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 .السندات بشأن المالیة لرقابةل العامة هیئةال قرار .١

 رقم العدد المصریة الجریدة ، المالیة للرقابة العامة الهیئة عن الصادر ٢٠١٦ لسنة ٢٢ رقم قرار: المصدر
 .٢٠١٦ أبریل ٥ بتاریخ ٨٠

 مصریةال المساهمة شركات المغطاة عن السنداتصدار إ ینظم جدیدا قراراً  المالیة للرقابة العامة الهیئة أصدرت
 لمالا رأس سوق نشاط لتطویر الجهود من جزء و یعد هذا القرار. المالیة حقوقهامن  مستقلة محفظة خالل من

 .مصر في المصرفیة غیر المالیة األدوات وتنویع

 على تملتش التي العام القطاع قروض أو العقاریة الرهون من النقدیة بالتدفقات مدعومة المغطاة السنداتتكون 
 .للشركات التقلیدیة السندات تتجاوز إضافیة ائتمانیة تغطیة توفر أساسیة أصول مجموعة

 السندات إصدارات من % ٩٠ حوالي حیث ان .لالستثمار األموال لجمع مهمة ویعد اصدار الشركات للسندات قناة
 .خالل الحكومة تم من مصر العام الماضى في

 لمستقلةا المالیة المحفظة هذه تشمل أن یمكن. الشركة مستحقات عن مستقلة محفظة المالیةالتكون  أن یجبكما 
 یمكن التي األصول المنقولة) ٢( ؛ ضمها ویمكن خصخصتها تم التي أو المسجلة العقاریة األصول) ١: (على

 السندات لصالح فعلًیا والمسجلة منقولةال ضماناتال على ٢٠١٥ لعام ١١٥ رقم أحكام القانون بموجب تسجیلها
 مهاض یمكن والتي المصریة البورصة في المدرجة المالیة األوراق في المنقولة األصول إدراج یجب و .المغطاة

 قوائم إصدار مثل ، الضمانات بعض تقدم أن أوالً  الشركة على تعینی ، والستخدامها .لصالح السندات المغطاة
 في لكذ وینعكس. المغطاة السندات خالل من عملیاتها بتمویل أیضاً  لها ُیرخص وأن ، السابقة للسنة مالیة

لمزاولة نشاطها  ترخیص على الحصول أو ، المنقولة األصول ببیع الشركة لهذه ُیسمح حیث ، التشغیلي ترخیصها
 .التقسیطب السیارات بیع أو ، التمویلي التأجیر أو ، العقاري و التطویر االستثمار أو ، العقاري التمویل في

 عن یمتهاق تقل ال مالیة محفظة ذلك في بما ، تمویللل لیةهذه اآل الستخدام الضمانات من معین أدنى حد یوجدو 
 على للشركات مالیة قوائم وٕاصدار ، خالیة من النزاعات دوالر مالیین ٣أو ما یقارب  مصري جنیه ملیون ٢٠

 اإلعالن ذلك في بما ، المغطاة السندات إصدار إجراءات القانون یحدد. الرقابیة المصریة المحاسبة معاییر أساس
 .المالیة األسواق لقانون التنفیذیة الالئحة في علیها التأكید تم التي التفاصیل من األدنى الحد مع
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 بریلأ بتاریخ للمستثمرین الصناعیة المناطق في خالیة أراض بتخصیص السیسي الرئیس قرار .٢
٢٠١٦. 

 بتاریخ  ١٣ العدد الرسمیة ، الجریدة الجمهوریة رئیس عن الصادر ٢٠١٦ لعام ١٨٥ رقم قرار: المصدر
٢٠١٦\٤\٥. 

