوم هذا البيان مقـام  ٢٠٠٠لسنة  ٩٣للقانون رقم 
الـواردة بهـذه    هذه األسهم إال بعد قيد اإلصدار فى الـسجل التجـارى وبمراعـاة أحكـام تخـصيص األسـهم      

 .الالئحة

اتخاذها فى شأن الزيـادة والمـستندات التـى تمـت علـى       وعلى الشرآة إبالغ الهيئة باإلجراءات التى تم
  .الذى تلقى االآتتاب متضمنة مساهمة آل مكتتب كأساسها بما فى ذلك شهادة من البن

  

  

  

 ٢٠٠٣ لسنة ٣٢١الخارجية رقم   بموجب قرار السيد وزير التجارة١٩٩٢ لسنة ٩٥التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم  من الالئحة) ٢٧(تم استبدال المادة ) ١(



 ١١

 )١()٢٨(مادة   

  .جب االآتفاء بما تم تغطيتهو إذا لم تتم تغطية االآتتاب خالل المدة المحددة له

االآتتاب التى دفعها، وعلى الشرآة رد هذه المبالغ   طلب رد مبالغ– فى هذه الحالة –ويجوز لكل مكتتب 
 .فور طلبها آاملة بما فيها مصاريف اإلصدار

 )٢٩( مادة  

 فـي أسـهم   الهيئة خالل أسبوعين من تغطية االآتتـاب  على الشرآة والجهة التي تتلقى االآتتاب إخطار
 . الزيادة

أبلغت الشرآة بموافقتها إلجراء التعديل الـالزم فـي    وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات االآتتاب وتمامه
 . السجل التجاري

 . خالل أسبوعين من تاريخ إبالغها بموافقة الهيئة وعلى الشرآة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري

تقـديم شـهادة مـن مكتـب الـسجل التجـاري بـإجراء          االآتتـاب إال بعـد  وال يجوز سحب المبالغ الناتجة عن
 . التعديل وفقًا لألحكام السابقة

 )٣٠( مادة  

األولوية للمساهمين القـدامى فـي االآتتـاب فـي      يجوز أن يتضمن نظام الشرآة النص على مدى حقوق
 ٩تيـازات وفقـًا ألحكـام المـادة     نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها مـن ام  أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية

 . من هذه الالئحة

على بعض المـساهمين دون الـبعض اآلخـر ، مـع      وال يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق
 . حقوق عدم االخالل بما يتقرر لألسهم الممتازة من

 . ية مع األسهم األصليةالحق سواء منفصًال أو بالتبع ويجوز خالل فترة االآتتاب في الزيادة تداول هذا

 )٣١( مادة  

فيها حق األولوية في االآتتاب في أسـهم الزيـادة    ال يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامى
 . من تاريخ فتح باب االآتتاب في تلك األسهم في حالة تقريره عن ثالثين يومًا تبدأ

 بتمـام اآتتـاب المـساهمين القـدامى فـي      -يومًا   قبل مضي ثالثين-ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها 
  . أسهم الزيادة آل بحسب نصيبه فيها

  

  

  

  لـسنة ٣٢١ بموجب قرار السيد وزير التجارة الخارجية رقـم ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال رقم  من القانون سوق) ٢٨(تم استبدال المادة  ) ١(
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 ١٢

 )٣٢( مادة  

طلب مجلس اإلدارة أو الشريك أو الـشرآاء المـديرين    ناء علىيجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ب
التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منـه ، أن تطـرح    بحسب األحوال، ولألسباب الجدية

 أو بعضها لالآتتاب العام مباشرة دون أعمال حقوق األولوية للمساهمين القـدامى إذا  أسهم الزيادة آلها
  .  النظام األساسي للشرآةآانت مقرره في

 )٣٣( مادة  

المـال بـإعالن ينـشر فـي صـحيفتين يـوميتين        يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار اسـهم زيـادة رأس  
المقرر لبدء االآتتاب بـسبعة أيـام علـى األقـل ، ويجـب أن       إحداهما على األقل باللغة العربية قبل الموعد

  : يتضمن اإلعالن ما يأتي

 . وعنوانه شكلها القانوني ومرآزها الرئيسيأسم الشرآة و -١
 . مقدار الزيادة في رأس المال -٢
 . االآتتاب تاريخ بدء وانتهاء -٣
الزيـادة وآيفيـة ممارسـة     حقوق األولوية المقررة للمساهمين القدامى في االآتتاب في أسـهم  -٤

 . هذه الحقوق
 . قيمة األسهم الجديدة -٥
 . وعنوانهاالجهة التي تودع فيها مبالغ االآتتاب  أسم -٦
 . حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها واألسهم المخصصة لها بيان الحصص العينية أو -٧

 

 الرابع الفرع  

 السندات وصكوك التمويـل

 )١()٣٤( مادة  

سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة  يجوز لشرآات المساهمة وشرآات التوصية باألسهم إصدار
 .عملية بذاتها و لتمويل نشاط أواالحتياجات التمويلية للشرآة أ

صـافي أصـول الـشرآة حـسبما يحـدده مراقـب        ويشترط لطرح السندات أو صـكوك التمويـل بقيمـة تجـاوز    
 : الجمعية العامة أو لطرحها لالآتتاب العام ، بالشروط اآلتية الحسابات وفقًا آلخر قوائم مالية وافقت عليها

 بند - ثالثًا - ٧ئتماني المنصوص عليها في المادة اإل أن تقدم الشرآة للهيئة شهادة التصنيف -١
تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء  من هذه الالئحة على أال) ١١(

 أو الصكوك ، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بااللتزامات التي ترتبها السندات
عوة إليه بحسب األحوال عن آامل البيانات التي الشرآة في نشرة االآتتاب أو الد أن تفصح -٢

 .عليها شهادة التصنيف االئتماني تشتمل
خالل شهر من انتهاء آل سنة مالية طوال فترة  أن تقدم الشرآة للهيئة شهادة تصنيف جديدة -٣

 . سريان السندات أو صكوك التمويل
خالل خمسة   االنتشارأن تنشر الشرآة آامل بيانات التصنيف في صحيفتين يوميتين واسعتي -٤

تغيير درجة  عشر يومًا من صدور شهادته األصلية ومن صدور آل شهادة تكون قد اشتملت على
 . التصنيف

 .٢٠٠٠ لسنة٥٨٦ ثم استبدلت بقرار وزير االقتصاد رقم ١٩٩٩ لسنة ٢٧٦رقم   مستبدلة بقرار وزير االقتصاد٣٤مادة  - ١



 ١٣

للشرآة بإصدار سندات وصكوك تمويل بقيمة تجـاوز   ترخيصومع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة ال
في حالة عـدم الـصالحية للتـصنيف اإلئتمـاني أو إذ آـان التـصنيف        صافي أصولها أو طرحها لالآتتاب العام

 . "، وذلك آله في الحدود التي يصدر بها القرار دون المستوى المشار إليه

 )٣٥( مادة  

الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة  يل بقرار منيكون إصدار السندات أو صكوك التمو
الشرآاء المديرين بحسب األحوال، ويرفق به تقرير من مراقـب الحـسابات ويتـضمن     الشرآة أو الشريك أو

وأوضاع ذلك ،  الشروط التي تصدر بها هذه األوراق وبيان ما إذا آان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد القرار
مـن الالئحـة    (167)،  (166)،  (165) مع مراعاة األحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه الالئحة فـي المـواد  

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٩التنفيذية للقانون رقم 

أو الـصك وأسـاس حـسابه دون التقيـد بالحـدود       ويتضمن قرار الجمعيـة العامـة العائـد الـذي يغلـه الـسند      
 . المنصوص عليها في أي قانون

السندات أو الصكوك قيمتها اإلجمالية ومالهـا مـن ضـمانات     ز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدارويجو
 . الشرآة في تحديد الشروط األخرى المتعلقة بها وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة

 .السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة ويجب إصدار تلك األوراق خالل مدة أقصاها نهاية

 )٣٦( مادة  

المطروحة لألآتتاب خالل المدة المقررة يجـوز لمجلـس    إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل
الشرآاء المديرين بحسب األحوال، أن يقرر االآتفاء بما تم تغطيتـه مـع إخطـار     إدارة الشرآة أو الشريك أو

 .بذلك خالل أسبوع من قرار المجلس الهيئة

 )٣٧( مادة  

أو لحاملها قابلة للتداول، وتخـول الـصكوك أو    لسندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات أسميةتصدر ا
لحاملها في مواجهة الشرآة ، ويوقع على السندات والـصكوك   السندات من ذات االصدار حقوقًا متساوية

رين بحسب الشرآة يعينهما المجلس أو من الشريك أو من الشرآاء المدي عضوان من أعضاء مجلس إدارة
 . األحوال

 . السند أو الصك ويكون لها آوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم

 )٣٨( مادة  

تعطى أرقامًا مسلسلة ويوقع عليها عضوان من  تستخرج السندات وصكوك التمويل من دفاتر ذات قسائم
ن بحـسب األحـوال   أو مـن الـشريك أو الـشرآاء المـديري     أعضاء مجلس إدارة الـشرآة يحـددهما المجلـس   

 . وتختم بخاتم بارز للشرآة

 : خاصة البيانات اآلتية ويكون لكل ورقة آعب يحتفظ به في الدفتر ويتضمن بصفة

  . رقم وتاريخ اإلصدار •
  . نوع الورقة المالية وخصائصها •
  . قيمة الورقة المالية ومدتها •



 ١٤

  . أسم صاحب الورقة وجنسيته وعنوانه بالنسبة لألوراق األسمية •

 )١()٣٩(مادة   

المقررة لألسهم الـواردة بالقـانون وهـذه الالئحـة      تسري على السندات وصكوك التمويل القواعد واألحكام
  . فيها وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص

  

 الخـامـس الفـرع  

  العـــــاماالكتتـاب

 )٤٠( مادة

دعوة أشخاص غير محددين سلفًا إلى االآتتاب في  ال تكون األسهم مطروحة لالآتتاب العام إال في حالة
 . أو قيمة األسهم التي يتم طرحها في اآتتاب عام تلك األسهم ، وال يشترط حد أدنى لعدد

 إال بنـاء  -مال العام وشرآات القطاع العام قطاع األع  بما في ذلك شرآات-وال يجوز الدعوة لالآتتاب العام 
النماذج التي تعدها أو تقرها على أن يبين فيها بطريقـة واضـحة أن    على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى

 للنشرة ليس اعتمادًا للجدوى التجارية للنشاط موضـوع النـشرة أو لقـدرة المـشروع علـى      اعتماد الهيئة
 . تحقيق نتائج معينة

 )٢()٤١(مادة   

شـرآة المـساهمة وشـرآة التوصـية باألسـهم       يجب أال يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكـل مـن  
صف جنيه على أال يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عـن نـ   التي تطرح أسهمًا لها لالآتتاب العام عن مليون

 . رأس المال المصدر

تطرح أسهما لهـا فـي اآتتـاب عـام عـن خمـسة        وال يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشرآات التي
 . أمثال رأس المال المصدر

 )٤٢(مادة  

التأسيس باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليهـا   يجب أن تتضمن نشرة االآتتاب في أسهم الشرآة عند
 :  اآلتيةفي القانون ، البيانات

  أسم الشرآة وشكلها القانوني وغرضها -١
 تاريخ العقد االبتدائي -٢
وأنواعهـا وخـصائص آـل منهـا والحقـوق المتعلقـة بهـا         القيمة األسمية للسهم وعدد األسهم -٣

 عند التصفية سواء بالنسبة إلى توزيع األرباح أو
 .رآةبتأسيس الش المدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص -٤
مقابلهـا، ونـصيبها المقـرر فـي      بيان ما إذا آانت هناك حصة تأسيس ، وما قـدم للـشرآة فـي    -٥

 .األرباح

  . ٢٠٠٠لسنة  ٤٣مستبدلة بموجب القرار الوزاري رقم )  ١(

 . ١٩٩٨ لسنة ٣بموجب القانون رقم  عدلت إلى عشرة أمثال رأس المال المصدر)  ٢(



 ١٥

  .آيفية االآتتاب في باقي رأس المالس المال يبين رأ إذا آان االآتتاب العام عن جزء من -٦
 .والجهة التي سيتم االآتتاب بواسطتها ، والتاريخ المحدد لقفل االآتتاب تاريخ بدء االآتتاب -٧
  تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة -٨
ال يقـل عـن ربـع القيمـة األسـمية باإلضـافة إلـى         المبلغ المطلوب دفعة عنـد االآتتـاب بحيـث    -٩

  إلصدار امصاريف
 مراقبي حسابات الشرآة وعناوينهم سماءأ -١٠
التأسـيس التـي ينتظـر أن تتحملهـا الـشرآة مـن بـدء         بيان تقريبي مفـصل بعناصـر مـصروفات    -١١

 القرار بالتأسيس التفكير في تأسيسها إلى تاريخ صدور
خـالل الخمـس سـنوات الـسابقة      بيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسـسون قـد أبرموهـا    -١٢

وإذا آـان موضـوع العقـد شـراء      تاب ويزمعون تحويلها إلـى الـشرآة بعـد تأسيـسها،    على االآت
 مراقب الحسابات عن هذه المنشأة منشأة قائمة نقدًا فيتعين تضمين النشرة موجزًا لتقرير

  تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها -١٣
 .بيان عن طريقة توزيع الربح الصافي للشرآة -١٤
 .ت طلبات االآتتاب أآثر من المطروح لالآتتاباألسهم إذا بلغ طريقة تخصيص -١٥
 . والحاالت التي يجب فيها على الجهة التي تلقت االآتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين المدة -١٦

 )٤٣( مادة  

باإلضـافة إلـى البيانـات المنـصوص عليهـا فـي        يجب أن تتضمن نشرات االآتتـاب فـي زيـادة رأس المـال ،    
 : القانون ، البيانات اآلتية

 رقم وتاريخ السجل التجاري للشرآة -١
األحـوال   تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة أو الشريك أو الـشرآاء المـديرين بحـسب    -٢

اإلصدارات الـسابقة   بالزيادة والسند القانوني لهذا القرار ، وبيان ما إذا آانت قيمة األسهم من
تمام سداد قيمة تلـك    جديدة قبلقد سددت بالكامل ، أو أنه رخص للشرآة في إصدار أسهم

 . األسهم
مـن هـذه الالئحـة، وإذا آانـت     ) ١٧(حكم المادة  مقدار الزيادة، وعدد األسهم وقيمتها بمراعاة -٣

عن خصائص آل نوع، والحقوق المتعلقة بها ، سواء  األسهم من أنواع مختلفة فيذآر بيان واف
 . التصفية بالنسبة إلى توزيع األرباح أو عند

االآتتـاب البيانـات الـواردة فـي      ن جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرةإذا آا -٤
 . من هذه الالئحة) ٤٥(المادة 

باألسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال ومـدى توقـع إفـادة الـشرآة عـن هـذه        بيان مفصل -٥
 . الزيادة

 . مدى أعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى في االآتتاب -٦
 . الرهونات والحقوق العينية األخرى لجميع األصول بيان -٧
 .عن جزء من أسهم الزيادة يبين آيفية االآتتاب في الباقي إذا آان االآتتاب العام -٨
 .التي يجب فيها على الجهة التي تلقت االآتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين المدة والحاالت -٩

 )٤٤( مادة  

باإلضافة إلى البيانـات المنـصوص عليهـا فـي القـانون       لية األخرىتتضمن نشرات االآتتاب في األوراق الما
 :من المادة السابقة، البيانات اآلتية ٧ ، ١وتلك الواردة في البندين رقم 

بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا  تاريخ قرار الجمعية العامة للشرآة  - أ
  . القرار

  . ي تغله وأساس حسابهالورقة المالية والعائد الذ نوع  - ب



 ١٦

  . بطرح الورقة المالية لالآتتاب العام رقم وتاريخ ترخيص الهيئة  - ت
  . ومواعيد استردادها شروط إصدار الورقة المالية وشروط  - ث
  . ألصحاب األوراق المالية بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشرآة  - ج
وفقًا آلخر ميزانية وافقت عليها الحسابات  قيمة صافي أصول الشرآة محددة بتقرير من مراقب  - ح

الشرآة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة ال  الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة
  . الشرآة مرخصًا لها باإلصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن

نسب المالية للهيكل التمويلي الشرآة التقديرية لمدة الورقة مع تحديد أهم ال ملخص موازنات  - خ
 . الربحية على أن يقر مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة بها ونسب

 )٤٥( مادة  

التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن  في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند
 : نشرة االآتتاب ما يأتي

المقدمة في مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها  ية والعينيةملخص عن بيان الموجودات المال -١
آانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الشريك أو  وشروط تقديمها ، مع بيان ما إذا

 إفادة الشرآة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصًال الشرآاء المديرين، ومدى
 ي وردت على العقارات المقدمة للشرآة خالل السنوات الخمسبيان عن عقود المعاوضة الت -٢

 السابقة على تقديمها وملخص بأهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود وما آانت
 . تغله تلك العقارات من ريع في هذه المدة

 . المترتبة على الحصص العينية جميع حقوق الرهن واالمتياز -٣
 .الحصة العينية وتاريخ صدوره صة بتقديرملخص واف عن قرار اللجنة المخت -٤
 . عدد األسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية -٥

 )٤٦( مادة  

الهيئة نـشرة االآتتـاب موقعـًا عليهـا مـن جميـع         إلى- قبل البدء في عملية االآتتاب -يقدم المؤسسون 
 . المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونًا

الـواردة فيهـا ومطابقتهـا لمتطلبـات القـانون        بـصحة البيانـات  ويرفـق بالنـشرة تقريـر مـن مراقـب حـسابات      
 . ونظامها األساسي موقعًا عليها من المؤسسين والالئحة ، وآذلك عقد الشرآة االبتدائي

 .نظير إيصال مبين فيه تاريخ اإليداع ويكون إيداع اصل نشرة االآتتاب ومرفقاتها بالهيئة

 )٤٧( مادة  

 على عدم آفاية أو دقة البيانات -نشرة االآتتاب إليها  بوعين من تاريخ تقديم خالل أس-للهيئة أن تعترض 
تكلف المؤسـسين باسـتكمال البيانـات المـشار إليهـا أو بتـصحيحها أو تقـديم أيـة          الواردة بها ، وللهيئة أن

 . توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية بيانات أو

ذلك من األوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم  ل البيانات وغيرويتم توجيه االعتراض أو طلب استكما
 .طريقها االآتتاب إذا تطلب األمر ذلك قانونًا، آما تخطر الجهة التي يجري عن

 )٤٨( مادة  

 .ال تقل عن عشرة أيام وال تجاوز شهرين يظل االآتتاب مفتوحًا للمدة المحددة بالنشرة بحيث



 ١٧

المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة االآتتـاب   هم المطروحة خالل تلكوإذا لم يكتتب في جميع األس
 . مدة ال تزيد على شهرين آخرين

 )٤٩( مادة  

على سالمة عملية االآتتاب أو صـحة بيانـات النـشرة أو     إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة االآتتاب ما يؤثر
ي اعتمدت بناء عليها النـشرة آـان لـرئيس الهيئـة إيقـاف      أو القانونية الت تغيرت الظروف أو العناصر المادية

يحـددها ، وإال   االآتتاب إلى أن يتم إتخاذ اإلجراء المناسب على الوجه الصحيح خالل المدة التـي  إجراءات
 . المكتتبين وجب على الجهة التي تلقت االآتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى

بيانات تغيرت الظـروف العناصـر الماديـة أو القانونيـة      مة عملية صحةإذا طرأ بعد اعتماد لنشرة ما يؤثر سال
لرئيس الهيئة إيقاف إجراءات أن يتم إتخاذ اإلجراء المناسب الوجه الصحيح  اعتمدت بناء عليها النشرة آان

  . المكتتبين يحددها ، وإال وجب على الجهة التي تلقت االآتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى خالل المدة

 )٥٠(مادة  

مـن الهيئـة متـضمنًا البيانـات الرئيـسية لهـا فـي         ينشر مـوجز لنـشرة االآتتـاب وتعـديالتها بعـد اعتمادهـا      
إحداهما على األقل باللغة العربية قبل بدء االآتتاب بخمـسة عـشر    صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار

 . شرة حسب األحوالخالل عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل الن يومًا على األقل أو

االآتتاب المعتمدة ويجـوز الحـصول علـى نـسخة      على أن تتضمن تلك البيانات أماآن الحصول على نشرة
 . الرسم المقرر معتمدة من النشرة من الهيئة بعد آداء

 )٥١(مادة  

ى أي نشر من أي نوع من بيانات النـشرة يتـضمن علـ    ال يجوز قبل اعتماد نشرة االآتتاب من الهيئة إجراء
يجوز بعد تقديم النشرة إلى الهيئة توزيع إعالنات أو نشرات أو خطابات  وجه الترويج ألوراق مالية ومع ذلك

البيانات األساسية الخاصة بنشاط المـشروع المقدمـة عنـه النـشرة علـى أن يـشار فـي         أو غير ذلك من
 . لهيئةاألحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن نشرة االآتتاب لم تعتمد بعد من ا جميع

 )١()٥٢( مادة  

ال يجـوز االآتتـاب فـي أسـهم مـضى علـى تـاريخ          من هـذه الالئحـة  ١٢١مع عدم االخالل بما ورد بالمادة 
 . مدة أربعة شهور اعتماد الهيئة لنشرة االآتتاب الخاصة بها

 )٥٣( مادة  

 المكتتـب فـي األسـهم    االآتتـاب وموقعـًا عليهـا مـن     يتم االآتتاب بموجب شهادات اآتتاب مبينًا بها تاريخ
األسهم التي أآتتب فيهـا ويعطـى المكتتـب صـورة مـن الـشهادة        األسمية ، على أن يكتب باألحرف عدد

 : متضمنة البيانات اآلتية

 . أسم وغرض الشرآة التي يكتتب في أسهمها  - أ
 رأس مال الشرآة والجزء المطروح لالآتتاب العام منه  - ب

 .(122)  وكانت نشرت٢٨/٤/١٩٩٣ في ٩٦تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم  52 المادة الوارد بالسطر األول من ١٢١رقم )  ١(



 ١٨

 . األسمية للسهم وما دفع منها عند االآتتاب القيمة  - ت
 . االآتتاب تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة  - ث
 . الحصص العينية في حالة وجودها  - ج
 . تم االآتتاب فيها وعددها وأرقامها نوع األسهم التي  - ح
 . المطلوبة لالآتتاب  التي تم فيها أداء المبالغأسم الجهة  - خ
 . األسهم األسمية أسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وذلك بالنسبة إلى  - د

) ح(، ) ز(، ) د(باإلضافة إلى البيانات الواردة بالبنود  وتتضمن شهادات االآتتاب في األوراق المالية األخرى
 : البيانات اآلتية

 . ة لالآتتابنوع الورقة المالية المطروح -١
 . رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة لالآتتاب -٢

 )٥٤( مادة  

المطروحة وفقـًا للـشروط المحـددة فـي نـشرة االآتتـاب        يجوز قفل باب االآتتاب بعد تغطية قيمة األسهم
 مـن هـذه   ٤٨االآتتاب مفتوحـًا فيهـا والمنـصوص عليهـا فـي المـادة        ومضى الحد األدنى للمدة التي يظل

 . ئحةالال

نظـام الـشرآة آيفيـة التوزيـع بـين المكتتبـين وجـب         وإذا جاوز االآتتاب عدد األسهم المطروحة ولم يحدد
أو لحاملها بحسب األحوال لكل مكتتب علـى أسـاس نـسبة     توزيعها بتخصيص عدد من األسهم األسمية

اء المكتتـب فـي   األسهم المكتتب فيها بحيث ال يترتـب علـى ذلـك إقـص     عدد األسهم المطروحة إلى عدد
 . األسهم التي أآتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين الشرآة أيا آان عدد

 . عما خصص له بالفعل ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند االآتتاب بالزيادة

 )٥٥( مادة  

متـد إليهـا ولـم    المقررة لالآتتاب والمـدة التـي قـد ي    ال يجوز المضي في تأسيس الشرآة إذا انتهت المدة
 . يغط االآتتاب األسهم المطروحة

والمكتتبين بذلك خالل أسبوع من انقضاء تلك المدة وأن ترد  وعلى الجهة التي تلقت االآتتاب إبالغ الهيئة
 . بما في ذلك مصاريف اإلصدار إليهم فور طلبهم ما دفعوه

 )٥٦( مادة  

المكتتبـين إخطـار الهيئـة خـالل الخمـسة       يجب على آل من المؤسسين والجهة التي تلقـت مبـالغ مـن   
المتعلقة باألسهم لحاملها وبأسماء المكتتبين في األسـهم   عشر يومًا التالية لقفل باب االآتتاب بالبيانات

إقامتهم وقيمة ما دفعه آل منهم وعـدد األسـهم التـي اآتتـب فيهـا ومقـدار        األسمية وجنسياتهم ومحال
 . خصصت له األسهم التي

  .الهيئة بعد أداء الرسم المقرر ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان منويجوز لكل 

  

  



 ١٩

 )١ ()٥٧(مادة   

التي تلقت االآتتاب وال يجوز السحب منهـا إال بعـد    تظل المبالغ التي دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة
اري ومـرور خمـسة   ما يفيد إشهار نظام الـشرآة فـي الـسجل التجـ     أن يقدم من ينوب عن الشرآة قانونًا

 . السجل عشر يومًا على القيد في

 االآتتاب ، يتعين على الجهة التي تلقت المبالغ أن ترد إلى واستثناء من ذلك ، وبمراعاة ما قد يرد بنشرة
 : من مبالغ وذلك في الحاالت اآلتية المكتتبين جميع ما دفعوه

ذه المبـالغ وتوزيعهـا علـى    بتعيـين مـن يـسحب هـ     إذا صدر حكم من قاضـي األمـور المـستعجلة     - أ
بـسبب خطـأ مؤسـسيها خـالل سـتة أشـهر مـن         المكتتبين ، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشرآة

  تاريخ تقديم طلب التأسيس
مدة سنة على تاريخ قفـل االآتتـاب ، دون أن يتقـدم المؤسـسون أو مـن ينـوب عـنهم         إذا مضت  - ب

  تأسيس الشرآة بطلب
وقـدموا إلـى الجهـة التـي تلقـت       عن تأسيس الشرآةإذا اتفق جميع المؤسسين على العدول   - ت

  . الواردة فيه االآتتاب إقرارًا منهم بذلك مصدقًا على التوقيعات

االآتتابات الرجوع على المؤسسين بالتعويض بطلب يقـدم   ويجوز ألصحاب الشأن فضًال عن استرداد قيمة
  . بالقانون لهيئة التحكيم المنصوص عليها

  

  )٢ ()٥٨(مادة   

أن تقـدم علـى مـسئوليتها إلـى الهيئـة بيانـًا        آل شرآة طرحت أوراقـًا ماليـة لهـا فـي اآتتـاب عـام      على 
ونـسب المـساهمات فـي رأس مالهـا فـور حـدوثها وتقـارير         بالتعديالت التي تطرأ على نظامها األساسي

ن هـذه  أعمالها خالل الشهر التالي النتهاء تلـك المـدة ، علـى أن تتـضم     نصف سنوية عن نشاطها ونتائج
 المرآز المالي ونتيجة النشاط مصدقًا على ما ورد بهما من مراقب الحسابات وذلك طبقـاً  التقارير قائمتي

 للنماذج المرافقة لهذه الالئحة

والتوصية باألسهم ونتائج أعمالها والقـوائم الماليـة لهـا     ويتم إعداد التقارير عن نشاط شرآات المساهمة
 ).٣(ية ونماذج القوائم المالية الواردة بالمحلق رقم المصر وفقًا لمعايير المحاسبة

 .لقواعد المراجعة الدولية آما يتم مراجعة حسابات الشرآات المشار إليها وفقًا

 من ٢٧أو أآثر من األنشطة المبينة في المادة  وتسري هذه األحكام على الشرآات التي تباشر نشاطها
  اآتتاب عامفي القانون ولو لم تطرح أوراقًا مالية لها

  

 

 

 لـسن  ١٥٩أحكام القانون رقـم    بتعديل٩٨ لسنة ٣ بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٥القرار الوزاري رقم   من١٢معدلة حكماً بمقتضى المادة  ) ١(

١٩٨١  

 . ١٩٩٧لسنة  503  مستبدلة بالقرار الوزاري رقم٥٨المادة  ) ٢(



 ٢٠

 )١() ٥٩(مادة   

مـن عـدد األسـهم األسـمية فـي      % ١٠يملكـه   يترتب عليها تجاوز ماعلى آل من يرغب في عقد عملية 
أآتتـاب عـام أو طـرح للتـداول ببورصـات األوراق       رأس مال إحدى الشرآات التـي طرحـت أسـهمًا لهـا فـي     

يخطر الشرآة بـذلك قبـل عقـد العمليـة بأسـبوعين علـى األقـل         من أسهمها أن% ٣٠المالية ال يقل عن 
الوصول متضمنًا نسبة مساهمته في رأس مال الشرآة ومرفقًا به بيان  بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم

 بالعملية وعلى األخص عدد ونوع األسهم محـل العمليـة ومواصـفاتها ومكـان عقـد العمليـة       آاف للتعريف
السمـسرة التـي    بالنسبة إلى األسهم غير المقيدة بإحدى بورصات األوراق المالية وأسم وعنوان شرآة

 . اسطتهاتتم العملية بو

علـى األقـل مـن    % ١تبلغ به آل مساهم يملـك   وعلى الشرآة خالل أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن
بالنـشر عـن ذلـك فـي صـحيفتين يـوميتين واسـعتي         عدد أسهم الـشرآة علـى عنوانـه الثابـت لـديها أو     

 . المقيدة بها االنتشار ، وأن تبلغ به آذلك البورصة

عليهـا تجـاوز مـا يملكـه أحـد أعـضاء مجلـس إدارة         ة عقد عملية يترتـب وتسري األحكام السابقة في حال
 .من رأس مال الشرآة% ٥أسمية  الشرآة أو أحد العاملين بها من أسهم

مـن تـاريخ االخطـار المـشار إليـه فـي الفقـرة         وال يجوز له التصرف في أسهمه في الـشرآة خـالل الفتـرة   
ويتعـين إتخـاذ اإلجـراءات    . المقـررة لعقـدها حـسب األحـوال    المـدة   األولى إلى تمام عقد العملية أو إنتهاء

المادة قبل عقد آل عملية فيما يجاوز النسبتين المنـصوص عليهمـا فـي الفقـرتين      المشار إليها في هذه
 ."والثالثة األولى

 )٦٠( مادة  

بقة أن على النحو المشار إليه في المادة السا يجب على آل من أخطر الشرآة برغبته في عقد العملية
المشار إليه بالمادة السابقة ويجب عليـه إبـالغ الـشرآة بعقـد      يقوم بعقدها خالل شهر من تاريخ االخطار

 إبـالغ الـشرآة بـذلك خـالل     - في حالة عدم عقد العملية -وعليه . تاريخ عقدها العملية خالل أسبوع من
الـسبب    بيـان أسـباب ذلـك فـإن آـان     التالي من إنتهاء المدة المشار إليها في الفقرة األولى مع األسبوع

  . راجع إليه تحمل بنفقات إبالغ المساهمين عن تلك العملية

 )٢() ٦١(مادة   

فأآثر مـن أسـهم   % ١٥يرغب في شراء نسبة  مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يجب على آل من
آـل مـن الهيئـة وبورصـة     خالل عرض للشراء أن يخطـر   من) ٥٩(إحدى الشرآات المشار إليها في المادة 

األسهم بذلك، على أن يضمن إخطاره البيانات المـشار إليهـا فـي الفقـرة      األوراق المالية المقيدة بها تلك
 باإلضافة إلى الثمن الذي يرغب في الشراء به ومدة سريان العرض، آما يلتزم بأن (59) األولى من المادة

األقـل باللغـة    احيتين واسعتي االنتشار إحداهما علـى يعلن عن بيانات االخطار في صحيفتين يوميتين صب
 . العربية ، وذلك قبل عقد عمليات الشراء بأسبوعين على األقل

موجهـًا بـذات الـشروط إلـى آـل حملـة أسـهم         ويجب أال تقل مـدة عـرض الـشراء عـن أسـبوع وأن يكـون      
 الموافقـة علـى الوجـه    الهيئـة، وبـشرط اإلعـالن عـن هـذه      الشرآة، ويجوز مد مدة عرض الشراء بموافقة

  . المبين بالفقرة السابقة

  

 . ١٩٩٦لسنة  930  مستبدلة بالقرار الوزاري رقم٥٩المادة ) ١(

 . 1998  لسنة٤٤٧ مستبدلة بالقرار الوزاري رقم )٢(



 ٢١

  )١()١(مكرر) ٦١(مادة 

رض، آما يجوز يعدلوا عن ذلك طوال فتـرة سريــان الع يجوز للمساهمين الذين استجابوا لعرض الشراء أن
شروطه بما فيها سعر الشراء خالل ذات الفترة على أن يتبع فـي ذلـك    لصاحب عرض الشراء التعديل في

