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نطاق التطبيق والسريان
وسيلة اخطار الهيئة بقرارات جلنة القيد
مستندات القيد
مدى التزام جلنة القيد جتاه طلبات القيد
انشاء املوقع االلكترونى للشركة
ضوابط تقدمي طلب القيد
التعديالت فى عقد االتفاق بني البورصة والشركة املقيدة
امكانية القيد الول مرة دون الطرح بالبورصة
التزام نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول للشركات التى قيدت بدون طرح
متطلبات نشر تقرير االفصاح طبقا للمادة  138من الالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة 1981
ضوابط فحص ونشر تقرير اإلفصاح بغرض الطرح لالسهم املصرية وخطة الطرح
مسئولية صحة وسالمة تقرير االفصاح بغرض الطرح ودراسة القيمة العادلة وحتديد سعر الطرح
متطلبات فحص تقرير اعمال الشركة املصرية وهيكل ادارتها وسياسة احلوكمة
ضوابط تنفيذ الطرح ألول مرة السهم الشركات املصرية بالبورصة
ضوابط تنفيذ الطروحات لالسهم املصرية االضافيه
احلد االدنى لعدد االسهم االجنبية او عدد شهادات االيداع املصرية املطلوب قيدها وضوابط الطرح
ضوابط نشر نشرة الطرح أو تقرير االفصاح بغرض طرح شهادات االيداع املصرية
متطلبات شرط االحتفاظ مبلكية االسهم
ضوابط االفصاح عن عدم ممانعه الهيئة على تقدمي الشركات غير املستوفاه لشرط الربحية لطلب القيد
ضوابط قانونية لقيد اسهم شركات شبه جزيرة سيناء
ضوابط قيد اسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة التى أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة
واحدة قبل تقدمي طلب القيد
سريان عدم ممانعه الهيئة على تقدمي طلب القيد للشركات اخلاضعه الشرافها
ضوابط املمثل القانونى للشركة االجنبية التى تقيد فى صورة اسهم
االشتراطات العامه فى مرفقات طلب القيد وشروطها
االفصاح عن عدم ممانعه الهيئة بالقيد الثانوى فى بورصة اجنبية
الواقعة املنشئة الحتساب مهلة قيد التعديالت وجزاء التأخير فى قيدها
اجراءات قيد تعديل بيانات القيد (زيادة او تخفيض رأس املال املرخص به و  /أو املصدر أو الغرض األساسي
للشركة أو اسم الشركة)
ضوابط االفصاح عن االستحواذ على او التخارج من اصول متثل  %10او اكثر من حقوق امللكية
ضوابط خاصة بحقوق االولوية فى االكتتاب
اجراءات قيد حق االولوية فى االكتتاب فى اسهم زيادة راس املال النقدية لقدامى املساهمني
ضوابط خاصة بقيد اسهم زيادة رأس املال املصدر نتيجة االندماج
ضوابط قيد زيادة رأس املال املصدر زيادة مجانية متويال ً من االحتياطيات او /و االرباح املرحلة
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ضوابط اختصاصات مدير عالقات املستثمرين
إفصاح اجلهات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة
ضوابط اإلفصاح الدوري عن مجلس االدارة وهيكل املساهمني
اإلفصاح عن قرارات مجلس اإلدارة
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اإلعالن عن قرار التوزيعات
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إجراءات اإلفصاح اخلاصة بوثائق صناديق املؤشرات املتداولة
ضوابط االفصاح عن مواعيد االحداث اجلوهرية
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التزام البورصة باالفصاح عن معدالت السيوله كمؤشر للسير فى جتزئة القيمة االسمية
ضوابط جتزئة االسهم بغرض توفيق االوضاع
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معايير التجزئة للشركات التى تزيد فيها معدالت السيوله عن النسبة احملدده من البورصة
ضوابط السير فى اجراءات جتزئة القيمة االسمية للسهم للشركات التى تقل معدالت السيولة
فيها عن النسبة احملدده من البورصة
احلد االقصى ملرات التجزئة
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اجراءات وضوابط القيد

اإلجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار
قيد وشطب األوراق املالية بالبورصة املصرية

مادة ( )1نطاق التطبيق والسريان
تسرى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق املالية واالجراءات التنفيذية املرفقة على الشركات التي
سوف تقيد أوراقها املالية ألول مرة  ،كما تسرى على الشركات املقيدة قبل العمل بهذه القواعد باعتبار
ان توفيق اوضاع الشركات املقيدة نتيجة لهذه التعديالت هو مبثابة شرط الستمرار القيد  ،مع استثناء
الشركات املقيدة أوراقها من احلد األدنى لرأس املال واألسهم الواجب االحتفاظ بها.
وتلتزم بتوفيق اوضاع قيدها الشركات التى قيدت قبل العمل بهذه القواعد واالجراءت ومازالت فى مهلة
استيفاء باقى شروط القيد سواء التى لم تنشر تقرير االفصاح بغرض الطرح او التى قامت بنشره  ،ومازالت لم
تقم بتنفيذ الطرح حيث تسرى عليها عند تنفيذ طرح اسهمها شروط الطرح واحلد االدنى لعدد املساهمني
واحلد االدنى لنسبة االسهم حرة التداول وفقا للقواعد اجلديده واالجراءات التنفيذية لها.

مادة ( )2وسيلة اخطار الهيئة بقرارات جلنة القيد:
تلتزم إدارة القيد وإدارة اإلفصاح بالبورصة بإخطار الهيئة من خالل البريد االلكتروني تنفيذا التفاقية تبادل
املعلومات بقرارات جلنة القيد عقب انتهاء جلنة القيد وقبل نهاية ثالثة أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة.

مادة ( )3مستندات القيد:
تلتزم الشركة الراغبة في قيد أوراقها املالية بان تقدم للبورصة املستندات املشار إليها في قوائم املستندات
التى حتددها ادارة البورصة  ،مع حق إدارة القيد بالبورصة في طلب أية مستندات اضافيه عند الفحص.

مادة ( )4مدى التزام جلنة القيد جتاه طلبات القيد:
للجنة القيد قبول قيد أو رفض أو إرجاء قيد االوراق املالية في ضوء ما يسفر عنه فحص طلب و مستندات
القيد ومدى توافر شروط القيد العامه واخلاصة ومتطلبات وضوابط القيد املنصوص عليها فى قواعد القيد
واالجراءات التنفيذية لها ومبا يكفل سالمة تداول االوراق املالية التى يتم قيدها وحسن سير العمل فى السوق
واستقرار املعامالت فيه نفاذا ً حلكم املادة  3من القرار اجلمهورى رقم  191لسنة  ،2009وعلى االخص عدم
صدور أية أحكام قضائية ضد ايا من املساهمني الرئيسني و/او اعضاء مجلس ادارة الشركة الراغبة فى القيد
أو طلبات حتريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس املال والئحته التنفيذية أو كون ايا
منهم محل حتقيق وكذلك ضعف تطبيق اجراءات الرقابة واحلوكمة* ،وتلتزم الشركة التى يتم قيدها بتوفيق
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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اوضاع قيدها وفقا الى تعديالت تطرأ على قواعد القيد واجراءاتها التنفيذية فى خالل املهلة املمنوحه لها.
وال يعد حصول الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تقدمي الشركة لطلب قيد أوراقها بالبورصة ملزما
للجنة القيد لقبول قيد أالوراق املالية.

مادة ( )5انشاء املوقع االلكترونى للشركة:
يقتصر االلتزام بإنشاء موقع الكتروني على الشركات واجلهات الراغبة في قيد أسهمها او وثائق صناديقها أو
شهادات إيداعها املصرية بالبورصة.
و يكتفي عند تقدمي طلب القيد ألول مرة بتقدمي إقرار من املمثل القانوني للشركة بإنشاء موقع الكتروني
على شبكة املعلومات الدولية فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة  ،وقبل بدء التداول  ،وفى حال عدم التزام
الشركة يعرض أمرها على جلنة القيد لتقرير ما تراه.
وتلتزم الشركة اواجلهه باملتطلبات الفنية والبيانات التي حتددها إدارة اإلفصاح عن تصميم املوقع ونشر هذه
املعلومات عليه  ،ويلزم أال يتم نشر أية معلومات على هذا املوقع قبل نشرها على شاشات التداول بالبورصة.
و يجوز أن تنشر الشركة او اجلهه البيانات املشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض كبديال ً عن
ذلك مقابل سداد الشركة مقابل اخلدمات املقرره عن ذلك.