 األراضي على) ٢٠١٥ لعام ١٧ بالقانون المعدل( ١٩٩٧ لعام ٨ رقم االستثمار وحوافز ضمانات قانون یسري
 أو یهاللتصرف ف تخصیصها یتم لم التي األراضي ، وعلى صناعیة مناطق في للدولة ملكیة خاصة المملوكة
 يف تقع مصر صعید في مناطق القرار حددها التي األراضي وتشمل. األغراض من غرض ألي علیها الحفاظ

 .الجدید والوادي وأسوان وقنا وسوهاج وأسیوط المنیا محافظات

 العقاراتو  األراضي التصرف بدون مقابل في یمكن أنه على االستثمار وحوافز ضمانات قانون من ٧٤ المادة تنص
 بعض یستوفون الذین للمستثمرین ٢٠١٥ أبریل األول من في تبدأ سنوات خمس لمدة للدولة ملكیة خاصة المملوكة
 یستوفون لذینا للمستثمرین األراضي هذه التصرف بدون مقابل في یمكن. التنمیة ألغراض والمالیة الفنیة الشروط
 القرار ذاه یحدد. للحكومة مالي عائد أي وبدون ، العقار لذلك وزاري قرار خالل من علیها منصوص معینة معاییر
 ضى.ااألر  تلك للتصرف في للمستثمرین الالزمة و الفنیة المالیة الشروط

 من الیةع مستویات وجود حالة في. الوزراء مجلس موافقة على بناء الرئیس من قرار بموجب األرض تحدید یتم
من  ٧٤ للمادة فقاو  ، القرعة نظام اتباع سیتم ، االستثماریة الفرصة هذه مثل الكتساب المستثمرین بین المنافسة
 .القانون

 .الصناعیة المناطق في االستثمار تعزیز إلى خطوة هذهو تهدف 
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 .٢٠١٦ مارس فى العقاریة الضریبة قانونأحكام الالئحة التنفیذیة ل تعدیل

 بتاریخ ٦٦ عدد الرسمیة الجریدة ، المالیة وزارة عن الصادر ٢٠١٦ لسنة ١١٩ رقم قرار: المصدر
٢٠١٦\٣\٢٠. 

 بموجب الضرائب من مصري جنیه ملیون ٢ إلى قیمتها تصل خاصة عقارات تمتلك التي العائالت إعفاء سیتم 
 .الجدید القانون

 مصري جنیه ٥٠٠،٠٠٠ عن قیمتها تزید التي العقارات على ضریبة فرض على السابق القانون مشروع نصحیث 
 من أكثر ویةالسن إیجاراتها قیمة تبلغ التي التجاریة المخازن أن على الجدیدة التعدیالت وتنص). دوالر ٦٠،٠٠٠(

 الملكیة. لضرائب أیًضا ستخضع) دوالًرا ١٤٠( مصري جنیه ١٢٠٠

 .من الضرائب والمستشفیات والفنادق األندیة - العسكریة الملكیة الجدید القانون یعفي كما

 واألحزاب حیةالرب غیر والمؤسسات والمالجئ والمدارس المستشفیات لتشمل العامة للمباني اإلعفاءات تحدید تم كما
 .السیاسیة
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 ئتمانيتصنیف االحاصلة على  غیر السندات إصدار قواعد على المالیة للرقابة العامة الهیئة قرار ینص
 .فیها االكتتاب و

 بتاریخ الرسمیة الجریدة من ٧٩ رقم العدد ، ٢٠١٦ لسنة ٢٣ رقم الهیئة إدارة مجلس قرار: المصدر
٢٠١٦\٤\٤. 