لإلخطــار واإلعــالن عــن العــرض األصــلي وبــشرط بقــاء العــرض قائمــًا وموجهــًا لجميــع  اإلجــراءات المقــررة
 . في الشرآة بعد اإلعالن عن تعديله لمدة ال تقل عن أسبوع المساهمين

أسابيع من تاريخ اإلعالن عن عرضه، أو مـن تـاريخ    وعلى صاحب العرض إتمام عمليات الشراء خالل ثالثة
 . األحوال اإلعالن عن التعديل في شروطه بحسب

األسـهم المطلـوب شـراؤها وجـب علـى صـاحب        فإذا تجاوزت األسهم المعروضـة مـن المـساهمين عـدد    
استجابوا لعرضه بنسبة مـا عرضـه آـل مـنهم إلـى       لذينالعرض أن يقوم بالشراء من جميع المساهمين ا

 . لصالح صغار المساهمين مجموع األسهم المطلوبة مع جبر الكسور

  )٢(مكرر) ٦١(مادة 

التـي تـضمنهـا عرضــه إال مــن خـالل اسـتجابة        ال يجوز لصاحب عرض الشراء أن يشتري أسهم الـشرآة 
 . سريانه المساهمين فيها لهذا الغرض خالل فترة

  )٣(مكرر) ٦١(ادة م

المنـصـوص عليهــا فـي القانــون والالئحـة لمنـع        مع عدم اإلخالل باختصاص الهيئـة فـي اتخـاذ اإلجـراءات    
األوراق المالية المقيـدة بهـا أسـهم الـشرآة التـي قـدم بـشأنها         التالعب باألسعار، يجوز للهيئة ولبورصة

المعلومات وإتاحتها للمساهمين بالشرآة الشرآة اإلفصاح عن بعض البيانات و عرض للشراء أن تطلب من
 .للجمهور أو

  )٤(مكرر) ٦١(مادة 

الـشرآات التـي تـساهم فيهـا الدولـة أو       فأآثر مـن أسـهم إحـدى   % ١٥على من يرغب في شراء نسبة 
العـام، مـن خـالل عـرض للـشراء طبقـًا ألحكـام المـواد          شـرآات قطـاع األعمـال العـام أو شـرآات القطـاع      

من األسهم التي يتناولهـا العـرض مـن أشـخاص     % ٢٥تقل عن  ضه شراء نسبة الالسابقة، أن يضمن عر
يقبلون بيعه تلك النسبة، آان له استكمال الشراء من غيرهم ، وفي حالة  القطاع الخاص، فإذا لم يبلغ ما

إلـى   يقبلون بيعه عدد األسهم المطلوبة منهم تعين الشراء من آل مـنهم بنـسبة مـا قبـل بيعـه      تجاوز ما
  . وع عدد األسهم المعروض شراؤها من القطاع الخاصمجم

  )٥(مكرر) ٦١(مادة 

) ٥٩(إحدى الشرآات المشار إليها في المادة  من أسهم% ١٥يجوز لمن يرغب في شراء نسبة تقل عن 
) ٦١(يلتزم عندئذ باألحكام واإلجراءات المبينة في المواد  أن يعلن عن عرض لشراء تلك األسهم، على أن

  . هذه الالئحة من) ٤( مكررًا )٦١(إلى 
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 ٢٢

 )٦٢( مادة  

الماليـة آـان علـى المـساهمين الـراغبين فـي        إذا آانت أسهم الـشرآة مقيـدة بإحـدى بورصـات األوراق    
داع تلك األسهم في البورصة فـور إبالغهـم باالخطـار    السابقة إي التصرف في أسهمهم وفقًا ألحكام المادة

 . من هذه الالئحة (59) المشار إليه بالمادة

يتم عقـد العمليـة بالبورصـة بمعرفـة اللجنـة المنـصوص        واستثناء من إجراءات التداول الواردة بهذه الالئحة
 . عن طريق شرآة السمسرة الواردة باالخطار من هذه الالئحة) ٩٤(عليها بالمادة 

األسبوع السابق على االخطـار أو الـسعر الـوارد     ويجب أن يتم عقد العملية بمتوسط أسعار اإلقفال خالل
 . السابقة أيهما أعلى باالخطار المشار إليه في المادة

األوراق المالية يـتم عقـد العمليـة عـن طريـق شـرآة        وبالنسبة إلى األسهم غير المقيدة بإحدى بورصات
 .الذي يتفق عليه أطراف العملية إلخطار وبالسعرالسمسرة المحددة با

 )٦٣( مادة  

تـداول أسـهمها متـى آانـت مـن شـرآات االآتتـاب         ال يجوز للشرآة أو نظامها األساسي وضع قيود على
ببورصات األوراق المالية وذلك مع عـدم االخـالل باألوضـاع المقـررة      العام أو على األسهم التي يتم قيدها

 .هذه الالئحةب عند تاريخ العمل

 )٦٤( مادة  

التوصـية باألسـهم عنـد التأسـيس أو زيـادة رأس       إذا دخل في تكوين رأس مال شرآة المساهمة وشرآة
معنويـة وسـواء آانـت الحـصة مقدمـة مـن جميـع المؤسـسين          المال أو االنـدماج حـصص عينيـة ماديـة أو    

اإلدارة أو الـشريك أو الـشرآاء   وجب على المؤسسين أو على مجلـس   والمكتتبين أو الشرآاء أو بعضهم،
طلب تقدير قيمة الحصة أو الحقوق المندمجة عن طريق اللجنة المختصة طبقـًا   المديرين بحسب األحوال

 .الواجب التطبيق للقانون

 )٦٥( مادة  

االندماج أن تكون قيمتها مطابقة لقيمـة الحـصة أو    يشترط الصدار أسهم مقابل الحصة العينية أو بمناسبة
 . التقييم المختصة ق المندمجة آما حددتها لجنةالحقو

 )٦٦( مادة  

وآيـل المؤسـسين أو رئـيس مجلـس إدارة الـشرآة أو       تلتزم الجهة التي قدم إليها طلـب التقـدير باخطـار   
األحوال ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشكلة للتقيـيم خـالل    الشريك أو الشرآاء المديرين بحسب

 . تاريخ صدوره ، وذلك بموجب خطاب بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول نخمسة عشر يومًا م

يومًا من تاريخ االخطار أمام لجنة التظلمات المنـصوص   ولكل ذي شأن التظلم من هذا التقدير خالل ثالثين
  العامةالقانون، وإال آان التقدير نهائيًا تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية عليها بالباب الخامس من

 . نقدًا حسب األحوال، وذلك دون إخالل بحق مقدم الحصة العينية في االنسحاب أو أداء الفرق

 . أتعاب لجنة التظلمات وعلى أصحاب الشأن سداد مبلغ تقدره الهيئة ، على ذمة



 ٢٣

 )٦٧( مادة  

جنة دعوة أصحاب التي تتبع أمام لجنة التظلمات ولل يسري في شأن التظلم األحكام المتعلقة باإلجراءات
 . سماعه من إيضاحات أو تطلب ما تراه من مستندات وبيانات الشأن لحضور جلساتها وسماع ما ترى

 )٦٨( مادة  

الحقوق المندمجـة إال بعـد فـوات ميعـاد الـتظلم أو البـت        ال يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية أو مقابل
   .فيه

 )٦٩( مادة  

يـتم قيـدها لـديها عـن الـشرآات المـساهمة أو         الهيئـة بأيـة بيانـات   على مكاتب السجل التجاري موافـاة 
  . تاريخ القيد شرآات التوصية باألسهم خالل أسبوعين من

  

 الثاني الفصل  

 جماعة حملة السندات وصكوك التمويل

 األخــرى واألوراق الماليــة

 )٧٠(مادة 

ى ذات اإلصـدار الواحـد جماعـة غرضـها     الماليـة األخـر   تتكون من حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق
 . حماية المصالح المشترآة ألعضائها

للـسندات وصـكوك التمويـل واألوراق الماليـة األخـرى       على األقل من القيمـة األسـمية  % ٥ويجوز لحملة 
 . الدعوة إلى تكوين الجماعة

 .أآثر من نصف قيمة االصدار وتتكون الجماعة إذا قبل االشتراك في عضويتها حملة

 )٧١( مادة  

 المالية األخرى ممثل قانوني من بين أعضائها يتم يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق
وتحدد الجماعة فتـرة  . باألغلبية المطلقة لحملة أآثر من نصف قيمة االصدار  اختياره في اجتماع للجماعة

 . التي ترى الجماعة تقريرها لهومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية  تمثيله لها

اجتماع دعي إليه الختياره يجوز له من أعضاء الجماعة  فإذا لم يتم اختياره خالل ثالث أشهر من تاريخ أول
للجماعة ، وعلى رئيس الهيئـة أن يـصدر قـراره بتعيـين ممثـل للجماعـة        أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل

 . وصول الطلب للهيئة خالل شهر من تاريخ

المطلقة لحملة أآثـر مـن نـصف قيمـة اإلصـدار لفقـده أحـد         ويتم عزل الممثل القانوني للجماعة باألغلبية
من قيمـة اإلصـدار   % ٥أو لغيرها من األسباب بناء على طلب من حملة  الشروط المبينة في هذه الالئحة

  .أن يكون قرار العزل مسببًا أو من الهيئة ويجب

 



 ٢٤

 )٧٢( مادة  

له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالـشرآة مـصدرة    ل الجماعة شخصًا طبيعيًا وأال تكونيجب أن يكون ممث
مصلحة حـاملي تلـك األوراق، أو يكـون عـضوًا بمجلـس إدارة أو مـن        األوراق المالية أو مصلحة تتعارض مع

س مـن رأ % ١٠أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لـدى شـرآة تملـك أآثـر مـن       الشرآاء المديرين أو
 . مصدرة األوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشرآة مال الشرآة

 )٧٣( مادة  

لإلدارة ، والممثـل القـانوني للجماعـة أن يخطـر      يجب على رئيس مجلس إدارة الشرآة أو العضو المنتدب
 . القانوني الهيئة بتشكيل الجماعة وأسم ممثلها

الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الـشرآة والعـضو المنتـدب     ر آًال منوعلى الممثل القانوني للجماعة أن يخط
 . القرارات التي تصدرها الجماعة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها لإلدارة بصورة موقعة منه من

 )٧٤( مادة  

 : اآلتية يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة االختصاصات

ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محلـه فـي    ابهرئاسة اجتماعات الجماعة ، وفي حالة غي  - أ
  رئاسة االجتماع

 بأعمال اإلدارة الالزمة لتسيير أمور الجماعة وحمايـة مـصالحها وذلـك طبقـًا للنظـام الـذي       القيام  - ب
 .تضعه له الجماعة

  تمثيل الجماعة في مواجهة الشرآة أو الغير أمام القضاء  - ت
علـى المـصالح    المحافظـة  قامتها بأسمها وذلـك بغـرض  رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إ  - ث

القرارات واألعمـال الـضارة بالجماعـة     المشترآة ألعضائها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال
 . من الشرآة إن آان لذلك مقتضى

 )٧٥( مادة  

ق المرفقة الجمعية العامة وموافاته بجميع األورا يجب على الشرآة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات
 .إخطار المساهمين باإلخطار على الوجه الذي يتم به

الجمعية العامة للشرآة، وإبداء مالحظاتـه دون أن   ويكون للممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات
ويكون له عرض قرار وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الشرآة أو  يكون له صوت معدود في المداوالت،

 . للشرآة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة الجمعية العامة

 . الشرآة وال يجوز للممثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة

 )٧٦( مادة  

وصـكوك التمويـل واألوراق الماليـة األخـرى فـي        جماعة حملة الـسندات - في أي وقت -تدعى لالجتماع 
 : األحوال اآلتية

  .للجماعة إذا طلب الممثل القانوني  - أ
  .األحوال  طلب مجلس إدارة الشرآة أو الشريك أو الشرآاء المديرون بحسبإذا  - ب



 ٢٥

واألوراق الماليـة األخـرى    من قيمة الـسندات وصـكوك التمويـل   % ٥إذا طلب حملة ماال يقل عن   - ت
القـانوني للجماعـة، فـإذا لـم يـتم       بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مـن الـشرآة أو الممثـل   

أن يطلبـوا مـن القـضاء األمـر بتعيـين ممثـل        از للطـالبين أو بعـضهم  االجتماع خالل ثالثين يومًا جـ 
  ورئاسته مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد االجتماع

 . إذا طلبت الهيئة  - ث
 . التصفية إذا طلب مصفي الشرآة خالل فترة  - ج

 .المطلوب عرضها على الجماعة على أن يتضمن الطلب في جميع األحوال الموضوعات

 )٧٧( مادة  

الهيئـة والـشرآة مـصدرة األوراق بالبيانـات       آل مـن وجـه الـدعوة الجتمـاع الجماعـة أن يخطـر      يجب على
 . للجماعة وذلك في ذات تاريخ االخطار أو اإلعالن واالخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع

 )٧٨( مادة  

واألوراق المالية لقيمة السندات وصكوك التمويل  يكون اجتماع الجماعة صحيحًا بحضور األغلبية الممثلة
 في االجتماع األول آان االجتماع الثاني صحيحًا أيا آان عدد الحاضرين األخرى ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب

. 

 )٧٩( مادة  

التمويل واألوراق المالية األخرى البيانات  تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك
 ، على ١٩٨١ لسنة ١٥٩والواردة بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  رآةالمتطلبة لدعوة الجمعية العادية للش

المبينة في الدعوة لالجتماع بيان اإلصدار أو اإلصدارات التي يدعي حملة أوراقها  أن يضاف إلى البيانات
بتعيين ممثل  االجتماع، وأسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى االجتماع وصفته ، أو قرار المحكمة إلى

 .  للدعوة إلى االجتماع في حالة وجودهمؤقت

يوميتين واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة  وتتم الدعوة إلى االجتماع بالنشر في جريدتين
السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى بالدعوة على عناوينهم  العربية ، أو بإبالغ جميع حملة

 . مسجلةبسجالت الشرآة بخطابات  الثابتة

 )٨٠( مادة  

% ٥جدول األعمال ويجوز لحملة ماال يقل عن  يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى االجتماع
واألوراق المالية األخرى أن يطلبوا من الشخص أو الجهة  من القيمة األسمية للسندات وصكوك التمويل

 . لنظرها وإصدار قرارات في شأنهامسائل معينة في جدول االجتماع  التي لها حق الدعوة إدراج

 . تدرج في جدول االجتماع وال يجوز مناقشة أو إصدار قرارات في شأن مسائل لم

 )٨١( مادة  

أخرى حضور اجتماعات جماعة حملة السندات  يكون من حق آل حامل سند أو صك تمويل أو ورقة مالية
 . نائب عنهبنفسه أو ب وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى سواء



 ٢٦

الماليـة األخـرى التـي تقـرر اسـتهالآها دون أن يـتم أداء        ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل واألوراق
الشرآة أو لخالف حول شروط رد قيمة السند أو صـك التمويـل أو أيـة ورقـة      قيمتها بالكامل سواء إلفالس

 . الحق في حضور االجتماعات مالية أخرى ،

األوراق الماليـة األخـرى فـي حـضور اجتماعـات       ة الـسندات أو صـكوك التمويـل أو   وال يجـوز أن يمثـل حملـ   
السندات أو صكوك التمويل أو األوراق المالية األخـرى أو أيـة    الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشرآة مصدرة

ل أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العـاملين بهـا أو أصـو    شرآة أخرى ضامنة لديونهم
 . أزواج األشخاص المشار إليهم أو فروع أو

 )١ ()٨٢(مادة   

المالية األخرى في مقر الشرآة المصدره أو فـي   تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق
المدينـة التـي بهـا مقـر الـشرآة، وتتحمـل الـشرآة نفقـات          أي مكان آخر تحدده الجماعة لالجتمـاع فـي  

 .من مكافأة للممثل القانوني للجماعة ه وما يتقرراالجتماع والدعوة إلي

 )٨٣ (مادة  

المالية األخرى أن تتخذ في اجتماعاتها التي تـتم   يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق
 : اآلتية طبقًا ألحكام هذه الالئحة اإلجراءات

وصـكوك التمويـل واألوراق   المشترآة لحملـة الـسندات    أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح  - أ
  . تم على أساسها االآتتاب المالية األخرى وتنفيذ الشروط التي

  . اإلجراءات التي تتخذها تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من  - ب
علـى الجمعيـة العامـة للمـساهمين أو      إبداء أية توصيات في شأن مـن شـئون الـشرآة لتعـرض      - ت

 . مجلس اإلدارة

واألوراق الماليـة األخـرى أن تتخـذ أيـة إجـراءات يترتـب         السندات وصكوك التمويـل وال يجوز لجماعة حملة
 . عدم المساواة في المعاملة بينهم عليها زيادة أعباء أعضائها أو

 )٨٤ (مادة  

العامـة العاديـة للـشرآة واجتماعاتهـا الـواردة بالالئحـة        تسري األحكام واألوضاع المقررة لـدعوة الجمعيـة  
 على اجتماعات الجماعة وذلك مالم يرد في شـأنه نـص خـاص فـي     ٨١لسنة  ١٥٩نون رقم التنفيذية للقا
 . هذا الفصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . ٢٠٠٠لسنة  586  مستبدلة بالقرار الوزاري رقم٨٢المادة  ) ١(

  



 ٢٧

 الباب الثانـي

 بورصات األوراق الماليـة

 الفصل األول

 عامــــة أحكــــام
  )٨٥( مادة  

المالية وفقًا ألحكام القانون واألحكام الواردة بهذه الالئحـة   لمالية ببورصات األوراقيتم قيد وتداول األوراق ا
 . الصادرة تنفيذًا له وغيرها من القرارات

  )٨٦( مادة  

الالزمـة لقيـد وتـداول األوراق الماليـة بهـا وممارسـة        على البورصة إعداد وتجهيز األدوات والوسائل الفنية
  .أنشطتها األخرى

 . بينهمـا  القاهرة واإلسكندرية إعداد وسائل الربط الالزمة لتنفيذ نظام تداول مشترك فيما صتيوعلى بور
 . البورصة وتعتمده الهيئة ويتم تداول األوراق المالية بالبورصة وفقًا للنظام الذي تضعه إدارة

  )٨٧( مادة  

 : ة البورصة بما يأتيبالبورصة أن توافى إدار يجب على آل شرآة أو جهة قيدت لها أوراق مالية

نظامها وذلـك خـالل خمـسة عـشر يومـًا مـن تـاريخ         الوثائق الخاصة بالتعديالت التي أدخلت على -١
  سريانها

والقوائم المالية ، وأسماء مجلـس اإلدارة ، والتقـارير التـي يعـدها المجلـس أو       صورة من الميزانية -٢
 .هاالحسابات وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إقرار مراقب

قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الـشرآة والعـاملين لـديها وأسـماء      بيان نصف سنوي يتضمن -٣
 على األقل من أسهمها% ١٠يملكون  المساهمين الذين

  . آية وثائق أخرى تحددها الهيئة -٤

ال يجوز لغير شرآات السمـسرة الحـصول علـى أي     من هذه الالئحة) ١٠١(مع عدم اإلخالل بحكم المادة 
 . بيانات منها لمستندات المبينة بهذه المادة أو أيةمن ا

  )٨٨( مادة  

شرآات السمـسرة فـي مباشـرة عمليـات التـداول       ينشأ بكل بورصة سجل لقيد األشخاص الذين يمثلون
البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خالل أسبوع  بالبورصة، ويتم القيد به بقرار من إدارة

  . دمن تاريخ القي

  )٨٩( مادة  

 : لشرآة السمسرة ما يأتي يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثًال

 أن يكون متمتعًا باألهلية القانونية -١



 ٢٨

  أن يكون حسن السمعة  -٢
أو منعـه تأديبيـًا بـصفة نهائيـة مـن مزاولـة مهنـة         أال يكون قـد سـبق فـصله تأديبيـًا مـن الخدمـة       -٣

بعقوبة جناية أو جنحة فـي جريمـة ماسـة بالـشرف أو      م عليهالسمسرة أو أي مهنة حرة أو حك
إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي قـوانين الـشرآات أو         األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي 
 . أو حكم بشهر إفالسه التجارة أو قانون سوق رأس المال

 نظيمها قرار من الهيئةالتي يصدر بشأنها أو بت استيفاء الخبرة أو اجتياز االختبارات أو الدراسات -٤
بـأي وجـه وبأيـة صـفة فـي شـرآة سمـسرة أخـرى أو فـي األعمـال            أن يكون متفرغًا وال يعمـل  -٥

 التجارية
  . حاصًال على مؤهل عال أن يكون -٦

الــسماسرة والوســطاء والمنــدوبين الرئيــسيين   ٦ ، ٤ويــستثنى مــن الــشرطين الــواردين فــي البنــدين  
 . القاهرة واالسكندرية بورصتيالمقيدين في تاريخ العمل بالقانون ب

عليها في القـانون مـن قـرار الهيئـة باالمتنـاع عـن        ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص
 . بوقفه القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو

 )١( مكرراً )٨٩( مادة  

األوراق المالية التى الهيئة بالعمل فى مجال  تمسك آل بورصة سجًال تقيد به الشرآات المرخص لها من
مـن قـانون سـوق رأس     " ١٩" الرسم واالشتراك المقـررين بالمـادة    تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل

 . المال

بالبورصـة قـرار مـن مجلـس إدارتهـا، وال يكـون هـذا         ويصدر باألحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشرآات
 . الهيئة القرار نافذًا إال بعد اعتماده من

 )٢() أ  (  مكرراً)٨٩( مادة  

السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العـضويـــة بالبورصـة قـرار     تكون الشرآات المقيدة بالبورصة وفقًا للمادة
 .يعمل به بعد اعتماده من الهيئة من مجلس إدارة البورصة

 )٣() ب  (  مكرراً)٨٩( مادة  

 : تكون العضوية على النحو المبين فيما يلى

 . بالهامش نفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراءعضو م .١
 .عضو منفذ يقوم بالتسويـــة .٢
 . خالل أحد أمناء الحفظ عضو منفذ يقوم بالتسوية من .٣
 التعامل فى السندات الحكومية المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط .٤
  .أمناء الحفــظ .٥

  

 

  ٢٠٠٤لسنة  383  مكررا مضافة بقرار وزراى رقم٨٩المادة  )١(

 ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٣رقم  مضافة بقرار وزراى) أ( مكررا ٨٩المادة  )٢(

 ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٣مضافة بقرار وزارى رقم ) ب( مكررا ٨٩المادة  )٣(



 ٢٩

 )١( ) جـ (  مكرراً)٨٩( مادة  

 . واالشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير

المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثنـاء   طار الهيئة بما يصدر عن األعضاء أووعلى البورصة إخ
مخالفات ألحكام قانون سوق رأس المال وقانون اإليـداع والقيـد المرآـزى     مزاولة العمل داخل البورصة من

 .المشار إليهما والئحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها لألوراق المالية

 )٢( )  د ( مكرراً)٨٩( مادة  

العـضو، لـسبب يتعلـق بأوضـاعه أو بمزاولـة       وفى جميع األحوال التى تتطلب إجـراء تفتـيش علـى أعمـال    
الهيئة فورًا ألجـراء التفتـيش الـالزم، وللهيئـة فـى سـبيل        نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبالغ

 .هم رئيسهابالبورصة الذين يرشح ذلك األستعانـة بالعاملين

مـن مديريـه أو مندوبيـه أو ممثليـه لـدى البورصـة        للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفـة العـضو أو أى  
اإليداع والقيد المرآـزى أو الئحتهمـا التنفيذيـة أو القـرارات الـصادرة       ألحكام قانون سوق رأس المال وقانون

 : اتخاذ أحد التدابير اآلتية تنفيذًا لهـا

 .المخالفة وعدم تكرارهاالتنبيه إلى  .١
 .التالى ) ٣( اإلنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند  .٢
 استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فـى البورصـة والخـدمات والتـسهيالت التـى      حظر .٣

التـداول ،   تتيحها البورصة للعمل بها ، وآذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فـى قاعـة  
  .للمدة التى تحددها لجنة العضويةوذلك 

لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئـة خـالل    وفى جميع األحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار
 .بالقرار خمسة عشر يومًا من تاريخ ابالغه

 )٣( ) هـ (  مكرراً)٨٩( مادة  

بالهـامش أن يحـتفظ بـصافى رأس    عمليـات الـشراء    على آل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتسوية وتنفيذ
 الف جنيه وفقًا للمعايير الواردة بـالملحق رقـم   ٧٥٠وبحد أدنى  من إجمالى التزاماته% ١٥مال ال يقل عن 

 .الالئحة  المرفق بهذه٥

األدنـى لـرأس المـال بالنـسبة للمتعـاملين        من هذه الالئحـة فـى شـأن الحـد    ٢٧٠وتسرى أحكام المادة 
 .الرئيسين

رأس مـال األعـضاء الـذين تقـاس مالءتهـم       وال ال يعتـد بـالقروض المـساندة فـى حـساب     وفى جميع األحـ 
   . من هذه الالئحة٢٩٢الشروط المنصوص عليها بالمادة  المالية بصافى رأس المال، اال إذا توافرت فيها

  

  

  ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٣رقم  مضافة بقرار وزارى) ج( مكررا ٨٩المادة  )١(

 ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٣رقم  ر وزارىمضافة بقرا) د( مكررا ٨٩المادة  )٢(

 ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٣وزارى رقم  مضافة بقرار) هـ( مكررا ٨٩المادة  )٣(



 ٣٠

 )١( ) و (  مكرراً)٨٩( مادة  

المالية السنوية مرفقًا بهـا تقريـر مراقـب الحـسابات      على الشرآات األعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم
ائم الربـع سـنوية مرفقـًا بهـا تقريـر فحـص محـدود مـن         الماليـة، والقـو   خالل تسعين يومًا من انتهاء السنة

 خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء آل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقًا مراقب الحسابات خالل
  .لمعايير المحاسبة المصرية

 

 الفصـل الثانـي

  العمليـات أحكام التداول وتنفيذ

  )٢()٩٠( مادة  

من شأنها اإلضرار بالمتعاملين معها أو اإلخالل  باع سياسة أو إجراء عملياتيحظر على شركة السمسرة ات
 .لحسابها الخاص بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات

  )٩١( مادة  

ورودهـا إليهـا، ويتـضمن التـسجيل مـضمون األمـر        يجب على شرآة السمسرة تسجيل أوامر العمالء فور
  . الشرآة والثمن الذي يرغب العميل التعامل به إلىوأسم مصدره وصفته وساعة وآيفية وروده 

  )٣()٩٢( مادة  

فـي ذلـك العمليـات التـي تقـوم ببهـا شـرآات السمـسرة          يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء األوراق المالية بما
طرفيها في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه  طبقًا لألوامر الصادرة إليها من

 . تقررها الهيئة بطريقة تكفل العالنية وبالبيانات الالزمة للتعريف بالعملية وفقًا للقواعد التي وامراأل

  )٩٣( مادة  

التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات  تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأآد من أن
 . الستغالل أو المضاربات الوهميةالنصب أو االحتيال أو ا بالبورصة غير مشوب بالغش أو

  )٩٤( مادة  

سـالمة عمليـات التـداول وحـسن أداء البورصـة       تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضـمان 
عمليـات التـداول اليـومي والتحقـق مـن تطبيـق القـوانين         تـشكل إدارة البورصـة لجنـة لمراقبـة    .لوظائفها 

   . شأ عن هذه العملياتتن والقرارات وحل الخالفات التي قد

  

  ٢٠٠٤ لسنة ٣٨٣رقم  مضافة بقرار وزارى) و( مكررا ٨٩المادة  )١(

 . 1998  لسنة٣٩مستبدلة بالقرار الوزاري رقم  )٢(

 . 2001  لسنة٣٤٠مستبدلة بالقرار الوزاري رقم  )٣(



 ٣١

  )٩٥( مادة  

 وإذا لم يحدد وبالشروط المحددة بأوامرهم ، يجب على شرآة السمسرة عرض أوامر العمالء خالل المدة
 . الشرآة عرضه في أول جلسة تالية لوروده العميل أجًال لتنفيذ األمر وجب على

السمـسرة آمـا يكـون تنفيـذ األوامـر التـي تعطـى         يتم تنفيذ األوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشرآة
  . ألولوية ورود تلك األوامر لممثل الشرآة أثناء التداول وفقًا

وإخطـار البورصـة والعميـل بتنفيـذها خـالل يـوم        استكمال إجـراءات عقـد العمليـة   آما يجب على الشرآة 
  . العمل التالي من عقد العملية

  )٩٦( مادة  

العميل أو على ورقة مالية غير جـائز تـداولها    تلتزم شرآة السمسرة التي نفذت عملية على خالف أوامر
ن تـاريخ المطالبـة ، وإال وجـب عليهـا تعـويض      غيرها خـالل أسـبوع مـ    قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة

 . إخالل بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض العميل ، وذلك دون

  )١()٩٧( مادة  

 .المالية يجوز التعامل على أي عدد من األوراق

تم تنفيذ عملية به خـالل يـوم العمـل محـسوبًا علـى       ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها
 . ، وذلك على آميات ال تقل عن مائة ورقة ساس متوسط األسعار مرجحًا بالكمياتأ

أساس متوسط األسعار مرجحًا به الكميات في نهاية  ويكون سعر االقفال للورقة هو السعر محسوبًا على
 . على مائة ورقة يوم العمل ، على أال تقل الكميات

بالنسبة إلى األوراق المالية التي تنطبق عليهـا المعـايير    كوال تتقيد أسعار التداول بأية حدود سعرية وذل
بشرط أن تشمل عدد أيام تداول الورقة المالية ومتوسط عدد العمليات اليـومي   التي تضفها إدارة البورصة

 . المتعاملين عليها ورأس المال السوقي للشرآة المصدرة لها ومعدل دوران الورقة المالية لها وعدد

 . األوراق المالية المذآورة في الفقرة السابقة  البورصة الترتيبات الالزمة لتداولآما تضع إدارة

 . الهيئة واعتماد الوزير المعايير والترتيبات المشار إليها بعد موافقة وتسري

 . والعروض األخرى ويعلن في البورصة عن أسعار العمليات والطلبات

 . أشهر متصلة دون عقد عمليات عليها ستةويشطب قيد األوراق المالية المقيدة إذا مضت 

  )٩٨( مادة  

السمـسرة بتنفيـذها فـي ذات يـوم اخطارهـا بـه ،        تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شـرآات 
وبيانات آاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به ،  ويتضمن القيد أسم البائع والمشتري

  . الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصةذوي  ويجوز إعطاء

 . ٢٠٠٢ لسنة ٤٤١ ومستبدلة بالقرار الوزاري رقم ١٩٩٧لسنة  435  مستبدلة بالقرار الوزاري رقم٩٧المادة  )١(
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  )٩٩( مادة  

 . تداول األوراق المالية غير المقيدة لديها تقوم آل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن

  . السابقة م القيد بالبيانات المشار إليها في المادةويت

  

 الفصــل الثالــث

 ونشر المعلومـات تسوية المعامالت

  )١٠١( مادة  

وبالنـسبة  .تـداولها بالبورصـة بالوسـائل المعـدة لـذلك       تنتقل ملكية األوراق األسمية المقيـدة باتمـام قيـد   
كيتهـا بقيـدها وفقـًا للمـادة الـسابقة، ويحـرر لـصاحب        المقيدة فيـتم نقـل مل   لألوراق المالية األسمية غير

  .تمام انتقال الملكية الشأن ما يفيد

 . بانتقال حيازتها وبالنسبة لألوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها

 . بانتقال الملكية خالل ثالثة أيام من تاريخ القيد وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة

 . أسبوع من إخطارها بذلك ة إثبات نقل الملكية بسجالتها خاللوعلى هذه الجه

  )١٠١( مادة  

قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي  تلتزم آل بورصة خالل أسبوع من تاريخ موافقتها على
 : تبعًا لنوع الورقة المالية تطلبها والبيانات التالية

 : بالنسبة إلى األسهم- ١

  .  والنظام القانوني الخاضعة لهأسم الشرآة •
  .قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع •
  . نوع االآتتاب وعدد المكتتبين •
  . منها في تاريخ تقديم البيان نوع األسهم والقيمة األسمية للسهم ، والنسبة المسددة •
خه وقيمته والقيمة األسمية وتاري بيانات عن آل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم اإلصدار •

  . االصدار للسهم وعدد األسهم، ونسبة األسهم لحاملها إلى قيمة
  . تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد •
  . نوع الجدول الذي جرى به القيد •

 : واألوراق المالية األخرى بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل - ٢

  .المالية األخرى يل أو األوراقالجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمو •
  . قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من األوراق المالية •
  . العائد وتاريخ استحقاقه •
  . نوع االآتتاب •
  . تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد •
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  . نوع الجدول الذي جرى به القيد •
  . تاريخ ورقم اإلصدار الذي قيدت أوراقه •

 : عن حرآة تداول األوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة بتقديم التقارير الدورية التاليةوتلتزم آل بورصة 

  : إخطار يومي عن حركة التداول - ١

التعامـل عليهـا، وسـعر آـل منهـا، وآميـة األوراق المتداولـة،         يتضمن بيانًا لنوع األوراق المالية التي جرى
يوم، مضافًا إلى بيان عن عـدد العمليـات التـي أجريـت علـى      العمليات في ال ونوع العملية، وإجمالي عدد

  .المالية غير المقيدة األوراق

 : إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول - ٢

الكمية والقيمة اإلجمالية وعدد العمليات ، آما يتـضمن   يتضمن بيانًا بحجم تداول األوراق المالية من حيث
 مـن هـذه   ٩٧راق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقـًا للمـادة   لألو آخر سعر إقفال والقيمة األسمية

   . الالئحة

 : إخطار سنوي عن حركة التداول - ٣

آميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنًا بالعـام الـسابق ،    يتضمن بيانًا بحكم تداول األوراق المالية من حيث
موزعة على قطاعات األنشطة المختلفة وأهـم  التداول عن العام، وحرآة التداول  مع إبراز إجماليات سوق

األوراق  التي حدثت خالل العام ومدى تأثيرها على سـوق األوراق الماليـة، وحجـم التعامـل فـي      الظواهر
يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات  المالية ومقترحات إدارة البورصة لعالج اآلثار السلبية لتلك الظواهر، آما

بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبيانًا عن عمليـات تـداول    ية على قيد آل منهاألثر تداول األوراق المال
  . األوراق المالية غير المقيدة

  )١٠٢( مادة  

 : أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات اآلتية تنشر المعلومات عن التداول يوميًا عن طريق نشرة

  اء الجلسةأثن األسعار المتوالية التي تمت بها العمليات .١
 البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها سعر اإلقفال لكل ورقة مالية مع اإلعالن عن أسعار عروض .٢

. 
 . التداول عليها أثناء جلسة اليوم نوع األوراق المالية التي تم .٣
 . لألوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق .٤

باألوراق المالية التي تم قيدها خالل الشهر وإجمـالي   تلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بيانًاو
المقيدة موزعة على قطاعات األنشطة المختلفة وقيمتها وعـدد العمليـات    حجم التداول الشهري لألوراق

 رات اإلحصائية الهامةاإلجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤش على المستوى
  . والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف باألوراق المالية المقيدة بها

  )١٠٣( مادة  

األوراق الماليـة بالبورصـة، يكـون غرضـها تنظـيم       يجوز إنـشاء شـرآات للمقاصـة والتـسوية فـي معـامالت      
آات السمـسرة وتـسوية المراآـز الماليـة     المتعامـل عليهـا بواسـطة شـر     استالم وتسليم األوراق المالية

 التداول التي تتم بواسطة تلك الشرآات وعمل المقاصة المرتبة عليها ، وفقًا للنظام الناتجة عن عمليات
 . الذي تضعه إدارة البورصة ويعتمد من الهيئة
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 لتعـامالت  البورصـة بتـصفية وتـسوية المراآـز الماليـة      وإلـى أن تنـشأ الـشرآات المـشار إليهـا تقـوم إدارة      
  تضعه في هذا الشأن شرآات السمسرة وفقًا للنظام الذي

. 