مادة ( )6ضوابط تقدمي طلب القيد:
تتمثل فيما يلى:
 .1يتقدم املمثل القانوني للشركة الراغبة فى القيد أو وكيل القيد او الراعى املعتمد فى حالة الشركات
الصغيرة واملتوسطة لإلدارة اخملتصة بالبورصة للحصول على قائمه باملستندات والنماذج املطلوبة
املرفقة بهذه االجراءات بعد سداد مقابل املطبوعات .ويلتزم املمثل القانونى للشركة او وكيل القيد او
الراعى املعتمد فى حالة الشركات الصغيرة واملتوسطة بالتقدم بطلب القيد موقع منه الدارة القيد
بالبورصة مستوفى لكافة املستندات والنماذج على مطبوعات الشركة بعد سداد مقابل الفحص
والدراسة وتقدمي اخلدمات الفنية ومقابل نشر طلب القيد (علما بأن تلك املبالغ غير قابلة لالسترداد).
 .2تقوم ادارة القيد بالبورصة بنشر إعالن طلب القيد على موقع البورصة على شبكة املعلومات الدولية ،
وفي النشرة اليومية للبورصة ملدة خمسة أيام عمل.
 .3يلتزم املمثل القانونى للشركة طالبة القيد بتوقيع عقد مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما
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مبا في ذلك التزامات اجلهة طالبة القيد املترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد
 .4يقوم املمثل القانونى للشركة طالبة القيد بسداد كافة رسوم القيد ومقابل اخلدمات طبقا للملحق
املرفق بهذه االجراءات باالضافة ملقابل النشر للقوائم املالية عن الفترات املالية السابقة علي القيد
على موقع البورصة على شبكة املعلومات الدولية للشركات طالبة قيد أسهمها أو شهادات ايداعها
املصرية وبالنسبة للشركات طالبة قيد األوراق املالية األخرى ال تلتزم بسداد مقابل نشر قوائمها املالية
بالبورصة.
 .5تقوم ادارة القيد بالبورصة بعرض طلب القيد على اول جلنة قيد بعد إستيفاء املستندات الالزمه للعرض*.

 .6تقوم ادارة القيد بالبورصة بإخطار الشركة طالبة القيد بقرار اللجنة وفى حالة املوافقة على القيد يتم
االتى:
أ	.إخطار اجلهات املعنية (الهيئة  -شركة مصر للمقاصة  -اإلدارات اخملتصة بالبورصة العمال شئونها)
ب	.إدراج األوراق املالية على قاعدة البيانات بالبورصة طبقا للتواريخ احملددة بقرار جلنة القيد  ،مع عدم
اتاحتها للتداول اال بعد استيفاء باقى شروط ومستندات القيد.
وفى جميع االحوال فى حالة رغبة شركة اجنبية فى القيد بالبورصة فانه يلزم تقدمي ما يلى:
 .1قرار من مجلس ادارة الشركة بقيد اسهم الشركة وفى حال رغبتها فى قيد اسهمها باجلنيه
املصرى فانه يلزم ان يتضمن ان قيمة االسهم مقومه باجلنية املصرى وفقا لسعر الصرف املعلن فى
تاريخ احلفظ املركزى.
 .2تقدمي هذا احملضر املوثق ضمن مستندات القيد لدى البورصة املصرية وفقا لإلجراءات املتبعه فى هذا
الشأن.
 .3ان تقدم ما يفيد قيام شركة مصر للمقاصة بقبول قيد اسهم الشركة بنظام االيداع املركزى.

مادة ( )7التعديالت فى عقد االتفاق بني البورصة والشركة املقيدة:
يجوز بقرار من جلنة القيد بالبورصة تعديل أو إضافة مالحق اضافيه لعقد االتفاق املبرم بينها وبني املمثل
القانوني للشركة املقيدة بصفته في ضوء تعديالت قواعد قيد واستمرار القيد والشطب وهذه اإلجراءات او
القوانني او القواعد او القرارات ذات العالقة.
ويلتزم املمثل القانونى للشركة املقيدة بصفته بالتوقيع على املالحق االضافيه للعقد.
وتعتبر بنود العقد وتعديالته واملالحق االضافيه جزء من التزامات القيد واستمراره*.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )8امكانية القيد الول مرة دون الطرح بالبورصة:
يشترط العتبار الشركة الراغبة في القيد غير مطالبة بطرح نسبة من أسهمها بالبورصة توافر ما يلي:
أ .أال تقل نسبة ما ميلكه املساهمني بخالف املؤسسني واملساهمني الرئيسيني في هيكل ملكيتها عن %10
من اجمالى أسهم الشركة أو  %20بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة سواء كان ذلك من خالل
االكتتاب العام او عدم اعمال حق االولوية لقدامى املساهمني فى االكتتاب فى السوق االولى او من نتيجة
تعامالت متت قبل التقدم بطلب القيد بالبورصة.
ب .أن ال يقل عدد املساهمني بالشركة عن  300مساهم او 100مساهم للشركات الصغيرة واملتوسطة فى
ضوء ما ورد باملادة ( )14من االجراءات التنفيذية لقواعد القيد*.

يجوز للشركات راغبة القيد التى يتوافر لديها عند تقدمي طلب القيد نسبة اسهم حرة التداول اقل و/
او عدد مساهمني اقل من احلد االدنى املشار اليه بالبند (أ) و(ب) من هذه املادة  ،ان تستوفى احلد االدنى
املشار اليه بطرح النسبة املتبقيه على االقل من اسهمها من خالل نشر نشرة طرح او تقرير افصاح
بغرض الطرح متضمنا تقرير املستشار املالى املستقل عن دراسة القيمة العادلة مرفقا به عدم ممانعه
الهيئة العامه للرقابة املالية على دراسة املستشار املالى املستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع
االسس واملنهجيات املتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات*وفقا للضوابط املشار اليها باملادة ( )11من هذه
االجراءات.

مادة ( )9التزام نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول للشركات التى قيدت مستوفاه لشرط
الطرح (قامت بالطرح قبل القيد) :
بالنسبة للشركات التى تقيد وهى مستوفاة لشرط الطرح واملشار اليها باملادة السابقة  ،ال يتم ادراج
اسهمها على قاعدة بيانات نظام التداول بعد صدور قرار جلنة القيد بقيد اسهمها اال بعد ان تنشر تقرير
افصاح بدون ان يتضمن اجلزء اخلاص بالطرح متضمنا تقرير املستشار املالى املستقل عن دراسة القيمة
العادلة مرفقا به عدم ممانعه الهيئة العامه للرقابة املالية على دراسة املستشار املالى املستقل للقيمة
العادلة للسهم من حيث اتباع االسس واملنهجيات املتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات*.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )10متطلبات نشر تقرير االفصاح طبقا للمادة  138من الالئحة التنفيذية للقانون
 159لسنة :1981
بالنسبة ألسهم الشركات املصرية التى تأسست عن طريق االكتتاب العام او اخلاص او طرحت اسهمها
الحقا من خالل طرح عام او خاص والتى قيدت قبل اصدارها لقوائم مالية عن سنه مالية واحدة سابقه*

على بدء التداول ،يلزم احلصول على موافقة جلنة القيد بالبورصة على نشر تقرير االفصاح املشار اليه
باملادة  138من الالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة  1981واملعد على النموذج املرفق بهذه االجراءات ،وعلى
ان يرفق به دراسة القيمة العادلة من احد املستشارين املاليني املقيدين بسجل الهيئة وعدم ممانعه الهيئة
العامه للرقابة املالية على دراسة املستشار املالى املستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع االسس
واملنهجيات املتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات*،ويلزم نشره قبل بدء التداول على شاشات التداول وعلى
املوقع االلكترونى للبورصة ،وكذلك نشره فى جريدتني يوميتني صباحيتني واسعتى االنتشار خالل اسبوع على
االكثر من اعتماده من الهيئة ،وبالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة يتم النشر على شاشات التداول
بالبورصة وعلى املوقع االلكترونى للبورصة ،ويسرى عليه نفس ضوابط نشر تقرير االفصاح بغرض الطرح
املشار اليه فى هذه االجراءات.
و فى جميع االحوال يلزم نشر تقرير االفصاح املشار اليه قبل بدء تداول اسهم الشركة.
وبالنسبة لشركات االكتتاب العام او اخلاص التى اصدرت قوائم مالية واحدة سابقة على طلب القيد يلزم
نشر تقرير افصاح على النموذج املرفق بهذه االجرءات*.

مادة ( )11ضوابط فحص ونشر تقرير اإلفصاح بغرض الطرح لالسهم املصرية وخطة
الطرح :
أ.

يلزم ان يقوم مراقب حسابات الشركة املقيد بسجل الهيئة باصدار تقرير عن دراسة القيمة العادلة
املعده من املستشار املالى للشركة املقيد بسجل الهيئة  ،على ان يعرض تقرير مراقب احلسابات
على دراسة القيمة العادلة وكذلك دراسة املستشار املالى على مجلس ادارة الشركة الستصدار قرار
باملوافقة عليها ،وعلى ان يقدم املمثل القانونى للشركة هذا احملضر مصدقا عليه من اجلهة االدارية
اخملتصة ومرفقاته وكذلك عدم ممانعة الهيئة العامه للرقابة املالية على دراسة املستشار املالى املستقل
للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع االسس واملنهجيات املتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات*

ضمن مستندات فحص تقرير اإلفصاح بغرض الطرح قبل النشر الى ادارة القيد بالبورصة.
ب .يلتزم املمثل القانوني للشركة أو وكيل القيد أو الراعي املعتمد بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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بالتقدم للبورصة بنشرة الطرح* او تقرير إفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج املرفق بهذه اإلجراءات
واملعتمد من كل املمثل القانونى للشركة و مراقب حسابات الشركة واملستشار القانوني واملستشار
املالي املقيد بسجل الهيئة والراعي املعتمد بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة كل فيما يخصة
على ان يرفق به كافة املستندات املؤيدة املشار اليها بهذه االجراءات وعلى االخص املشار اليها بالبند (ا)
من هذه املادة وخطة الطرح موقع عليها من املمثل القانونى للشركة*.