االكتتاب  قواعدو  ائتماني تصنیف على الحاصلة غیر السندات إصدار قواعد رئیستین: مسألتین القرار هذا یتناول
 .فیها

 الالئحة لىع أدخلت التي للتعدیالت وفقاً  الحاصلة على تصنیف ائتماني غیر السندات إصدار قواعد إصدار تم
 .السوق في التمویل أدوات تنویع إلى تهدف والتي) ٢٠١٦ فبرایر في حدیثاً  المنشورة( المال سوق لقانون التنفیذیة

 لصغیرةا المؤسسات كاهل إثقال دون والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التمویل توفیر إلى القواعد هذه تهدف
 تكونس السندات هذه مثل أن بالذكر الجدیر من. سنویة ائتمانیة درجات على الحصول بمتطلبات والمتوسطة

على  الحاصلة غیر السندات ألن وذلك. للجمهور ولیس - االستثمار وصنادیق المالیة للمؤسسات فقط متاحة
 .المخاطر تقییم على القادرین المؤهلین المستثمرین قبل من ستصدر تصنیف ائتماني

صلة الحا غیر سندات إصدار في ترغب التي بالشركة الخاصة والمتطلبات الشروط من عددا المرسوم یحددو 
 :المثال سبیل على  على تصنیف ائتماني

 .جنیه ملیون عن الشركة لهذه منه والمدفوع المصدر المال لرأس األدنى الحدأال یقل  •

 يف علیها المنصوص الشركة ألغراض وفقاً  األقل على سنة لمدة األساسي نشاطها الشركة تمارس أن •
 .النظام األساسي

 .المصریة المراجعة لمعاییر وفقاً  األقل لسنة مالیة على قوائمها بإعداد الشركة قیام •

 .األخیرة لمیزانیتها وفقاً  الشركة أصول صافيعن  للسندات المطلوبة القیمة تتجاوز أال •

 سیكون أنه القرار على ینص ، الحاصلة على تصنیف ائتماني غیر السندات هذه فيباالكتتاب  یتعلق فیماأما 
 یمتلكون لذینا الطبیعیین واألشخاص االستثمار وصنادیق التأمین وشركات البنوك مثل المالیة للمؤسسات متاحاً 
 األقل على مساهمة شركتین في مصري جنیه ٥٠٠،٠٠٠ عن قیمتها تزید أخرى مالیة أدوات أو مالیة أوراق

 الثث عن تقل ال لمدة صلة ذات خبرة لدیهم الذین الطبیعیین واألشخاص السندات بخالف الجهة محل طرح
 واالستثمار. والتمویل االئتمان مجال في سنوات
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 عن احباإلفص یتعلق فیما قید األوراق المالیة قواعد تعدیلشأن ب المالیة للرقابة العامة الهیئة قرار
 .التحكیم و أحكام القضائیة األحكام

 .٢٠١٦ مایو ٢٢ بتاریخ الرسمیة الجریدة من ١١٧ رقم العدد ، ٢٠١٦ لسنة ٤٧ رقم قرار: المصدر

 فور ةالبورص إلى حكم قضائى أو تحكیم حكم أي عن باإلفصاح المقیدة الشركات تقوم أن على القرار ینص
 أو عاملینیة للمتاالستثمار  قراراتال أو المالیة هاأوراق حملة حقوق أي أو المالي مركزها على یؤثر قد مما ، صدوره

 .أسعار التداول

 دفع لشركةا من تتطلب التي األحكام التحكیمیة أو حكامباأل مرتبًطا یكون اإلفصاح هذا أن االعتبار في األخذ مع
 .ربع سنویة أو سنویة معتمدة مالیة قوائم أحدث على بناءً  الشركة ملكیة من ٪٢ عن تزید مبالغ أي سداد أو

 أحكامو  تحكیم أحكام أي عن باإلفصاح المدرجة الشركات التزمت ، القرار هذا إصدار قبلو تجدر اإلشارة الى ان 
 للشركة. ملكیة من ٪٢ من إدخالها تم التي الجدیدة المئویة النسبة دون قضائیة

 إضافة طریق نع الرئیسیین المدیرین أو الشركة إدارة بمجلس یتعلق فیما لإلفصاح جدید نطاق القرار یقدم ، وأخیرا
 .ضدهم سالبة للحریة عقوبات إصدار
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 .الشطب و القید لقواعد المعدل المالیة للرقابة العامة الهیئة قرار