 الفصــل الرابـــع

 الخاصـــة البورصـــات

  )١٠٤( مادة  

الهيئة إنشاء بورصـات خاصـة تكـون لهـا الشخـصية       يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة
 .  أو أآثر من األوراق الماليةفيها على نوع المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول

  )١٠٥( مادة  

واألوضـاع المقـررة فـي هـذه الالئحـة بتأسـيس        يتم تأسيس البورصـة الخاصـة وفقـًا لألحكـام واإلجـراءات     
  . الشرآات العاملة في مجال األوراق المالية

 

  )١٠٦( مادة  

يئة مع مراعاة األحكام الـواردة  للنماذج التي تضعها اله يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها األساسي وفقًا
 . بهذه الالئحة

  )١٠٧( مادة  

عـشرين، نـصفهم علـى األقـل مـن البنـوك أو        يجب أال يقل عدد األعـضاء المؤسـسين فـي البورصـة عـن     
األوراق الماليـة أو منهـا جميعـًا علـى أن تكـون جميعهـا        شرآات التأمين أو الـشرآات العاملـة فـي مجـال    

 . مؤسسة في مصر

  )١٠٨( مادة  

ماليين جنيه مدفوعًا بالكامـل نقـدًا وموزعـًا إلـى      يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدي ال يقل عن عشرة
 . يكون أغلبه مملوآًا للمصريين حصص بمقدار ما دفعه آل عضو، ويجب أن

  )١٠٩( مادة  

ختـصاصاتها  رأس المـال، ويـسري فيمـا يتعلـق با     تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة من جميع مالكي
القواعـد واألحكـام المقـررة للـشرآات العاملـة فـي مجـال األوراق         واجتماعاتها ونـصاب الحـضور والتـصويت   

 من القـانون علـى أن يكـون لكـل عـضو صـوت واحـد أيـا آـان عـدد           ٢٧في المادة  المالية المنصوص عليها
  .يملكها الحصص التي
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  )١١٠( مادة  

عدد فردي من األعـضاء اليقـل عـن خمـسة وال يزيـد       ارة يتكون منيتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إد
بين أعضائها لمدة ثالث سـنوات وفقـًا للطريقـة المبينـة بالنظـام       على تسعة تختارهم الجمعية العامة من

 . األساسي

 . المؤسسين ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق األعضاء

الخبرة ولـو لـم يكونـوا مـن أعـضاء الجمعيـة العامـة         ذويويجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس اثنان من 
 . للبورصة

  )١١١( مادة  

 . أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ال تكون اجتماعات مجلس اإلدارة صحيحة إال بحضور

  )١١٢( مادة  

 : يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما يأتي

 . الخاصة العمل في مجاالت تتصل باألوراق المالية لبورصةأن يكون قد سبق للقائمين على إدارة ا -١
والقواعد واإلجراءات المنظمة للخصم منـه واسـتكماله وإدارة حـصيلته ورده     أداء تأمين يحدد قيمته -٢

 .الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرار من
البورصـة بعقوبـة جنايـة أو    األعضاء المؤسسين أو القائمين علـى إدارة   أال يكون قد حكم على أحد -٣

أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي      جنحة ماسة بالشرف
 الشرآات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بشهر إفالسه أو أن يكون قد سبق فـصله  قوانين

 . ية مهنة حرةتأديبيًا من الخدمة أو منعه تأديبيًا من مزاولة مهنة السمسرة أو أ
يحـدده مجلـس إدارة    تجهيز مكان البورصة بالوسائل واألدوات الالزمـة لمباشـرة النـشاط وفقـًا لمـا      -٤

 . الهيئة

  )١١٣( مادة  

متـضمنًا أسـم طالـب التـرخيص ومقـدار رأس مالـه        يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة إلـى الهيئـة  
 : الطلب المستندات اآلتيةيرفق بهذا  وأسماء المسئولين عن اإلدارة، على أن

  عقد البورصة والنظام األساسي لها

 اإليصال الدال على سداد التأمين

 الذي يحدده الوزير اإليصال الدال على سداد مقابل الترخيص

 . المؤسسين وبيانات آافية عنهم ما يدل على الوفاء بكامل قيمة الحصص وأسماء األعضاء

  . ذلك  بقبولأسم مراقبي الحسابات وإقرار منهما
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  )١١٤( مادة  

األوراق آاملة اتخذت اإلجراءات لعرض األمر على مجلـس   تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص ، فإذا آانت
وجود نقص في األوراق أو في بياناتها فيـتم إخطـار ذوي الـشأن خـالل خمـسة       إدارة الهيئة، أما إذا تبينت

 . تاريخ تقديم الطلب الستكماله عشر يومًا من

  )١١٥( مادة  

ويصدر المجلـس قـراره خـالل سـتين يومـًا مـن        . تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة الهيئة لنظرها
 . تاريخ عرض األوراق آاملة عليه

  )١١٦( مادة  

اإلدارة بـالترخيص بإنـشاء البورصـة متـضمنًا نـوع       يقوم رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة بعـرض اقتـراح مجلـس      
وتداولها فيها على الوزير وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ موافقة  يجوز قيدهااألوراق المالية التي 

 . مجلس اإلدارة

  )١١٧( مادة  

يراها ضرورية إلصدار قراره يصدر الوزير قراره خـالل   للوزير قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانات التي
 .  من تاريخ استيفاء اإليضاحات التي طلبهااقتراح مجلس اإلدارة عليه أو ثالثين يومًا من تاريخ عرض

  )١١٨( مادة  

للحسابات يختاران بمعرفة الجمعية العامة للبورصـة مـن    يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان
 .الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المرآزي للمحاسبات بين المقيدين في سجل يعد لهذا

 . من هذه الالئحة) ١٦١(وفقًا ألحكام المادة  نشاط البورصة الخاصةويتم إعداد تقارير موحدة عن 

  )١١٩( مادة  

يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئـة علـى أن    تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقًا للقواعد التي
 . هذه الالئحة  من٥٨يسري في شأنها أحكام المادة 
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 البــاب الثـالـــث

 األوراق المالية ت العاملة في مجالالشركا

 الفصل األول

 عامـــــة أحكــام
  )١٢٠(مادة 

 :الشرآات التي تباشر نشاطًا أو أآثر من األنشطة اآلتية الشرآات العاملة في مجال األوراق المالية هي

  . ترويج وتغطية االآتتاب في األوراق المالية  - أ
  . أموالها  مالية أو في زيادة رؤوساالشتراك في تأسيس الشرآات التي تصدر أوراقًا  - ب
  . رأس المال المخاطر  - ت
  . األوراق المالية المقاصة والتسوية في معامالت  - ث
  . االستثمار تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق  - ج
  . السمسرة في األوراق المالية  - ح
د موافقـة مجلـس   التي تتصل بمجال األوراق المالية ويحددها وزير االقتـصاد بعـ   األنشطة األخرى  - خ

 )١(. الهيئة إدارة

  )١٢١(مادة 

 : األوراق المالية ما يأتي تتضمن األعمال المرتبطة بترويج وتغطية االآتتاب في

األوراق المالية وجلب المستثمرين ومـا قـد يتـصل بـذلك      إدارة عمليات ترويج وتغطية االآتتاب في -١
 . من نشر في وسائل اإلعالم

ولهـا إعـادة طرحهـا فـي      لية المطروحـة وغيـر المطروحـة لالآتتـاب العـام     االآتتاب في األوراق الما -٢
واألوضـاع الـواردة بنـشرة االآتتـاب      اآتتاب عـام أو عـن غيـر طريـق االآتتـاب العـام بـذات الـشروط        

النـشرة دون التقيـد بالقيمـة األسـمية      المعتمدة خالل مدة أقـصاها سـنة مـن تـاريخ اعتمـاد تلـك      
 . للورقة

 : القرارات هي وزارية بإضافة أنشطة أخرى تباشرها الشركات العاملة في مجال األوراق المالية وهذه أنه قد صدرت عدة قراراتتجدر اإلشارة ) ١(

األوراق المالية  بإضافة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب األوراق المالية ضمن األنشطة التي تتصل بمجال ١٩٩٥ لسنة ١٨٤القرار الوزاري رقم  -١

 . النشاط نصف مليون جنيه نقداً ومدفوعاً بالكامل  األدنى لرأس المال المصدر الالزم لمباشرة هذاعلى أن يكون الحد

على أن يكون  بإضافة نشاط سجالت األوراق المالية ضمن األنشطة التي تتصل بمجال األوراق المالية ١٩٩٥ لسنة ٨٩١القرار الوزاري رقم  -٢

 .نقداً ال يقل المدفوع منه عن النصف شرة هذا النشاط مليون جنيهالحد األدنى لرأس المال المصدر الالزم لمبا

للـضوابط التـي    بإضافة نشاط تقييم وتحليل األوراق المالية ونشر المعلومات عن األوراق المالية وفقاً ١٩٩٦ لسنة ٦٣٢القرار الوزاري رقم  -٣

 .تضعها الهيئة بمجال األوراق المالية

األوراق وذلك  بإضافة نشاط صناديق االستثمار المباشر إلى مجاالت أنشطة الشركات العاملة في مجال ١٩٩٦ لسنة ٦٣٢القرار الوزاري رقم  -٤

 : بالشروط اآلتية

 . مليون جنيه في صورة مبالغ نقدية مدفوع بالكامل ال يقل رأس مال الصندوق عن عشرة  - أ

 . عامأموال المستثمرين عن طريق االكتتاب ال ال يجوز طرح أسهم الصندوق أو تلقي  - ب

 .المال الشركة وحاملي وثائق االستثمار وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العامة لسوق يتم توزيع األرباح بين مالكي أسهم) ج  - ت

 . للصندوق أوجه نشاطه يجب أن يتضمن النظام األساسي) د  - ث

 . لصندوقمن أموال ا% ٢٥في أوراق مالية لشركة واحدة على  ال يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق) هـ  - ج

التنفيذيـة    والئحتـه ١٩٩٢ لسنة ٩٥خاصة تضعها الهيئة تسري األحكام المنصوص عليها في القانون رقم  فيما لم يرد به تنظيم أو قواعد) و   - ح

 .المقررة لصناديق االستثمار

 ."نشاط توريق الحقوق المالية"بإضافة  ٢٠٠١ لسنة ٦٩٧القرار الوزاري رقم  -٥



 ٣٨

تعديالت أو تغيرات تطرأ خـالل هـذه المـدة التخـاذ اإلجـراء       افاة الشرآة بأيةوعلى الجهة مصدرة الورقة مو
 . من هذه الالئحة 49 المناسب وفقًا ألحكام المادة

والقرارات الصادرة تنفيذًا لـه واالتفـاق الـذي تبرمـه مـع ذوي       وتباشر الشرآة نشاطها وفقًا ألحكام القانون
 . الشأن

إبالغ مالحظاتها للشرآة خالل ثالثين يومـًا مـن تـاريخ     ق، وعلى الهيئةوتخطر الهيئة بصورة من هذا االتفا
 . وصول اإلخطار

  )١٢٢(مادة 

أوراقـًا ماليـة أو فـي زيـادة رؤوس أموالهـا مـا        تعتبر شرآة عاملة في نشاط تأسيس الشرآات التي تصدر
 : يأتي

 . المشار إليه إذا آان غرض الشرآة الرئيسي مباشرة النشاط  - أ
مال خمس شـرآات أو أآثـر    رآة منفردة أو مع مؤسسيها تملك أآثر من نصف رأسإذا آانت الش  - ب

 .من الشرآات المساهمة أو شرآات التوصية باألسهم
آانـت الـشرآة منفـردة أو مـع مؤسـسيها لهـا الـسيطرة علـى تكـوين مجلـس إدارة خمـس             إذا  - ت

 .أآثر من شرآات المساهمة أو شرآات التوصية باألسهم شرآات أو
بالفعل نشاط تأسيس الشرآات المساهمة أو شرآات التوصية باألسـهم أو   الشرآةإذا مارست   - ث

  . أموالها بما يجعله نشاطًا رئيسيًا لها زيادة رؤوس

  )١٢٣(مادة 

التـي تـصدر أوراقـًا ماليـة أو دعمهـا أو تقـديم        يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويـل نـشاط الـشرآات   
في المشروعات والمنشآت وتنميتهـا بقـصد تحويلهـا إلـى شـرآات       آةالخدمات الفنية واإلدارية أو المشار

متى آانت هذه المشروعات وتلك الشرآات عالية المخاطر أو تعـاني قـصورًا    مساهمة أو توصية باألسهم
 . يستتبعه من طول دورة االستثمار في التمويل وما

  )١٢٤(مادة 

 المنـصوص عليهـا فـي القـانون شـكل شـرآة       الماليـة  يجب أن تتخذ الشرآات العاملة فـي مجـال األوراق  
 . المساهمة أو شرآة التوصية باألسهم

 . نشاطها وتلك التي تحددها هذه الالئحة ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة لمباشرة

  )١٢٥(مادة 

لقـانون   مـن ا ٢٧أآثر من األنشطة المبينـة بالمـادة    يكون رأس مال الشرآة المصدر التي تباشر نشاطًا أو
 : على النحو اآلتي

األوراق الماليـة ال يقـل المـدفوع منـه عـن       ألف جنيه على األقل لنشاط السمسرة فـي  250 -١
 . الربع

األقـل لكـل نـشاط مـن األنـشطة التاليـة ال يقـل المـدفوع منـه عـن            ثالثة ماليين جنيه على  -٢
  . النصف
 . نشاط ترويح وتغطية االآتتاب  - أ



 ٣٩

زيـادة رؤوس   ات التي تصدر أوراقـًا ماليـة أو فـي   نشاط االشتراك في تأسيس الشرآ  - ب
 . أموالها

 . المالية نشاط المقاصة والتسوية في معامالت األوراق  - ت
 . نشاط تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية  - ث

 .االستثمار مدفوعًا بالكامل خمسة ماليين جنيه على األقل لنشاط صناديق -٣
  .المخاطر مدفوعًا بالكامل عشرة ماليين جنيه على األقل لنشاط رأس المال -٤

  )١٢٦(مادة 

 مـن هـذه الالئحـة    ١٢٠الشرآات المشار إليها بالمـادة   يكون الحد األقصى لقيمة العمليات التي تقوم بها
 مالها والتأمين المدفوع منها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة بالنسبة إلى آل نشاط في ضوء رأس

 .الهيئة

 . ومخاطر مباشرته وأعباء الشرآة والتزاماتها ة حجم ونوع نشاط الشرآةويتحدد التأمين بمراعا

  )١٢٧(مادة 

مـن القـانون أيـا آـان النظـام      ) ٢٧(المبينة فـي المـادة    ال يجوز إنشاء شرآات تباشر نشاطًا من األنشطة
 . لألحكام والشروط الواردة في القانون وهذه الالئحة القانوني الخاضعة له إال وفقًا

قبل المضي في إجراءات تأسيس الشرآة أو  سين أو المسئول عن إدارة الشرآة حسب األحوالوللمؤس
بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلـك مرفقـًا بـه     الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة

التـرخيص  وتكون الموافقة في ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب  األوراق التي تحددها الهيئة
 .الشرآة لمباشرته به أو تأسيس

  . تكون تلك األنشطة متعارضة فيما بينها وفي حالة تعدد األغراض المطلوب مباشرتها يجب أال

 

 األول الفــرع

 التأسيـــــس

  )١٢٨(مادة 

األوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده  تقدم طلبات تأسيس الشرآات التي تعمل في مجال
 : يئة مرفقًا به األوراق اآلتيةاله

ونظامها األساسـي موقعـًا عليهمـا مـن المؤسـسين أو       ثالث نسخ من العقد االبتدائي للشرآة ، -١
 . من الوآيل عنهم

مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التبـاس األسـم التجـاري للـشرآة مـع غيرهـا مـن         شهادة من -٢
 . الشرآات

الشرآة وذلك إذا  بتعيين ممثل له في مجلس إدارةإقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي  -٣
 . آان هذا الشخص عضوًا بمجلس اإلدارة

 . الحسابات يفيد قبوله التعيين إقرار من مراقب -٤
تفيـد تمـام االآتتـاب فـي جميـع أسـهم الـشرآة         شهادة من الجهة التي تم االآتتاب عن طريقها -٥

هم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن من األس وحصصها وأن القيمة الواجب سدادها على األقل



 ٤٠

بعـد شـهر نظـام الـشرآة وعقـد تأسيـسها فـي الـسجل          هذه القيمـة ال يجـوز الـسحب منهـا إال    
 . التجاري

 .المؤسسين بالتعديالت التي أدخلت على نموذج العقد االبتدائي للشرآة ونظامها بيان من وآيل -٦
التـي تثبـت وجـود     تقدم األوراق والوثائقإذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح ، ف -٧

التنـازل عنـه للـشرآة بعـد      االلتزام أو الحق الذي أعطيت الحصص المذآورة في مقابلـه ومـا يفيـد   
 . إنشائها

 يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واسـتكمال إجـراءات ذلـك    إذا دخل في رأسمال الشرآة حصة عينية -٨
  . للهيئة ما يفيد سداد رسم التأسيس

  )١٢٩(مادة 

ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقـًا لتـاريخ    تعد الهيئة سجًال تدون به طلبات تأسيس الشرآات،
 . ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وآل ما يتعلق بذلك من إجراءات ورود آل منها، ويكون لكل طلب

 . دوينه في السجل المشار إليهوتاريخه ورقم ت وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصاًال يفيد تقديم الطلب

  )١٣٠(مادة 

  .وقانونية للنظر في تأسيس الشرآة تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية

  . العاملين بالهيئة وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد آاف من

   . ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة واألمانة

  )١٣١(مادة 

فـإذا  . مـن هـذه الالئحـة   ) ١٢٩(المشار إليه بالمادة  ة قيد طلبات التأسيس في السجلتتولى أمانة اللجن
 . عرضها على اللجنة آانت األوراق آاملة اتخذت إجراءات

فيتم إخطار ذوي الشأن خالل خمـسة عـشر يومـًا مـن      أما إذا تبين وجود نقص في األوراق أو في بياناتها
 .ذلك في السجلب تاريخ تقديم الطلب الستكمالها ويؤشر

  )١٣٢(مادة 

  . يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببًا

  . تكون قرارات اللجنة نهائية إال بعد اعتمادها من رئيس الهيئة وال

   .الشأن بقرار اللجنة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماده ويجب إخطار ذوي

  

 



 ٤١

 الثانــي الفــرع

 الترخيــــــص

  )١٣٣(مادة 

بمجـاالت األوراق الماليـة إال بعـد الحـصول علـى تـرخيص        اولة أي نشاط من األنشطة المتعلقةال يجوز مز
 . بذلك من الهيئة

لهذا الغرض، ويعطى لكل شرآة رقم مسلسل  وتقيد الشرآات المرخص بها في جدول خاص يعد بالهيئة
أعـضاء مجلـس اإلدارة   بيانـات عـن الـشرآة ورأس مالهـا و     ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتـضمن 

 . والمديرين والفروع

نوع األنشطة المـرخص بهـا وعليهـا أن تـشير      وتعطى آل شرآة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها
 . إليها في مكاتباتها

  )١() ١٣٤(مادة 

مجال األوراق المالية مقابل رسم يـدفع للهيئـة    يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشرآات العاملة فى
 . بحد أقصى ثالثين ألف جنيه فى حالة مزاولة أآثر من نشاط مقداره عشرة أالف جنيه عن آل نشاط ، و

  )١٣٥(مادة 

 : لذلك مرفقًا به ما يأتي يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد

 . القيد ورقمه ومكانه شهادة بقيد الشرآة في السجل التجاري وتاريخ -١
 . هذه األنشطة  مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال معاألنشطة المطلوب -٢
 .الذي يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة بيان بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين وخبراتهم على النحو -٣
والمديرين حسني السمعة مع تقديم ما يفيد أنـه لـم    أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة -٤

 أو جنحة في جريمة ماسـة بالـشرف أو األمانـة أو فـي     جنائية تصدر على أي منهم أحكام بعقوبة
في قوانين الشرآات أو التجارة أو الحكم بإشهار إفالس ما لم يكن  إحدى الجرائم المنصوص عليها

 .اعتباره قد رد إليه
 . ما يفيد سداد رسم الترخيص -٥
 .على النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة ما يفيد أداء قيمة التأمين -٦
 . البيانات والمستندات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشرآة  تعديالت تطرأ علىأية -٧
 قيام الشرآة إذا آانت من شرآات إدارة صناديق األوراق المالية أو السمسرة في األوراق ما يفيد -٨

رآـزي  والحفـظ الم  أو تكوين محافظ األوراق المالية أو إدارة السجالت أو التسوية والمقاصـة  المالية
بـسبب خطـأ الـشرآة أو     بالتأمين ضد المـسئولية عـن الخـسائر أو األضـرار التـي تـصيب عمالئهـا       

العمالء وأموالهم، وذلك على النحـو   مديريها أو العاملين بها ، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق
 )٢(. الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة

وتصنيف وترتيب األوراق المالية بشأن إجراء التصنيف االئتماني  القواعد التي تضعها شرآات تقييم -٩
وقواعـد وإجـراءات الرقابـة الداخليـة التـي تحـول دون اسـتخدام المعلومـات          والدرجات الدالة عليـه 

 الشرآات عن الجهات أو األوراق المالية التـي تقـوم بتـصنيفها فـي غيـر غـرض       المتاحة لدى تلك
  )٣ (.التصنيف

   ٢٠٠٦ لسة ١٤رقم  دة بقرار وزير االستثماراستبدل نص الما )١(

 . ١٩٩٨لسنة  397  مضاف بالقرار الوزاري رقم٨البند رقم  )٢(
 . ٢٠٠٠لسنة  586  مضاف بالقرار الوزاري رقم٩البند رقم  )٣(



 ٤٢

  )١٣٦(مادة 

على األآثر من تاريخ تقديم األوراق مستوفاه إلى  ستين يومًا يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خالل
 . هيئةال

  .الرفض مسببًا ويجب أن يكون قرار

  .تاريخ صدوره ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خالل خمسة عشر يومًا من

  )١٣٧(مادة 

الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فـي    يجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب
 تاريخ إخطار أو علم صـاحب الـشأن بقـرار الـرفض،     يومًا من الباب الخامس من القانون خالل خمسة عشر

 . بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده ويجب أن يتضمن التظلم بيانًا

ويـتم  . طلب إيضاحات من المـتظلم أو مـن الهيئـة    وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها في سبيل ذلك
 . قديمه أو من تاريخ تقديم اإليضاحاتتاريخ ت البت في التظلم خالل خمسة عشر يومًا من

وال تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب التأسيس  . ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا ونافذًا
 . أو طلب الترخيص قبل التظلم منه

  )١٣٨(مادة 

مـن  ) ٢٧(دة المجـاالت المـشار إليهـا فـي المـا      على الشرآة والجهات القائمة التي تعمل في مجال مـن 
تخضع له أن تخطر الهيئة خالل ثالثـين يومـًا مـن تـاريخ العمـل بهـذه        القانون أيا آان النظام القانوني الذي

 : اآلتية الالئحة بالبيانات

 . العقد االبتدائي والنظام األساسي -١
 . القرار المرخص بإنشاء الشرآة -٢
 . ليةالمعتمدة عن آخر سنة ما التقارير السنوية والقوائم المالية -٣
 . مجاالت عمل الشرآة -٤
 . تملكها في الشرآات القائمة في مصر والخارج األسهم التي -٥
  . والمديرين وبياناتهم أسماء أعضاء مجلس اإلدارة -٦

  )١٣٩(مادة 

السابقة أن تعدل أوضاعها وفقًا ألحكام القانون والقرارات  على الشرآات والجهات المشار إليها في المادة
 .من القانون) ٣٤(المنصوص عليها في المادة  مدةالمنفذة له خالل ال

ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة إجراء التعديالت  ويجب عليها قبل تعديل أوضاعها والتقدم للحصول على
يتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والعرض على األجهزة  الالزمة على نظمها األساسية بما

 . لألوضاع واإلجراءات المقررة بتلك النظموفقًا  المختصة بها

 .المنصوص عليها في هذه الالئحة ويسري فيما يتعلق بالترخيص اإلجراءات والقواعد



 ٤٣

العام بالشروط واألوضاع التي يـتم االتفـاق عليهـا     وتسري أحكام هذه المادة على شرآات قطاع األعمال
  . ذ رأي رئيس الهيئةاالقتصاد بعد أخ بين وزير قطاع األعمال العام ووزير

 

 الفصــــــل الثـانـــــــي

 االستثمـــــــــار صناديــق

 األول الفــرع

 أحكـــــام عامـــــة

  )١٤٠(مادة 

وال يجوز لها مزاولة أيـة أعمـال   . في األوراق المالية تهدف صناديق االستثمار إلى استثمار أموال الصندوق
 . ضمانه ، أو المضاربة في العمالت أو المعادن النفيسةالغير أو مصرفية ، وعلى وجه خاص إقراض

المنقولة األخرى أو في غيرها من مجاالت االستثمار  وال يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية
الهيئـة وفـي حـدود نـسبة االسـتثمار التـي يقررهـا علـى أن يقـدم           إال بترخيص خـاص مـن مجلـس إدارة   

انًا بمجاالت القـيم المنقولـة وغيرهـا مـن المجـاالت األخـرى التـي يرغـب فيهـا          بي الصندوق دراسة تتضمن
 . ذلك ونتائج االستثمار المتوقعة ومبررات

  )١٤١(مادة 

ألحكـام المقـررة فـي القـانون وهـذه الالئحـة        يتم تأسيس شرآة صندوق االستثمار والترخيص لهـا طبقـاً  
اليـة، ويجـب علـى الـصندوق عنـد التقـدم بطلـب        األوراق الم بالنسبة إلى الـشرآات العاملـة فـي مجـال    

 : بالبيانات اإلضافية اآلتية الترخيص موافاة الهيئة

  . آيفية إدارة الصندوق •
األقصى المقرر في النظام األساسي وهذه  قيمة األموال المراد استثمارها بحيث ال تجاوز الحد •

  . الالئحة
  . السياسة االستثمارية للصندوق •
للصندوق واألوراق المالية يستثمر أمواله  يتم االحتفاظ لديه باألموال النقديةأسم البنك الذي س •

  . فيها
  .بينه وبين الصندوق أسم مدير االستثمار وخبراته السابقة وصورة العقد المبرم •

  )١٤٢(مادة 

ي أعضاء مجلس اإلدارة على النحو المشار إليـه فـ   يحدد النظام األساسي للصندوق طريقة تعيين أغلبية
آيفية مشارآة حملة وثائق االستثمار في اختيار هؤالء األعضاء، علـى   من القانون، آما يبين) ٣٥(المادة 

اإلدارة على هذا النحو خالل ثالثة أشهر من تمام االآتتـاب فـي وثـائق االسـتثمار      أن يتم تشكيل مجلس
مجلـس   وق خالل هـذه الفتـرة  ال يجوز سنة من تاريخ صدور الترخيص بمباشرة نشاطه ، ويدير الصند وبما

  . إدارة مؤقت يحدد النظام آيفية اختياره

  

 



 ٤٤

  )١٤٣(مادة 

 :الحدود ووفقًا للشروط اآلتية يكون استثمار أموال الصندوق في األوراق المالية في

مـن أمـوال الـصندوق    % ١٠لـشرآة واحـدة علـى     أال تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية -١
 . أوراق تلك الشرآةمن % ١٥وبما ال يجاوز 

صـناديق االسـتثمار    أال تزيد نـسبة مـا يـستثمره الـصندوق فـي وثـائق االسـتثمار التـي تـصدرها           -٢
  . مستثمر فيه من أموال آل صندوق% ٥من أمواله وبما ال يجاوز % ١٠األخرى على 

  )١٤٤(مادة 

قيمة وثـائق االسـتثمار   لمواجهة طلبات استرداد  يجب على الصندوق االحتفاظ بنسبة آافية من السيولة
 . االآتتاب في هذه الوثائق وفقًا لشروط االسترداد الواردة بنشرات

قيمة وثائق االسـتثمار القائمـة علـى أن يكـون القـرض       من% ١٠وال يجوز له االقتراض من الغير بما يجاوز 
 . وال الصندوقيحتفظ لديه باألوراق المالية التي تستثمر فيها أم قصير األجل وبموافقة البنك الذي

  )١٤٥(مادة 

 . بحقـوق أو مـصالح حملـة وثـائق االسـتثمار      يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شـأنها اإلضـرار  
  . االآتتاب في وثائق االستثمار إال بعد موافقة حملة الوثائق وال يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة

نصاب الحضور والتصويت األحكام والقواعـد المقـررة فـي    و ويتبع في إجراءات الدعوة الجتماع حملة الوثائق
 . السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى هذه الالئحة بالنسبة إلى حملة

مـن  ) ٥٨(التقارير المنـصوص عليهـا بالمـادة     وعلى شرآة الصندوق أن توافى ممثل الجماعة بنسخة من
العامة للشرآة للمصادقة على الميزانية وحـساب األربـاح    هذه الالئحة آما يجب عليها قبل عقد الجمعية

 وثيقة على عنوانه الثابت لديها المستندات التي ترسل للمساهمين والخسائر أن ترسل إلى آل صاحب
. 