ج .تقوم إدارة القيد بالبورصة بالتحقق من استيفاء منوذج نشره الطرح او تقرير االفصاح بغرض الطرح
لكافة البيانات  ،وكذلك مطابقة املستندات املرفقة مبا ورد بالنموذج  ،وعرض هذا النموذج ومرفقاته
على جلنة القيد التخاذ ما تراه بشان نشر هذا التقرير او ضرورة تضمينه افصاحات اخرى قبل النشر او
ارجاء نشره حلني صدور القوائم املالية التالية او تقدمي ايضاحات او اتخاذ اجراءات اضافيه*.

د .تلتزم الشركة بنشر نشرة الطرح او تقرير اإلفصاح بغرض الطرح على شاشات التداول بالبورصة وعلى
املوقع االلكتروني للبورصة وفى جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار خالل أسبوعني على األكثر من موافقة
جلنة القيد على النشر  ،وفى حالة تأخرها عن ذلك يلزم إعادة عرض املوضوع على جلنة القيد التخاذ ما
تراه*.

وبالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة يتم النشر فور موافقة جلنة القيد على شاشات التداول بالبورصة
فضال عن نشره على املوقع االلكتروني للبورصة املصرية ملدة خمس أيام على األقل.
فى حال عدم التزام الشركة بنشر نشرة الطرح او تقرير االفصاح* بغرض الطرح وخطة الطرح او استيفاء
مالحظات جلنة القيد بالبورصة ومضى  6اشهر على تاريخ قيدها  ،يعتبر قيدها كأن لم يكن بعد العرض
على جلنة القيد.
وتسرى هذه الضوابط على تنفيذ طرح الشركات االجنبية سواء فى صورة اسهم اجنبية او شهادات ايداع مصرية.

مادة ( )12مسئولية صحة وسالمة تقرير االفصاح بغرض الطرح ودراسة القيمة العادلة
وحتديد سعر الطرح:
يجب ان تتضمن نشرة الطرح* او تقرير االفصاح بغرض الطرح ملخص دراسة املستشار املالى بتحديد
القيمة العادلة للسهم وأساليب وافتراضات حسابها  ،وتقع مسئولية التحقق من سالمة وصحة
احتساب القيمة العادلة وكافة املعلومات والبيانات الواردة بالدراسة ونشرة الطرح او تقرير االفصاح بغرض
الطرح وحتديد سعر الطرح على عاتق كل من مجلس ادارة الشركة واملستشار املالى املعد للدراسة ومراقب
احلسابات فى حدود تقريره*.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )13متطلبات فحص تقرير اعمال الشركات املصرية وهيكل ادارتها وسياسة
احلوكمة*:
تلتزم الشركة قبل قيد اسهمها مبوافاة ادارة القيد بالبورصة بتقرير بأعمال الشركة و هيكل إدارتها و
سابقة أعمالها و سياسات احلوكمة التي سوف تتبعها والتى يجب ان تتضمن تعيني عضوين مستقلني
على االقل فى مجلس ادارتها طبقا للتعريف الوارد باملادة  18من قواعد القيد مع توضيح ضوابط احملافظه
على استقاللية هؤالء االعضاء طوال فترة تواجدهم فى مجلس ادارة الشركة ،وكذلك تشكيل جلنة املراجعه
وفقا ملا ورد باملادة  37من قواعد القيد  ،واملرفق منوذج له بهذه االجراءات  ،مؤيدا باملستندات  ،و موقع عليه من
املمثل القانونى للشركة.
وتقوم ادارة القيد بفحص هذا التقرير ومطابقته مع املستندات املؤيدة  ،وعرضه على جلنة القيد للنظر فى
تقرير مدى امكانية قيام الشركة بالسير فى اجراءات نشر نشرة الطرح او تقرير االفصاح بغرض الطرح
وتنفيذ الطرح من عدمه.
وفى حال اعتراض جلنة القيد على نشرة الطرح او تقرير االفصاح بغرض الطرح  ،يتم ارجاء نشر نشرة الطرح
او تقرير االفصاح بغرض الطرح وعدم تنفيذ الطرح مع اعتبار القيد معلق حلني قيام الشركة بتقدمي نشرة
الطرح او تقرير جديد متضمنا بيانات اضافيه او تعديل الشركة لسياسات احلوكمة املطبقه  ،وفى حال مضى
ستة اشهر او املدة التى حتددها جلنة القيد بالبورصة دون استيفاء الشركة لهذه املتطلبات يعتبر قيدها
كان لم يكن.
ويسرى االلتزام بتقدمي تقرير اعمال الشركة و هيكل إدارتها و سابقة أعمالها و سياسة احلوكمة التي سوف
تتبعها على شركات االكتتاب العام واخلاص التى ترغب فى قيد اسهمها بالبورصة وفقا للمادة ( )8من هذه
القواعد.
وتسرى هذه الضوابط على الشركات االجنبية املقيدة سواء فى صورة اسهم اجنبية او شهادات ايداع مصرية.

مادة ( )14ضوابط تنفيذ الطرح ألول مرة السهم الشركات املصرية بالبورصة *:
 .1يلتزم املمثل القانوني للشركة أو وكيل القيد املعتمد أو الراعي املعتمد باالتفاق مع إحدى شركات
السمسرة التي ستتولى تنفيذ الطرح بالبورصة وكيال ً عن راغبى البيع ( يشار اليها الحقا ً مبدير الطرح).

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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 .2يتقدم مدير الطرح خالل  15يوم عمل من تاريخ نشر نشرة الطرح او تقرير اإلفصاح بغرض الطرح بطلب
لتنفيذ الطرح إلدارة عمليات السوق بالبورصة ( االدارة التنفيذية للجنة العمليات ) مرفقا بالطلب كافة
املستندات الالزمه وسداد مقابل الفحص والدراسة.
 .3تلتزم ادارة القيد بالبورصة عقد صدور قرار جلنة القيد مبوافاة ادارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة
واية معلومات متاحه لديها لتنفيذ الطرح.
 .4تقوم إدارة عمليات السوق بالبورصة  -في ضوء املستندات املقدمة اليها بنشر إعالن يتضمن اجراءات
وشروط تسجيل االوامر وشروط تنفيذ الطرح من خالل سوق العمليات اخلاصة “ .”OPR
 .5بعد انتهاء الفترة احملددة لتسجيل االوامر يتم موافاة شركة مصر للمقاصة ببيان باجمالى كمية اوامر
الشراء املسجله بواسطة كل شركة سمسرة للتحقق من انه مت ايداع النسبة التى وافقت عليها جلنة
العمليات بالبورصة واملفصح عنها فى تقرير االفصاح بغرض الطرح او نشرة الطرح وذلك من قيمة
طلبات الشراء فى حساب االكتتاب لكل شركة وساطه لدى بنوك املقاصة بنهاية ساعات عمل اليوم
احملدد لنهاية فترة تسجيل االوامر ولها ان تخطر ادارة عمليات السوق بالكميات التى سوف تستبعد
لعدم التغطية ويتم الغاء كافة اوامر الشراء املسجله بواسطتها وإحالتها الى جلنة العضوية العمال
شئونها.
 .6تقوم ادارة عمليات السوق بعرض املوضوع على جلنة العمليات التخاذ قرار بشان التنفيذ واعتماد
التخصيص مبراعاة حتقق نسبة االسهم حرة التداول واحلد االدنى لعدد املساهمني (متى تطلب االمر
ذلك) والتحقق من عدم صورية الطرح  ،وكذلك وضع شروط بدء التداول والتى تتمثل فى حتديد سعر
الفتح والسوق الذى سوف تدرج به الورقه املالية (اذا تطلب ذلك) فى ضوء الضوابط واإلجراءات املعمول
بها وتاريخ بدء التداول فى ضوء استيفاء الشركة ملتطلبات القيد.
 .7تعلن إدارة عمليات السوق عن قرار جلنة العمليات فى ضوء ما مت تنفيذه ومدى استيفاء الشركة لشروط
احلد االدنى لعدد املساهمني ونسبة االسهم حرة التداول (اذا تطلب ذلك ) والتحقق من عدم صورية
الطرح ويشترط العتبار ما مت تنفيذه إستيفاءا ً ملتطلبات القيد بالبورصة توافر ما يلي :
أ .اال تقل نسبة االسهم املطروحه عن  %10و %20للشركات الصغيرة واملتوسطة.
ب .أال يقل عدد املساهمني بالشركة بعد الطرح عن  300مساهم و أال يقل عدد املساهمني بالشركة
عن  100مساهم بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة.
ج .ال تقل نسبة األسهم حرة التداول عن  %5من إجمالي أسهم الشركة املقيدة أو أسهم ال تقل
قيمتها السوقيه عن  10مليون جنيه مصري و أال تقل نسبة األسهم حرة التداول عن  %10على
األقل من إجمالي األسهم املقيدة بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة.
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 .8في حال عدم توافر الشروط الواردة أعاله تقوم جلنة العمليات بالغاء جميع االوامر املسجلة بالطرح
واإلعالن عن ذلك وان يكون ملدير الطرح التقدم مره أخرى خالل ثالثة أسابيع من تاريخ هذا اإلعالن بطلب
اعادة تنفيذ الطرح.
 .9فى حالة استمرار عدم توافر الشروط املشار إليها ومضى ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة
بالبورصة او املدة احملددة من جلنة القيد  ،يعتبر القيد كأن لم يكن بعد العرض على جلنة القيد  ،وال يحق
للشركة استرداد أية رسوم أو مقابل خدمات مت سدادها للبورصة.
 .10وفى جميع االحوال وعقب تنفيذ الطرح يلتزم املمثل القانونى للشركة املقيدة مبوافاة ادارة القيد
بالبورصة ببيان بنسبة االسهم حرة التداول  ،وعدد و هيكل املساهمني بعد الطرح.
وتسرى هذه الضوابط على تنفيذ طرح الشركات االجنبية سواء فى صورة اسهم اجنبية او شهادات ايداع
مصرية.