 .٢٠١٦ أبریل ١٦ بتاریخ الرسمیة الجریدة من ٨٩ رقم العدد ، ٢٠١٦ لسنة ٣٥ قرار رقم: المصدر

 یتماشى بما - وريد بشكل - القید قواعد مراجعة تتم ، الهیئة العامة للرقابة المالیة رئیس ، سامي شریف للسید وفقاً 
 .المتعاملین حقوق وحمایة الشركات وحوكمة اإلفصاح مجاالت في الدولیة الممارسات أفضل مع

 للتعامل لموضوعةا والضوابط الشقیقة الشركات ألسهم المتبادلة بالملكیة المتعلقة المواد من عددا القرار هذا یتضمن
 تشكیل إلى باإلضافة ، التابعة الشركات خالل من الخزینة أسهم في و التعامل الشركة أصول من كبیر جزء مع

 .مستقلال مجلس اإلدارة لعضو جدید تعریف ووضع الشركة في. المراجعة لجان

 تستطیع ال دةالمقی الشركات أن القرار على هذا ینص ، الشقیقة الشركات في بضوابط التملك یتعلق فیما ، أوالً 
 هذا یتطلب ال أن إلى اإلشارة وتجدر. الدولیة اإلیداع وشهادات الشقیقة الشركات أسهم من ٪١٠ من أكثر امتالك
 رأسل المبرر غیر التضخم من التخفیف إلى التعدیل هذا یهدف، حیثالملكیة لهذه الحالیة األوضاع تعدیل القرار
 .اإلدارة أو المصالح في تضارب إلى یؤدي قد والذي ، الشركات مال

 ، تابعة شركة خالل من الشركة أسهم شراء حالة في أنه على القرار هذا ینص ، الخزینة بأسهم یتعلق فیما ، ثانیاً 
 لهذه كونی لن ، وبالتالي. الخزینة أسهم ألحكام خاضعة وستكون خزینة أسهم المشتراة األسهم فسوف تعتبر 

 .الربح في المشاركة حقوق أو العامة الجمعیات اجتماعات في تصویت حقوق األسهم

 %٥٠ من أكثر نم للتخلص المقیدة للشركة جدیدا شرطا القرار هذا أدخل ، الثابتة األصول ببیع یتعلق فیما ، ثالثًا
 لجمعیةامن  مسبقة موافقة المذكورة الشركة تأخذ أن على ، بها المرتبطة األخرى واألصول الثابتة أصولها من

 اإلجراء. هذا قبل العادیة غیر العامة

 في ساهماً م لیس تنفیذي غیر إدارة مجلس عضو: یلي كما المستقل اإلدارة مجلس القرار عضو هذا یعرف ، رابعاً 
 بینه و بین الشركة و الشركة إدارة مجلس عضویة أو عالقة عمل أو تعاقدیة عالقة أي یكون له وال الشركة
 في تعیینه لقب السابقة الثالث السنوات خالل ، الشقیقة الشركات أو لها التابعة ها القابضة أو شركاتهاشركات

 هؤالء. من ألي الثانیة الدرجة من أقارب أو زوًجا یكون أال یجب ، ذلك على عالوة. المجلس

مجلس  ضاءأع من ثالثة المقیدة الشركات في المراجعة لجنة تضم أن على أیضاً  الجدیدة التعدیالت تنص ، خامساً 
 .على األقل مستقلین أعضاء منهم اثنان یكون وعلى أن الخبرة ذوي من تنفیذیینال غیر اإلدارة

 البورصة في یدةالمق الشركات فإن ، المراجعة ولجنة المستقل التنفیذي غیر اإلدارة مجلس عضو إلى بالنسبة ، أخیًرا
 الصلة. ذات تعدیالتلل لالمتثال ٢٠١٦ یونیو نهایة حتى لدیها

  