  )١٤٦(مادة 

 . صورة وثائق استثمار أسمية بقيمة واحدة يصدر البنك مقابل أموال المستثمرين أوراق مالية في

وفقـًا للـشروط واألوضـاع التـي يحـددها مجلـس إدارة        ق إصدار وثائق استثمار لحاملها إالوال يجوز للصندو
مـن مجمـوع الوثـائق    % ٢٥أال يزيـد عـدد هـذه الوثـائق إلـى       الهيئة فـي آـل حالـة علـى حـدة، ويـشترط      

 .المصدرة

ول الـصندوق يعينهمـا المجلـس والمـدير المـسئ      ويوقع على هذه الوثيقة عضوان من أعـضاء مجلـس إدارة  
 .مشتملة على رقم الوثيقة وتكون للوثائق آوبونات ذات أرقام مسلسلة

 . االآتتاب فيها قبل ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة االستثمار

بقيمتهـا نقـدًا وفقـًا لـسعر االصـدار وتخـول هـذه الوثـائق          وال يجـوز إصـدار وثـائق االسـتثمار إال بعـد الوفـاء      
صندوق، ويكون لحاملها حق االشتراك في األربـاح والخـسائر الناتجـة    ال للمستثمرين حقوقًا متساوية قبل

  . الصندوق آل بنسبة ما يملكه وفقًا للشروط واألوضاع التي تبينها نشرة االآتتاب عن استثمارات



 ٤٥

  )١٤٧(مادة 

التي يجوز االآتتـاب فيهـا وإصـدار وثـائق اسـتثمار       يحدد النظام األساسي للصندوق الحد األقصى لألموال
 . مال شرآة الصندوق المدفوع ابلها بما ال يجاوز عشرة أمثال رأسمق

  )١٤٨(مادة 

االصدار بحيث ال تقل عـن عـشرة جنيهـات وال تزيـد      يحدد الصندوق القيمة األسمية لوثيقة االستثمار عند
  . عن ألف جنيه

  . وثائق االستثمار من فئة وثيقة واحدة أو خمسة وثائق ومضاعفاتها ويجوز أن تستخرج

  )١٤٩(مادة 

 . يجب إصدار وثائق االستثمار المرخص بها دفعة واحدة

  )١٥٠(مادة 

 . حصص عينية أو معنوية أيا آان نوعها ال يجوز لصندوق االستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن

  )١٥١(مادة 

هيئـة  االسـتثمار التـي تطـرح لالآتتـاب العـام إلـى ال       يقدم صندوق االستثمار نـشرة االآتتـاب فـي وثـائق    
 . العتمادها

الهيئـة وأن ترفـق بـه المـستندات المؤيـدة لبيانـات        ويجب تحرير النشرة وفقًا للنموذج الذي تعـده أو تقـره  
 . النشرة

  )١٥٢(مادة 

التي تطرحها صناديق االستثمار لالآتتاب العام  يجب أن تتضمن نشرة االآتتاب في وثائق االستثمار
 : البيانات اآلتية

 .ه القانونيأسم الصندوق وشكل .١
 .من الصندوق الهدف .٢
 . تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة .٣
 . الصندوق مدة .٤
 . مدة الوثيقة وقيمتها األسمية .٥
 . وفئاتها عدد وثائق االستثمار .٦
 . أسم البنك المرخص له في تلقي طلبات االآتتاب .٧
 . األدنى والحد األقصى لالآتتاب في وثائق االستثمار الحد .٨
 . االآتتابات المحددة لتلقيالمدة  .٩
 .اإلدارة العامة أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين المسئولين عن .١٠
 . أسماء مراقبي الحسابات .١١
 . وملخص واف عن أعماله السابقة أسم مدير االستثمار .١٢
 . السياسات االستثمارية .١٣



 ٤٦

 مدى حدود مسئولية حاملتوزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية، و طريقة .١٤
 . الوثيقة في ناتج التصفية

قبل انتهاء مدتها وحاالت ذلك وإجراءات وآيفية إعادة  بيان ما إذا آان يجوز استرداد قيمة الوثيقة .١٥
 .مجلس إدارة الهيئة بيعها وذلك بمراعاة ما يقرره

 . آيفية اإلفصاح الدوري عن المعلومات  .١٦
 . مدير االستثمار أتعاب  .١٧
 . اء مالية يتحملها المستثمرونأية أعب  .١٨
 . التقييم الدوري ألصول الصندوق طريقة  .١٩
  . أية بيانات أخرى تراها الهيئة  .٢٠

  )١٥٣(مادة 

واألوراق المرفقة بها فإذا آانت األوراق مـستوفاة   تتولى الهيئة فحص نشرة االآتتاب في وثائق االستثمار
 . تعتمد النشرة

الـشأن خـالل خمـسة عـشر يومـًا مـن تـاريخ تقـديمها          فاة فيخطـر ذوي أما إذا تبين أن األوراق غير مستو
 . الستكمالها

يومًا من تاريخ تقديم األوراق مـستوفاة أو مـن    وفي جميع األحوال تصدر الهيئة قرارها خالل خمسة عشر
 . بالقرار خالل أسبوع من تاريخ صدوره تاريخ استكمالها مع إخطار ذوي الشأن

بـاب االآتتـاب فـي الوثـائق خـالل شـهرين مـن تـاريخ          ماد النشرة إذا لم يتم فـتح ويسقط قرار الهيئة باعت
 . اإلخطار به

  )١٥٤(مادة 

 . أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير يجب أن يتم االآتتاب في وثائق االستثمار عن طريق

مـسة عـشر يومـًا    طرحهـا لالآتتـاب العـام لمـدة خ     ويجب أن يظل االآتتاب في وثائق االستثمار التي يتم
 . إذا تمت تغطيته على األقل يجوز بعدها قفل باب االآتتاب

  )١٥٥(مادة 

اآتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذي تلقـى قيمـة    يتم االآتتاب في وثائق االستثمار بموجب شهادات
 :الوثائق األسمية متضمنة ما يأتي االآتتاب من المكتتب أو وآيله في

 ثيقةأسم الصندوق مصدر الو  - أ
 وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط رقم  - ب
 أسم البنك الذي تلقى قيمة االآتتاب  - ت
 . أسم المكتتب وعنوانه وجنسيته في الوثائق األسمية، وتاريخ االآتتاب  - ث
 . إجمالي قيمة الوثائق المطروحة لالآتتاب  - ج
 . المكتتب فيها باألرقام والحروف قيمة وعدد الوثائق  - ح
 . إنتهاء مدتها وثيقة قبلحاالت وشروط استرداد قيمة ال  - خ

وجـب تـضمين الـشهادة باإلضـافة إلـى البيانـات        وإذا لم تكـن وثـائق االسـتثمار مطروحـة لالآتتـاب العـام      
 . من هذه الالئحة) ١٥٢(عليها بالمادة  السابقة بيانات نشرة االآتتاب المنصوص



 ٤٧

  )١٥٦(مادة 

ائق االستثمار التي تم طرحها جاز للصندوق جميع وث إذا انتهت المدة المحددة لالآتتاب دون االآتتاب في
مـن  % ٥٠استثمارها باالآتفاء بما تم تغطيته من الوثـائق بـشرط أال يقـل عـن      تعديل قيمة األموال المراد

 الوثائق المصدرة، وفي هذه الحالة يجب تغييـر جميـع مـستندات الـصندوق بمـا يتفـق مـع قيمـة         مجموع
 . الوثائق المكتتب فيها

للفقرة السابقة أو قل عدد الوثائق التي اآتتب فيها عن  لصندوق إذا لم يتم تعديله طبقًاويسقط ترخيص ا
مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ آاملـة فـور طلبهـا بمـا فـي       ، وعلى البنك الذي تلقى%٥٠

 . اإلصدار ذلك مصاريف

  )١٥٧(مادة 

االسـتثمار المطروحـة فيجـب أن تـوزع هـذه الوثـائق        إذا زادت طلبات االآتتاب في الوثائق عن عدد وثـائق 
ويـتم التـصرف فـي الكـسور التـي تنـشأ عـن عمليـة التخـصيص           . على المكتبين آل بنسبة ما أآتتب به

 .المكتتبين لصالح صغار

البنـك الـذي تـم عـن طريقـه االآتتـاب الثبـات عـدد          وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة االآتتاب إلـى 
 . من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما دفعه عند االآتتاب صت له ومقدار ما دفعهالوثائق التي خص

أسم المكتتب في الوثائق لحاملها إذا تكشف له هـذا   ويلتزم البنك الذي تلقى االآتتاب بعدم اإلفصاح عن
 . األسم في أي تعامل معه

  )١٥٨(مادة 

مـة وثـائقهم أو أن يـوزع عائـدًا علـيهم بالمخالفـة       قي ال يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثـائق االسـتثمار  
 . لشروط اإلصدار

  )١٥٩(مادة 

اسـترداد قيمتهـا قبـل انقـضاء مـدتها تـرد إليـه القيمـة          إذا تضمنت نشرة االآتتاب حق صاحب الوثيقة في
 .سعر إقفال لها في البورصة أيهما أقل الصادر بها الوثيقة أو قيمة أخر

 . استرداد قيمتها ئق بديلة لتلك التي يتموال يجوز للصندوق إصدار وثا

  )١٦٠(مادة 

صـناديق االسـتثمار عنـد إعـداد القـوائم الماليـة علـى         يتم حساب قيمة األوراق المالية التـي تـستثمرها  
علــى األقــل مــن صــافي الزيــادة للقيمــة الــسوقية % ٥٠يجنــب  أســاس القيمــة الــسوقية لهــا علــى أن

 . آاحتياطي رأسمالي

وأصـحاب وثـائق االسـتثمار القائمـة فـي تـاريخ        ج تصفية الصندوق بـين مـساهمي الـشرآة   ويتم توزيع نات
  . ورصيد حملة الوثائق في ذلك التاريخ التصفية بنسبة رأسمال الشرآة المدفوع

 



 ٤٨

  )١٦١(مادة 

دفاتر الصندوق وطلب البيانات واإليضاحات وتحقيق  يكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق اإلطالع على
ومع ذلك يجب أن يقدما تقريرًا موحدًا ، وفي حالة االختالف فيما بينهما  دات وااللتزامات على انفرادالموجو

 . أوجه الخالف ووجهة نظر آل منهما يوضح التقرير

  )١٦٢(مادة 

من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيهـا، مـا    %50 ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق االستثمار إلى
 . نشاطه في اجتماع تدعو الشرآة ويحضره ممثل عن الهيئة ة حملة الوثائق استمرارلم يقرر أغلبي

أسبوع من التاريخ الـذي يـنخفض منـه عـدد الوثـائق       ويجب على الشرآة الدعوة إلى هذا االجتماع خالل
 . الهيئة بالدعوة إلى هذا االجتماع إلى الحد المشار إليه وإال قامت

 . األسبوع التالي لتوجيه الدعوة د االجتماع خاللوفي جميع األحوال يجب أن يعق

 . من العدد المكتتب فيه% ٢٥الوثائق عن  وينقضي الصندوق في جميع األحوال إذا انخفض عدد

 )١(ر مكر) ١٦٣(مادة 

  . الالئحة على صناديق االستثمار المباشر ال تسري نسب ومجاالت االستثمار الواردة بهذه

 

 الفــرع الثـانـــي

 االستثمـــار ـرمديـ

  )١٦٣(مادة 

ذات خبرة في إدارة صناديق االستثمار، ويطلق  يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه آله إلى جهة
 ).االستثمار مدير(على هذه الجهة أسم 

  )١٦٤(مادة 

 : يشترط في مدير االستثمار ما يأتي

ا عـن مليـون جنيـه، أو جهـة     نقـدًا عـن رأسـماله    أن يكون شرآة مساهمة مصرية ال يقل المـدفوع  -١
 . الهيئة أجنبية متخصصة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة

والكفـاءة الالزمـة إلدارة    أن تتوافر في القـائمين علـى مباشـرة النـشاط والمـسئولين عنـه الخبـرة        -٢
 . نشاط صناديق االستثمار

 

 ١٩٩٨لـسنة   397 تي بموجب المادة الثالثة من القرار الوزاري رقمأضيف النص اآل .١٩٩٦ لسنة ٩٣٥رقم   مكرر مضافة بالقرار الوزاري١٦٢المادة  ) ١(

والمقاصة  المالية أو تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية أو إدارة السجالت أو التسوية على شركات إدارة صناديق األوراق المالية أو السمسرة في األوراق

من هذا التاريخ بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو األضرار التي تـصيب    تقوم خالل ستة أشهروالحفظ المركزي القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار أن

العمالء وأموالهم، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس  بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق عمالئها

 . إدارة الهيئة



 ٤٩

مجلس إدارة الشرآة ومـديريها والعـاملين لـديها، أو المـدير ممثـل مـدير         سبق ألعضاءأال يكون قد -٣
األجنبي وأعضاء الجهاز العامل لديه، فصلهم تأديبيـًا مـن الخدمـة أو مـنعهم تأديبيـًا مـن        االستثمار

ماسة  مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة
قـوانين   رف أو األمانـة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة فـي إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـي          بالـش 

 الشرآات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفالسه
 تأمين يحـدد قيمتـه والقواعـد واإلجـراءات المنظمـة للخـصم منـه واسـتكماله وإدارة حـصيلته          أداء -٤

  . وآيفية رده قرار من مجلس إدارة الهيئة

  )١٦٥(مادة 

 .القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة ال يجوز لمدير االستثمار مزاولة هذا النشاط قبل

 : مرفقًا به ما يأتي ويقدم طلب القيد على النموذج الذي تقرره الهيئة

يحـدده مجلـس إدارة الهيئـة بالنـسبة إلـى مـدير        عقـد الـشرآة والنظـام األساسـي لهـا، أو مـا        - أ
   بحسب األحوالاالستثمار األجنبي

 بيان بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم  - ب
 . باألنشطة السابقة التي قامت بها الشرآة التي تتفق ونشاط إدارة صناديق االستثمار بيان  - ت
 . اإليصال الدال على سداد الرسم المقرر للهيئة  - ث
   . أخرى تطلبها الهيئة أية مستندات  - ج

من تاريخ تقديمه أو تـاريخ اسـتيفاء مـا تطلبـه الهيئـة       القيد خالل ثالثين يومًاوعلى الهيئة البت في طلب 
 . المدة من بيانات ومستندات خالل ذات

المنصوص عليها في القانون من قـرار الهيئـة باالمتنـاع عـن      ولمدير االستثمار التظلم أمام لجنة التظلمات
 . القيد أو بوقفه القيد أو برفضه أو بشطب

  )١٦٦(مادة 

وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقـد   يبرم صندوق االستثمار مع مدير االستثمار عقد إدارة،
 . مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه

 .خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلخطار وعلى الهيئة إبالغ الصندوق برأيها في العقد خالل

  )١٦٧(مادة 

 : اآلتية يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات

 . حقوق والتزامات طرفي العقد -١
 اإلدارة الذي يتقاضاه مدير االستثمار مقابل -٢
 .الوثيقة إذا تضمنت نشرة االآتتاب جواز االسترداد حاالت وإجراءات استرداد قيمة -٣
يــات العامــة للــشرآات التــي يــستثمر فــي مجــالس اإلدارة والجمع تحديـد مــن يمثــل الــصندوق  -٤

 . أسهمها الصندوق أمواله في شراء بعض
 . حاالت إنهاء وفسخ العقد -٥
الذي يحتفظ لديه باألوراق الماليـة التـي يـستثمر الـصندوق أموالـه       بيان عالقة االستثمار بالبنك -٦

 . بتلك األوراق فيها وذلك فيما يتعلق



 ٥٠

مـن الغيـر لحـساب الـصندوق      ر االقتـراض فيهـا  الحـاالت والحـدود التـي يـسمح لمـدير االسـتثما       -٧
 ).١٤٤(وبمراعاة الحد المنصوص عليه في المادة 

  )١٦٨(مادة 

مـن هـذه الالئحـة فـي غيـر      ) ١٤٠(ألحكـام المـادة    إذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر وفقـاً 
بإدارة هذا النشاط ويظـل  موافقة الهيئة أن يعهد إلى جهة متخصصة  األوراق المالية فلمدير االستثمار بعد

 .مسئوًال عن هذه الجهة مدير االستثمار

  )١()١٦٩(مادة 

 : يحظر على مدير االستثمار القيام بالعمليات اآلتية

 . نشاطه جميع األعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير -١
لشرآات تحت  استخدام أموال الصندوق في تأسيس شرآات جديدة أو شراء أوراق مالية  -٢

 . ية أو في حالة إفالسالتصف
 . لديه على آسب أو ميزة من العمليات التي يجريها الحصول له أو لمديريه أو للعاملين -٣
نوع مع الشرآات التي يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق  أن تكون له مصلحة من أية -٤

 . الذي يديره
 .نشاطها التي يديرأن يشتري المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق  -٥
 .المقررة بالعقد أن يقترض من الغير مالم يسمح له عقد اإلدارة بذلك وفي الحدود -٦
وذلك فيما عدا أسهم شرآات  أن يشتري أسهما غير مقيدة ببورصة األوراق المالية في مصر -٧

رصة بورصة بالخارج أو مقيدة في بو قطاع األعمال العام، وأن يشتري أوراق مالية غير مقيدة في
 .بالخارج غير خاضعة إلشراف سلطة رقابية حكومية

 .إدارته استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على -٨
 . معلومات أو بيانات هامة إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير آاملة أو حجب -٩
  . المصروفات واألتعابالسمسرة أو غير ذلك من  إجراء أو اختالق عمليات بهدف زيادة عموالت -١٠

  )١٧٠(مادة 

لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك  يجب على مدير االستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة
باإلضافة إلى الدفاتر والسجالت التي تحددها الهيئة، وعليه  الدفاتر والسجالت الالزمة لممارسة نشاطه

 .لبهابالمستندات والبيانات التي تط أن يزود الهيئة

  )١٧١(مادة 

الصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على  يجب على مدير االستثمار أن يبذل في إدارته ألموال
بما في ذلك ما يلزم من تحوط ألخطار السوق وتنويع أوجه  حماية مصالح الصندوق في آل تصرف أو إجراء

ويعتبر . ي الصندوق والمتعاملين معه المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين ف االستثمار وتجنب تضارب
  . آل شرط يعفي مدير االستثمار من المسئولية أو يخفف منها باطًال

  

  ١٩٩٦ لسنة ٣٦٠ مستبدلة بالقرار الوزاري رقم ١٦٩المادة ) ١(



 ٥١

 الفـرع الثالــث

 البنوك وشركات التأميــن صناديق استثمار

  )١٧٢(مادة 

صناديق االستثمار أن تقدم طلب للترخيص لها  في مباشرة نشاطعلى البنوك وشرآات التأمين الراغبة 
 :البيانات والمستندات اآلتية بذلك إلى الهيئة متضمنًا ومرفقًا به

 . العامة للرقابة على التأمين بحسب األحوال موافقة البنك المرآزي المصري أو الهيئة -١
 مدة الصندوق -٢
 . عن خمسة ماليين جنيهالمبلغ المخصص لمباشرة النشاط بحيث ال يقل قيمة -٣
 . االستثمارية للصندوق السياسات -٤
 .المتعلقة بنشاط الصندوق آيفية اإلفصاح الدوري عن المعلومات والبيانات -٥
 . نظام استرداد الوثائق وإعادة إصدارها -٦
  نظام إدارة الصندوق وآيفية تقدير أتعاب اإلدارة -٧
 . وق الوثيقةألصول الصندوق وآيفية تحديد حق طريقة التقييم الدوري -٨
 حاالت وقواعد تصفية الصندوق -٩
   أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة -١٠
  . الترخيص للهيئة اإليصال الدال على سداد رسم  -١١

التـي تـسري علـى صـناديق االسـتثمار التـي تتخـذ         ويسري على الترخيص اإلجراءات واألحكام والقواعد
 . شكل شرآة المساهمة

  )١٧٣(مادة 

بيان ما إذا آان سيتم استثمار أموال الصندوق فـي   الآتتاب في وثائق االستثماريجب أن تتضمن نشرات ا
التـأمين مـع بيـان الجهـة مـصدرة هـذه األوراق وعلـى أن يـتم ذلـك           أوراق مالية مملوآة للبنـك أو شـرآة  

 . األوراق وفقًا لما يقر بصحته مراقب حسابات البنك أو الشرآة بالقيمة العادلة لتلك

 . النشرة من بيانات  الشرآة ضامنًا لصحة ما يرد فيويكون البنك أو

  )١٧٤(مادة 

صناديق استثمار البنوك وشرآات التأمين وفقـًا لإلجـراءات    يتم االآتتاب في وثائق االستثمار التي تصدرها
على أن تتضمن النـشرة بيـان آيفيـة اسـترداد     . الفرع األول من هذا الفصل واألحكام المنصوص عليها في

 . وشروط وأوضاع وإجراءات ذلك ثيقةقيمة الو

 . الكافية لمواجهة طلبات االسترداد ويحتفظ البنك أو الشرآة في حسابات الصندوق بالسيولة

  )١٧٥(مادة 

االستثمار في البنـك شـرآة التـأمين عـشرين مثـل       يكون الحد األقصى ألموال المستثمرين لدى صندوق
  . المبلغ الذي يخصص لمباشرة ذلك النشاط

 



 ٥٢

  )١٧٦(دة ما

اسـتثمار أموالـه فـي صـناديق االسـتثمار األخـرى        ال يجـوز لـصندوق االسـتثمار بالبنـك أو شـرآة التـأمين      
االستثمار التي تنشأها أو تساهم فيها بنوك أو شرآات يساهم فيهـا   المنشأة بأي منهما أو في صناديق

 . التأمين ذات البنك أو شرآة

  )١٧٧(مادة 

نصيبها في صافي قيمة أصول الصندوق في نهايـة   م استردادها على أساستتحدد قيمة الوثيقة التي يت
 . السابق لالسترداد يوم العمل األخير من األسبوع السابق

تـرد قيمتهـا وفقـًا لنظـام الـصندوق وفـي حـدود الحـد          ويجوز لها إصدار وثائق استثمار بديلة للوثائق التـي 
 . األقصى المرخص به

  )١(مكرر) ١٧٧ (مادة

مـن إجمـالي عـدد الوثـائق     % ٢٥شرآة تـأمين إلـى    فض عدد الوثائق في صندوق استثمار بنك أوإذا انخ
. مراقبي حسابات الصندوق إخطار حملة الوثائق بذلك  واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة، وجب على

 األقل من الوثـائق الـدعوة لعقـد اجتمـاع لحملـة وثـائق الـصندوق        على% ٥وفي هذه الحالة يجوز لحملة 
وال يصح االجتماع إال بحضور ثالثـة أربـاع حملـة الوثـائق وتـصدر قراراتـه بأغلبيـة         . للنظر في أمر استمراره

 . األصوات الممثلة فيه ثلثي

  )١٧٨ (مادة  

 .أموال البنك أو شرآة التأمين تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن

مـستقلة عـن األنـشطة األخـرى أو ودائـع العمـالء أو        باتوعلى البنك أو الشرآة أن يفرد للـصندوق حـسا  
األحـوال وعليـه إمـساك الـدفاتر والـسجالت الالزمـة لممارسـة         أموال أصحاب وثائق التأمين على حـسب 

اإلشراف على نشاط الصندوق واإلطالع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلـق   نشاط الصندوق وللهيئة
تنفيـذاًَ لهمـا وذلـك     ه طبقًا ألحكام القانون والالئحة والقـرارات الـصادرة  النشاط والتحقق من ممارست بذلك

 . المساهمة وفقًا للقواعد المقررة لصناديق االستثمار التي تتخذ شكل شرآة

  )١٧٩ (مادة  

نـصف سـنوية عـن نـشاط صـندوق االسـتثمار ونتـائج         على البنك أو شرآة التأمين موافـاة الهيئـة بتقـارير   
عن المرآز المالي الصحيح لـه وفقـًا لقواعـد اإلفـصاح الـواردة       تضمن البيانات التي تفصحأعماله على أن ت

تعتمد هذه التقارير مـن مراقبـي الحـسابات الـذين يـتم تعينهمـا وفقـًا ألحكـام          على أن) ٢(بالملحق رقم 
 .من القانون (٤٠(المادة 

  . لقانونمن ا) ٦(المادة  ويتم نشر ملخص واف لهذه التقارير وفقًا ألحكام

  

  

 . ١٩٩٩ لسنة ٢٧٦االقتصاد رقم   مكرر مضافة بقرار وزير١٧٧المادة ) ١(



 ٥٣

  )١٨٠ (مادة  

إلـى إحـدى الجهـات ذات الخبـرة فـي إدارة صـناديق        يعهد البنك أو شرآة التأمين بإدارة نـشاط الـصندوق  
 الشرآة مسئوًال عن سوء المنصوص عليها بهذه الالئحة، ويكون البنك أو االستثمار وفقًا للقواعد واألحكام

 . التي تؤدي إلى اإلضرار بالصندوق تلك اإلدارة

  )١٨١ (مادة  

فيهـا لـدى البنـك المنـشأ بـه الـصندوق أو أي مـن         يحتفظ باألوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالـه 
 . المصري البنوك الخاضعة إلشراف البنك المرآزي

أن يقدم إلى الهيئة بيانات آافية عن تلك األوراق  شاط الصندوقوعلى مدير االستثمار الذي يتولى إدارة ن
 . على النموذج الذي تضعه أو تقره الهيئة معتمدة من البنك أو شرآة التأمين

  )١٨٢ (مادة  

صناديق البنوك أو شرآات التأمين في بورصـات األوراق   ال يجوز قيد أو تداول وثائق االستثمار التي تصدرها
 . المالية

  )١٨٣ (ةماد  

صـناديق االسـتثمار بـالبنوك وشـرآات التـأمين       بمراعاة ما ورد به نص خاص في هذا الفـرع تـسري علـى   
 . االستثمار الواردة بالقانون وهذه الالئحة األحكام واإلجراءات المقررة لشرآات صناديق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٤

  

 البـــاب الــرابـــع

 المساهميــن اتحــاد العامليــن

  )١٨٤(مادة  

اتحاد "التوصية باألسهم تأسيس اتحاد يسمى  يجوز للعاملين في أي من شرآات المساهمة أو شرآات
الشرآة المنشأ بها وتوزيع األرباح التي تدرها على أعضائه ،  لتملك بعض أسهم" العاملين المساهمين

 . األساسي وذلك وفقًا لنظامه

إنشاء االتحاد أن تكون من الشرآات الخاضعة  ا الحق فيويشترط في الشرآة التي يكون للعاملين به
 ، أو شرآة من الشرآات ١٩٨٣ لسنة ٩٧الصادر بالقانون رقم  ألحكام قانون هيئات القطاع العام وشرآاته

 بإصدار قانون شرآات قطاع األعمال العام ، أو من ١٩٩١ لسنة ٢٠٣القانون رقم  التابعة الخاضعة ألحكام
 : للقوانين األخرى التي تتوافر فيها الشروط التاليةالخاضعة  الشرآات

  . أال يقل رأس مال الشرآة عن مليون جنيه) أ 
  . أال يقل عدد العاملين الدائمين بالشرآة عن خمسين عامًال) ب

  )١٨٥(مادة  

 : يشترط في اتحاد العاملين المساهمين

 . وبنظام داخلي مكت أن يكون مسجًال لدى الهيئة ، وأن يكون له -١
 . بالشرآة أال يشترك في تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين -٢
  . أال يقل عدد أعضاء االتحاد عند تسجيله عن عشرين عضوًا -٣

  )١٨٦(مادة  

األساسي لالتحاد ، يجب أن يشتمل النظام األساسي  مع مراعاة األحكام التي يتضمنها نموذج النظام
 : لالتحاد على البيانات اآلتية

 . نشاطها ومرآز إدارتها م الشرآة المنشأ فيها االتحاد وميدانأس  - أ
 . مقر االتحاد  - ب
االتحاد واختصاصات آل منها وآيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو أسقاط  األجهزة التي تمثل  - ت

 .عضويتهم واألسباب الالزمة لصحة قرارها أو إبطال
األخص حق حضور الجمعية العامة األعضاء وواجباتهم وعلى  نظام العضوية وشروطها وحقوق  - ث

 . فيها ونصاب صحة اجتماعها والتصويت
 . الموارد المالية الذاتية لالتحاد وآيفية استغاللها والتصرف فيها  - ج
 . نظام المراقبة المالية  - ح
 . االتحاد أسم المصرف الذي تودع فيه أموال  - خ
 . تحديد النسبة التي تقتطع من األرباح لإلنفاق على إدارة االتحاد  - د
   . آيفية تعديل نظام االتحاد  - ذ

 



 ٥٥

  )١٨٧(مادة  

يفوضـونها فـي إتمـام إجـراءات تأسـيس       ينتخب المؤسسون من بينهم لجنـة مكونـة مـن ثالثـة أشـخاص     
 : المستندات اآلتية االتحاد ، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة

 . طلب تأسيس االتحاد -٤
ومـصدقًا علـى توقيعـات    التأسيس موقعًا عليها من جميـع المؤسـسين    خمس نسخ من عقد -٥

 . الشرآة ثالث نسخ منها من
على توقيعات ثالث  خمس نسخ من نظام االتحاد وموقعًا عليها من جميع المؤسسين ومصدقًا -٦

 . نسخ منها من الشرآة
موضـحًا بهـا األسـم الثالثـي لكـل منـه ولقبـه         خمس نسخ من آـشوف بأسـماء المؤسـسين    -٧

 .عليها من أعضاء اللجنة عًاوديانته وجنسيته ومهنته ومحل إقامته موق
اختيار اللجنة التـي سـتتولى إتمـام     خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه -٨

  . إجراءات التأسيس موقعًا عليه من جميع المؤسسين

االتحاد من نفقات ، وترد إلـيهم الجمعيـة العامـة     ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تأسيس نظام
 . سبيل تأسيسه ت التي أنفقوها فيلالتحاد النفقا

  )١٨٨(مادة  

ثالثين يومًا من تاريخ تقديم األوراق إليها مـستوفاة   تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خالل
الهيئة على نسختين من نظام االتحـاد بمـا يفيـد تـسجيله ورقمـه وتاريخـه ،        ، وفي حالة الموافقة تؤشر

 . حاد مرفقًا بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانيةمنها إلى االت وترسل نسخة

  )١٨٩(مادة  

المؤسسين بـذلك مـع بيـان أسـباب الـرفض بكتـاب        على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس االتحاد أن تخطر
تقديمها بعد االحتفاظ بنسخة من آل منها ولـذوي الـشأن الـتظلم     موصى عليه مرفقًا به األوراق السابق

من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل االتحـاد  ) ٥٠(المنصوص عليها في المادة  تظلماتأمام لجنة ال
 . وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ إبالغهم قرار الرفض ،

  )١٩٠(مادة  

 . يتم إنشاء االتحاد بقرار من الهيئة
 . الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك وتتولى

  . التالي لصدور قرار إنشائه  له من اليوموتثبت الشخصية المعنوية

  )١٩١(مادة  

 : لصالح أعضائه ، وذلك بالوسائل اآلتية تملك بعض أسهم الشرآة األسمية" لالتحاد" يكون 

 .والشروط التي يتم االتفاق عليها بموافقة جماعة المؤسسين للشرآة بالقيمة -٩
 زيـادة رأس مالهـا وتخـصيص الزيـادة     للشرآة عـن طريـق   بموافقة الجمعية العامة غير العادية  -١٠

 .والشروط التي يتم االتفاق عليها آلها أو بعضها لالتحاد بالقيمة
غير مقيـدة فـي بورصـة األوراق الماليـة ويجـب أال       بشراء أسهم الشرآة سواء آانت مقيدة أو -١١

  .أسهم الشرآة األسمية من قيمة% ٥يقل ما يملكه االتحاد عن 



 ٥٦

 .الهيئة في الحاالت التي يقدرها  بقرار من مجلس إدارةويجوز النزول عن هذا الحد

  )١٩٢(مادة  

 : للقواعد التالية يتم تقويم األسهم التي يتملكها االتحاد وفقًا

التـي تـساهم فيهـا األفـراد أو األشـخاص       إذا آانت األسهم لشرآة من شرآات القطـاع العـام   -١٢
 .السوقية االعتبارية الخاصة تقوم أسهمها وفقًا لقيمتها

أسـهمها وفقـًا لألحكـام     إذا آانت األسهم لشرآة من شرآات قطاع األعمال العام يكون تقويم -١٣
 . ١٩٩١ لسنة ٢٠٣بالقانون رقم  المنظمة لذلك في قانون شرآات قطاع األعمال العام الصادر

المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للـشرآة   األسهم التي يتم تملكها بموافقة جماعة -١٤
  . التي يتفق عليها ويمها وفقًا للقيمة والشروطيتم تق

  )١()١٩٣(مادة  

جماعة المؤسسين للـشرآة أو جمعيتهـا العامـة غيـر      مع مراعاة الشروط التي يتم بها شراء األسهم من
يتصرف في أسـهمه ببيعهـا وذلـك بموافقـة الجمعيـة العامـة غيـر         العادية التحاد العاملين المساهمين أن

إلى الشرآة إخطارًا بذلك قبل ستين يومًا من تاريخ التصرف فيها يبين فيه عدد  ى أن يوجهالعادية له ، عل
 . موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها األسهم

من شأنه أن يقـل مـا يملكـه االتحـاد مـن أسـهم        وتجب موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف إذا آان
 من هـذه الالئحـة ،   ١٩١الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  يه فيالشرآة عن الحد األدنى المنصوص عل

 . وإال وقع التصرف باطًال

  )١٩٤(مادة  

 . تدرها األسهم يقتصر حق العاملين أعضاء االتحاد على األرباح التي
  . بالشرآة وتزول عضوية العامل باالتحاد باالنسحاب منه أو بانتهاء خدمته

