
 

 

 4112فبراير   -االجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية 49

 

 قائمة بالمرفقات

 

 اسم النموذج رقم النموذج

 واالجنبية وشهادات االيداع المصرية  المصرية ملألسه الطرح بغرض اإلفصاح تقرير 1

  1981 لسنة 159 للقانون التنفيذية الالئحة من 138 بالمادة إليه المشار اإلفصاح تقرير 2

 الطرح خطة 3

 تنظيم قيد االوراق المالية عقد ملحق 4

 الحوكمة سياسة و أعمالها سابقة و إدارتها هيكل و الشركة أعمال بنموذج تقرير 5

قبل  بهم المرتبطة والمجموعات الرئيسين المساهمين من وايا الداخليين تعامل اخطار 6

  التنفيذ

 واألطراف واعضاء مجلس االدارة والعاملين المساهمين تعامالت عن اإلفصاح نموذح 7

 بعد التنفيذ المرتبطة

  المساهمين هيكل عن مجلس االدارة و االفصاح الدورى تقرير 8

 جلس االدارة السنوي المرفق بالقوائم الماليةقرير مت 9

  المقابلة بالفترة مقارنة أعمالها نتائج بأهم الشركة إدارة مجلس من معتمد بيان أ/11

  المقابلة بالفترة مقارنة أعماله نتائج بأهم البنك إدارة مجلس من معتمد بيان ب/11

  الزيادة اسهم قيد بعد النقدية ةالزياد استخدام اوجة عن سنوى النصف االفصاح تقرير 11

 (زيادة او تخفيض لراس المال او غرض الشركة) التعديل بغرض اإلفصاح تقرير 12

  التجزئة بغرض فصاح إال تقرير 13

  المقترحة والتحفيز اإلثابة نظم تطبيق وإجراءات بقواعد مفصل بيان 14

  الخزينه اسهم فى التعامل اخطار 15

 انخفضت التى الشركات ادارة تتبعها سوف التى االجراءات السنوى عن حاالفصا تقرير 16

  معينة نسبة عن المساهمين بها حقوق

 

 



  واالجنبية وشهادات االيداع المصرية لالسهم المصرية الطرح بغرض فصاح تقريرا نموذج



  





 





 

 









 









 
 



 

  



 

  

 



1- 

2- 

3- 

4- 

 

 

 



 

 



 
 

 

  

  

    

    

    

    

 

 

 

  

    

    

    

    



 

 

  

    

    

    

    

 

 

  

     

     

     

     



pro forma

  6009متوقع  6002 6002 بيــــــان   

    األسهمعدد 

    القيمة االسمية

    حقوق المساهمين

    للسهم القيمة الدفترية

    مضاعف القيمة الدفترية

    مضاعف القيمة الدفترية للقطاع

    صافي الربح القابل للتوزيع

الييربا القابيي    نصيييا السييهم ميين  يياف   
  للتوزيع 

  

    مضاعف الربحية

    مضاعف الربحية للقطاع



 

 

 



1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

01-  

 

 



 1 

 تنظيمعقد ملحق 

 مالية بجداول البورصة المصرية الوراق األقيد 

 

         2013/ 00/ 00الموافق االربعاء  نه في يومأ

 :من  هذا العقد بين كلملحق  تحرر

( أ) 4  ، والكةةا ن مقرهةةا فةةي  عابةةارع عةةام  إبيةةها ا صةة    و البورصةةا الميةةريا  

  داراإلر ةةيم مسلةةم / األسةةاا  ويمثل ةةا الدةةيد القةةاهر   –عابةةدين  –صةةارا اليةةريهين 

 .أو من ينيبه بيهاه

 (طرف أول)

 فييدي ا الر الكا ن مركزهو. .... …………………………………………… /يركاال

 ونًاــــــقانويمثل ا ..............................................................................

ر ـيــم مســلــم اإلدار  ) بيهاه ................. ........................./ يد األساا ـالد

 (طرف ثان(                                                                  )العضو المنادب/ 

 تــمــ ـــيـــــد 

إسةةامرار قيةةد طبقةةا لقواعةةد قيةةد و قةةد قيةةد(  الس ةةا/ اليةةركا ) حيةةأ أن الفةةرف الثةةاني

 رقة   للرقابةا الماليةا  ال يئا العاما مسلم إدار   بقراراليادر   صفب األوراق المالياو

، وحيأ انه ت  تحرير عقد بين كةل مةن الفةرف االول الفةرف      11/6/2332فى  03

لدةنا   11ونظرا ليةدور قةرار مسلةم ادار  ال يئةا العامةه للرقابةا الماليةا رقة           الثانى

، وصةةدور قةةرار مةةن بقواعةةد قيةةد وصةةفب االوراق الماليةةا  22/1/2314فةةى   2314

المعامةد  مةن     2/2314...../اليةادر      بةاإلرراءا  الانهيذيةا  مسلم ادار  البورصا 

بمةةا يهيةةد الاةةزام الفةةرف الثةةانى باوفيةةق   2314/   /ال يئةةا العامةةه للرقابةةا الماليةةا فةةى   