مادة ( )15ضوابط تنفيذ الطروحات االضافيه لالسهم املصرية*:
فى حالة رغبة ايا من املساهمني فى الشركة طرح نسبة اضافيه ال تقل عن  % 10بناء على نشرة طرح او
تقرير افصاح بغرض الطرح من خالل البورصة  ،يسرى عليها ما ورد باملادة ( )11واملادة ( )14من هذه االجراءات
فيما عدا البنود ( )3و( )4و ( )6و( )7و( )10منها.
وتسرى هذه الضوابط على تنفيذ الطروحات االضافيه للشركات االجنبية سواء فى صورة اسهم اجنبية او
شهادات ايداع مصرية مبراعاة املادة  15و 16من قواعد القيد.

مادة ( )16احلد االدنى لعدد االسهم االجنبية او عدد شهادات االيداع املصرية املطلوب
قيدها وضوابط الطرح:
يسرى شرط توافر احلد االدنى لعدد االسهم لقيد الشركة املصرية على الشركة االجنبية فيما يخص قيد
اسهمها سواء فى صورة اسهم او فى صورة شهادات االيداع املصرية  ،وكذلك تسرى ضوابط الطرح املشار
اليها باملادة ( )14من هذه االجراءات.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )17ضوابط نشر نشرة الطرح او تقرير االفصاح بغرض طرح شهادات االيداع
املصرية*:
تسرى ضوابط نشر نشرة الطرح او تقرير اإلفصاح بغرض الطرح وضوابط تنفيذ الطرح ألول مرة بالبورصة
على شهادات االيداع املصرية وحتدد نسبة التخصيص فى ضوء نسبة عدد الشهادات املعروضة الى عدد
الشهادات املطلوبة.

مادة ( )18متطلبات شرط االحتفاظ مبلكية االسهم:
تستوفى الشركة الراغبة في القيد ألول مرة شرط االحتفاظ بنسبة معينة من األسهم كما يلي :
•

عند تقدمي طلب القيد ألول مرة يقدم املمثل القانونى للشركة تعهد كل من املساهمني الرئيسني
واملؤسسني وأعضاء مجلس االدارة باالحتفاظ بنسبة مما ميلكه من االسهم ومبا ال يقل عن احلد االدنى
االجمالى املنصوص عليهما بقواعد القيد.

•

فور اخطار املمثل القانونى بقيد اسهم الشركة بالبورصة يلتزم مبوافاة البورصة بكتاب من شركة
مصر للمقاصة واإليداع والقيد املركزى مبا يفيد جتميد نسبة االسهم املشار اليها بقواعد القيد و ذلك
وفقا لفترة االحتفاظ املشار اليها فى قواعد القيد.

•

اليسرى جتميد االسهم على اسهم الزيادة اجملانية  ،وعليه ميكن ان تقل نسبة االسهم اجملمدة عن احلد
املشار اليه فى قواعد القيد فى حالة قيام الشركة املقيدة بزيادة راس مالها باسهم مجانية.

ال يجوز السير فى اجراءات نشر نشرة الطرح او تقرير االفصاح بغرض الطرح او بدء التداول علي االسهم اال
بعد موافاة ادارة القيد بالبورصة مبا يفيد امتام جتميد االسهم الواجب االحتفاظ بها*.

مادة ( )19ضوابط االفصاح عن عدم ممانعه الهيئة على تقدمي الشركات غير املستوفاه
لشرط الربحية لطلب القيد*:
•

تلتزم الشركات راغبة القيد احلاصلة على عدم ممانعة الهيئة على تقدمي طلب القيد لعدم حتقيقها
شرط نسبة احلد االدنى لصافى الربح  ،بتقدمي صورة طبق االصل من عدم ممانعة الهيئة مرفقا بها صورة
طبق االصل من جميع املستندات املقدمة للهيئة.

•

مع االخذ في االعتبار ما نصت عليه املاده رقم ( )4من هذه االجراءات تقوم ادارة القيد بالبورصة

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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بنشر هذه املستندات والبيانات مع نشرة الطرح او تقرير االفصاح بغرض الطرح على شاشات التداول
بالبورصة وعلى املوقع االلكترونى  ،مع التزام الشركة بتضمني نشرة الطرح او تقرير االفصاح الذى سوف
ينشر فى جريدتني يوميتني صباحيتني واسعتى االنتشار انها حصلت على عدم ممانعة الهيئة على تقدمي
طلب القيد فى ظل عدم توافر شرط نسبة احلد االدنى لصافى الربح.
تلتزم الشركة الراغبة بالقيد بالتقدم للبورصة بطلب القيد مستوفى مستندات القيد خالل ثالثة اشهر
على االكثر من تاريخ حصولها على عدم ممانعة الهيئة  ،وفى حالة تقدمي طلب القيد بعد هذه املدة يكون
للجنة القيد طلب حتديث دراسة املستشار املالى بالقيمة العادلة او حتديث ايا من البيانات او املستندات
املقدمه.

مادة ( )20ضوابط قانونية لقيد اسهم شركات شبه جزيرة سيناء:
تلتزم الشركات التى تعمل فى شبة جزيرة سيناء والتى تأسست قبل العمل باملرسوم بقانون رقم  14لسنة
 2012بشأن التنمية املتكاملة فى شبه جزيرة سيناء بان تقدم مع طلب القيد موافقة رئيس الهيئة العامه
لالستثمار واملناطق احلرة على تداول اسهم الشركة  ،وبالنسبة للشركات التى تأسست فى ظل القانون 14
لسنة  2012يلزم ارفاق موافقات اجلهات املشار اليها بالقانون والئحته التنفيذية لقيد وطرح وتداول اسهم
الشركة مع احتفاظ املصريني بنسبة  %55طوال قيد اسهم الشركة تنفيذا للمادة ( )4من هذا القانون
واملادة  23من الئحته التنفيذية.

مادة ( )21ضوابط قيد اسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة التى اصدرت قوائم مالية عن
سنة مالية كاملة واحده قبل تقدمي طلب القيد* :
تلتزم الشركة الصغيرة واملتوسطة التى اصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة واحدة  ،بان تقدم مع
طلب القيد نسخة موقع عليها من املمثل القانونى للشركة خلطط العمل لثالث سنوات قادمة حتدد فيها
األرباح املتوقعة وفقا للنموذج املرفق بهذه االجراءات  ،على أن تكون هذه اخلطط معتمدة من احد الرعاة
املعتمدين لدى البورصة أو املستشارين املاليني املعتمدين لدى الهيئة.
على ان يتزم املمثل القانونى للشركة بعد القيد وقبل طرح اسهم الشركة بتقدمي عدم ممانعه الهيئة على
دراسة املستشار املالى املستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع االسس واملنهجيات املتعارف عليها
فى اعداد تلك الدراسات.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )22سريان عدم ممانعه الهيئة على تقدمي طلب القيد للشركات اخلاضعه الشرافها*:
يلزم ان تتقدم الشركات العاملة فى مجال االوراق املالية الراغبة فى قيد اسهمها بالبورصة بطلب القيد
مستوفى املستندات املطلوبة وذلك خالل ثالثة اشهر على االكثر من صدور عدم ممانعه الهيئة مرفقا به
نسخه طبق االصل منها  ،ويلزم جتديد عدم املمانعة اذا مرت اكثر من ثالثة اشهر على تاريخ اصدارها دون
تقدمي طلب القيد مستوفيا  ،ويسرى ذلك علي الشركات الصغيرة واملتوسطة العاملة فى االسواق املالية
غير املصرفية.

مادة ( )23ضوابط املمثل القانونى للشركة االجنبية التى تقيد فى صورة اسهم*:
يشترط فى املمثل القانونى فى مصر للشركة االجنبية الراغبة فى قيد اسهمها بالبورصة املصرية
توافر ما يلى:
أ .ان يكون لدية مقر دائم  ،وان تخطر البورصة به مع طلب القيد  ،وكذلك يلزم اخطار البورصة به فور
تغيره.
ب	.يلزم ان يكون املمثل القانونى مطلع على معلومات الشركة ولديه القدرة على الرد على استفسارات
البورصة والهيئة و املساهمني او االطراف االخري ذات الصله وان يصدر بتعينه قرار من مجلس ادارة
الشركة.