قيمة مساهمته في االتحـاد محـسوبة وفقـًا آلخـر      ه أو ورثته الحق في استردادوللعضو الذي زالت عضويت
لالتحاد أن يتأخر عن رد قيمـة هـذه المـساهمة مـدة تزيـد علـى ثالثـة         ميزانية معتمدة لالتحاد ، وال يجوز

 . العضوية أشهر من انتهاء زوال

  )١٩٥(مادة  

ويبين نظام االتحاد . ال يزيد على خمسة أعضاءو يقوم على إدارة االتحاد مجلس إدارة ال يقل عن ثالثة
 .وإنهاء عضويتهم اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه

  )١٩٦(مادة  

 . من جميع أعضائه الجمعية العامة لالتحاد هي السلطة المختصة وتتكون

عقاد في لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالن وتنعقد الجمعية العامة في مقر االتحاد ، ويجوز
  . مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة

  ٢٠٠٠لسنة  92  مضافة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم١٩٣الفقرة األخيرة من المادة )  ١(



 ٥٧

  )١()١٩٧(مادة  

 : تنعقد الجمعية العامة لالتحاد بناء على

 . دعوة من مجلس اإلدارة  - أ
  الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيـان به لمجلس اإلدارة آتابة ربع األعضاء طلب يتقدم  - ب

 . الغرض من ذلك
الجمعيـة إذا لـم يـستجيب المجلـس      دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك ، آما يجوز لهـا دعـوة    - ت

  . للطلب المشار إليه في الفقرة السابقة

  )١٩٨(مادة  

 : تتكون الموارد المالية الذاتي لالتحاد من

 . ددها نظام االتحادمساهمات األعضاء التي يح -١٥
 . حصيلة بيع األسهم -١٦
 .القــروض -١٧
 . يقبلها مجلس اإلدارة وتدخل في أغراض االتحاد المنح واإلعانات التي -١٨
  . نشاطه أي موارد أخرى ناتجة عن -١٩

  )١٩٩(مادة  

 . تعديل نظامه تراعى الشروط واإلجراءات الخاصة بتأسيس االتحاد عند

  )٢()٢٠١(مادة  

 : اآلتية بقرار من الهيئة في الحاالتيكون شطب اإلتحاد 

 . إنقضاء الشرآة المنشأ بها االتحاد -٢٠
 . صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لالتحاد بحله  -٢١
االتحاد عن تحقيق الغـرض الـذي انـشئ مـن أجلـه أو إذا باشـر نـشاط مغـايرًا لهـذا           إذا ثبت عجز  -٢٢

قـرار   مخالفـة ، وتحـدد لـه أجـًال إلزالتهـا قبـل إصـدار       على أن تقوم الهيئة بإبالغ االتحاد بال الغرض ،
  . الشطب

 .الناشئة عن عقود شرائه ألسهم الشرآة أو المترتبة عليها وال يتم شطب االتحاد إال بعد الوفاء بالتزاماته

  )٢٠١(مادة  

 . ويؤشر به في سجالت الهيئة. بعلم الوصول يخطر االتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه

من المادة السابقة إلى اللجنـة  ) ٤(طبقًا للبند  ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة
 القانون من) ٥٠(المنصوص عليها في المادة 

  

  . ٢٠٠٠ لسنة ٩٢الخارجية رقم  مستبدلة بقرار وزير االقتصاد والتجارة ) ١(

 . ٢٠٠٠سنة  ل٩٢الخارجية رقم  مستبدلة بقرار وزير االقتصاد والتجارة ) ٢(



 ٥٨

  )٢٠٢(مادة  

 . يعتبر آل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية

بالقـدر الـالزم ألعمـال التـصفية ويحظـر علـى        ويحتفظ االتحـاد خـالل مـدة التـصفية بالشخـصية المعنويـة      
 .نشاطه أو التصرف في أمواله القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة

  )٢٠٣(مادة  

العادية لالتحاد بحله وتعيـين مـصفي لـه ، تقـوم الهيئـة        الجمعية العامة غيرفيما عدا حالة صدور قرار من
 . أجره على نفقة االتحاد والمدة التي يقوم خاللها بالتصفية بتعيين مصف لالتحاد وتحدد له

جميع المـستندات والـدفاتر والـسجالت الخاصـة      ويجب على القائمين على إدارة االتحاد تسليم المصفي
أموال االتحاد التصرف فيها إال بإذن آتابي من المصفى وذلـك   يمتنع على المصرف المودع لديهباالتحاد ، و

 . الشطب من تاريخ إبالغه بقرار

 . أموال االتحاد وحقوقه وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على

  )٢٠٤(مادة  

اد وفقـًا لألحكـام المقـررة فـي نظامـه ،      أعـضاء االتحـ   يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع األموال على
 . ويبلغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٩

 البــــاب الخامـــس

 المنازعــات التحكيـم وتسوية

 )١()٢٠٥(مادة 

 و الـوزير أو الهيئـة طبقـا ألحكـام القـانون و هـذه الالئحـة        يكون التظلم من القرارات اإلدارية التى تصدر من
مـن القـانون ، و   ) ٥٠(لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فـى المـادة رقـم     القرارات الصادرة تنفيذا

صـاحب   يرد نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ إخطـار       فيما لم
  . الشأن بالقرار أو علمه به

مـن القـانون قبـل انقـضاء مواعيـد      ) ٣٠(المـادة رقـم    مـاال لحكـم  و التسرى القرارات الصادرة من الهيئـة إع 
  . من القانون المشار إليه أو البت فيه (32) التظلم المنصوص عليها فى المادة رقم

مـن القـانون إعتبـارا مـن اليـوم التـالى إلخطـار         (31) و تسرى القرارات الصادرة إعمـاال لحكـم المـادة رقـم    
  . إدارة الهيئة تاريخا أخر سالشرآة بالقرار ما لم يحدد مجل

 )٢٠٦(مادة 

 : البيانات اآلتية يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على

 . أسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه .١
 . به تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم .٢
 .لمستندات المؤيدة لها موضوع التظلم واألسباب التي بني عليها، ويرفق بالتظلم .٣
   . من هذه الالئحة) ٢١١(عليه في المادة  اإليصال الدال على سداد المبلغ المنصوص .٤

 )٢٠٧(مادة 

بالهيئة ، يتولى تلقـي التظلمـات وقيـدها بالـسجل      ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين
ظلم صورة من تظلمه مثبتًا عليها رقـم القيـد   المكتب أن يرد إلى المت المعد لذلك في يوم ورودها ، وعلى

  . وتاريخه

 )٢()٢٠٨(مادة 

التخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظـره   يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة
بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمـن   يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب

 المتظلم شرآة من الشرآات العاملة في مجـال األوراق الماليـة أو آـان الـتظلم يتعلـق       ، فإذا آانيمثله
الـتظلم    أن تـدعو لحـضور جلـسة نظـر    - بنـاًء علـى طلـب الـشرآة     -بإحدى هذه الشرآات، فعلى اللجنة 

ي الشأن مـا  أن تطلب ذو مندوب عن الجمعية المهنية لألوراق المالية التي تشترك فيها الشرآة، وللجنة
  ."تراه من إيضاحات ومستندات

 

  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٠تم استبدال نص المادة بموجب القرار الوزاري رقم  ) ١(

 . ٢٠٠١ لسنة ٣٥٥الوزاري رقم  الفقرة األولى مستبدلة بموجب القرار ) ٢(



 ٦٠

ستين يومًا من تاريخ عرضه عليها أو مـن تـاريخ اسـتيفاء اإليـضاحات التـي       وتبت اللجنة في التظلم خالل
  . األحوال طلبتها على حسب

  . وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة

 )٢٠٩(مادة 

قرار اللجنـة بالبـت فـي الـتظلم واألسـباب التـي        يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من
  . الوصول بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم

 )٢١٠(مادة 

 . الـتحكم الرسـوم المـستحقة ومـصروفات التحكـيم      ة الهيئـة عنـد تقـديم طلـب    يودع طالب التحكيم خزان
  : آل نزاع على النحو التالي وتكون مصروفات التحكيم وفقًا لقيمة

 جنيه مصري 200  ألف جنيه٥٠حتى 
 جنيه مصري 3000  ألف جنيه١٠٠ وحتى ٥٠٠٠٠أآثر من 
 جنيه مصري 4000  ألف جنيه٢٠٠ وحتى ١٠٠٠٠٠أآثر من 
 جنيه مصري 5000  ألف جنيه٥٠٠ وحتى ٢٠٠٠٠٠أآثر من 
 جنيه مصري 6000  وحتى مليون جنيه٥٠٠٠٠٠أآثر من 

 مصري جنيه 10000 أآثر من مليون جنيه

القيمة استحق عليـه مـصروفات تحكـيم مقـدارها خمـسة آالف       وإذا آان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر
  . جنيه

 )٢١١(مادة 

الـوزير أو الهيئـة طبقـًا ألحكـام القـانون أو هـذه الالئحـة أو         م من القرارات اإلدارية الصادرة مـن يودع المتظل
الهيئة مبلغ خمسة آالف جنيه يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحه بعـد   القرارات الصادر له خزينة

  . منها آمصروفات إدارية %10 خصم

  )١()٢١٢(مادة 

من المبالغ التي تحصلها من طالب التحكيم وفقـًا   %٢٠رئيس هيئة التحكيم بنسبة تتحمل الهيئة بأتعاب 
بحد أدنى ثالثة آالف جنيه، ويتحمل آل طرف أتعاب محكمه وتتحمـل    من هذه الالئحة٢١٠ألحكام المادة 

و التظلمات بواقع خمسمائة جنيه لرئيس اللجنة على آل تظلم وأربعمائة جنيـه للعـض   الهيئة بأتعاب لجنة
 . مـــــــن هـــــــذه الالئحـــــــة) ٦٦(مـــــــع عـــــــدم اإلخـــــــالل بحكـــــــم المـــــــادة  وذلـــــــك

  . العاملين بمكتب التحكيم ولجنة التظلمات ويحدد رئيس الهيئة أتعاب

 
  

  

  

  

  

 . ١٩٩٢ لسنة ٩٥التنفيذية للقانون   من الالئحة٢١٢ ، ٢١٠الدستورية العليا بعدم دستورية بسقوط أحكام المادتين   صدر حكم المحكمة١٣/١/٢٠٠٢بتاريخ )  ١(
  



 ٦١

  )١(البـــــــاب السادس
 

 محافظ أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة

 األوراق المالية وشركات السمسرة في األوراق المالية

 األول الفصـــــــل

 ــةأحكـــــــــام عامـــــــــ

 )٢١٣(مادة 

شـرآات تكـوين   "حتى الخامس من هذا البـاب   في تطبيق أحكام الفصول من األول" الشرآة"يقصد بلفظ 
وذلك وفقًا للنـشاط المـرخص بـه    " السمسرة في األوراق المالية" وشرآات" وإدارة محافظ األوراق المالية

 . لكل منهما

 )٢١٤(مادة 

ألحكام القانون والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهمـا   ا به وفقًاتلتزم الشرآة بمزاولة النشاط المرخص له
على أساسها الترخيص وبمراعـاة األعـراف التجاريـة فـي هـذا الـشأن ومبـادئ         وللشروط والضوابط الصادر

عنايـة   والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العمالء والتي تلتـزم الـشرآة فـي تحقيقهـا ببـذل      األمانة
 . حريصالرجل ال

 )٢١٥(مادة 

تـاريخ التـرخيص لهـا بمزاولـة نـشاطها ، يكفـل        تلتزم الشرآة بوضع تنظيم لهـا ، قبـل مـضي شـهر علـى     
العاملين بها والتحقق من حسن سير آل منهم وخبرته في مجال  سالمة اختيار مديريها وممثليها وسائر

هذا الشأن وعلـى الـشرآة متابعـة    وذلك في ضوء ما تضعه الهيئة من ضوابط في  العمل الذي يعهد إليه،
بالـشرآة   على هذه الضوابط ، مع إخطار الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحاالت ترك الخدمـة  عدم الخروج

اإلدارة التنفيـذيون   ويقصد بمديري الشرآة رئيس مجلـس إدارتهـا وأعـضاء مجلـس    . من مديريها وممثليها 
  . ية بهاوالمديرون الذين يقومون بأعمال اإلدارة الفعل

 )٢١٦(مادة 

لمزاولة نـشاطها وبمـا يحقـق ضـمان وفائهـا بالتزاماتهـا ،        على الشرآة أن تحتفظ بالمالءة المالية الالزمة
من قواعد في هذا الشأن، آمـا تلتـزم الـشرآة المـرخص لهـا بـأآثر مـن         وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة

 م بين اإلدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء تعارضنشاط إدارة مستقلة مع الفصل التا نشاط بأن تفرد لكل
  ).٢٣٤(المصالح المنصوص عليه في المادة 

  

  

  

 .٨/٢/١٩٩٨ و أصبح نافذا اعتبارًا من ١٩٩٨ لسنة ٣٩أضيف بالقرار الوزاري رقم  ) ٢٦٨ – ٢١٣المواد (الباب السادس )   ١(
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  الفصــل الثانـي

 ونظام الرقـابــة الالئحة الداخلية

 )٢١٧(مادة 

شهر على تـاريخ التـرخيص لهـا بمزاولـة نـشاطها ،       تلتزم الشرآة بوضع الئحة داخلية مكتوبة، قبل مضي
التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها ، مع إخطار الهيئة بـصورة   تتضمن نظام العمل بالشرآة واإلجراءات

 .الداخليـــــة فـــــي خـــــالل أســـــبوع مـــــن تـــــاريخ إقـــــرار الـــــشرآة لهـــــا مــــن هـــــذه الالئحـــــة 
الئحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو الالئحة وإخطار الهيئة  وتلتزم الشرآة بتغيير أحكام

 . في خالل أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل بذلك

 )٢١٨(مادة 

 : التالية على األقل يجب أن تتضمن الالئحة الداخلية للشرآة البيانات

العميـل للتعامـل مـع الـشرآة حتـى إتمـام العمليـة         ذ تقـدم لدورة المستندية الواجب اتباعها من .١
 . وإخطار العميل بذلك

 إدارة الشرآة مع بيان األعمال ومسئوليات اإلدارة الفعلية التي يمارسـها المـديرون وآـل    هيكل .٢
 . من يمثلها في التعامل مع الغير من العاملين بها

عة لها ومدى النشاط الـذي يجـوز للفـرع    للشرآة بفروعها وبالمكاتب التاب عالقة المرآز الرئيسي .٣
 . أن يمارسه

 . نظام تسجيل المراسالت المتبادلة بين الشرآة وعمالئها .٤
 . مسك السجالت الداخلية للشرآة نظام .٥
 . نظام قيد شكاوى عمالء الشرآة .٦
والعـاملين   نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشرآة والذي يـتم تطبيقـه علـى المـديرين     .٧

والالئحـة الداخليـة لهـا      بما يكفل سالمة تطبيق القوانين والقرارات المنظمـة لعمـل الـشرآة   بها
 . أو العاملين وبما يؤدي إلى سرعة اآتشاف أي مخالفة تقع من أي من المديرين

 . نظام معالجة األخطاء عن قيام الشرآة بتنفيذ عملياتها .٨
الماليـة أو غيـر ذلـك مـن      عن تـسليم األوراق نظام معالجة أوامر العمالء المتخلفين عن الدفع أو  .٩

  .(262) حاالت اإلخالل بالتزاماتهم، وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة

الداخليـة بمرآزهـا الرئيـسي     وعلى الشرآة إخطار الهيئة بالمسئولين فـي الـشرآة عـن متابعـة الرقابـة     
  . وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤالء المسئولين

 )٢١٩(مادة 

بملف لجميـع شـكاوي العمـالء المتعلقـة بأعمـال       مسئول عن الرقابة الداخلية بالشرآة أن يحتفظعلى ال
الشكاوي، وأن يتحقق من أنه تم فحـص آـل شـكوى خـالل      الشرآة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه

ها بمـا  ويلتزم بإخطار الهيئة بأي شكوى مضت هذه المدة دون الرد علي أسبوع من تاريخ تقديمها للشرآة
  . أسبابها يفيد معالجة
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 )٢٢٠(مادة 

الهيئة بكـل مخالفـة للقـانون أو الالئحـة أو القـرارات       على المسئولين عن الرقابة الداخلية بالشرآة إخطار
الشرآة وبأي تحقيق أو حكـم قـضائي يـصدر علـى أي مـن مـديري الـشرآة         الصادرة تنفيذًا لهما أو لنظم

 ه لعمله في مجال األوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله في ذاتبممارست والعاملون لديها يتعلق
األمانـة، وذلـك    المجال وبكل حكم بشهر إفالسه أو بعقوبة جناية أو جنحة في جريمـة ماسـة بالـشرف أو   

  . في خالل ثالثة أيام من تاريخ علمه بذلك

 

 الثــالــث الفصـــل
 اإلعــــــــــــــــــالن

 )٢٢١(مادة 

والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التي يلـزم اإلفـصاح    يجب أن يتسم آل إعالن يصدر عن الشرآة باألمانة
موضوع اإلعالن وطبيعة الجمهور الموجه إليه بمـا يتـيح تفهـم اإلعـالن      عنها أو التي تعتبر ضرورية بحسب

حـو قـد يـؤثر علـى     ويحظر على الشرآة حجب أي حقـائق أو معلومـات جوهريـة علـى ن     .وتقييم موضوعه
مـن   عمالئها أو أي من أفـراد الجمهـور الموجـه إليـه اإلعـالن لقـراراتهم ، أو إحـداث أي نـوع         سالمة اتخاذ

 . ذي تــأثير مــضلل وال يجــوز أن يتــضمن اإلعــالن أي تــصريح مبــالغ فيــه أو. التــضليل أو االلتبــاس لــديهم 
أو تـداولها علـى أي نحـو وفـي أيـة       نـشرها ويقصد باإلعالن التوجه إلى الجمهـور بمـواد أو معلومـات يـتم     

المحلية أو األجنبية، المكتـوب منهـا أو المـذاع أو     مناسبة من خالل إحدى الوسائل السمعية أو البصرية ،
وسيلة أخـرى، آمـا يقـصد بـالجمهور األشـخاص غيـر المحـددين سـلفًا          المنقول بوسيلة الكترونية أو بأية

 ها أو العاملين بها عالقات سابقة وممن يتصل بعملهم أي إعالن تقومبالشرآة أو بمديري والذين ال تربطهم
  . به الشرآة

 )٢٢٢(مادة 

 : ويحظر عليها القيام بأي من األعمال اآلتية على الشرآة مراعاة الحرص والدقة في جميع أعمالها ،

 تـصرف معـين مـن عمـالء الـشرآة عنـد تقـديم        تقاضي أي أجر أو مقابل من أي نـوع أو اشـتراط   .١
 . خدمات أعلنت الشرآة أنها مجانية

 . التضليل استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأي أوراق مالية بغير مبرر إذا آان في ذلك نوع من .٢
األوراق المالية أو بين أداء شرآات  حجب االختالفات ذات الشأن عند إجراء المقارنات بين مختلف .٣

   . مختلفة

 )٢٢٣(مادة 

والتقارير أو األبحاث التي تنشر عـن األوراق الماليـة أو    أو بيع األوراق الماليةيجب أن تتضمن إعالنات طرح 
لها أسم الجهة التي أعـدت اإلعـالن أو البحـث وتـاريخ نـشره ألول مـرة فـي         سوقها أو الشرآات المصدرة

التـي   النشر باإلضافة إلى البيانـات الماليـة الرئيـسية عـن الـشرآة مـصدرة األوراق الماليـة أو        حالة تكرار
   . يتعلق اإلعالن بها وذلك وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة

  

 



 ٦٤

 )٢٢٤(مادة 

والمعلومات التي يتضمنها اإلعالن الذي تقـوم بـه ومراعـاة     تلتزم الشرآة بالتحقق من صحة ودقة البيانات
يهـا نـشر   التأآد من أن المعلومات الواردة بـه التـزال صـحيحة فـي آـل مـرة يـتم ف        عدم تكرار اإلعالن دون

األوراق  وعلى الشرآة بصفة خاصة أن تتحقق من أسعار. إذاعته أو القيام به على أي نحو أخر  اإلعالن أو
  .تداول أم قيمًا أسمية المالية التي يرد ذآرها في اإلعالن وبيان ما إذا آانت أسعار إقفال أم أسعار

 )٢٢٥(مادة 

إلعالن عن حصولها أو حـصول أي مـنهم علـى أيـة جـائزة أو      ا ال يجوز للشرآة وال للمديرين أو العاملين بها
التحقـق مـن عـدم أداء مقابـل لقـاء الحـصول عليهـا للجهـة التـي منحتهـا مـع             شهادة من أي نوع إال بعـد 

وفي جميع األحوال يجب أن يتـضمن اإلعـالن توضـيح أن    . اإلعالن عن طبيعة هذه الجهة اإلفصاح في ذات
  . مالي بر سوى عن رأي الجهة المانحة وال يعني ضمان تحقيق أي عائدالجائزة أو الشهادة ال يع منح

 )٢٢٦(مادة 

القيام بدراسات فنية متعلقة باألوراق  ال يجوز للشرآة أن تعلن عن وجود وحدات بحثية لديها أو قدرة على
ات أو جـداول أو  تضمن اإلعالن الـذي تقـوم بـه الـشرآة أيـة بيانـ       المالية ما لم يتوافر لها ذلك بالفعل ، وإذا

أو أية معلومات محددة ، فإنه يجب على الشرآة المعلنة أن تفصح عن مصدر هـذه   رسومًا بيانية أو أرقامًا
   . إذا لم تكن قد قامت بإعدادها بنفسها المعلومات

  
 

 الفصـل الرابـع
 وحق االطالع بيانـات الشرآة

 )٢٢٧(مادة 

توضـح مرآزهـا المـالي والحـسابات والـسجالت       التـي تلتزم الشرآة بـأن تحـتفظ فـي آـل وقـت بالـدفاتر       
واللوائح السارية، آما تلتزم بأن ترسل لعمالئها عند طلبهم  والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين

  . الخاصة بها وفقًا آلخر قوائم مالية معتمدة البيانات المالية الدورية

 )٢٢٨(مادة 

وبملـف لكـل عميـل يتـضمن البيانـات المنـصوص        جميع عمالئها ،على الشرآة أن تحتفظ بقائمة بأسماء 
المالية التي جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التي تم توقيعهـا   عليها في المادة التالية وبيانًا باألوراق

ــشرآة  ــين الـ ــه وبـ ــل    بينـ ــى األقـ ــنتين علـ ــدة سـ ــا لمـ ــة بينهمـ ــالت المتبادلـ ــذلك بالمراسـ   . وآـ
ي أو اعتبـاري قامـت الـشرآة بفـتح حـساب لـه أو بالتعاقـد معـه علـى          شـخص طبيعـ   ويقصد بالعميل أي

  . األوراق المالية ، سواء قامت بالفعل بتنفيذ أي تعامل له أو لم تقم التعامل في

 )٢٢٩(مادة 

 : األقل يجب أن يتضمن ملف آل عميل لدى الشرآة ما يلي على

التجـاري وشـكله القـانوني أن    قيده بالسجل  أسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة من .١
 . والشكل القانوني إن آان شخصًا اعتباريًا أو أجنبيًا آان شخصًا اعتباريًا مصريًا وسند التأسيس

 . مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه العنوان الذي يتم .٢
 . العميل أو تمثيله لدى الشرآة أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن .٣
العميـل أو مـن يمثلـه أو مـن البطاقـة العائليـة        لمثبتـة لشخـصية  نسخة ضوئية من المستندات ا .٤

 . المثبت بها القاصر



 ٦٥

 إذا آان العميل شرآة أخرى تعمل في مجال إدارة وتكوين محافظ األوراق المالية أو فـي  بيان ما .٥
  . مجال السمسرة في األوراق المالية أو مديرًا أو عامًال بها أو مساهمًا فيها

 )٢٣٠(مادة 

عمالئهـا وعـدم إفـشاء أيـة معلومـات عـنهم أو عـن         لشرآة بالمحافظة على السرية التامة لبياناتتلتزم ا
الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحـاالت   معامالتهم إلى الغير بدون موافقتهم

 ة وفقـًا لمـا تفرضـه   تقديم معلومـات محـددة إلـى البورصـة أو الجهـات الرقابيـة أو القـضائي        التي يلزم فيها
والعـاملين بهـا بالحفـاظ     القوانين من ذلك وعلى الشرآة أن تتخذ اإلجـراءات التـي تكفـل التـزام المـديرين     

يجوز للشرآة أن تـستخدم هـذه البيانـات أو     على سرية هذه البيانات والمعلومات وفي جميع األحوال ، ال
ي مـن عالئهـا اآلخـرين بغيـر الحـصول علـى       لنفـسها أو أل  المعلومات لتحقيق أي نوع من الكسب الخاص

  . المعلومات أو البيانات الموافقة الكتابية والمسبقة لصاحب

 

 الفصــل الخامـس
 واستخدام المعلومــات تعـارض المصالح

 )٢٣١(مادة 

والحـرص علـى مـصالحهم، وبالمـساواة بـين مـن        تلتزم الشرآة في تعاملها مع عمالئهـا بمبـادئ األمانـة   
وبتجنب آل ما من شـأنه تقـديم مزايـا أو حـوافز أو معلومـات       ة وأوضاع تعاملهم مع الشرآة،تتشابه طبيع

بطريق مباشر أو غير مباشر، آما يحظر عليها القيـام بـأي عمـل يمكـن      خاصة لبعضهم دون البعض، سواء
 .منهم أن يلحق الضرر بأي

 )٢٣٢(مادة 

ن خـالل شـرآة أخـرى تعمـل فـي ذات مجـاالت       مـ  ال يجوز للشرآة أن تتعامل على أوراق العميل الماليـة 
خاضـعة معهـا للـسيطرة الفعليـة لـنفس األشـخاص        نشاط الـشرآة الخاضـعة ألحكـام هـذا البـاب وتكـون      

تنفيذًا لعملية صدرت بشأنها األوامر مـن طرفيهـا إلـى الـشرآتين أو      الطبيعية أو االعتبارية تعامًال مفرطًا أو
 ويعتبـر مـن قبيـل التعامـل المفـرط إجـراء أو اخـتالق عمليـات        .  وقفها للشرآة أثناء فترة تنفيذًا ألمر صادر

  . بهدف زيادة عموالت السمسرة أو غير ذلك من المصروفات واألتعاب

 )٢٣٣(مادة 

المالية والمـصرح لهـا بـه أن تعمـل علـى تجنـب        على الشرآة عند ممارستها لنشاطها المتعلق باألوراق
نشاطًا ينطوي على مثل هـذا التعـارض إال بعـد اإلفـصاح عنـه       تمارسنشوء أي تعارض في المصالح ، وأال 

يمكن أن يـؤثر هـذا التعـارض فـي القـرارات التـي يتخـذها بـشأن التعامـل فـي            لعمالئها أو للجمهور الذي
  . والحصول على موافقة آتابية من الشخص الذي يجري التعامل بأسمه أو لحسابه األوراق المالية

 )٢٣٤(مادة 

مـصلحة الـشرآة أو مـصلحة أي مـن المـديرين أو       ارض المصالح آل موقف يمكن أن تتعارض فيهيقصد بتع
لها به مع مصلحة العميل أو يمكن أن تتعارض فيـه مـصالح    العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص

ة أحـد  بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدي إلى تغليب مـصلح  العمالء الذين تقوم الشرآة
 على مصلحة عميل آخر أو يمكن أن يـؤثر فـي حيـدة الـشرآة سـواء عنـد قيامهـا بعمـل أو         هؤالء العمالء

  . العمالء أو الجمهور باالمتناع عنه أو عند إبدائها لرأي أو اتخاذها لسلوك من شأنه أن يؤثر على قرارات

  

  



 ٦٦

 )٢٣٥(مادة 

الة قيامهم بـإدارة أو االشـتراك فـي إدارة شـرآة     ح يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشرآة، في
الشرآات الخاضعة ألحام هذا الباب بمراعاة الفصل التـام بـين نـشاط     أخرى تعمل في ذات مجاالت نشاط

المعامالت بما يحقق االستقالل التام لكل شرآة ، وبما ال يؤدي إلى نشوء تعارض  آل من الشرآتين في
  .  أي منهما وبين المتعاملين مع الشرآة األخرىالمصالح بين الشرآتين أو بين في

 )١()٢٣٦(مادة 

أو لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقـاربهم حتـى    اليجوز للشرآة أن تتعامل في األوراق المالية باسم
بهم عالقة مشارآة تجارية أو من يقومـون بإعـالتهم إال بعـد الحـصول علـى       الدرجة الثانية، أو من تربطهم

فإذا آانت الشرآة من شرآات السمسرة في األوراق المالية تعين أن يكـون تعاملهـا مـع     . ة الهيئةموافق
 . من هؤالء خالل حساب شخصي له في ذات الشرآة وبموافقة آتابية صـريحة مـن مجلـس إدارتهـا     أي

رط الماليـة بـش   ويسري حكـم الفقـرتين الـسابقتين بالنـسبة إلـى شـرآات تكـوين وإدارة محـافظ األوراق        
عمليـات األشـخاص المـشار     موافقة العضو المنتدب بما على قيام شرآة سمـسرة واحـدة بتنفيـذ جميـع    

  ." والشراء الصادرة منهم إليهم بالفقرة األولى من هذه المادة، بما في ذلك أوامر البيع

 )٢٣٧(مادة 

ملين بـشرآة أخـرى   أو لحـساب المـديرين والعـا    يحظر على الشرآة أن تتعامل في األوراق المالية باسم
ألحكـام هـذا البـاب إال بعـد التحقـق مـن مراعـاة هـؤالء          تعمل في ذات مجاالت نشاط الشرآات الخاضـعة 

  .السابقة األشخاص للشروط الواردة في المادة

 )٢٣٨(مادة 

فـي إحـدى الـشرآات الخاضـعة ألحكـام هـذا        يحظر على الشرآة التعامل باسم أو لحساب المساهمين
  . تقوم بالتعامل خطار مجلس إدارة الشرآة التيالباب إال بعد إ

 )٢٣٩(مادة 

آل مساهم في رأس مال أي من الـشرآات   (238) و) ٢٣٥(يقصد بالمساهم في تطبيق أحكام المادتين 
من رأس المال وال يملك سـلطة  % ٥تقل مساهمتـه فيهـا عـن  الخاضعة ألحكام هذا البـاب باستثنـاء من

  . فعلية في إدارتها

 )٢٤٠(دة ما

البيـع والـشراء المقدمـة وفقـًا ألحكـام المـواد        على المسئول عن الرقابة الداخلية بالـشرآة فحـص أوامـر   
للتحقق من أنها ال تتـضمن أي تعـارض فـي المـصالح علـى أن يـتم        قبل تنفيذها) ٢٣٨(و ) ٢٣٧(و ) ٢٣٦(

 . لك باستثناء حـاالت االآتتـاب العـام   العمالء الواردة على ذات األوراق المالية وذ تنفيذها بعد تنفيذ طلبات
العمليـات المنفـذة    وتلتزم الـشرآة بإمـساك سـجل خـاص لحـسابات المـديرين والعـاملين بهـا تبـين فيـه          

  . لصالحهم

أو شراء لحساب أحد المديرين أو العاملين بها في  وفي جميع األحوال يحظر على الشرآة تنفيذ أوامر بيع
  . عمالئها  أحدعملية تطبيقية يكون طرفها اآلخر

  

  

  

 . ١٩٩٨ لسنة ٢٩٥رقم   مستبدلة بالقرار الوزاري٢٣٦المادة )  ١(



 ٦٧

 )٢٤١(مادة 

تحصل على مـوافقتهم الكتابيـة المـسبقة علـى      على الشرآة أن تخطر عمالءها آتابة بأي مما يلي وأن
 . القيام بالنشاط المرتبط به

 .الية محل التداولالورقة الم وجود مصلحة خاصة ومباشرة للشرآة في تسويق .١
طرح األوراق محل التداول لالآتتاب وذلك فـي   سبق قيام الشرآة بالمساهمة على أي نحو في .٢

 . خالل السنة السابقة على هذا التداول
الفعليـة لـنفس    خضوع الشرآة والشرآة التي أصـدرت األوراق الماليـة محـل التـداول للـسيطرة      .٣

   . األشخاص الطبيعية أو االعتبارية

 )٢٤٢(مادة 

هـدايا أو مـنح إلـى أي شـخص تربطـه بالـشرآة        ال يجوز ألي مـن المـديرين أو العـاملين بالـشرآة تقـديم     
أسعار تداول األوراق الماليـة أو بغـرض القيـام بـأي عمـل أو       عالقات عمل بغرض التأثير على أي نحو على

جـوز ألي مـنهم تقـديم أو قبـول     آـذلك ال ي . يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا التـأثير   االمتناع عنه أو إبداء رأي
سـنة   منح من أي نوع تزيد قيمة آل منها على مائة جنيـه أو تزيـد قيمتهـا اإلجماليـة فـي خـالل       هدايا أو