 .اوضاا قيد  وفقا ل ذ  القواعد واإلرراءا 

                             .للعقد الدابق تحرير  بين الفرفينما اسالزم تحرير هذا الملحق باعابار  ملحقا  

 البند األول

 وملزمةاً  سةارياً  يكةون الةذ    الملحةق يعابر الام يد الدابق رةزء ال ياسةزأ مةن بنةود هةذا      

 . الاوقيع عليهبمسرد 

 البند الثاني

 

 سةةامرار قيةةد وصةةفبإو القيةةدقواعةةد لالفةةرف الثةةاني يحةةق للفةةرف االول عنةةد م الهةةا 

ان يا ةذ معةه    و بنود هذا العقدأ  وتعديالت ما ل ا واإلرراءا  الانهيذياأاألوراق الماليا 

 :ما يلى وفقا ما تقرر  لسنا القيد فى هذا اليأن باعابارها الازاما  اتهاقيا

 منح م لا لاللازام بقرار لسنا القيد -1

 الانبيه -2

 .اإلنذار -0
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خمسؤؤ  أ   جنيؤؤ  )نيؤؤ  ج 0555أن يؤؤى إ ىلؤؤط الاؤؤر  األول  مبلدؤؤا  وقؤؤدر   -4

بناء علط قرار لجنة القيد في حال التؤاخر اثرؤر مؤر مؤر  عؤر تسؤليم       ( مصري

و ا جؤراءا    لقيؤد االمنصؤو  علياؤا فؤي قواعؤد      الدورية النماذج و التقارير

 .للشرثة المقيد   التنفيذية للقيد

ف رنيةةه الأ  عيةةر) نيةةهر 13333 وقةدر   ًامبلغةة  أن يةددع إلةةى الفةةرف األول  -5

 ول  ترتةب في حال كون الم الهه الول مر   بناء على قرار لسنا القيد (مير 

 .علي حركه الاداوال  علي اس   اليركا المقيد  اثر 

عيةرون ألةج رنيةه    )رنيةه   23333أن يددع إلى الفرف األول  مبلغًا وقةدر    -6

لةي  بناء على قرار لسنا القيد في حال تكرار الم الهه غير المةدثر  ع ( مير 

خةالل فاةر  سةاه اصة ر مةن تةاري        حركه الاداوال  علي اس   اليةركا المقيةد    

 .ارتكاب الم الها االولى

خمةةم و عيةةرون )رنيةةه  25333أن يةةددع إلةةى الفةةرف األول  مبلغةةًا وقةةدر   -7

بناء على قرار لسنا القيد في حال كون الم الهه الول مةر   ( الج رنيه مير 

 .  علي اس   اليركا المقيد  اثر علي حركه الاداوال  وقد ترتب

خمدةون الةج رنيةه    )رنيةه   53333أن يددع إلى الفرف األول  مبلغةًا وقةدر     -1

علةي   اثةر   قةد ترتةب  بناء على قرار لسنا القيد في حال تكرار م الهه ( مير 

خةالل فاةر  سةاه اصة ر مةن تةاري        حركه الاداوال  علي اس   اليةركا المقيةد    

 .ارتكاب الم الها االولى

ما ةةا الةةج رنيةةه )رنيةةه  133333ددع إلةةى الفةةرف األول  مبلغةةًا وقةةدر   أن يةة -9

بناء على قرار لسنا القيد في حال تكرار الم الها   ا   االثةر علةي   ( مير 

يارتةب  قةد  ممةا   مةرتين حركه الاةداوال  علةي اسة   اليةركا المقيةد  الكثةر مةن        

 .بميالح الماعاملين  اإلضرارعليه 

مةةةن يةةةا القةةةوانين واللةةةوا ح والقواعةةةد واإلرةةةراءا   تةةةن  علو لةةةو دون إخةةةالل بمةةةا 

ت ةا  مةا يلةزم    إلازاما  ماليا أخرع ، ودون المدةا  بيةالحيا  الفةرف األول فةى     إ

 . بمعرفا الفرف الثانى تلو الم الها  من إرراءا  لايحيح

 

 الثالأالبند 

الثةةانى لفةةرف واندةة اين األول بالفةةرف  حةةاه إمةةن ثالثةةا ندةة    الملحةةقتحةةرر هةةذا 

 . د ــواح  ابند

 
 ( الجاة /الشرثة)الار  الراني                                                  (   البورصة المصرية)الار  األول 

 

 :ا سم                                                  :                                    ا سم 

 

 :التوقيع                                                               :                    التوقيع 
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  :الصفة                                             :                                       الصفة 



 

 نموذج بيان أعمال الشركة و هيكل إدارتها و سابقة أعمالها و سياسة الحوكمة 

 . عامين لمدة القيد على السابقة الشركة باعمال بيان-1
 شان العربيةفى مصر بجمهورية الشركات حوكمة ومعايير قواعد فى الواردة للمبادىء الشركة تطبيق كيفية بيان-2