مادة ( )24االشتراطات العامه فى مرفقات طلب القيد وشروطها:
تلتزم الشركة راغبة القيد بتقدمي مرفقات طلب القيد املشار اليها باملادة  18من قواعد القيد و املرفقات
االضافية لطلب القيد املقدم من الشركات الصغيرة و املتوسطة وفقا للمادة  19من قواعد القيد وفقا
للنماذج املرفقة بهذه االجراءات بحيث تكون موقعه ومختومة بخامت الشركة وعلى مطبوعاتها مع مراعاة ان
يكون البيان املعتمد بالقضايا حديث وصادرا من املستشار القانونى للشركة  ،وكذلك بالنسبة لتقرير املوقف
الضريبى يلزم ان يكون حديث ويتضمن ان القوائم املالية التى تقدم للبورصة هى ذاتها القوائم املالية التى
تقدم للجهات االخرى وموقع من املمثل القانونى للشركة ومراقب احلسابات املعني من خالل اخر جمعية
عامه عادية للشركة سابقة على تقدمي طلب القيد.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )25االفصاح عن عدم ممانعه الهيئة بالقيد الثانوى فى بورصة اجنبية:
تلتزم الشركة املصرية املقيدة اوراقها بالبورصة مبوافاة البورصة بقرار الهيئة بشأن عدم املمانعة على القيد
الثانوى أليا من اوراقها املالية فى اية بورصة اجنبية سواء فى صورتها االصلية او فى صورة شهادات ايداع
اجنبية فور حصولها على عدم املمانعة.
وتقوم ادارة االفصاح بالبورصة بنشر هذا القرار على شاشات التداول بالبورصة وعلى املوقع االلكترونى فور
وروده.

مادة ( )26الواقعة املنشئة الحتساب مهلة قيد التعديالت وجزاء التأخير فى قيدها* :
تتحدد الواقعه املنشئة الستيفاء طلب قيد االصدارات اجلديدة او طلب التعديل كما يلى :
أ	.بالنسبة إلصدارات االسهم اجلديدة:
 من تاريخ غلق باب االكتتاب وذلك للزيادة النقدية لرأس املال. من تاريخ موافقة السلطة اخملتصة على قرار زيادة راس املال فى حالة الزيادة متويال من اإلرصدةالدائنة.
 من تاريخ نقل ملكية جميع األسهم محل املبادلة فى حالة مبادلة االسهم. من تاريخ صدور قرار اجلهة اإلدارية املرخص باالندماج بالنسبة لزيادة رأس املال نتيجة االندماج. من تاريخ موافقة اجلمعية العامة غير العادية على قرار زيادة رأس املال من خالل توزيع أسهممجانية.
 من تاريخ صدور قرار اجلهة االدارية املرخص بالتقسيم بالنسبة العادة الهيكلة بالتقسيم.ب	.بالنسبة لتخفيض راس املال:
 من تاريخ صدور قرار اجلمعية العامه غير العادية بالتخفيض.ج	.بالنسبة لتعديل القيمة االسمية للسهم:
 يلزم ان يتم قيد تعديل القيمة االسمية بالبورصة خالل شهر من تاريخ اجلمعية العامه غيرالعادية بالتعديل.
د	.بالنسبة لقيد حق االكتتاب :
 يلزم التقدم بطلب قيد حق االكتتاب الى ادارة البورصة قبل خمسة ايام عمل على االقل منالتاريخ احملدد لفتح باب االكتتاب.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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هـ	.وبالنسبة للتعديالت األخرى ( التعديل فى اسم الشركة  -التعديل فى غرض الشركة – عنوان
املركز الرئيسى – مدة الشركة – غيرها من التعديالت فى النظام االساسى):
-

يلزم التقدم بطلب قيد التعديل خالل شهرين من تاريخ اجلمعية العامه غير العادية
بالتعديل.

فيما عدا التعديالت املشار اليها بالبند ( هـ ) فانه فى حالة تأخر الشركة عن املهلة احملددة بقواعد القيد
و اجراءاتها التنفيذية توقع جلنة القيد التزام مالى على الشركة وفقا للعقد املبرم ومالحقه  ،ويجوز للجنة
القيد النظر فى رفع هذا االلتزام املالى اذا قدمت الشركة ما يثبت ان التأخير راجع السباب خارجه عن ارادة
الشركة ومؤيدة باملستندات وفى ضوء مبررات تقبلها اللجنة.

مادة ( )27اجراءات قيد تعديل بيانات القيد (زيادة او تخفيض رأس املال املرخص به و/
اواملصدر أو الغرض األساسي للشركة او اسم الشركة):
أ	.يتقدم املمثل القانوني للشركة إلدارة القيد بالبورصة للحصول على قائمة باملستندات والنماذج
املطلوبة بعد سداد مقابل املطبوعات.
ب	.تتقدم الشركة بطلب تعديل بيانات القيد وفقا ً للنموذج املرفق بهذه االجراءات موقعا ً من املمثل القانوني
للشركة ومرفق به املستندات املرفقه بهذه باإلجراءات بعد سداد مقابل اخلدمات االدارية وتقدمي اخلدمات
الفنـــــــية ( علما ً بأن تلك املبالغ غير قابلة لالسترداد ).
ج	.تقوم ادارة القيد بالبورصة بفحص ودراسة طلب قيد التعديل مع مطابقة املستندات املقدمة مع تقرير
االفصاح السابق صدور موافقة البورصة على نشره للتأكد من عدم وجود اى تعديل عليه بعد النشر وإال
التزمت الشركة مبوافاة البورصة بتقرير االفصاح املعدل لنشره على شاشات التداول.
د	.تقوم ادارة القيد بالبورصة بعرض املقترح على جلنة القيد الستصدار موافقتها على قيد التعديل.
هـ	.وتقوم ادارة القيد باخطار االدارات املعنية بقرار جلنة القيد إلعمال شئونها.

مادة ( )28ضوابط االفصاح عن االستحواذ على أو التخارج من اصول متثل  %10أو أكثر من
حقوق امللكية* :
 .1تقدمي دراسة بالقيمة العادلة حال كون االستحواذ او التصرف بالبيع فى اسهم شركات غير مقيدة إذا
كانت قيمتها متثل نسبة  % 10أو أكثر من حقوق ملكية الشركة املقيدة وذلك من واقع آخر قوائم مالية
لها.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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 .2على الشركة ان تفصح عن اإلجراءات التي اتبعتها للتصرف او االستحواذ على أي عقارات أو أصول ثابتة
أخرى حال كونها متثل قيمتها نسبة  %10أو أكثر من حقوق ملكية الشركة املقيدة .مع مراعاة االلتزام
باعداد دراسة للسعر العادل لهذه االصول من مستشار مالى مستقل او خبير مثمن (حسب االحوال)
مرفقا ً بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة وتعتمد من مجلس االدارة قبل التنفيذ.
 .3اذا رأت الشركة املقيدة تعذر إرسال دراسة القيمة العادلة او سعر التنفيذ مع ملخص قرارات مجلس
اإلدارة الذي اعتمدها ومبا قد يؤثر على موقف الشركة التفاوضي او التنافسي  ،يجوز للشركة إرفاق إقرار
مبلخص قرارات مجلس اإلدارة تتعهد من خالله بإرسال تلك الدراسة بعد انتهاء املفاوضات و قبل التنفيذ
مرفقا ً بها ما يفيد سعر التنفيذ و اى تفاصيل جوهرية أخرى

مادة ( )29ضوابط خاصة بحقوق االولوية فى االكتتاب :
ان تقرير حق االولوية فى االكتتاب لقدامى املساهمني او التنازل عنها هو من سلطة اجلمعية العامه غير
العادية للشركة وتصدر قراراتها وفقا للنصاب القانونى املنظم لذلك.
وبالرغم من كون قيد حق االولوية فى االكتتاب وتداوله منفصال عن السهم االصلى جوازيا  ،اال انه فى جميع
االحوال يلتزم مجلس ادارة الشركة بتضمني الدعوة للجمعية العامه غير العادية مقترح النظر فى املوافقة
على تداول حقوق االولوية فى االكتتاب منفصلة عن السهم االصلى.
وفى جميع االحوال ال يكون حق االولوية فى االكتتاب قابل للقيد والتداول منفصال عن السهم االصلى اال اذا
كان سعر االكتتاب فى اسهم الزيادة اقل من السعر السوقى للسهم قبل بدء تداول احلق منفصال.