شـخص   واحدة على خمسمائة جنيه ، سواء آـان ذلـك بـشكل مباشـر أم غيـر مباشـر ، إلـى أو مـن أي        
العـاملين بالـشرآة    ل من المـديرين أو طبيعي أو اعتباري تربطه مصلحة من أي نوع مع الشرآة، وعلى آ
في الفترة التي يشملها التقريـر وقيمـة    تقديم إقرار دوري إليها بالمنح والهدايا التي قدمها أو حصل عليها

قبول هدايا من أي نوع وبأيـة قيمـة مـن المتعـاملين مـع       وفي جميع األحوال ال يجوز ألي منهم. آل منها 
  . على حيدة سلوآهم رالشرآة إذا آان ذلك بغرض التأثي

 )٢٤٣(مادة 

 : على الغش أو التدليس، وبصفة خاصة يحظر على الشرآة اتباع أية أساليب في عملها تنطوي

  .معامالت ما آان يمكن القيام بها دون ذلك إنشاء حسابات وهمية بغرض إجراء .١
  . لهذا التفويضأو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز إجراء معامالت على حساب العميل .٢
  . أموال العمالء على النشاط الخاص بالشرآة أو بأي من المديرين أو العاملين لديها اإلنفاق من .٣
بالتعامـل علـى األوراق    إخفاء أو تغيير أو االمتناع عن اإلفـصاح عـن الحقـائق الجوهريـة المتعلقـة      .٤

 .المالية
  . الخاصة بالعمالء رهن أو االقتراض بضمان األوراق المالية .٥

 )٢٤٤(مادة 

بها التعامل على األوراق المالية التـي تكـون قـد تـوفرت      ال يجوز للشرآة وال ألي من المديرين أو العاملين
بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحـة لـسائر المتعـاملين فيـه، ولـو       لديهم معلومات بشأنها أو

أو  آانت متعلقـة بتعامـل وشـيك علـى هـذه األوراق     المعلومات أو البيانات غير مكتملة، وسواء  آانت هذه
   . التعامل بها بأمر أخر ذي تأثير جوهري على األوراق أو على الجهات المصدرة لها أو أسعار

  

  

  

  

 



 ٦٨

 الفصـل الســادس
  أحكــام خاصـــة

 بشرآات تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية

 )٢٤٥(مادة 

" شـرآات تكـوين وإدارة محـافظ األوراق الماليـة    " ا الفـصل فـي تطبيـق أحكـام هـذ    " الـشرآة "يقصد بلفـظ  
  . وتسري عليه أحكامه

 )٢٤٦(مادة 

بتحقيق أي نتائج مالية محددة عند التعامل علـى أي   يحظر على الشرآة الوعد في أي إعالن يصدر عنها
ي سبق تحقيقها صحة أي توقعات تبديها أو افتراض تكرار المكاسب الت من األوراق المالية أو التأآيد على

  . ذلك أو اإليحاء بشيء من

 )٢٤٧(مادة 

األقل إلى آل عميـل لهـا وآـشف نهـائي      تلتزم الشرآة بإرسال آشف حساب تفصيلي ربع سنوي على
بـسجالتها أو وفقـًا لتعليماتـه ، علـى أن يتـضمن آحـد        عند إنتهاء تعاقدها معه وذلك على عنوانـه الثابـت  

مليات وبرصيد األوراق المالية وبالرصيد النقدي للعميـل خـالل الفتـرة التـي     ع أدنى بيانًا بما تم تنفيذه من
  . الحساب يشملها آشف

 )٢٤٨(مادة 

التعامل بينها ومـدى الحريـة الممنوحـة للـشرآة فـي       تحرر الشرآة عقدًا مع آل عميل لها يتضمن طبيعة
وتعـد الـشرآة   . قـانون والالئحـة   وذلك آله بما يتفق مع أحكام ال التصرف وجميع التزامات وحقوق الطرفين

 تبرمها مع عمالئها وترسل نموذجًا منها للهيئة ، على أن يتضمن العقد باإلضافة إلـى  نماذج للعقود التي
 : ما يأتي) ٢٢٩(البيانات الواردة في المادة 

 . باسم ولحساب العميل التزام الشرآة بشراء وبيع األوراق المالية .١
 . ارية وضوابط االستثمارتحديد أهداف العميل االستثم .٢
 .المالية تحديد مدى ما يرغب العميل في تحمله من مخاطر ومن سيولة األوراق .٣
 . تحديد ما إذا آان العميل يرغب في شراء أوراق مالية أجنبية .٤
 . التزام الشرآة ببذل أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف العميل .٥
 . تحديد عمولة الشرآة عن الخدمات التي تؤديها .٦
 أو الشرآات التي يتم فيها إيداع األوراق المالية الخاصـة بالعميـل وآـذلك األمـوال     أسماء البنوك .٧

 . المخصصة لشراء األوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه الحسابات
 . العقد أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عند تنفيذ أحكام .٨

 )٢٤٩(مادة 

 : ال يجوز للشرآة القيام بما يأتي

حقيقية أو تزيد عن األربـاح الفعليـة التـي حققتهـا      صرف أي أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات .١
 . هذه العمليات

 ضمان ألي من العمالء ضد الخسارة الناتجـة عـن التعامـل فـي األوراق الماليـة فـي غيـر        تقديم .٢
 . األحوال التي تسمح فيها الهيئة بذلك



 ٦٩

 )٢٥٠(مادة 

بإيـداع األوراق الماليـة للعميـل وآـذلك األمـوال       مع عدم اإلخـالل بنظـام الحفـظ المرآـزي، تقـوم الـشرآة      
الناتجـة عـن بيعهـا فـي أحـد البنـوك باسـم العميـل أو لـدى إحـدى            المخصـصة لـشراء األوراق الماليـة أو   

حده ، ويجوز إيـداعها باسـمه   على أن تكون هذه الحسابات باسم العميل و الشرآات المرخص لها بذلك ،
  . مع الفصل التام بين حسابات العمالء والحسابات الخاصة بالشرآة في حساب مجمع ،

 )٢٥١(مادة 

عملياتها الخاصة أو لإلنفاق منها على أي نحو لحسابها ،  ال يجوز للشرآة استخدام أموال العميل لتمويل
   .ميل بيعًا أو شراءمحفظتها ومحفظة الع آما ال يجوز لها التعامل بين

 )٢٥٢(مادة 

مـن صـافي حقـوق المـساهمين     % ٧٥بما ال يجاوز  يجوز للشرآة أن تتعامل لحسابها في األوراق المالية
االحتفاظ برأس المال العامل المناسب، على أن تعطى األولوية  فيها وفقًا آلخر ميزانية معتمدة مع مراعاة

ويجب علـى الـشرآة االحتفـاظ بـسجل     . لحهم على وجه العموم عمالء الشرآة ولمصا دائمًا لتنفيذ أوامر
طرفيهـا   العمليات المنفذة لحسابها ، ويحظر عليها تنفيذ أي عمليات تطبيقيـة تكـون الـشرآة أحـد     لجميع

  . والعميل الطرف اآلخر

 )٢٥٢(مادة 

ماليـة التـي تتوقـع    بتجنـب بيـع أو شـراء األوراق ال    ، تلتزم الـشرآة ) ٢٣١(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 
  عمالئها دون غيرهم، أو لحسابهم جميعًا بنسب واضحة التفاوت ربحيتها أو ارتفاع أسعارها لحساب بعض

 )٢٥٣(مادة 

بها القيام بعمليات على أوراق مالية بقصد التـأثير علـى    ال يجوز للشرآة وال ألي من المديرين أو العاملين
  . ير سيتم نشرها عن هذه األوراقأو تقار أسعارها أو اعتمادًا على بحوث

 تنويــــه

 بالـضوابط الخاصـة بـشرآات األوراق الماليـة     ٢٠٠١لـسنة   ٦٢يلزم التنويه بأنه صدر قرار وزير االقتصاد رقم 
  ."لمنع استثمار أموال غير مشروعة داخل جمهورية مصر العربية اتخاذ اإلجراءات الالزمة"بشأن 

 قـــرار

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سـوق   ٢٠٠١ لسنة ٦٢٠ة الخارجية رقم وزير االقتصاد والتجار
  . ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال رقم 

  قـــرر
 )المادة االولى(

 علـى شـرآات   ١٩٩٢ لسنة ٩٥التنفيذية للقانون رقم  مع عدم اإلخالل بالضوابط المنصوص عليها بالالئحة
إدارة محافظ األوراق المالية وصـناديق االسـتثمار اتخـاذ اإلجـراءات     و السمسرة في األوراق المالية وتكوين

 داخـل جمهوريـة مـصر العربيـة    " عمليـات غـسيل األمـوال   "استثمار أية أموال غير مـشروعة   الالزمة لمنع
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عمالئهـا والتأآـد    وعليها بصفة خاصة االلتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم من خالله التعـرف الجيـد علـى   
 . دقيقـة ويـسهل الرجـوع إليهـا     ألساسية عنهم على أن يتم ذلـك مـن خـالل قاعـدة بيانـات     من البيانات ا

التي تتـوفر لـديها عـن التعامـل بـاألموال المـشار        وعلى الشرآة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات
ال غيـر  المـال بهـذه البيانـات وبأيـة عمليـات تثيـر شـبهة التعامـل بـأمو          إليها وإبالغ الهيئـة العامـة لـسوق   

  . مشروعة

 )المادة الثانية(

بأحـد البنـوك الخاضـعة إلشـراف البنـك المرآـزي        تلتزم الشرآة بالتعامل مـع عمالئهـا مـن خـالل حـساب     
   .ألف جنيه المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة

   .إليهابأحد البنوك المشار  وفي جميع األحوال يتعين التعامل مع العمالء خارج البالد عن طريق حساب

  

 الفصـل الســـابـــع
 بشرآات السمسرة في األوراق المالية أحكام خاصة

 )٢٥٥(مادة 

وتـسري  " شرآات السمـسرة فـي األوراق الماليـة    " في تطبيق أحكام هذا الفصل" الشرآة"يقصد بلفظ 
  . عليها أحكامه

 )١()٢٥٦(مادة 

يتـضمن طبيعـة التعامـل بينهمـا وجميـع      عمالئهـا   تلتزم الشرآة بإبرام عقد فتح حساب مع آل عميل من
أحكام القانون وهذه الالئحـة، و ذلـك علـى وثـائق تعـدها الـشرآة        التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع

 للنموذج المرفق بهذا القرار، على أن يتضمن العقد المشار إليه باإلضافة إلى البيانـات  لهذا الغرض ، وفقا
 :ما يأتى) ٢٢٩(الواردة بالمادة 

  .باسم ولحساب العميل لتزام الشرآة بشراء وبيع األوراق الماليةا .١
 .تحديد أهداف العميل االستثمارية .٢
 .إذا آان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية تحديد ما .٣
 .درجات العناية فى تنفيذ أوامر العميل التزام الشرآة ببذل أقصى .٤
 .تؤديها تحديد عمولة الشرآة عن الخدمات التى .٥
 .العميل إلى الشرآة ن األسلوب المتفق عليه فى التراسل بين الطرفين وفى تسليم أوامربيا .٦
 .جهة حفظ أسهم العميل .٧
 .المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام االتفاق أسلوب تسوية أو حسم .٨

 )٢٥٧(مادة 

ما تلتزم بمزاولة نـشاطها وفقـًا   لتداول األوراق المالية، آ تلتزم الشرآة بما تضعه البورصة من قواعد ونظم
   . الشرآات فيها لنظام تضعه البورصة لعضوية

  

 ٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(السيد وزير االستثمار رقم  بموجب قرار) ٢٥٦(تم استبدال المادة )  ١(
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 )٢٥٨(مادة 

ا تلتزم الشرآة عند تقديمها لتوصـيات إلـى عمالئهـ    (٢٢٦(إلى ) ٢٢١(مع عدم اإلخالل بأحكام المواد من 
بمراعاة مالءمة هـذه التوصـيات لمتطلبـات آـل مـنهم ولحالتـه الماليـة         بشأن التعامل في األوراق المالية

في األوراق المالية ولـسائر ظروفـه األخـرى، وذلـك آلـه بنـاء علـى المعلومـات التـي           وخبرته في التعامل
وال . بـين   هرًا علـى نحـو  بها العميل إلى الشرآة ويضمنها اتفاق فتح الحساب أو ما يكون منها ظـا  يفضي

تكن قـد تـوافرت لـديها أبحـاث      يجوز للشرآة أن تقدم لعمالئها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم
وفي جميع األحوال ال يجـوز لغيـر العـاملين     عن هذه األوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة،

وتقوم الشرآة بتوفير البيانـات المتـوافرة   . ذه النصيحة ه أو المديرين المتخصصين في الشرآة تقديم مثل
   . إلى من يطلبها من العمالء لديها عن األوراق المالية

  

 

 )٢٥٩(مادة 

 : ال يجوز للشرآة القيام باألعمال اآلتية

 . يتعارض مع مصلحته أو حالته المالية التعامل في أوراق العميل المالية على نحو .١
عالية المخاطر دون بذل العنايـة الكافيـة للتحقيـق مـن مالءمـة       الماليةالتوصية بشراء األوراق  .٢

 . هذه التوصية لظروف العميل
  .بالتزاماته التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء .٣

 )٢٦٠(مادة 

 وقت التنفيـذ  عمالئها على أفضل األسعار بيعًا وشراًء على الشرآة أن تبذل أقصى درجات العناية لحصول
  . ودون اإلخالل بأوامرهم

 )٢٦١(مادة 

تجريها ألحكـام القـانون والقـرارات المنفـذة لـه ، خاصـة        على الشرآة أن تتأآد من مطابقة العمليات التي
ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها ، وأن التعامل يتم  فيما يتعلق بشخصية العميل وسند

 سليمة وعلى نحو خـال مـن الغـش أو النـصب أو االحتيـال أو االسـتغالل أو المـضاربات       مالية  على أوراق
  . الوهمية

 )٢٦٢(مادة 

التأآد من وجود الورقة المالية محل األمر في حيازة البائع أو  ال يجوز للشرآة تنفيذ أمر بيع أو شراء إال بعد
مشتري علـى الوفـاء بـالثمن أيـا آانـت      الحفظ المرآزي وبعد التحقق من قدرة ال مودعة باسمه في نظام

أموالهـا   وفي جميع األحوال تكون الشرآة ضامنة فـي . وسواء آان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا  صفة العميل
تبـين عنـد المطالبـة بـه أن      الخاصة لسداد ثمن األوراق المالية التي قامت بشرائها لحـساب عمالئهـا إذا  

   . العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء
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 )٢٦٣(مادة 

وفقـًا ألوامـر العميـل، فـي الحاسـب اآللـي المتـصل         تلتزم الشرآة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء ،
وعلـى منـدوب الـشرآة    . للقـانون والالئحـة وللـنظم المعمـول بهـا       بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقًا

 يتلقاهـا مـن الـشرآة خـالل جلـسة التـداول       سجل يقيد فيه بيانًا باألوامر التـي  بالبورصة االلتزام بإمساك
األحـوال   وفي جميع. يتضمن هذا السجل ذات البيانات المثبتة بسجل أوامر العمالء لدى الشرآة على أن

عملية غيـر مقيـدة بـسجل أوامـر      ال يجوز للمندوب تلقي أوامر مباشرة من العمالء ، آما ال يجوز تنفيذ أية
وفقًا لنظام تسجيل هـاتفي تعـده الـشرآة بهـا وتوافـق       ر عمالئها هاتفيًاالعمالء ، ويجوز للشرآة أخذ أوام

أو الغش، وبشرط موافقة العميل آتابة وفي جميع األحوال، ال يغنـي   عليه الهيئة بما يضمن عدم التالعب
  . النصح للعميل عن تسلمها ألوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء قيام الشرآة بإسداء

 )٢٦٤(مادة 

البورصة وشرآة المقاصـة بتنفيـذها خـالل المواعيـد      رآة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطارعلى الش
 سـاعة مـن تنفيـذ العمليـة التـي تمـت ، علـى أن        ٢٤العميل فـي خـالل    القانونية المقررة، وعليها إخطار

ه مـن عمـوالت ،   تفصيليًا عما تم التعامل عليه من أموال وأوراق مالية ومـا تـم خـصم    يتضمن اإلخطار بيانًا
  . آله دون اإلخالل بالتزام الشرآة بإرسال بيانات دورية إلى عمالئها وذلك

 )٢٦٥(مادة 

فـي حالـة البيـع وإتمـام التـسوية الماليـة للعمليـات         تلتزم الشرآة بإتمام إجراءات تسليم األوراق المالية
م التي تقررها قواعد التسوية والحفظ القانونية المقررة، وذلك بمراعاة النظ التي تم تنفيذها في المواعيد

وذلـك   ويجوز للشرآة أن تحتفظ باألوراق المالية الخاصـة بعمالئهـا فـي مقرهـا    . في هذا الشأن  المرآزي
  . بموافقة الهيئة وفقًا للضوابط والشروط التي تضعها

 )٢٦٦(مادة 

ا أن تتجاوز هذه الحدود عنـد بيـع أو   الصادرة بها وال يجوز له تلتزم الشرآة بتنفيذ أوامر عمالئها في الحدود
 ويحظـر عليهـا تنفيـذ العمليـات بأسـعار أو بكميـات تتجـاوز أوامـر العمـالء بالزيـادة أو           شراء األوراق المالية

  . بالنقص

 )٢٦٧(مادة 

أو المرخـصة بهـا ، وتلتـزم بإخطـار العميـل آتابـة        تلتزم الشرآة بمراعاة أحكام الحفظ المرآـزي المعتمـدة  
تم شراؤها لحسابه، وعليها أن تحتفظ في سجالتها بصور من هـذه   تسلم األوراق المالية التيبالحضور ل

باالحتفاظ باألوراق المالية في مكان آمن إلى حين قيـام العميـل بتـسلمها أو إلـى      اإلخطارات ، آما تلتزم
المرخص لها بـذلك   تصدور أمره ببيعها أو إلى حين صدور أمره ببيعها أو إلى حين إيداعها لدى الجها حين

الحفاظ على أوراق العمالء المالية التي تكون  ووفقًا التفاقها مع العميل وعليها إتخاذ اإلجراءات التي تكفل
لحين تسليمها للعميل أو إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك ،  في حوزتها لحين إتمام تنفيذ أوامره أو

  . ها ضد أخطار السرقة والحريق وأية مخاطر أخرىالالزمة لتأمين مقر بما في ذلك اإلجراءات

 )٢٦٨(مادة 

األوراق المالية بيعًا أو شراء من أجـل تحريـك أسـعارها     ال يجوز للشرآة أن تحجم عمدًا عن عرض أو طلب
  . القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب على هذه األوراق أو أن تتفق مع أي طرف على
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 (*) الباب السـابـع
 

 السندات نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في

 الفصـل األول

 عامــــــة أحكــام

 )٢٦٩(مادة 

بيـع وشـراء جميـع أنـواع الـسندات وصـكوك        يتناول نشاط التعامل والوسـاطة والسمـسرة فـي الـسندات    
المشابهة وتغطية االآتتـاب فيهـا باسـم الـشرآة المـرخص لهـا        وأذون الخزانة وغيرها من األوراقالتمويل 

ويعبر عـن الـشرآة المـرخص لهـا بمزاولـة      . الخاص أم باسم ولحساب عمالئها بمزاولة النشاط ولحسابها
 ا الفـصل في تطبيق أحكـام هـذ  " السندات"آما يعبر عن هذه األوراق بلفظ " الشرآة " هذا النشاط بلفظ

بالتعامـل علـى تلـك     ولمجلـس إدارة الهيئـة التـصريح للـشرآة     . المرفق بهـذه الالئحـة  ) ٤(والملحق رقم 
   .األوراق بغير ذلك من الوسائل

 الفصل الثانـي
 العمــل الترخيـص ومتطلبات

 )٢٧٠(مادة 

لمـدفوع منـه   مليون جنيه مـصري علـى أال يقـل ا    ال يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشرآة عن عشرين
وذلك باإلضافة إلى ما ال يقل عن الحد األدنى لرأس المـال   عند التأسيس عن عشرة ماليين جنيه مصري

وعلى الشرآة أن تحتفظ فـي آـل وقـت بـصافي رأس مـال ال       . بها للشرآة المقرر لمزاولة أنشطة أخرى
 لمعـايير المبينـة بـالملحق   من إجمالي التزاماتها وفقًا ل% ١٥ماليين جنيه مصري أو عن  يقل عن خمسة

شهر بكل من صافي  المرفق بهذه الالئحة، أيهما أآبر ، وأن تخطر الهيئة في اليوم األخير من آل) ٤(رقم 
  . رأس المال وإجمالي االلتزامات

 )٢٧١(مادة 

يصدر بهـا قـرار مـن مجلـس إدارة الهيئـة علـى أن        يجب أن تتوافر لدى الشرآة الشروط والمواصفات التي
الداخلية الواجـب إصـدارها ، والقواعـد الداخليـة للرقابـة والمراجعـة        من شروط تجهيز المقر ، والتقاريرتتض

 الكفاءة الالزمة في القائمين على إدارة الشرآة، آما تلتزم الشرآة بأن تفـصل حـسابات   المالية وشروط
  . بمزاولته لهانشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات عن حسابات أي نشاط آخر يرخص 

 )٢٧٢(مادة 

لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعهـا وحقـوق    يجوز للشرآة أن تبرم اتفاقات تتضمن األحكام المنظمة
هذه االتفاقات بموجب تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف االتفاق  والتزامات أطراف االتفاق ، ويتم تنفيذ

  . إعـــادة بيعهـــا للطـــرف األول فـــي تـــاريخ الحـــق اآلخـــر مـــع التزامهمـــا ب ســـندات إلـــى الطـــرف
 نماذج لالتفاقات والوثائق المـشار إليهـا علـى أن يتـضمن نمـوذج االتفـاق أسـلوب تـسوية أو         وتعد الهيئة

الـسندات محـل    حسم المنازعات التي تنشأ بين أطرافه ، وأن يكون من بـين عناصـر نمـوذج الوثيقـة نـوع     
   . الشراء المتفق عليها بالنسبة للبيع وإعادةالتعامل وتاريخ استحقاقها واألسعار 

 . ٢٠٠٠ لسنة ٤٤بقرار وزير االقتصاد رقم  الباب السابع من هذه الالئحة مضاف)  ١(
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 الثالــث الفصــل  
 قواعـــد اإلفصــــــاح

  

 )٢٧٣(مادة 

م علـى سـندات   عملية ، عما إذا آان تعاملهـا معهـ   على الشرآة أن تفصح لعمالئها آتابة وقبل تنفيذ أية
تعليمـات التـسوية والمقاصـة باإلضـافة إلـى العمولـة التـي         لحـسابها الخـاص أم لحـساب عمالئهـا وعـن     

  . التعامل لحساب أحد عمالئها تتقاضاها الشرآة إذا آان

 )٢٧٤(مادة 

الـضامنة إلصـداره تـصنيف إئتمـاني، تعـين علـى        إذا آان للسند محل التعامـل أو للجهـة التـي أصـدرته أو    
للـسند قبـل إتمـام التعامـل عليـه ، علـى أن تبـين لهـم أن          آة أن تفصح لعمالئهـا عـن أخـر تـصنيف    الشر

ــالبيع  ــية بـ ــصنيف ال يعنـــي التوصـ ــديل   التـ ــل للتعـ ــه قابـ ــسند ، وأنـ ــاظ بالـ ــشراء أو االحتفـ   . أو الـ
التصنيف ، أو إذا آان قد تـم تعديلـه خـالل الـشهر الـسابق علـى التعامـل         وفي حالة عدم وجود مثل هذا

  . على الشرآة أن تفصح لعمالئها عن ذلك وعن طبيعة التعديل على السند، تعين

 )٢٧٥(مادة 

السوقية لما تحتفظ به من سندات، وذلك في الوقت  على الشرآة أن تخطر الهيئة يوميًا بإجمالي القيمة
  .للنموذج الذي تعده لهذا الغرض وعلى النحو الذي تحدده الهيئة ووفقًا

تـداولها فـي اليـوم الـسابق، وفـي حالـة عـدم التـداول          يمة السوقية للسندات وفقًا لسعرويتم تحديد الق
فـإذا  . السندات المشابهة من حيث الشروط والتصنيف االئتماني  يتحدد سعرها قياسًا على أسعار تداول

أخرتـان  سندات مشابهة، تعين على الشرآة تحديد السعر وفقًا لما تبديه شرآتان  لم تتوافر أسعار تداول
أن تقدم لها مـا   وللهيئة أن تطلب من الشرآة. األقل عن الثمن الذي تقبالن التعامل به على السند على

   . تراه ضروريًا من التقارير اإلضافية

 الرابــع الفصــل  
 التعامل في السنـدات

  

 )٢٧٦(مادة 

 العمليـات خـارج أوقـات التـداول     بأوامرهم ويجوز تنفيذ على الشرآة تنفيذ أوامر العمالء بالشروط المحددة
  . الرسمية بالبورصة

 )٢٧٧(مادة 

بأية وسيلة أخرى متعارف عليها، على أنه إن لـم يكـن    يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوبًا أو شفويًا أو
   . مكتوبًا فيجب أن يتم تأآيده آتابة

  . ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن
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 الخامـس فصـلال  
 التزامات الشرآــة

  

 )٢٧٨(مادة 

  .والشراء التي تتم لحسابها الخاص ال يجوز للشرآة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع

 )٢٧٩(مادة 

التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بمـا   تلتزم الشرآة بتحرير اتفاق مع آل عميل لها يتضمن
وذلك على نماذج تعدها الشرآة لهـذا الغـرض ، وترسـل نموذجـًا منهـا       ئحة ،يتفق مع أحكام القانون والال

 : ، ما يأتي) ٢٢٩(يتضمن ، باإلضافة إلى البيانات الواردة في المادة  للهيئة ، على أن

 . تحديد أهداف العميل االستثمارية .١
 . أسم وصفة من يمثل العميل إذا آان شخصًا اعتباريًا .٢
 .اإلفصاح عنه فيما يتعلق بالتصنيف االئتماني للسنداتالشرآة  تحديد ما يلزم على .٣
 .أمين الحفظ الذي يحتفظ لديه آل من الطرفين بأمواله وسنداته أسم البنك أو .٤
 . التخاطب بين الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشرآة أسلوب .٥
 . حسم المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام االتفاق أسلوب تسوية أو .٦

  

 الفصــل السـادس
 ختاميـــــة أحكـــام

  

 )٢٨٠(مادة 

بـشأن شـرآات السمـسرة فـي األوراق الماليـة ،       تسري على الشرآة األحكام الواردة في هذه الالئحـة 
لالآتتاب في السندات األحكـام الـواردة فـي هـذه الالئحـة بـشأن        آما يسري على ما تقوم به من تغطية

ي األوراق المالية، وذلك آله فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص فـي هـذا         االآتتاب ف شرآات ترويج وتغطية
  .الباب
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 (*)البـاب الثامــن

  (*)المالية نشاط تقييم وتصنيف وترتيب األوراق

 )٢٨١(مادة 

تقييم وتصنيف وترتيب األوراق الماليـة المـرخص    يقصد بلفظ الشرآة في تطبيق أحكام هذا الباب شرآات
  . قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له لها بمزاولة هذا النشاط وفقًا ألحكام

 )٢٨٢(ة ماد

جنيـه علـى أن يكـون مـدفوعًا بالكامـل عنـد        ال يجوز أن يقل رأس مال الشرآة المـصدر عـن نـصف مليـون    
  . التأسيس

 )٢٨٣(مادة 

العاملـة فـي مجـال األوراق الماليـة أو البنـوك أو       ال يجوز أن يكون مساهمًا في الشرآة أي من الـشرآات 
دره من أوراق مالية وعلى الشرآة أن تتجنب القيـام  تصنيف ما تص مراقبي الحسابات أو الجهات التي يتم

مع طبيعة عملها وأال يكون لها أو ألي من العاملين بها مصلحة مـع الجهـة التـي     بكل ما يمكن أن يتعارض
  . تصنيفها أو التي تصدر السند أو صك التمويل محل التصنيف يتم

 )٢٨٤(مادة 

االئتماني والدرجات الدالة عليه أو في أي قواعـد   نيفيحظر على الشرآة إجراء أي تعديل في قواعد التص
من هذه الالئحة إال بعد ) ١٣٥(من المادة ) ٩(والمنصوص عليها في البنـد  وإجراءات الرقابة الداخلية لديها

  . موافقة الهيئة على التغيير الحصول على

 )٢٨٥(مادة 

ن شـاغلي الوظـائف الرئيـسية الخبـرة     العـاملين بـه مـ    يجب أن يتوافر في العضو المنتـدب للـشرآة وفـي   
المالية أو في مجال تحليـل االئتمـان ودراسـة الجـدارة االئتمانيـة وذلـك        الكافية في مجال تصنيف األوراق

   . التي تضعها الهيئة طبقًا للشروط

وبخبرة شاغلي الوظائف الرئيـسية والخبـراء    وعلى الشرآة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيمي للعاملين بها
  . لذين تستعين بهم في مجال عملهاا

 )٢٨٦(مادة 

الـشرآة التـي أصـدرتها وتـاريخ إجـراء التـصنيف        يجب أن تشتمل شهادة التصنيف االئتمـاني علـى أسـم   
بداللـة آـل مـن درجـات التـصنيف األخـرى ومقارنتهـا بالـدرجات          وداللته وشرح المقصود منـه وعلـى بيـان   

تـزاول ذات النـشاط ، بمـا يكفـل التمييـز الكامـل والواضـح بـين         األخـرى التـي    المقابلة لها لدى الـشرآات 
   . المختلفة الدرجات

 . ٢٠٠٠ لسنة ٥٨٦بقرار وزير االقتصاد رقم   مضاف٢٨٨ إلى ٢٨١الباب الثامن والمواد  ) ١(
ألحكامه  عها وفقاًوتصنيف وترتيب األوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القرار أن توفق أوضا على الشركات التي تزاول نشاط تقييم ) ٢(

 . ٢٠٠٠ لسنة ٥٨٦القرار الوزاري رقم  من مواد االصدار) المادة الثالثة(خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به 
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 )٢٨٧(مادة 

أو لما تصدره من أوراق مالية أن تقدم للـشرآة   على الجهة الراغبة في الحصول على تصنيف ائتماني لها
  .التصنيف على أن تكون حقيقة ودقيقة ومعبره عن مرآزها المالي - جراء إل-ما تطلبه من البيانات الالزمة 

 )٢٨٨(مادة 

) ١١( بنـد  - ثالثـًا  - ٧المنـصوص عليـه فـي المـادة      يكون إصدار شهادات التـصنيف االئتمـاني لغيـر الغـرض    
أحد البنـوك  لألحكام المبينة في هذا الباب، مالم يكون التصنيف بشأن  من هذه الالئحة وفقًا) ٣٤(والمادة 

محـافظ   القواعد التي يصدر بها قرار من وزير االقتصاد والتجـارة الخارجيـة بعـد التـشاور مـع      فتسري عندئذ
   . البنك المرآزي المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

ولـو عـدل    جميع األحوال تلتزم الشرآة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف وفقـًا ألحكـام هـذه المـادة     وفي
  . طالبها عن استخدامها أو اإلفصاح عنها
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  (*)الباب التاسع

 تنظيم نشاطي

 بالهامش شراء األوراق المالية

  واقتراض األوراق المالية بغرض البيع

 الفصل األول

 لعامةاألحكام ا

 )٢٨٩(مادة 

اتفاق ثالثي بين أحد أمناء الحفظ وشرآة أو أآثـر مـن    يقصد بالشراء بالهامش العمليات التي تتم بموجب
موضـوعه تـوفير التمويـل الـالزم لـسداد جـزء مـن ثمـن األوراق الماليـة           شرآات السمسرة وأحد العمالء ،

  .العميل المشتراه لحساب هذا

وأمين الحفـظ يقـوم   ) مقترض(االتفاق الذي يتم بين عميل  مالية بغرض البيعآما يقصد باقتراض األوراق ال
بغرض بيعها وإعادتها فـي  ) مقرض(باقتراض أوراق مالية مملوآة لعميل آخر  -  نيابة عن العميل-بمقتضاه 
  .بالشروط التي يتم االتفاق عليها وقت الحق

  .ين حفظ آخرألم ويجوز أن يقوم أمين الحفظ بإقراض األوراق المالية

 )٢٩٠(مادة 

بالهامش واقتراض األوراق المالية بغرض البيع إال عن طريق  ال يجوز مباشرة عمليات شراء األوراق المالية
للشروط واإلجراءات واألحكام المنصوص عليها في هذا البـاب ، ومـع عـدم اإلخـالل      أمين الحفظ وذلك وفقًا

الـصادرة بقـرار    ة لقانون اإليداع والقيد المرآزي لألوراق الماليـة المنصوص عليها بالالئحة التنفيذي باألحكام
  .٢٠٠١ لسنة ٩٠٦وزير التجارة الخارجية رقم 

  :النشاطين المشار إليهما إلى الهيئة مرفقًا به ويقدم طلب أمين الحفظ بالموافقة على مزاولة أي من