 . المبادىء تلك تطبيق كيفية تقييم من يمكن ملخص شرح تقديم مع المؤسسى االنضباط ومعايير الحوكمة ضوابط
 . للشركة المالية االوراق فى االولى الدرجة من واقاربهم االدارة مجلس اعضاء بتعامالت بيان-3
 : االدارة مجلس تشكيل-4
 بهم الخاصة والبيانات ومستقل تنفيذى وغير تنفيذى اعضائه فئات حسب الحالى االدارة مجلس تشكيل بيان-أ

 اول تاريخ من الشركة ادارة مجلس فى كاعضاء قضوها التى المدة وبيان بها يتمتعون التى والمؤهالت والخبرات
وفى حالة عدم توافر عضوين مستقلين على االقل يتعهد الممثل القانونى بموافاة البورصة بما يفيد  ، لهم انتخاب

 . .مع ضرورة توضيح كيفية استمرار حفاظهم على االستقاللية طوال تواجدهم تعيينهما قبل نشر تقرير االفصاح
 ومناصبهم الشركات تلك فى همومناصب اخرى مساهمة شركات اية فى االدارة مجلس اعضاء عضوية عن بيان-ب
 . هامة تجارية او حكومية او رقابية مواقع اية فى
 : بمايلى بيان -ج
 .العام عن المدفوعة االدارة مجلس اعضاء مكافات مجموع-1
 الجمعية اجتماع فى عرضها سيتم والتى القادم العام عن المقترحة االدارة مجلس اعضاء مكافات مجموع-2

 . عليها للمصادقة السنوى العمومية
 مجلس اعضاء تقاضاها التى المجلس عن المنبثقة واللجان االدارة مجلس جلسات حضور بدالت بتفاصيل بيان-3

 . المالية السنة عن االدارة
 الحضور مرات وعدد انعقادها تواريخ بيان مع المالية السنة خالل عقدت التى االدارة مجلس اجتماعات عدد-د

 . االعضاء لجميع الشخصى
 االدارة الى المجلس من تفويض على بناء التنفيذية االدارة بها قامت التى االدارة مجلس واختصاصات مهام بيان-ه
 . المصالح اصحاب العالقة ذات االطراف مع تمت التى التعامالت بتفاصيل بيان-و
 الرواتب بمجموع بيان مع تعيينهم وتواريخ ووظائفهم الشركة فى التنفيذيين الموظفين كبار باسماء تفصيلى بيان-ز

 : التالى الجدول حسب وذلك لهم المدفوعة والمكافات
 المكافات مجموع

 المدفوعة
(bonuses 
 العام خالل )

 الرواتب مجموع
 المدفوعة والبدالت

 العام خالل

 م االسم المنصب التعيين تاريخ

     1 

     2 

     3 

     . 

     . 

 

 : الخارجى الحسابات مراقب-5
 للمساهمين الشركة حسابات مراقب عن نبذة تقديم-أ



 الخدمات وطبيعة تفاصيل ذلك يتضمن ان ويجب الخارجى الحسابات بمراقب الخاصة والتكاليف االتعاب بيان-ب
 . للشركة خارجى حسابات كمراقب قضاها التى السنوات بعدد بيان الى اضافة المستحقة واالجور

 : المراجعة لجنة-6
يتعهد الممثل القانونى بموافاة البورصة بتشكيل لجنة المراجعه قبل نشر تقرير االفصاح وفى حالة تشكيل لجنة 

 :المراجعة يذكر ما يلى
 . لها الموكلة والمهام اختصاصاتها وبيان المراجعة لجنة اعضاء اسماء-أ

 المالية بالبيانات المتعلقة المسائل لمناقشة تورايخهاو السنة خالل المراجعة لجنة عقدتها التى االجتماعات عدد-ب
 . المنعقدة االجتماعات فى لالعضاء الشخصى الحضور المرات عدد وبيان اخرى امور واية

 : الداخلية الرقابة نظام-7
 . وفعاليته مراجعته وعن الشركة فى الداخلية الرقابة نظام عن بمسؤوليته المجلس من اقرار-أ

 . ومؤهالته االدارة مدير واسم الشركة فى الداخلية الرقابة ادارة عمل الية بيان-ب
 والحسابات التقارير فى عنها االفصاح تم التى تلك او بالشركة مشاكل اية مع الداخلية الرقابة ادارة تعامل كيفية-ج

 . السنوية
 . البيئة على والحفاظ المحلى المجتمع تنمية فى  العام خالل الشركة مساهمة-8
 : عامة معلومات -9
 ( . اجنبى– عربى–محلى:  التالى النحو على مصنفة حكومات-شركات-افراد)  المساهمين ملكية بتوزيع بيان-أ

 . الشركة مال راس من اكثر او% 5 يملكون الذين بالمساهمين بيان-ب
 .العام خالل الشركة صادفت التى الجوهرية االحداث بيان-ج
 

 االدارة مجلس رئيس توقيع
 الرسمى الشركة ختم:                         التاريخ

....../ ....../.............. 

 
 