مادة ( )30اجراءات قيد حق االولوية فى االكتتاب فى اسهم زيادة راس املال النقدية لقدامى
املساهمني:
 .1تقوم الشركة بإخطار البورصة مبحضر اجلمعية العامة غير العادية فورا ً وقبل بداية جلسة تداول اليوم
التالى على األكثر واملتضمن املوافقة على زيادة رأس املال املصدر عن طريق دعوة قدامى املساهمني لالكتتاب
فى اسهم الزيادة مع جواز السماح ببيع كل او جزء من حق االولوية منفصال ً عن السهم االصلى.
 .2تقوم الشركة بإخطار البورصة باإلعالن عن دعوة قدامى املساهمني مع اعمال حقوق االولوية فور اعتماده
من الهيئة وقبل النشر بالصحف  ،على ان يتضمن مواعيد تداول حق االولوية منفصال عن السهم
االصلى – حال موافقة السلطة اخملتصة.
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 .3تقوم الشركة بنشر اعالن دعوة قدامى املساهمني بصحيفتني يوميتني واسعتى االنتشار احداهما على
االقل باللغة العربية وذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية
على قيام الشركة بالنشر على ان تتضمن موافقتها السماح بتداول حق االكتتاب منفصال ً عن السهم
االصلى وعدد احلقوق املصدرة و تاريخ أخر يوم تداول للسهم األصلي محمال باحلق في االكتتاب
 .4تلتزم الشركة فور نشر اعالن دعوة قدامى املساهمني لالكتتاب فى زيادة رأس املال بتقدمي طلب للبورصة
لقيد حقوق االولوية على النموذج احملدد لذلك موقعا ً من املمثل القانونى للشركة لقيد حقوق االولوية
فى االكتتاب مرفقا ً به محضر اجتماع اجلمعية العامة غير العادية معتمدا من اجلهات اخملتصة وخطاب
شركة مصر للمقاصة بقبول قيد حقوق االولوية باحلفظ املركزى وكافة املستندات االخرى املطلوبة لقيد
احلق وذلك بعد سداد رسوم و مقابل خدمات قيد احلق منفصال ً.
 .5وتتعهد الشركة بااللتزام باملواعيد احملددة طبقا ً جلدول زمنى واستيفاء كافة املستندات املطلوبة لقيد
احلق منفصال ً قبل خمسة ايام عمل على االقل من التاريخ احملدد لفتح باب االكتتاب فى أسهم الزيادة
الواردة بالنشرة املعتمدة من الهيئة وطبقا ً ملوافقة شركة مصر للمقاصة على قيد حق االكتتاب.
 .6تقوم ادارة القيد بالبورصة بفحص مستندات قيد احلق ومطابقة تقرير االفصاح السابق موافقة البورصة
عليه مع قرارات اجلمعية العامة غير العادية متهيدا لعرض طلب قيد حق اإلكتتاب على جلنة القيد مع
توصية بتاريخ بداية قيد احلق منفصال عن السهم االصلى ومدة تداوله و تاريخ انتهاء قيده.
 .7تقوم جلنة القيد باتخاذ قرار املوافقة على قيد حق االكتتاب فى ضوء استيفاء كافة املستندات  ،وتقوم
ادارة القيد بنشر إعالن بذلك ،وكذلك تلتزم ادارة القيد بالبورصة باخطار ادارة عمليات السوق مبذكرة
موضح بها بيانات قيد حق االولوية .
 .8تقوم ادارة االفصاح بتحديد السعر النظرى للسهم فى نهاية احلق واخطار االدارات املعنية به.
 .9تقوم جلنة العمليات بتحديد السعر النظرى للحق ونشر اعالن بذلك على شاشات التداول بعد التنسيق مع
ادارة القيد بالبورصة مع مراعاة ان أساس احتساب السعر النظرى للسهم فى تاريخ نهاية احلق كالتالي -:
أ	.سعر السهم النظرى غير محمل باحلق = ( أخر سعر إقفال فى يوم نهاية احلق * عدد األسهم
املقيدة قبل الزيادة )  ( +سعر االكتتاب * عدد اسهم الزيادة املطروحة لالكتتاب )  /عدد األسهم
اإلجمالى بعد الزيادة.
ب	.قيمة وحدة حق االكتتاب النظرى = (أخر سعر إقفال فى يوم نهاية احلق  -سعر السهم النظرى غير
محمل باحلق) ( Xعدد األسهم قبل الزيادة /عدد األسهم املطلوب زيادتها).
ويقصد بوحدة حق االكتتاب النظرى هى عدد احلقوق التى متكن مشتريها من شراء سهم واحد من
اسهم الزيادة.
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مادة ( )31ضوابط خاصة بقيد اسهم زيادة رأس املال املصدر نتيجة االندماج* :
مع عدم االخالل باالجراءات الواردة باملادة ( )27و ( )52من تلك االجراءات يتم قيد اسهم الزيادة طبقا ً لإلجراءات
التالية:
أ	.تلتزم الشركة بإخطار البورصة بقرار اجلهة اإلدارية املعتمد باإلندماج فورا ً وبحد اقصى قبل بداية جلسة
تداول اليوم التالى.
ب	.نشر افصاح على شاشات التداول بعد اخطار البورصة مبحضر اجلمعية العامه غير العادية موثق من
اجلهة االدارية باالندماج وبانه سوف يتم ايقاف التداول على اسهم الشركة املندمجة فور ورود قرار اجلهة
اإلدارية املرخص باإلندماج وحلني اإلنتهاء من إجراءات شطب قيد أسهمها نتيجة اإلندماج.
ج	.تلتزم الشركة الدامجة بنشر إعالن فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتى اإلنتشار إحداهما على
األقل باللغة العربية ويتضمن اإلعالن نسبة توزيع أسهم زيادة رأس املال الناجتة عن عملية اإلندماج
وتاريخ بداية التعامل على اسهم الشركة بعد قيد زيادة راس املال نتيجة االندماج بالتنسيق مع اإلدارة
اخملتصة بالبورصة وشركة مصر للمقاصة قبل العرض على اللجنة.
د	.يتم شطب أسهم الشركة املندمجة فى احلالتني اآلتيتني :
-

إذا كانت الشركة املندمجة مقيدة بالبورصة وانقضت شخصيتها االعتبارية بعد الدمج يتم
شطبها اجباريا وفقا لإلجراءات املتبعة.

-

أن كانت الشركة الدامجة واملندمجة مقيدتني بالبورصة يتم عرض قيد أسهم زيادة رأس مال
الشركة الدامجة وشطب قيد أسهم الشركة املندمجة التى انقضت شخصيتها االعتبارية
بعد الدمج معا ً على جلنة القيد فور اإلنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية.

هـ	.تقوم ادارة القيد باخطار ادارة عمليات السوق مبذكرة بكافة تفاصيل هذا املوضوع مع اخطار االدارات
املعنية بقرار جلنة القيد العمال شئونها مع تعديل قاعدة البيانات بإضافة اسهم الزيادة نتيجة االندماج
مع مراعاة ان:
تقوم جلنة العمليات بتحديد سعر الفتح السهم الشركة الدامجة وتقرير حتريك احلدود السعرية من عدمه
فى ضوء تقرير التقييم الصادر من اجلهة االدارية بتقييم صافى اصول وخصوم الشركتني الدامجة واملندمجة
و تقريراملستشار املالى املستقل وشهادة مراقب احلسابات.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )32ضوابط قيد زيادة رأس املال املصدر زيادة مجانية متويال ً من االحتياطيات او /و
االرباح املرحلة *:
مع عدم االخالل باالجراءات الواردة باملادة ( )27من تلك االجراءات يتم قيد اسهم الزيادة اجملانية طبقا ً لالجراءات
التالية:
أ	.فيما عدا اسهم الزيادة اخملصصة لنظام االثابة والتحفييز متويال من االرباح املرحلة واالحتياطيات  ،تلتزم
الشركة املقيدة بنشر إعالن فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتى اإلنتشار إحداهما على األقل
باللغة العربية ويتضمن اإلعالن نسبة توزيع أسهم زيادة رأس املال اجملانية وتاريخ نهاية احلق فى أسهم
الزيادة ملساهمى الشركة وذلك قبل خمسة عشر يوم على االقل من تاريخ التوزيع بالتنسيق مع اإلدارة
اخملتصة بالبورصة وشركة مصر للمقاصة قبل العرض على اللجنة ويلتزم املمثل القانونى للشركة
بتقدمي نسخه من الصحف املنشور بها هذا االعالن ضمن مستندات القيد كشرط للعرض على جلنة
القيد  ،او تقدمي نسخه االعالن لنشرها على شاشات التداول واملوقع االلكترونى للبورصة بالنسبة
للشركات الصغيرة واملتوسطة.
ب	.تقوم االدارة اخملتصة بعرض مذكرة على جلنة القيد الستصدار موافقتها على قيد اسهم الزيادة.
ج	.اخطار االدارات املعنية بقرار جلنة القيد العمال شئونها مع حتريك احلدود السعرية على اسهم الشركة
فى اول يوم للسهم غير محمل باحلق بتطبيق املعادلة التالية :
سعر السهم غير محمل باحلق =
اخر سعر اقفال فى اخر يوم تداول للسهم محمل باحلق × عدد االسهم املقيدة قبل الزيادة اجملانية
اجمالى عدد االسهم بعد الزيادة