الـسابق علـى    مـل مـن الـشهر   بيانًا بصافي رأس مال الطالب وإجمالي التزاماته في آخر يـوم ع  •
يكـون موقعـًا مـن     تاريخ الطلب ، وذلك علـى نمـوذج تعـده البورصـة وتعتمـده الهيئـة ، وعلـى أن       

  .تقرير من مراقب الحسابات الممثل القانوني للطالب أو العضو المنتدب حسب األحوال مرفقًا به

  

  .) ٢٠٠٥ يوليو لسنة ٢٩ في ١٤٥الوقائع المصرية العدد  ( ٢٠٠٥  لسنة١٩٢االستثمار رقم  الباب التاسع مستبدل بقرار وزير    )١( 

مواد إصدار القرار الوزاري   يلزم التنويه بأن المادة الثانية من٢٠٠٢ لسنة ٥٥٣مضافة بالقرار الوزاري رقم  299 : ٢٨٩وقد كان الباب التاسع والمواد 

النظـام   اف على تنفيذ عمليات الشراء بالهامش ولها إلغاء أية عملية تتم بالمخالفة لهـذا واإلشر  تنص على أن تتولى البورصة الرقابة٢٠٠٢ لسنة ٥٥٣رقم 

 : المرافقة على أن تتضمن على األخص ما يلي تضع البورصة القواعد التنفيذية لألحكام. والقواعد الصادرة تنفيذاً له 

 . توفيرهاوالمعلومات التي يجب على شركة السمسرة  البيانات المطلوبة للبورصة -

 .الشراء بالهامش تنظيم جميع اإلجراءات المتعلقة بنظام -

 . بالهامش إدارة مخاطر مزاولة نشاط الشراء -

  . وتعتمد هذه القواعد من الهيئة
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بـين الطالـب والهيئـة     بيانًا بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجـود خـط ربـط إلكترونـي     •
والرقابة وآذلك ما يفيـد وجـود نظـام     المرآزي بما يحقق المتابعةوالبورصة وشرآة اإليداع والقيد 

  .هذه الالئحة من) ٢٦٣(تسجيل هاتفي على النحو الوارد بالمادة 
•  
  .نظام حفظ المستندات •
الحفـظ بـأن    نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقـب حـسابات أمـين    •

  .مزاولته حقيق االلتزام بمتطلبات النشاط المطلوبالنظام المحاسبي المطبق بها يكفل ت
إدارة النشاط المطلوب  بيانًا بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى أمين الحفظ القائمين على •

  .مزاولته وما قد يرتبط به من عمليات

 .نموذج العقد الذي يبرمه أطراف النشاط المشار إليهم في المادة السابقة

تـاريخ تقديمـه أو مـن تـاريخ اسـتيفاء المـستندات        ارها بشأن الطلب خالل أسبوعين مـن وتصدر الهيئة قر
بعض المرفقات المشار إليهـا إذا آـان الطالـب مـن البنـوك أو فـروع        التي تطلبها وللهيئة اإلعفاء من آل أو

 يئة علـى المسجلة لدى البنك المرآزي، أو إذا آان قد سبق له الحصول على موافقة اله البنوك األجنبية
  .مزاولة أي من النشاطين المشار إليهما

 )٢٩١(مادة 

إليهما أن يحتفظ في آل وقت بصافي رأس مال ال  على أمين الحفظ الذي يزاول أيًا من النشاطين المشار
) ٥( ألف جنيه وفقًا للمعايير المبينة بالملحق رقـم  ٧٥٠وبحد أدنى  من إجمالي التزاماته% ) ١٥(يقل عن 

  .الالئحة هالمرفق بهذ

إلكترونـي بـصافي رأس مالـه ومجمـوع التزاماتـه يوميـًا        وعليه أن يخطر الهيئة والبورصة بواسطة خط ربـط 
طلبت الهيئة والبورصة ، وآذلك عند انخفاض صافى رأس مالـه عـن    وفى اليوم األخير من آل شهر وآلما

 على أن يعـزز ذلـك اإلخطـار خـالل     الفقرة السابقة وأسبابه وآيفية معالجته، الحدود المنصوص عليها في
  .موقع من الممثل القانوني أو العضو المنتدب حسب األحوال يومين بكتاب

المختصين من العاملين بالهيئة والبورصـة مـن    آما يجب عليه االحتفاظ بأسس حساب رأس ماله وتمكين
  .على ذلك اإلطالع على السجالت والمستندات الدالة

إليها ، يلتـزم بـالتوقف عـن قبـول طلبـات جديـدة        أس ماله عن الحدود المشاروفى حالة انخفاض صافى ر
يومًا على األآثر زيادة صافى رأس ماله إلـى الحـد الواجـب ، وفـي      للشراء بالهامش ، وعليه خالل ثالثين

بذلك يتم عرض الموضـوع علـى مجلـس إدارة الهيئـة للنظـر فـي إلغـاء الموافقـة علـى           حالة عدم االلتزام
  .النشاط واتخاذ ما يلزم من إجراءات مزاولة

عليها فى هـذه المـادة إذا آـان القـائم علـى مزاولـة        وللهيئة أن تعفى من آل أو بعض األحكام المنصوص
  .األجنبية المسجلة لدى البنك المرآزي النشاط أحد البنوك أو فروع البنوك

ترغــب فــي مزاولــة أي مــن الجهــات التــي  وال يعتــد بــالقروض المــساندة فــي حــساب صــافى رأس مــال
  :الشروط اآلتية النشاطين المشار إليهما إال إذا آانت تتوافر فيها

  .ميالديًا أال تقل المدة المتبقية على تاريخ استحقاق القرض عن أثنى عشر شهرًا •
  .أن يكون القرض مدفوعًا بالكامل نقدًا •
  .أخرى روض مساندةأال يكون القرض بضمان من أمين الحفظ أو ذا أولوية إال على ق •
عليهـا فـي هـذه     أال يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض صافى رأس المال عن الحدود المنصوص •

  .المادة
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الحـسابات بتـوافر الـشروط الـسابقة فـي القـرض        ويلتزم أمين الحفظ بأن يقدم للهيئة شهادة من مراقـب 
   .المساند

 )٢٩٢(مادة 

  : المشار إليهما بما يلي نشاطينيلتزم أمين الحفظ الذي يزاول أيًا من ال

الناتجـة عـن    أن يبذل عناية الرجل الحريص للتحقـق مـن قـدرة عمالئـه علـى الوفـاء بالتزامـاتهم        •
المالية ، وأهـدافهم   عمليات الشراء بالهامش أو عمليات اقتراض األوراق المالية في ضوء حالتهم

التعاقـد، ويجـب عليـه التحقـق مـن       االستثمارية والمعلومات األخرى المتـوافرة لديـه عـنهم عنـد    
وعليه إعـادة تقيـيم حالـة العميـل     . العمليات مصادر التمويل المتاحة لعمالئه الذين يباشرون تلك

األقـل آـل أثنـي عـشر شـهرًا ، وعليـه االحتفـاظ         آلما رأى ذلك ضـروريًا وبحـد أدنـى مـرة علـى     
  .بالسجالت والمستندات الدالة على ذلك

هذين النـشاطين   بتقرير منفصل عن آل عمليات التداول التي تتم بمقتضىإخطار البورصة يوميًا  •
والبنود مـن  ) ٢٩٨(المادة  من أوًال من) ٢ و ١(على أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالبندين 

  .مكررًا من هذه الالئحة) ٢٩٩(أ ، ب ، ج من المادة 
عملية شراء بالهـامش   ليكتروني بأيةإبالغ شرآة اإليداع والقيد المرآزي عن طريق خط الربط اإل •

  .أو بيع أوراق مالية مقترضة في ذات يوم تنفيذ العملية
المتعلقـة بـأوامر    تمكين الهيئة والبورصة من اإلطالع والحصول على جميع البيانات والمـستندات  •

تلـك  طلـب أي منهمـا تـوفير     الشراء بالهامش أو تداول األوراق المالية المقترضة وعليه بناء على
  .البيانات عن طريق خط الربط اإللكتروني

مفهـوم الـشراء    تسليم العميل عنـد إبـرام االتفـاق معـه بيانـًا موضـحًا فيـه علـى وجـه التفـصيل           •
واإلجـراءات والمزايـا والمخـاطر     بالهامش أو اقتراض األوراق المالية بغرض البيـع بحـسب األحـوال   

لكل عميل من العمالء مـرة واحـدة علـى     لبيانواألحكام األساسية أليهما آما يجب إرسال هذا ا
األساسـية التـي تـضمنها البيـان المـسلم       األقل سنويًا وفـور حـدوث أيـة تعـديالت فـي األحكـام      

  .للعميل
وفقـًا لهـذين    إمساك دفاتر وحسابات مـستقلة عـن األوراق الماليـة التـي يجـرى التعامـل عليهـا        •

  .النشاطين

 )٢٩٣(مادة 

واقتراض األوراق المالية بغرض البيع إال على  ل وفق نظامي الشراء بالهامشال يجوز أن يجرى التداو
  .المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة األوراق المالية التي تتوافر فيها

المالية المقترضة التي تم تداولها لكل شرآة  وعلى البورصة إصدار تقرير شهري يتضمن عدد األوراق
المتداولة خالل الشهر وللهيئة طلب البيان المذآور في أي  مالي األوراق الماليةمصدرة ونسبتها إلج

  .وقت

 )الفصل الثاني(

 بالهامش شراء األوراق المالية

 )٢٩٤(مادة 

هذا الباب إال األوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير  ال يجوز أن يكون محل الشراء بالهامش وفقًا ألحكام
  . وتعتمدها الهيئة  البورصةالتي تضعها إدارة
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  .المقدمة آضمان وال تسرى أحكام الفقرة السابقة على أذون الخزانة

أو المجموعة المرتبطة من العمالء لدى أمين الحفظ  وفى جميع األحوال ال يجوز أن تتجاوز مديونية العميل
  .لعمليات الشراء بالهامش من األموال المتاحة % ) ١٠( 

تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص   المرتبطة آل مجموعة من العمالءويقصد بالمجموعة
يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات  الطبيعيين أو لذات األشخاص االعتبارية أو

  .مجالس إدارتها الجمعيات العامة للشرآات أو

اع والقيد المرآزي بجميع بيانات أية مجموعة اإليد وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والبورصة وشرآة
  .بالهامش مرتبطة سوف تتعامل معها بالشراء

  .وأوضاع السوق ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها في ضوء ظروف

 )٢٩٥(مادة 

من ثمن األوراق المالية  % ) ٥٠( نقدًا ما ال يقل عن  يلتزم العميل الراغب في الشراء بالهامش أن يسدد
بالنسبة للسندات الحكومية ، مع إنابة أمـين الحفـظ آتابـة فـي     % ٢٠عن  المشتراة لحسابه وبما ال يقل

عليـه   تلك األوراق بيعًا وشراًء في حالة إخالل العميل بالتزاماته ووفقـًا لمـا تـم االتفـاق     إدارة حساباته من
  .بالعقد

  .السوق ويجوز للهيئة تعديل النسبة المذآورة في ضوء أوضاع

بإبالغ شرآة اإليداع والقيـد المرآـزي بأيـة عمليـة      ويلتزم أمين الحفظ أو الشرآة المعنية بحسب األحوال
األمر لتقوم بإجراء ما يلزم لمراعاة اآلثار المترتبة علـى األحكـام الـواردة     شراء بالهامش في ذات يوم تنفيذ

  .ك األوراقالسابقة قبل إتمام تسوية العمليات التي تجرى على تل في الفقرة

 )٢٩٦(مادة 

الـشراء بالهـامش فـى نهايـة آـل يـوم عمـل وفقـًا          على أمين الحفظ أن يعيد تقييم األوراق الماليـة محـل  
النخفـاض القيمـة الـسوقية لهـذه األوراق أن مديونيـة العميـل قـد         لقيمتها السوقية فـإذا تبـين لـه نتيجـة    

بًا على أساس المتوسط المرجح وجب عليـه  قيمتها السوقية بسعر اإلقفال محتس من % ) ٦٠( تجاوزت 
اإلجـراء   العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات ، وعليه اتخـاذ هـذا   إخطار

  .بالنسبة للسندات الحكومية%) ٨٥(إذا بلغت النسبة 

مانات المقدمـة مـن   األوراق الماليـة وتـسييل الـض    وألمين الحفظ في الحـاالت التاليـة اتخـاذ إجـراءات بيـع     
بالنـسبة للـسندات   %) ٨٠(بالنـسبة لـألوراق الماليـة و     (%50) العميـل للوصـول بنـسبة مديونيتـه إلـى     

  :الحكومية أو أقل

الـسابقة وذلـك    إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة •
  .ةبعد مرور يومي عمل من إخطاره ولم يقدم ضمانات إضافي

مـن   (%85) مـن القيمـة الـسوقية لـألوراق الماليـة أو     %) ٧٠(إذا بلغت نـسبة مديونيـة العميـل     •
  .القيمة السوقية للسندات الحكومية

حالة فقد الورقة المالية ألحـد الـشروط أو المعـايير التـي      وتقوم إدارة البورصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة في
  . وفق نظام الشراء بالهامشهذه الورقة تضعها البورصة للتعامل على
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فيها لزومًا لذلك قصر وسائل تخفيض نسبة المديونية  وللبورصة بعد موافقة الهيئة وفى األحوال التي ترى
  :الضمانات الواردة والمقيمة وفقًا للنسب اآلتية إما بالسداد النقدي أو بإحدى

وفروع البنوك  ادرة عن البنوكمن قيمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الص % ) ١٠٠(   •
  .الخاضعة إلشراف البنك المرآزي

  .من القيمة الحالية ألذون الخزانة % ) ١٠٠(   •
  .من الودائع البنكية % ) ٩٠(   •
المرخص له  من القيمة السوقية لألوراق المالية األخرى التي يقبلها أمين الحفظ % ) ٧٠(   •

  .من هذه الالئحة (293) ها البورصة وفقًا ألحكام المادةبشرط أن تنطبق عليها المعايير التي تضع

ويجوز للهيئة . للضمانات المقدمة من العميل وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية
  .السوق تعديل النسب المشار إليها طبقًا ألوضاع

 )٢٩٧(مادة 

 العميـل بـشأن شـراء األوراق الماليـة بالهـامش ،      مكتوبًا مـع  يلتزم أمين الحفظ أو الشرآة بأن يبرما اتفاقًا
  :على أن يتضمن ما يأتي

الـسداد النقـدي    تحديد نوع األوراق المالية التي تقوم الـشرآة بـشرائها باسـم العميـل ونـسبة       •
 نـسبة سـداد   -البورصـة   بناء على توصية من إدارة–ما لم تحدد الهيئة %) ٥٠(على أال تقل عن 

  .نقدي أخرى
بالهـامش والتـي    مصاريف والعموالت ومقابل تكلفـة التمويـل المـستحقة مقابـل التعامـل     قيمة ال   •

  .يجب على العميل سدادها والمدة الالزمة للسداد
  .حق العميل في الوفاء بباقي ثمن األوراق المالية في أي وقت   •
 القيمة السوقية إلى تعهد العميل بالسداد النقدي أو بتقديم الضمانات عند زيادة نسبة مديونيته   •

  .هذه الالئحة من) ٢٩٦(لألوراق المالية محل الشراء عن الحد المبين في المادة 
  .له موافقة العميل على قيام أمين الحفظ بتحميل حسابه يوميًا بالمبالغ المستحقة   •
محـل  لـألوراق الماليـة    توآيل العميل ألمين الحفظ في إدارة حساباته بيعًا وشراًء وذلك بالنـسبة    •

  .بالتزاماته الشراء بالهامش أو المقدمة آضمان وذلك في حالة إخالل العميل
حـساباته مـن األوراق    موافقة العميل على قيام الهيئة والبورصة و وشرآة اإليداع باإلطالع على   •

  .المالية لدى أية جهة
انخفـضت نـسبة    جواز استرداد العميل لمـا يزيـد مـن الـضمانات المقدمـة منـه ألمـين الحفـظ إذا           •

  .مديونيته عن المتفق عليه
الـذي أبـرم معـه     التزام العميل بأن يسلم األوراق المالية التي يقدمها آضمان إلى أمـين الحفـظ     •

  .االتفاق إذا آانت هذه األوراق مودعة لدى أمين حفظ آخر
ميـل وأمـين   الع تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين األطراف وآذلك تحديد وسـائل االتـصال بـين      •

  .الحفظ
  .إقرار من العميل بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش   •

   .وللهيئة إدخال التعديالت الالزمة على هذا النموذج وعلى أمين الحفظ موافاة الهيئة بنموذج االتفاق
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 )٢٩٨(مادة 

من الهيئة وبورصة األوراق مالية بالهامش أن يخطر آًال  يلتزم أمين الحفظ الذي يزاول عمليات شراء أوراق
  :المالية

  :  يوميًا-أوًال 

  .بتنفيذها حجم المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وحجم عمليات الشراء التي قام •
  .إجمالي المبالغ واجبة السداد على العمالء •
  .إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العمالء •
  .للضمانات السداد على العمالء إلى إجمالي القيمة السوقيةنسبة مجموع المبالغ واجبة  •
  .صافى رأس المال وإجمالي االلتزامات •

  :  شهريًا-ثانيًا

ومديونيـة العمـالء    قيمة األوراق المالية وقيمة خطابات الضمان التي تـم تـسييلها خـالل الـشهر     •
  .الذين تم تسييل هذه الضمانات لحسابهم

  . ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامشقيمة المصاريف والعموالت •

مـن الممثـل القـانوني أو العـضو المنتـدب للـشرآة        وعلى أمين الحفظ أن يرفق باإلخطـار الـشهري إقـراراً   
  .المقدمة صحيحة والمدير المالي بأن آل البيانات

 تقريـر مراقـب الحـسابات    الهيئة والبورصـة مرفقـًا بـه    وعليه إرسال تقرير ربع سنوي بما تقدم إلى آل من
   .ربع سنة  يومًا من نهاية آل٤٥وذلك خالل 

 

 الفصل الثالث

 البيع اقتراض األوراق المالية بغرض

 )٢٩٩(مادة 

  : اآلتية يكون تداول األوراق المالية المقترضة بالشروط

  .أن يتم اقتراض األوراق المالية المراد التعامل عليها قبل القيام ببيعها •
واحدة على سعر  ع األوراق المالية المقترضة بسعر يزيد على األقل بوحدة مزايدةأن يتم بي •

 .اإلقفال في بداية الجلسة أو آخر سعر تداول أثناء الجلسة
  :يكون اتفاق اقتراض األوراق المالية مكتوبًا وأن يشتمل على البيانات اآلتية ويجب أن

o نوع الورقة المالية المقترضة.  
o رض وجميع العموالت والمصروفات التي يتقاضاها أمين الحفظمقابل اتفاق الق.  
o مدة االتفاق.  
o  ٥٠(أحكام الضمـان النقدي الذي يقدمه المقترض ألمين الحفظ على أال يقل عن%) 

  . من القيمة السوقية لألوراق المالية المقترضة قبل إتمام العملية
o التي  لمالية والمزايا األخرىالتزام أمين الحفظ باستقطاع ما يعادل قيمة الحقوق ا

لصالح  تنتجها الورقة المالية المقترضة في تاريخ استحقاقها من رصيد حساب المقترض
  .حساب المقرض ما لم يتم االتفاق على غير ذلك في اتفاق القرض بموافقة المقرض
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o عميل يلتزم ال حاالت إنهاء االتفاق وآيفية معالجة اآلثار المترتبة عليه والحاالت التي
  .فيها بإعادة األوراق المالية المقترضة آمًا ونوعًا

o التزام أمين الحفظ بالتقييم اليومي لألوراق المالية محل االتفاق.  
o األخرى  الشروط الخاصة باألوراق المالية التي تقدم آضمان وآذلك أنواع اإليداعات

  .ةوشروطها والحاالت التي يحق ألمين الحفظ المطالبة بضمانات إضافي

 مكرر) ٢٩٩(مادة 

األوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها  يلتزم أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض
  :البيانات اآلتية وبيعها في سجالت خاصة تتضمن

  .أسماء العمالء •
  .أوامر التداول واسم األوراق المالية محل التداول •
  .حجم العمليات التي تمت •
  .العموالت والمصاريفجميع  •

  )١( مكرر ) ٢٩٩(مادة 

المقترضة فى نهاية آل يوم عمل وفقًا لقيمتهـا الـسوقية    على أمين الحفظ أن يعيد تقييم األوراق المالية
مـن قيمتهـا    % ) ٦٠( القيمة السوقية لهذه األوراق أن مديونية العميـل تجـاوزت    فإذا تبين له نتيجة زيادة

  محتسبًا على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل لتخفيض نسبةبسعر اإلقفال السوقية
الحفــظ  وإال اتخــذ أمــين. للــسندات الحكوميــة%) ٨٥(المديونيــة بالــسداد النقــدي وتكــون هــذه النــسبة 

الحفـظ باتخـاذ إجـراءات     اإلجراءات الالزمة لتخفيض المديونية إلى هذا الحد وفى جميع األحوال يقوم أمين
  .من قيمتها السوقية % ٧٠ألوراق المالية المقترضة إذا بلغت نسبة المديونية شراء ا

  .ألوضاع السوق ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقًا
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 )١(اشرــــاب العــــالب
 

  نشاط التوريق

 الفصل األول

 شركات التوريق

 )٣٠٠(مادة 

الماليـة، يقتـصر غرضـها علـى ممارسـة نـشاط        شرآة التوريق من الـشرآات العاملـة فـى مجـال األوراق    
 .والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ماليين جنيها مصريا التوريق، ويجب أال يقل رأسمالها المصدر

 )٢()٣٠١(مادة 

رسـم تؤديـه للهيئـة مقـداره عـشرة آالف جنيـه،        شرآة التوريق بمزاولـة نـشاطها مقابـل   يكون الترخيص ل
 من هذه الالئحة ، مـا  ١٣٥إلى المستندات المبينة بالمادة رقم  ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به ، باإلضافة

  :يأتى

زمـين  المستندية الال شهادة من مراقب حسابات الشرآة بتوافر النظام المحاسبى ونظام الدورة •
  من مجلس إدارة الهيئة إلدارة عملية التوريق، وذلك وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار

المـديرين والعـاملين بالوظـائف     ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة الالزمتين إلدارة عملية التوريق فـى  •
  .هيئةبه قرار من مجلس إدارة ال الرئيسية لدى شرآة التوريق، وذلك على النحو الذى يصدر

التوريـق،   ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظـة حقـوق ماليـة بإحالـة تلـك الحقـوق إلـى شـرآة         •
اتفاق الوعـد مـا    ويجوز أن يتضمن. ويجب أن يكون ذلك الوعد ساريًا لمدة ستة أشهر على األقل
رويج وتكون التغطية والتـ . السندات يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية االآتتاب فى

  .بذلك لسندات التوريق باتفاق مع إحدى الشرآات المرخص لها

 )٣()٣٠٢(مادة 

ألمـين حفـظ أو لمـن يختـاره أو مـن يـرتبط معـه         يجوز أن تكون ملكية أى نسبة من أسهم شرآة التوريـق 
أن يتم اإلفصاح عن ذلك للهيئـة عنـد تقـديم طلـب تأسـيس       باتفاق أو يكون معه مجموعة مرتبطة ، على

 .التوريقشرآة 

محفظـة توريـق مـع محيـل تزيـد مـساهمته سـواء آـان          ويحظر على شرآة التوريق أن تعقد اتفاقًا لحوالة
 .من رأس مالها )%٢٠(منفردًا أو مع مجموعة مرتبطة على 

 .القيد لظروف وأسباب يقدرها ولمجلس إدارة الهيئة إعفاء شرآة التوريق من ذلك

للسيطرة الفعلية لنفس األشـخاص الطبيعيـين، أو    الذين يخضعونويقصد بالمجموعة المرتبطة األشخاص 
  .الذين يجمع بينهم اتفاق يتعلق بالمساهمة فى شرآة التوريق لذات األشخاص االعتبارية ، أو أولئك

  ٢٠٠٤ لسنة) ٤٦(تمت إضافة الباب العاشر بموجب قرار السيد وزير االستثمار رقم  ) ١(

 ٢٠٠٦ لسنة ١٣٩مار رقم االستث تم استبدال المادة بقرار وزير ) ٢(

  ٢٠٠٦  لسنة١٣٩تم استبدال المادة بقرار وزير االستثمار رقم  ) ٣(
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 الفصل الثانى
 التوريق حوالة المحفظة و إصدار سندات

 )١()٣٠٣(مادة 

  :يلى يقدم اإلخطار بإصدار سندات التوريق مرفقًا به ما

  .نشرة االآتتاب العام أو مذآرة المعلومات •
  .رآة التوريق وأمين الحفظاالتفاق المبرم بين ش •
  .اتفاقات الضمانات اإلضافية فى حالة وجودها •
  .اتفاق الحوالة المبدئى المبرم بين شرآة التوريق والمحيل •
مـا يفيـد أن    اتفاق ضمان تغطية االآتتاب فى السندات ما لـم يتـضمن اإلخطـار ونـشرة االآتتـاب      •

  .آتتاب بالكاملالحوالة لن تكون نافذة وناجزة إال بمجرد تغطية اال
  .االتفاق المبرم بين شرآة التوريق والجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة •
  .شهادة من مراقب الحسابات بصافى قيمة المحفظة وأسس تقييمها •
التوريـق مرفقـًا    التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة التوريق وأسس إعدادها معتمدة من شـرآة  •

  .تهابها تقرير من مراقب حسابا
  .من هذه الالئحة) ٧(المستندات المنصوص عليها فى المادة  •
  .المستندات والبيانات األخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة •

 )٢()٣٠٤(مادة 

مذآرة المعلومات، باإلضافة إلـى البيانـات المقـررة     يجب أن تتضمن نشرة االآتتاب فى سندات التوريق أو
  :، ما يأتى ن إصدار السنداتفى هذه الالئحة بشأ

وشـرآة   بيان اسم وعنوان ورقم التـرخيص وقـدر رأس المـال المـدفوع لكـل مـن شـرآة التوريـق         •
المـسئول عـن    تغطية وترويج االآتتاب فى األوراق المالية، فى حالة االتفاق معه، وأمين الحفـظ 

  .متابعة العمليات ذات االرتباط بحقوق حملة السندات
والحقـوق التـى    والة على أن يتضمن على األقل بيانـًا بقيمـة محفظـة التوريـق    ملخص اتفاق الح •

المثبتـة لهـذه الحقـوق،     تتضمنها بالتفصيل بما فى ذلك األوراق التجارية وغيرها من المستندات
الـسداد والتوزيـع الجغرافـى     والـضمانات المتـصلة بهـا، ومـدى تنوعهـا مـن حيـث القيمـة وآجـال         

  .أجل المحفظة وأسس تقييمها زامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسطومعدالت اإلخالل بااللت
والشروط األخـرى   حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها •

  .الرئيسية لإلصدار
القـدرة علـى    التصنيف االئتمانى للسندات والذى يجب أال تقل درجته عن المستوى الدال على •

  .اللتزامات، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئةالوفاء با
عليه من ضـمانات   المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول •

  .للحد منها
  .تحديد الجهة التى تقوم بتغطية االآتتاب أو ضمانه فى سندات التوريق إن وجدت •
الواجبـات   بتحـصيل المبـالغ المـستحقة عـن الحقـوق المحالـة، وتحديـد       تحديد الجهة التى تقوم  •

  .شرآة التوريق وااللتزامات الملقاة على عاتق تلك الجهة وفقًا لالتفاق المبرم بينها وبين
ذلـك االرتبـاط فـى     بيان ما إذا آان هناك أى نوع من االرتباط بين أطراف عمليـة التوريـق وعناصـر    •

  .حالة وجوده

  ٢٠٠٦ لسنة ١٣٩االستثمار رقم  ستبدال المادة بقرار وزيرتم ا)  ١ (

   لسنة١٣٩تم استبدال المادة بقرار وزير االستثمار رقم )  ٢( 
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مـن   تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة الـسندات والعمـوالت والمـصاريف التـى يـتم خـصمها       •
  .ريقحصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التو

للمحيل، وقت اتفـاق   إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق يفيد أن محفظة التوريق ملكًا •
المحيـل فـى المحفظـة وحقـه فـى       الحوالة، وأنه ال توجد أية قضايا أو منازعات تؤثر علـى ملكيـة  

لالئحة وأن الحوالة وفقًا ألحكام القانون وهذه ا التصرف فيها، وآذا إقرارًا بأن اتفاق الحوالة قد أعد
شرط وناقلة لجميع الحقوق والـضمانات المحالـة، مـا لـم      بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على
  .بمجرد تغطية االآتتاب فى السندات بالكامل ينص على أنها ستتم على هذا الوجه

ق، وبالـشرآة  أو العـضو المنتـدب بـشرآة التوريـ     ويجب اعتماد البيانات السابقة من رئيس مجلـس اإلدارة 
مراقــب حــسابات شــرآة التوريــق والــشرآة المحيلــة،    المحيلــة وشــرآة التــرويج والتغطيــة، وآــذا مــن 

  .وذلك على حسب األحوال والمستشار القانونى لعملية التوريق،

 )٣٠٥(مادة 

ل، وناجزة إال بعد تغطيـة االآتتـاب فـى الـسندات بالكامـ      فى حالة االتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة
تاريخ قفل باب االآتتاب يتعين إخطار الهيئة بـذلك فـى يـوم العمـل التـالى       وعدم تمام هذه التغطية حتى

 .التاريخ ورد المبالغ التى تم سدادها لالآتتاب خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من ذلك على األآثر

 )١()٣٠٦(مادة 

مويل بخالف سندات التوريـق المنـصوص عليهـا    ت يحظر على شرآة التوريق أن تصدر أية سندات أو صكوك
 .الهيئة فى هذا الباب إال بموافقة مجلس إدارة

على القيمة الحالية للمحفظة والعائد عليهـا محـسوبة    وال يجوز أن تزيد القيمة االسمية لسندات التوريق
  .العائد على سندات التوريق على أساس معدل خصم يساوى سعر

 )٣٠٧(مادة 

بين المحيل وشـرآة التوريـق المحـال إليهـا وفقـا       فظة التوريق بموجب اتفاق نهائى للحوالةتتم حوالة مح
على موافقتها علـى إصـدار الـسندات أو انتهـاء المـدة التـى يجـوز         للنموذج الذى تعده الهيئة بعد الحصول

 .على اإلصدار بحسب األحوال للهيئة خاللها االعتراض

 )٣٠٨(مادة 

النهـائى ونـشر ملخـص لـه فـى جريـدتين صـباحيتين          الهيئـة باتفـاق الحوالـة   على شرآة التوريق إخطـار 
باللغـة العربيـة خـالل أسـبوع مـن تـاريخ إبـرام االتفـاق، علـى أن           واسعتى االنتشار إحداهما على األقـل 

  .الذى تم نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة يتضمن اإلخطار والملخص

  

  

  

  

 ٢٠٠٦ لسنة ١٣٩االستثمار رقم  ة بقرار وزيرتم استبدال الماد)  ١(
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  الفصل الثالث
 السندات تحصيل حقوق وسداد

 )٣٠٩(مادة 

ثالثة أيـام مـن انعقـاد االتفـاق النهـائى للحوالـة مـا         تلتزم شرآة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خالل
 :يأتى

  .نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق •
تحـصيل   ق بين شـرآة التوريـق والمحيـل أو مـن تـم االتفـاق معـه علـى        نسخة أصلية من االتفا •

  .الحقوق، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها
  .االتفاقات المنشئة للحقوق المحالة •
والكفــاالت  المــستندات المثبتــة للحقــوق والــضمانات المحالــة بمــا فــى ذلــك األوراق التجاريــة   •

  .ت وأية ضمانات أخرىوالتأمينا
المـستندات   إقرارا بالتصريح ألمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالـة  •

  .الالزمة لتمكينها من القيام بالتحصيل
  .نسخة أصلية من نشرة االآتتاب فى سندات التوريق •

 )١( )٣١٠(مادة 

 محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملـة  عن ال يجوز ألمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة
والمصاريف واألتعاب المقررة وبما ال يجـاوز مـا تـم تحديـده فـى       سندات التوريق، وذلك بعد خصم العموالت

  .شروط اإلصدار بحسب األحوال نشرة االآتتاب أو فى

ر حـدوث مـا   للـسداد إن وجـدت وحملـة الـسندات فـو      وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الـضامنة 
  .المواعيد المقررة لها يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى

أن يـستثمر فـائض المبـالغ المودعـة لديـه فـى        وألمين الحفظ بعد الحصول على موافقة شرآة التوريـق ، 
المسجلة لدى البنك المرآزى المصرى، آما له أن يعهد بـذلك إلـى    أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك

  .األوراق المالية متى آانت نشرة االآتتاب فى سندات التوريق تسمح بذلك حدى شرآات إدارة محافظإ

  .ألعماله المرتبطة بحقوق حملة سندات التوريق وعلى أمين الحفظ بذل عناية الرجل الحريص فى أدائه