مادة ( )33ضوابط قيد تخفيض رأس املال املقيد برد جزء من القيمة االسمية:
مع عدم االخالل باالجراءات الواردة باملادة ( )27من تلك االجراءات يتم تعديل قيد اسهم الشركة بتخفيض
رأس املال املقيد برد جزء من القيمة االسمية طبقا ً لالجراءات التالية:
أ	.تقوم الشركة بإخطار البورصة مبحضر اجلمعية العامة غير العادية املتضمن قرار التخفيض فورا ً وقبل
بداية جلسة تداول اليوم التالى على األكثر.
ب	.تقوم ادارة القيد مبطابقة تقرير االفصاح السابق موافقة البورصة عليه بقرارات اجلمعية العامة غير
العادية املعتمد من اجلهة اإلدارية اخملتصة.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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ج	.تلتزم الشركة بنشر إعالن فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتى االنتشار إحداهما على األقل
باللغة العربية مبينا به قيمة وتاريخ اإلسترداد وتاريخ نهاية احلق بالتنسيق مع اإلدارة اخملتصة بالبورصة
وشركة مصر للمقاصة قبل العرض على اللجنة.
د	.تقوم اإلدارة اخملتصة بالبورصة بعد إستيفاء الشركة جلميع املستندات بعرض املوقف على جلنة القيد
إلتخاذ القرار املناسب بشأنها
هـ	.يتم اخطار االدارات املعنية بقرار جلنة القيد العمال شئونها مع حتريك احلدود السعرية على اسهم
الشركة طبقا للمعادلة التالية:
سعر السهم غير محمل باحلق فى اجلزء النقدى اخملفض من القيمة السوقية =
اخر سعر اقفال فى اخر جلسة تداول للسهم بقيمته االسمية قبل التخفيض – نصيب السهم
الواحد من اجلزء النقدى املرتد من القيمة االسمية

مادة ( )34ضوابط قيد تخفيض رأس املال املقيد باسهم خزينة:
مع عدم االخالل باالجراءات الواردة باملادة ( )28من تلك االجراءات يتم تعديل قيد اسهم الشركة بتخفيض
رأس املال املقيد باعدام اسهم اخلزينة طبقا ً لالجراءات التالية:
أ .تقوم الشركة بإخطار البورصة مبحضر اجلمعية العامة غير العادية املتضمن قرار التخفيض فورا ً وقبل
بداية جلسة تداول اليوم التالى على األكثر.
ب	.تقوم اإلدارة اخملتصة مبطابقة تقرير االفصاح السابق موافقة البورصة عليه بقرارات اجلمعية العامة غير
العادية املعتمد من اجلهة اإلدارية اخملتصة.
ج	.تقوم اإلدارة اخملتصة بالبورصة بعد إستيفاء الشركة جلميع املستندات بعرض املوقف على جلنة القيد
إلتخاذ القرار املناسب بشأنها
د .يتم اخطار االدارات املعنية بقرار جلنة القيد العمال شئونها
ال يتم حتريك احلدود السعرية على اسهم الشركات التى تقوم بتخفيض راس مالها باعدام اسهم اخلزينة.

مادة ( )35ضوابط قيد التعديالت الناجتة عن اعادة هيكلة الشركات املقيدة بالتقسيم* :
مع عدم االخالل بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ( )124لسنة  2010وتعديالته واالجراءات الواردة
باملادة ( )27و( )52من تلك االجراءات يتم قيد اسهم الشركات الناجتة عن اعادة الهيكلة بالتقسيم طبقا ً
لالجراءات التالية:
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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أ	.حتصل الشركة على قائمة باملستندات والنماذج املطلوبة املرفقة بهذه االجراءات من ادارة القيد بعد
سداد مقابل املطبوعات.
ب	.تتقدم الشركة بطلب لتعديل رأس املال املصدر وقيد اسهم الشركات الناجتة عن التقسيم والتى يتوافر
بها شروط القيد على النماذج املعدة لذلك مرفق به املستندات املطلوبة لالدارة اخملتصة بالبورصة .
ج	.تقوم الشركة بسداد مقابل خدمة الفحص والدراسة وتقدمي اخلدمات الفنية ( علما بأنها غير قابلة
لالسترداد) ورسوم القيد.
د	.تقوم الشركة بتقدمي خطة التقسيم واعادة الهيكلة مرفقا ً بها طلب وقف التداول على اسهمها
اختياريا ً حلني االنتهاء من قيد التعديالت على أسهم الشركات الناجتة عن اعادة الهيكلة بالتقسيم
الدارة القيد بالبورصة.
هـ	.تقوم ادارة القيد بعرض موضوع تعديل و قيد اسهم الشركات الناجتة عن التقسيم على جلنة القيد ،
وفور صدور قرار اللجنة باملوافقة.
و	.تقوم ادارة القيد باخطار ادارة عمليات السوق مبذكرة بكافة تفاصيل هذا املوضوع.
ز	.تقوم جلنة العمليات بتحديد السعر املرجعى وتاريخ بدء التداول على اسهم الشركات الناجتة عن
التقسيم.
ح .يلزم نشر تقرير اإلفصاح املشار اليه باملادة  138من الالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة  1981املعد على
النموذج املرفق بهذه االجراءات وعلى ان ينشر فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتى االنتشار وذلك
جلميع الشركات الناجتة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول ألوراقها بعد قيدها.

مادة ( )36ضوابط قيد تعديل القيمة االسمية* :
أ .يحصل املمثل القانونى للشركة على قائمه باملستندات والنماذج املطلوبة املرفقة بهذه االجراءات من
اإلدارة اخملتصة بالبورصة بعد سداد مقابل املطبوعات.
ب	.يتقدم املمثل القانونى للشركة بطلب تعديل القيمة االسمية وفقا للنموذج املرفق بهذه االجراءات
مرفقا به جميع املستندات املطلوبة إلى اإلدارة اخملتصة بالبورصة.
ج	.يقوم املمثل القانونى للشركة بسداد مقابل خدمة الفحص والدراسة وتقدمي اخلدمات الفنية (علما ً
بأنها غير قابلة لالسترداد).
د	.يلتزم املمثل القانونى للشركة بالتنسيق مع اإلدارة اخملتصة وشركة مصر للمقاصة بنشر إعالن فى
صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتى االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية بتاريخ تنفيذ
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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التعديل للقيمة االسمية القيد  ،او تقدمي نسخه االعالن لنشرها على شاشات التداول واملوقع
االلكترونى للبورصة بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة.
هـ	.تقوم ادارة القيد بالبورصة بعد إستيفاء الشركة جلميع املستندات بعرض موقف الشركة على جلنة
القيد وذلك إلتخاذ القرار املناسب بشأنها
و	.يتم اخطار املمثل القانونى للشركة بقرار جلنة القيد.
ز	.ويتم حتديد سعر الفتح بعد تعديل القيمة االسمية وفقا للضوابط التى تضعها ادارة البورصة.

مادة ( )37ضوابط تعديل قيد اسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة وفقا للمادة ( )7من
قواعد القيد :
يجوز للشركة الصغيرة واملتوسطة الراغبة فى تعديل قيد اسهمها وفقا للمادة ( )7من قواعد القيد التقدم
للبورصة بطلب لتعديل قيد اسهمها فى حالة استيفائها لكافة شروط القيد املشار اليها باملادة ( )7من
قواعد القيد  ،والتزامها بتحديث مرفقات طلب القيد املنصوص عليها باملادة ( )18من قواعد القيد ،مع
ضرورة ان تكون قد سددت كافة مستحقات البورصة عن قيدها كشركة صغيرة ومتوسطة  ،على ان تعامل
كشركة جديدة فيما يتعلق مبستحقات البورصة اخلاصه برسوم القيد ومقابل اخلدمات.

مادة ( )38ضوابط السير فى اجراءات زيادة راس مال الشركة الصغيرة واملتوسطة حال
جتاوزها احلد االقصى لراس املال :
ال يجوز للشركة الصغيرة واملتوسطة السير فى اجراءات زيادة راس مالها املصدر مبا يجاوز احلد االقصى املشار
اليه باملادة ( )4من هذه القواعد.
تلتزم الشركة املشار اليها بالققرة السابقة قبل السير فى اجراءات زيادة راس مالها بااللتزام بالشطب
االختيارى السهمها املشار اليها فى املادة ( )55من قواعد القيد واملادة ( )74من هذه االجراءات.
وفى حالة استيفاء الشركة الصغيرة واملتوسطة لكافة شروط القيد املشار اليها باملادة ( )7من قواعد القيد
 ،يجوز لها التقدم للبورصة قبل السير فى اجراءات الزيادة بطلب لتعديل قيد اسهمها وفقا للمادة ( )7من
قواعد القيد  ،مع حتديث مرفقات طلب القيد املنصوص عليها باملادة ( )18من قواعد القيد ،مع ضرورة ان تكون
قد سددت كافة مستحقات البورصة عن قيدها كشركة صغيرة ومتوسطة  ،على ان تعامل كشركة جديدة
فيما يتعلق مبستحقات البورصة فيما يتعلق برسوم القيد ومقابل اخلدمات.
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اإلجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار
قيد وشطب األوراق املالية بالبورصة املصرية