نافذًا ومرتبًا آلثـاره إال بعـد   وأمين الحفظ أو تعديل شروطه  وال يكون إنهاء االتفاق المبرم بين شرآة التوريق
   .الهيئة الحصول على موافقة

  

  

  

  

  

 ٢٠٠٦ لسنة ١٣٩االستثمار رقم  تم استبدال المادة بقرار وزير)   ١(
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 الفصل الرابع
 الحفظ واجبات أمين

 )٣١١(مادة 

ج بـين  توريق، وال يجوز له الخلط أو الدمج أو المـز  على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية
  . عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى حساباته الخاصة و بين حسابات

 : اآلتية و يجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات

  . حسابا لسداد أصل سندات التوريق •
  . حسابا لسداد العائد المستحق على السندات •
  . يلة الحقوق المحالةحسابا إلدارة استثمار الفائض من حص •

 )٣١٢(مادة 

عليها فى القانون و هذه الالئحة ، يعد أمين الحفظ  مع عدم اإلخالل بأية التزامات أخرى باإلفصاح منصوص
، و عليه اخطار الهيئة و حملة سندات التوريق او من يمثلهم بالتقرير  تقريرا شهريا بشأن محفظة التوريق

 . حساباتاعتماده من مراقب ال و ذلك بعد

 : السابقة ما يأتى و يجب ان يتضمن التقرير المشار اليه فى الفقرة

  . المبالغ التى تم تحصيلها فى فترة التقرير •
  . ما تم سداده من مستحقات حملة السندات •
  . العموالت و المصروفات التى تم خصمها •
  . محيل المحفظة ض الىفائض االموال المودعة لديه و مجاالت استثماره و ما تم رده من الفائ •
  . حاالت التأخير أو األمتناع عن السداد و اإلجراءات التى تمت بشأنها •
  . جوهريا آل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا •
المـستحقات   أى تغيير بشأن االتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحـصيل الخقـوق و   •

  .  بما اليؤثر على حقوق حملة السنداتالمحالة

 )٣١٣(مادة 

 : اآلتية على أمين الحفظ إمساك الدفاتر و السجالت و الحسابات

المقدمة من  سجل تحليلى للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق و نوع الضمانات •
  . آل منهم

و الرصـيد   الغ المـسددة منـه  دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على آل مدين و المب •
  . المستحق عليه

  . سجل األوراق التجارية التى استحق موعد تحصيلها و لم تحصل •
  . بيان بالمبالغ المحصلة •
  . حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق •

مدتـه عـن أسـبوع ،    آتابى ألمين الحفظ ال تقل  و لممثل جماعة حملة سندات التوريق ، بناء على اخطار
 .العمل الرسمية لديه طلب اإلطالع على تلك الدفاتر خالل أوقات
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  الفصل الثالث
 السندات تحصيل حقوق وسداد

 )٣١٤(مادة 

فـى إصـدار سـندات توريـق بـضمان محفظـة        على شرآات المساهمة من غيـر شـرآات التوريـق الراغبـة    
مرفقا به باإلضافة إلى المـستندات المبينـة فـى    الهيئة  مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى

 : يأتى من هذه الالئحة ما) ٧(المادة 

 .بيان بالحقوق و الضمانات التى تتضمنها محفظة التوريق •
 .خطاب قبول تعيين أمين الحفظ •
  .بيان بالجهة التى ستتولى تحصيل الحقوق و المستندات المحالة •

 . ترخيص بذلك من الهيئة الحصول علىو ال يجوز إصدار سندات التوريق اال بعد 

 )١( )٣١٥(مادة 

، )٣٠٦(، و)٣٠٥(، و)٣٠٤(، و) ٣٠٣(أحكـام المـواد    (٣١٤(تسرى على الشرآات المشار إليها فى المـادة  
الالئحة بالنسبة لتوريـق محفظـة الحقـوق والمـستحقات آمـا تـسرى        من هذه) ٣١٠(، و)٣٠٩(، و)٣٠٧(و

  .ت أمناء الحفظ فى هذا البابوالتزاما على أمين الحفظ واجبات

  

  الباب الحادي عشر

  المعلومات الداخلية  قواعد حظر التالعب في االسعار و استغالل

  الفصل االول 

   أحكام عامة
  
  

  )٣١٦(مادة 
 

مع عدم اإلخالل بااللتزامات المقررة على الشرآات العاملة فى مجال األوراق المالية والشرآات المـصدرة         
هذه الالئحة ، تسرى أحكام المواد التالية على جميع هذه الشرآات وعلي المتعـاملين              فى القانون وفى    

في سوق األوراق المالية مـن أشـخاص طبيعيـين وأشـخاص اعتباريـة وغيـرهم مـن ذوى الـصلة بـسوق                       
  .األوراق المالية، آٌل على حسب طبيعة نشاطه

  
  

  )٣١٧(مادة 
  

عنها من مستندات يعفيها أو يعفى أيًا من العاملين بهـا أو            يعتبر باطًال آل شرط تضعه الشرآة فيما يصدر         
مديريها أو رئيس وأعضاء مجالس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكـام هـذا البـاب أو يخفـف                    

  .منها
  
  

 )٣١٨(مادة 
 الواردة يقع آل من يخالف االلتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير

بقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية، وذلك بما ال يخل بحق من أضره التالعب فى سعر الورقة 
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المالية، أو التعامل عليها بناًء على معلومات داخلية، فى الرجوع على المخالف للتعويض عما سببه ذلك 
  .له من أضرار

لم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أى شخص يتسبب عن ع
  .بسلوك معين بالمخالفة ألحكام المواد السابقة أو يشارك فى التداول على أساس معلومات داخلية

  
  

  )٣١٩(مادة 
 
  : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين آل منها

  

  : فى األسعارالتالعب) أ(

  
ى أسعار تداول األوراق المالية يكون من شـأنه اإلضـرار بكـل             أى عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير عل        

 من قـانون    ٦٣/٦ويخضع التالعب فى األسعار لحكم المادة       . أو بعض المتعاملين فى سوق األوراق المالية      
  .سوق رأس المال

  
  :المعلومة الجوهرية) ب(

  
يـة المطروحــة أو القابلــة  المعلومـة أو المعلومــات التـي يكــون لهــا تـأثير ملمــوس علـى ســعر الورقــة المال    

للتداول، أو تأثير على القرارات االستثمارية للمتعاملين عليها ،أو تأثير على اتجاهات التعامل في الـسوق                
و تصبح المعلومة الجوهرية معلنة ، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة                . 

  .ظمة لإلفصاح بالبورصةوفقا للقواعد واإلجراءات الحاآمة والمن
   
  :المعلومات الداخلية ) ج(

  
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعالنها لجمهور المتعاملين وتكـون مرتبطـة بأعمـال شـرآة مـن                    

  .الشرآات المتداولة أوراقها المالية ، أو أي من األطراف أو الكيانات المرتبطة بها
  
  :المطلع علي المعلومات الداخلية ) د(

  
آل من اطلع على معلومات بشأن الشرآة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه                  
أو لــصالح شــخص آخــر، وســواء تــم االطــالع بــصورة شــرعية أو غيــر شــرعية وســواء اطلــع بنفــسه علــى 

ل ويخـضع اسـتغال  . المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة                
  .من قانون سوق رأس المال) ٦٤(المعلومات الداخلية لحكم المادة 

  
  :المتعامل الداخلي) هـ(

  
آل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بنـاء علـي معلومـات                     

هـا فـي تطبيـق    ويعتبر المستفيد من المعلومات المـشار إليهـا قـد حقـق نفعـًا من     . داخلية أو استغالله لها 
  .من القانون فى هذه الحالة) ٦٤(أحكام المادة 

  
  :المجموعة المرتبطة ) و(
   

آل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من األشخاص تكون خاضعة للـسيطرة الفعليـة لـنفس األشـخاص                  
ة الطبيعيين أو لذات األشـخاص االعتباريـة ، أو يجمـع بينهـا اتفـاق عنـد التـصويت فـي اجتماعـات الجمعيـ               

  .العامة للشرآة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها
  
  

  )٣٢٠(مادة 
 

يمتنع علي الشرآات المصدرة واألطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشترآة معها في األعمـال نـشر أيـة       
  . أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التـأثير عمـدًا علـي األسـعار أو المتعـاملين لتحقيـق هـدف معـين             

وتلتزم هذه الشرآات واألطراف األخرى فيما تعلنه من أخبار بتحري الدقـة وتقـع عليهـا مـسئولية تعـويض                    
ــه     ــدم دقتـــ ــدقه أو عـــ ــدم صـــ ــوت عـــ ــة ثبـــ ــا تنـــــشره فـــــي حالـــ ــراء مـــ ــن جـــ ــضرورين مـــ   . المـــ

ويقع علي عاتق الممثل القانوني للشرآة المصدرة مسئولية سرعة الرد علي أية استفسارات تـرد إلـى                 
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هيئة أو البورصة فور تلقي الشرآة هذا االستفسار، ويجب أن يكون هـذا الـرد مـدققًا ومؤيـدًا        شرآته من ال  
ــوهرى        ــدث جـــــ ــود حـــــ ــضمن وجـــــ ــرد المتـــــ ــة الـــــ ــى حالـــــ ــة فـــــ ــستندات وخاصـــــ   . بالمـــــ

  .ويتحمل الممثل القانونى للشرآة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد
  
  

  الفصل الثاني 

   حظر التالعب في االسعار

  

  )٣٢١(مادة 
 

   -:يحظر مطلقًا التالعب في أسعار األوراق المالية ، و يحظر علي األخص القيام بأي أو آل مما يلي 
 التأثير علـي الـسوق أو علـي األسـعار بـأى تعامـل مـن خـالل تنفيـذ عمليـات ال تـؤدي إلـى تغييـر                               .١

 . المستفيد الفعلي
 . لي ورقة مالية معينة  تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد اإليحاء بوجود تداول ع .٢
 .  نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة  .٣
 .  نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من اجل التأثير علي أسعارها والتعامل عليها .٤
 اشتراك الجهة المصدرة في التعامل علي أوراقهـا الماليـة بغـرض التـأثير علـي سـعرها ، أو بطريقـة                       .٥

ليها اإلضرار بأى من المتعاملين عليها وذلك دون اإلخـالل باألحكـام المنظمـة للتعامـل علـى                  يترتب ع 
 . أسهم الخزينة

 اإلدالء في وسائل اإلعالم أيًا آان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققـة مـن شـأنها التـأثير              .٦
 . معينة علي السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة 

 إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض اإليحاء بوجـود تعامـل علـى ورقـة ماليـة أو                      .٧
 . التالعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها

 االشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتـأثير بـصورة مـصطنعه أ        .٨
 .سعار بعض األوراق المالية أو في السوق بصفة عامةوالتحكم في أ

 القيام منفردًا أو باالشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلـى نظـم التـداول بالبورصـة يكـون هـدفها إعطـاء                     .٩
 . صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق

بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة علي ورقـة ماليـة معينـة              القيام منفردًا أو باالتفاق مع آخرين        .١٠
للتأثير علي سعر الورقة سواء باالرتفاع أو االنخفاض أو التثبيت تحقيقـا ألهـداف غيـر مـشروعة مثـل                    
التأثير في قيمة االستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصـول لـسعر معـين تـم                    

ع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقـانون أو القواعـد واألعـراف المهنيـة آرفـع           االتفاق عليه مسبقا م   
 . أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها

 استغالل أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عمـالء وتكـون آميـات هـذه األوامـر مـن                       .١١
ذات نفس اتجاه هذه األوامـر قبـل تنفيـذها ممـا            شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في          

آما يحظر أيضًا االتفاق مع آخـرين       . قد يحقق أرباحا نتيجة استغالل أوامر العمالء بصورة غير مشروعة         
 .أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه األوامر قبل تنفيذها

اج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصـة   التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدر       .١٢
ال تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسـعار ال مبـرر لهـا يكـون مـن شـانها خلـق حالـة             

 . ظاهرية مضللة ال تمثل واقع التداول الفعلى 
سـتحواذ   السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو االسـتحواذ أو محاولـة اال            .١٣

علي موقف متحكم علي ورقة مالية للتالعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبـررة أو للتـأثير علـي                 
 .قرارات المتعاملين بشأنها 

 نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن الـسوق بقـصد تحريـك أسـعار األوامـر والتنفيـذ نحـو اتجـاه                        .١٤
 . معين

عًا أو شراء بقصد التأثير علي أسعارها علـى الـرغم مـن     االمتناع عن عرض أو طلب األوراق المالية بي  .١٥
وجود أوامر بيع أو شراء ، أو االتفاق مع أي طرف على القيام بعمليـات تـوحي بوجـود عـرض أو طلـب                        

  .على هذه األوراق 
  
  
  
  
  
  



 ٩٣

  
  الفصل الثالث 

   حظر استغالل المعلومات الداخلية
  

  )٣٢٢(مادة 
 

اخليـة بحكـم مناصـبهم أو بحكـم طبيعـة المهـام التـي يؤدونهـا                 يحظر علي المطلعين على المعلومات الد     
القيام باستغالل تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف أخر               

  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
  
  

  )٣٢٣(مادة 
 

شـأنه إلحـاق الـضرر بمـصلحة        يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعامالت العمالء أو القيام بأي عمل يكون من             
  .العميل أو أية أطراف أخرى 

  
آما يحظر أي تعامل علـي ورقـة ماليـة إذا آـان المتعامـل مطلعـا بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى                
ــة      ــر معلنـــــ ــا غيـــــ ــة ولكنهـــــ ــا قائمـــــ ــم أنهـــــ ــا ويعلـــــ ــرتبط بهـــــ ــة تـــــ ــات جوهريـــــ   .معلومـــــ

وا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له صـفة  ويحظر أيضًا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلع    
  .قانونية ثابتة تخوله ذلك اإلطالع

  
  )٣٢٤(مادة 

 
ال يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدًا منها وفقا ألحكام المواد السابقة المتعامل علي الورقـة                

شـر أو غيـر مباشـر       المالية إذا ثبت أن تعامله آان سببه الوحيد عوامل أخـري بخـالف إطالعـه بطريـق مبا                 
  .علي المعلومات الداخلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٠٦  لسنة١٣٩تم استبدال المادة بقرار وزير االستثمار رقم )   ١(



 ٩٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المال الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس مالحق
  ١٩٩٢لسنة ) ٩٥(الصادر بالقانون رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٥

 

  )١(ملحق رقم 
 

  ة االكتتاب العامنشر نموذج

 بيانات عامة: اوال

  : اسم الشرآة •
  : الشكل القانونى •
  : مرآزها الرئيسى •
  : غرض الشرآة •
  : مدة الشرآة •
  : السنة المالية •
  : رقم السجل التجارى وتاريخه •
  : اسماء المؤسسين •

  )ونسبة مساهمة آل منهم(
  أسماء رئيس واعضاء مجلس االدارة •

  ): هم ايضاح المنتدبين منمع(
  : المديرين المسئولين •
  : اسماء مراقبى الحسابات •

  )تحديد العنوان(
  : رأس المال •

  والعملة المسدد بها
  : عدد انواع االسهم المصدرة •

  أسهم أسمية عادية *
  أسهم أسمية ممتازة *
  اسهم اسمية مقابل حصص عينية *
  )التذآر فى حالة شرآة صندوق االستثمار(
  اسهم لحامله*
  ) مع بيان الحقوق المتعلقة لكل منها فى االرباح والتصفية(

  اسم البنك او الشرآة الذى سيتلقى االآتتاب •
  المبلغ المطلوب عند االآتتاب •
  تاريخ بدء االآتتاب •
  تاريخ قفل االآتتاب •
  بيان عن طريقة توزيع الربح الصافى للشرآة •
  لهيئةاماآـــن الحصول على نشرة االآتتاب المعتمدة من ا •
استخدام  خطة الشرآة فى استخدام االموال المتحصلة من االآتتاب وتوقعاتها بالنسبة لنتائج •

  االموال
  تعتمد جميع البيانات من رئيس مجلس االدارة مراقب الحسابات •

  

  



 ٩٦

  

  

 : ايلىم) اوال(يجب ان تتضمن النشرة االضافية البيانات الوارده فى بند  فى حالة اصدار اسهم عينية: ثانيا  

  . ملخص للموجودات الماديةالمعنوية المقدمة فى مقابل االسهم العينية •
  . اسماء مقدميها •
  . ملخص لمدى افادة الشرآة منها •
سنوات  ملخص لعقود المعارضة التى وردت على العقارات المقدمة للشرآة خالل الخمس •

  : السابقة على تقديمها

 

 

  :  المترتبة على اصول الشرآةبيان الرهونات واالمتيازات الحالية •
  المرهونة قيمتها وقيمة القرض الصادر لصالحه الرهن االصول

 

 

  : الشروط التى يعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقدا عند التخييرر فى ذلك •

 

 

والقيمة التى  تاريخ صدور قرار اللجنه المختصة وملخص واف عن تقرير اللجنه على الموجودات •
  : كل منهاقدرت ل

 

 

 : رأسمال الشركة فى حالة اصدار اسهم زيادة: ثالثا 

باالضافـــــــه الى البيانـــــــات الوارده فى  يجب ان يتضمن نموذج النشرة فى زيادة رأسمال الشرآة
  : البيانات التالية "(٥(أوال وثانيا "البنــــد 

  . تاريخ قيد الشرآة بالسجل التجارى ورقمه •
  . قرار الجمعية العامة او مجلس االدارة بالموافقة على الزيادةتاريخ و •
  . مدى اعمال حقوق االولوية للمساهمين القدامى •
  . قيمة الزيادة •
  . عدد االسهم •



 ٩٧

ونسبة  من اسهم الشرآة% ٥أسماء حاملى األسهم االسمية الذين يملك آل منهم اآثر من  •
  : ما يملكه منهم

  سهم النسبة القيمةأسماء حاملى األسهم عدد األ

 

 

 

  : موجز للقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات عن الثالث سنوات السابقة •

   :االصول

o االصول الثابتة  
o  استثمارات طويلة

  االجل
o اصول متداوله  
o اصول اخرى  

      

  : رأس المال

o االحتياطات  
o واالرباح المرحلة  
o مجموع حقوق المساهمين  

  االجلقروض طويلة  
 التزامات قصيرة االجل 

     

اجمالىحقوق المساهمين        اجمالى االصول
      وااللتزامات

  تقرير مراقب الحسابات •

 

 

 

  )توقيع مراقب الحسابات (

 

المبينه فى  اذا آان جزء من الزيادة فى مقابل اسهم عينيه فتتضمن نموذج النشرة االحكام •
  )ثانيا(البند 

  : أس المال ومدى توقع افادة الشرآة من هذه الزيادةاسباب زيادة ر •

 

 

 

على  بيان العقود التى يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها خالل الخمس سنوات السابقة •
  : االآتتاب ويزمعون تحويلها الى الشرآة

 



 ٩٨

 

 

  

 : صكوك تمويل فى حالة اصدار سندات او: رابعا 

يجب ان يتضمن نموذج النشرة  ) ٧ ، ٦(، ثالثا ) ٥(ثانيا  اوال،( البند باالضافة الى البيانات الوارده فى
  : البيانات التالية

  .تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على االصدار •
  . مدى اعمال حقوق االولوية للمساهمين القدامى •
  :شروط االصدار •

 

 

 

 

 ):طريقة حسابه وميعاد الصرف: (العائد  •
االصدار  فى حالة(يتم على أساسها تحويل الصكوك او السندات الى أسهم القواعد التى س •

 : )بقابلية التحول الى اسهم

 )أ(
 )ب(
 )ج(
 )د(

  .مواعيد وشروط سداد صكوك التمويل أو السندات •

 

 

  .ملخص لسابقة أعمال الشرآة وأسباب اإلصدار •
  )يلها عن طريق قيمة اإلصدارالتى سيتم تمو مع تحديد األنشطة والمشروعات(

 ).قيمته والمدة(التأمينات على أصول الشرآة  •

 

 

 



 ٩٩

المقترح  ملخص للمراآز المالية للشرآة لفترة مستقبلية مدى السندات أو صكوك التمويل •
  .إصدارها

  : أهم النسب المالية •
  . نسب الربحية-نسب الهيكل التمويلى  -

 :االستثمار قبيانات خاصة بإصدار وثائ: خامسا  

  : يتضمن نموذج النشرة ما يلى باإلضافي إلى البيانات الواردة فى بند أوال يجب أن

  .اسم الصندوق وشكله القانونى •
  .الهدف من الصندوق •
  .تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة •
  .مدى الصندوق •
  .مدة الوثيقة وقيمتها االسمية •
  .عدد وثائق االستثمار وفئاتها •
  ).أو حدوده إذا آان متغيرا(قيمة راس المال الثابت  •
  .اسم البنك المرخص له فى تلقى طلبات االآتتاب •
  .الحد األدنى والحد األقصى فى وثائق االستثمار •
  .المدة المحددة لتلقى االآتتابات •
  .أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين •
  .أسماء مراقبى الحسابات •
  .ستثمــــار وملخص واف عن أعماله السابقةاسم مدير اال •
  .السياسات االستثمارية •
  .طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية •
وإجراءات وآيفية إعادة  بيان ما إذا آان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها وحاالت ذلك •

  .ة الهيئةبيعها وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدار
  .أتعاب مدير االستثمار •
  .أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون •
  .طريقة التقييم الدورى ألصول الصندوق •
  .أية بيانات أخرى تراها الهيئة •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠

  

  

  

  

  

  

 )٢(ملحق رقم 
 

  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 : اإلفصاح العام: أوال

يؤثر على  التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية وأى تغيير فيهاأهم السياسات المحاسبية  •
  :القوائم المالية حاليا أو مستقبال وعلى األخص

o االستثمارات :  
  .سياسة تقييم االستثمارات طويلة األجل 
  .سياسة تقييم االستثمارات قصيرة األجل 
  .سياسة معالجة ناتج التصرف فى االستثمارات بنوعيها 

o المخزون :  
  .سياسة تقييم المخزون بأنواعه المختلفة 
  .أسس تسعير تكلفة المخزون 

o األصول الثابتة وسياسة إهالآاتها.  
o  طبيعتها وسياسة استهالآها: المصروفات المرسملة.  
o سياسة تحقق واثبات اإليراد.  
o سياسة رسملة تكلفة االقتراض.  
o إعادة  جنبية ومعالجة ناتجسياسة إثبات وترجمة المعامالت واألرصدة بالعمالت األ

  . التقييم
  .تفاصيل بنود اإليرادات والمصروفات عن الفترات السابقة •
  .االسمية للسهم رأس المال المرخص به والمصدر المدفوع مع تفاصيل نوعية األسهم والقيمة •
  .تفاصيل االحتياطيات وحرآتها •
ومدته  ومعدل الفائدة عليهالقروض مع اإلفصاح عن آل قرض ورصيده فى تاريخ الميزانية  •

فصلت أثبتت  بالسنوات وعدد األقساط المتبقية والمبالغ المستحقة خالل عام ما لم تكن قد
  .ضمن االلتزامات المتداولة

إن (أسهم  صكوك التمويل أو السندات مع توضيح آل إصدار و ما هو قابل منها للتحول إلى •
  .ومعدل العائد أو الفائدة) وجدت

  . الرأسمالية المستقبليةاالرتباطات •
  .االلتزامات المحتملة •
  .األطراف ذوى العالقة وحجم معامالتهم مع الشرآة •
المساهمة  بيان االستثمارات فى الشرآات التابعة مع توضيح اسم الشرآة ورأس مالها ونسبة •

  .فيها
 بيان االستثمارات فى الشرآات الشقيقة مع توضيح اسم الشرآة ورأس مالها ونسبة •

  .المساهمة فيها
  . طبيعتها وأثرها–األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  •
  .الموقف الضريبى للشرآة •



 ١٠١

والثبات  فى حالة عدم اتباع أيا من االفتراضات األساسية فى المحاسبة وهى االستمرارية •
  .واالستحقاق

  .أية معلومات متعلقة بالعام يلزم اإلفصاح عنها •

  

  

 : فى مجال األوراق المالية ركات العاملةما يتعلق بالش: ثانيا  

  : اإلفصاح عما يلى يراعى" أوال"وباإلضافة إلى اإليضاحات الواردة فى 

  .قيمة العمليات التى تقوم بها الشرآة سنويا بالنسبة لكل نشاط على حده •
  .يوضح بيان باألوراق المالية التى تمتلكها الشرآة فى آل من مصر والخارج •
  :  األرباح الرأسماليةأسلوب معاملة •

 : ما يتعلق بصناديق االستثمار: ثالثا  

  : اإلفصاح عما يلى يراعى" أوال"وباإلضافة إلى اإليضاحات الواردة فى 

الوثائق لحاملها إن  عدد أو حدود وثائق االستثمار وفئاتها والقيمة االسمية للوثيقة وإيضاح عدد •
  .وجدت

  .أسلوب معاملة األرباح الرأسمالية •
  .طريقة التقويم الدورى ألصول الصندوق •
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  )٣(ملحق رقم 

معـايير    بـشأن ١٩٩٧ لـسنة  ٥٠٣تم استبدالها بمقتضى قرار وزير االقتـصاد رقـم   ) ٣(الجداول رقم  مالحق
هم الوقـائع  باألسـ  المحاسـبة المـصرية وتعـديالت نمـاذج القـوائم الماليـة لـشرآات المـساهمة والتوصـية         

  .مستقل يرجع إليه إذا لزم األمر وقد تم إعداده فى آتاب ) ١٢/١٠/١٩٩٧فى ) تابع  (٢٣. المصرية العدد
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  )١()٤(ملحق رقم 
 

الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  من) ٢٧٠(تطبيق أحكام المادة فى 

  : كل من صافى رأس مال الشركة وإجمالى التزاماتها على النحو التالى  ، يعرف١٩٩٢ لسنة ٩٥

 : صافى رأس مال الشركة: أوال

قا لقائمة المرآز المالى فى المساهمين طب يحسب صافى رأس مال الشرآة على أساس صافى حقوق
المحاسبة المصرية ، مضافا إليه قروض المساهمين والقروض  نهاية آل يوم عمل والمعدة وفقا لمعايير

المقدمة للشرآة و األرباح الرأسمالية غير المحققة للسندات التى تملكها  المساندة غير ذات األولوية
  : ستبعدا منه ما يأتىالتى ترتبط بعقود إلعادة شرائها، وم الشرآة أو

إلعادة  الخسائر الرأسمالية غير المحققة لسندات المملوآة للشرآة أو التى ترتبط بعقود •
  .شرائها

إلى نقدية، بما  األصول الثابتة بعد خصم مجمع اإلهالك واألصول األخرى التى ال يسهل تحويلها •
  .والمصروفات المؤجلة يسفى ذلك المصروفات المدفوعة مقدما وصافى أرصدة مصروفات التأس

والمدينين باإلضافة إلى  آافة أال رصده غير المضمونة من القروض الممنوحة للغير وأوراق القبض •
المستحقة للشرآة طرف شرآات  المطالبات عن تعويضات تأمينية، على ان يشمل ذلك األرصدة
وما على تاريخ من ثالثين ي التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات و التى مضى اآثر

  .استحقاق الوفد بها
  .السندات غير المتداولة أو غير القابلة للتداول لقيود تعاقديه أو قانونية •
الشرآة آضامن اآتتاب،  االلتزامات الناتجة عن االرتباطات التعاقدية بما فى ذلك االلتزامات على •

  .ما لم تكن تلك االلتزامات مغطاة بعقود أخرى
ساهمت فى  وأوراق القبض للشرآات التابعة أو الشقيقة أو الشرآات التىاألرصدة المدينة  •

  .تأسيس الشرآة

  :إجمالى التزامات الشركة: ثانيا 

االلتزامات طويلة األجل والمتداولة بما فيها  يحسب إجمالى التزامات الشرآة على أساس إجمالى
 نهاية آل يوم عمل والمعدة وفقا لمعايير لقائمة المرآز المالى فى المخصصات عن التزامات متوقعة طبقا

  : أيا آانت طبيعة المعامالت التى نشأت عنها تلك االلتزامات ، مستبعدا منها ما يأتى المحاسبة المصرية

  .السندات القروض المضمونة بسندات مملوآة للشرآة، وذلك فى حدود القيمة السوقية لتلك •



 ١٠٤

بيعها مرة   يتم استالمها ، ما لم يكن قد تمالديون المستحقة على الشرآة عن سندات لم •
  .أخرى

المصدرة  األرصدة الدائنة المستحقة عن االآتتاب فى سندات لم يتم استالمها من الشرآة •
  .على أال تزيد فترة تلك األرصدة عن يومين

  .األرصدة األرصدة الدائنة للعمالء فى حدود ما تم إيداعه فى حساب بنكى خاص لسداد تلك •
  . المساهمين أو القروض المساندة غير ذات األولويةقروض •

  
  
  
 ٠ ٢٦/١/٢٠٠٠فى ) تابع (٢٠ العدد – الوقائع المصرية – ٢٠٠٠ لسنة ٤٤رقم  مضاف بقرار وزير االقتصاد) ٤(ملحق رقم )  ١(

  )١()٥(ملحق رقم

  صافى رأس المال وااللتزامات لشركات السمسرة حساب

 اق الماليةالمرخص لها بتمويل شراء االور

  حساب صافى رأس المال: اوال    

 بيـــــــــــــــــــــان جزئى آلى
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 رأس المال المدفوع 
  ت االحتياطا+ 
  )الخسائر المرحلة (االرباح المحتجزة ) --+(
  الفترة) وخسائر(ارباح ) --+(
  أسهم الخزينة ) --(  
   

  صافى حقوق المساهمين 
   :يضاف

من هذه ) ٢٩٢(القروض المساندة المستوفاة للشروط الوارده بالماده 
  الالئحة 

   
   

   :يخصم
خرى التى اليسهل واالصول اال) بعد خصم مجمع االهالك (االصول الثابتة 

   ايام عمل ٣تحويلها الى نقدية خالل 
بما فى ذلك مصروفات التأسيس والمصروفات (االصول غير الملموسة 

  )المؤجلة 
  المصروفات المدفوعه مقدما 

آافة االرصدة المستحقة على الغير من مدينيين واوراق قبض والتى مضى 
   يوما١٥عليها تاريخ استحقاقها اآثر من 

 ٣رصدة المدينة المضمونة بضمانات اليمكن تصفيتها بالبع خالل آافة اال
  ايام عمل 

 يوما على تاريخ ٣٠أية مطالبات عن تعويضات تأمينية مضى اآثر من 
  )تاريخ تحقق الخسارة ( يوما من تاريخ وقوع الخطر ٤٥تقديمها او 

  اية مطالبات او مستحقات لصندوق ضمان التسويات غير مسجلة بالدفاتر 
اهمة الشرآة فى آل من شرآة االيداع المرآزى وصندوق ضمان مس

  التسويات واية شرآة تابعة 
الزيادة فى قيمة التزامات الشرآة لتسوية عمليات شراء االوراق المالية 

  بالهامش عن قيمة حقوق العمالء المنفذ الشراء لصالحهم 
ة عن االنخفاض فى قيمة الضمانات المقدمة من عمالء الحسابات االجل

  الحد االدنى المقرر لكل عميل 



 ١٠٥

X    
   

 صافى رأس المال 
الزيادة فى ارصدة حسابات العمالء المدينيــــن المضمونــة بورقة : يخصم 

  من التمويل المتاح % ١٥مالية واحده عن 
  صافى رأس مال الشرآة 

  

 
 
 
 
  

 29/9/2000 فى) تابع (٢٢٤ الوقائع المصرية العدد ٢٠٠٢ لسنة ٥٥٣التجارة الخارجية رقم  مضاف بقرار وزير) ٥(الملحق رقم ) ١(

  حساب االلتزامات: ثانيا 
  

 بيـــــــــــــــــــــان جزئى آلى
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 االلتزامات طويلة االجل 
  )التزامات متوقعة بما فى ذلك المخصصات عن (االلتزامات المتداولة 

بما فى ذلك خطابات الضمان والتعهدات المقدمة لطرف(االلتزامات المحتملة 
  )ثالث لضمان الغير وااللتزامات التعاقدية

  القيمة السوقية لالوراق المالية المقترضه 
  اجمالى االلتزامات 

   
   :يخصم

 شراؤها او يجوز تمويل(اية التزامات على الشرآة تكون مضمونة بأوراق مالية 
بشرط اال تقل القيمة السوقية الحالية لهذه االوراق عن قيمة ) قبولها آضمان 

  تلك االلتزامات مضافا اليها الفوائد المستحقة حتى تاريخ حساب االلتزامات 
  رصيد الحساب البنكى الخاص لصالح العمالء

من%) ١٠٠(الضمان النقدى المقدم لالوراق المالية المقترضه وبحد اقصى 
  القيمة السوقية الحالية لهذه االوراق المالية 

  القروض المساندة 
اى قروض او التزامات عرضية تكون مخصصة لتمويل عمليات التسليم مقابل

  الدفع او لتمويل عمليات الشراء بالهامش 
   
   

 االلتزامات المتخذة اساسا لحساب الحد االدنى لصافى رأس المال 

  

 