مادة ( )39ضوابط عامة لإلفصاح :
 تسرى متطلبات اإلفصاح على جميع اجلهات والشركات املقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة. مع عدم اإلخالل مبتطلبات اإلفصاح الواردة بالقانون رقم ( )95لسنة  1992والئحته التنفيذية وعلىاالخص حكم املواد  319و 320و  322و  323يحظر على الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية اإلدالء
بأي بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها املالي وبصفة خاصة إلى احملللني املاليني أو
املؤسسات املالية أو أي أطراف أخري قبل أن يتم اإلفصاح عنها للجمهور وفقا ملا ورد باملادة  28من قواعد
القيد.
 على الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة باالفصاحات أو البيانات واملعلومات اجلوهريةقبل نشرها أو اإلعالن عنها.
 تتولى البورصة نشر اإلفصاحات التي ترد إليها من الهيئة و البيانات واملعلومات التي يجب على الشركاتواجلهات املقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة بها وفقا ً ألحكام هذه القواعد والواردة الدارة االفصاح
عن طريق التسليم باليد او الفاكس او البريد االلكترونى او اية وسائل اخرى حتددها ادارة البورصة ،و يتم
النشر وفقا لإلجراءات املعمول بها بالبورصة وعلى مسئولية اجلهة املرسلة.
 فى جميع األحوال تلتزم الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية بسرعة االستجابة الستفسارات البورصة. يحظر على الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية القيام باإلفصاح املبالغ فيه او نشر بيانات أومعلومات ال تتفق وحقيقة أوضاعها ،وفي جميع األحوال يجب أن يكون ما تنشره الشركة كامال وكافيا
ومدعما مبستندات توافي بها اإلدارة اخملتصة بالبورصة عند طلبها.
 يجب على الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية اإلفصاح في صورة بيان رسمي صادر من الشركةمكتوب باللغة العربية ومختوم بخامت الشركة وموقع عليها من املمثل القانوني للشركة أو مسئول
عالقات املستثمرين.

مادة ( )40الشروط والضوابط الواجب توافرها فى مدير عالقات املستثمرين:
يشترط في مسئول العالقات مع املستثمرين الذي تعينه الشركات املقيدة ما يلي :
أ .ان يصدر قرار من مجلس ادارة الشركة املقيدة بتعيينه  ،وان يقدم محضر مجلس االدارة املتضمن هذا
القرار الى ادارة االفصاح بالبورصة بعد التصديق عليه من اجلهة االدارية اخملتصة.
ب .ان يكون مديرا تنفيذيا ومن الذين لهم حق االطالع على املعلومات واملستندات بالشركة
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ج .أن يكون قد عمل في مجال ذو صلة ملدة ال تقل عن  3سنوات او اجتاز الدورات التدريبية التي تعدها او
تعتمدها ادارة البورصة ملسئولي العالقات مع املستثمرين.
د .عدم وجود تضارب اية مصالح له او من يعاونه  -ان وجد  -مع عمله فى عالقات املستثمرين ،و انه ال
يشغل اي وظائف او ميارس اعماال داخل الشركة او خارجها من شانها ان تتعارض مع مهام و ظيفته او
مع قواعد القيد او القوانني املنظمة لذلك.

مادة ( )41ضوابط اختصاصات مدير عالقات املستثمرين :
تتمثل اهم اختصاصات مسئول عالقات املستثمرين فيما يلى :
 يكون مسئوال عن االتصال بالبورصة والرد على االستفسارات من املساهمني واملستثمرين كما يقومبتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة املعلومات والبيانات التي حتددها البورصة.
 وضع خطة عمل إلدارته تتضمن سياسة اإلفصاح اخلاصة بالشركة واإللتزام بكافة القوانني واللوائحوالقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات اإلفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
 يكون على علم بإجتاه اإلدارة العليا واخلطط اإلستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة اجلوهرية واإللتزامباحلفاظ على سرية املعلومات اجلوهرية والداخلية التي ال تكون في حكم املعرفة العامة.
 اإلفصاح للمحليني املاليني ،املستثمرين احلاليني واحملتملني ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركةمن خالل اإلجتماعات واملؤمترات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
 نقل حالة السوق إلي اإلدارة العليا واملساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات املستثمرينواإلعالم واحملليني املاليني والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

مادة ( )42إفصاح اجلهات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة *:
تلتزم الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد مبا يلي :
 على الشركة إخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديالت تطرأ على االفصاحاتاملرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر به أو في البيانات الواردة بتقرير اإلفصاح
بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة االكتتاب العام.
 على الشركة إخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديالت تطرأ على البياناتاملرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس اإلدارة السنوي حسب األحوال أو أية إجراءات تتخذها
اجلهات اإلدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها املالي وعلى األخص:
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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أ .بيانات تقرير اإلفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الطرح او نشرة االكتتاب العام
ب .أية تعديالت في النظام األساسي.
ج .تغيير مراقب حسابات الشركة خالل الفترة املالية.
د .أي تغيير في رئاسة مجلس اإلدارة أو أعضاء أو مدة اجمللس أو املديرين الرئيسيني.
هـ .تغيير عنوان الشركة املسجل أو أرقام التليفونات اخلاصة بها.
و .هيكل رأس املال موضحا به املساهمات التي تعادل أو تزيد عن  %5من رأس املال.
ز .بيان مبساهمات الشركة التي تعادل أو تزيد عن  %10فى رؤوس أموال شركات أخرى مستثمر بها.

مادة ( )43ضوابط اإلفصاح الدوري عن تشكيل مجلس االدارة وهيكل املساهمني*:
تلتزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية مبوافاة البورصة ببيان هيكل املساهمني وعددهم
وهيكل مجلس اإلدارة وموقف أسهم اخلزينة والتغيرات التي طرأت عليهما بصورة ربع سنوية على النموذج
املعتمد من الهيئة وذلك خالل  10أيام عمل من نهاية كل فترة كما يلى :
 في  12/31من كل عام على أن يقدم خالل العشرة أيام عمل األولي من شهر يناير. في  3/31من كل عام على أن يقدم خالل العشرة أيام عمل األولي من شهر إبريل في  6/30من كل عام على أن يقدم خالل العشرة أيام عمل األولي من شهر يوليو. في  9/30من كل عام على أن يقدم خالل العشرة أيام عمل األولي من شهر أكتوبر.فور طلبها من البورصة أو فور حدوث أي تغيير جوهري.
ويلتزم املمثل القانونى للشركة املقيدة فى حالة انتهاء املدة القانونية جمللس إدارة الشركة باالفصاح للبورصة
عن إجراءات الدعوة لعقد اجلمعية العامة العادية إلعادة انتخاب مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما على
االكثر من تاريخ انتهاء هذه املدة.

مادة ( )44اإلفصاح عن قرارات مجلس اإلدارة :
تلتزم الشركة املقيد لها أوراق مالية بالبورصة مبا يلى :
 موافاة الهيئة وادارة االفصاح بالبورصة مبلخص قرارات اجتماع مجلس االدارة للشركة التى تتضمنمعلومات جوهرية فورا ً وبحد اقصى أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع  ،وفى حالة انتهاء مجلس
اإلدارة من املوافقة على القوائم املالية السنوية أو الربع سنوية ( الدورية) متهيدا ً إلحالتها ملراقب
احلسابات ليصدر بشأنها تقريره ،يجب على الشركة إرفاق بيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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نتائج أعمالها مقارنة بالفترة املقابلة وفقا ً للنموذج املعد لذلك من البورصة مع ملخص قرارات اجتماع
مجلس االدارة.
 التقدم بكافة املستندات الالزمة للتصديق لدى اجلهة اإلدارية اخملتصة على محاضر اجتماعاتها خاللخمس أيام عمل على األكثر من تاريخ االجتماع.
 موافاة الهيئة العامه للرقابة املالية واالدارة اخملتصة بالبورصة بأية إجراءات تالية تتخذها لدى اجلهاتاالدارية اخملتصة لتنفيذ قرارات السلطة اخملتصة بها.
 موافاة ادارة االفصاح بالبورصة باحملاضر املصدق عليها وذلك بحد أقصى يومى عمل من تاريخ التصديقعليها وذلك للحفظ مبلف الشركة لدى البورصة مع قيام الشركة بإرسال تعهد تقر من خالله أن
ملخص قرارات مجلس االدارة السابق إرساله يحتوي على كافة األحداث اجلوهرية التي يجب اإلفصاح
عنها وفقا ً ألحكام قانون سوق املال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا ً لهما.
 اإلفصاح الدارة االفصاح بالبورصة عن أية تعديالت جوهرية في البيانات أواملعلومات السابق االفصاح عنهافي ملخص قرارات مجلس اإلدارة الذى مت االفصاح عنه.
 إذا رأت الشركة تعذر إرسال محضر مجلس اإلدارة املوثق الحتوائه على بيانات سرية تخل مببدأ املنافسة،يجوز لها بدال ً من إرسال احملضر أن تقدم للبورصة ملخص للقرارات التى مت التصديق عليها مرفق بها
إقرار من املمثل القانونى او مسئول عالقات املستثمرين للشركة بأن امللخص يتضمن كافة املعلومات
اجلوهرية التى يجب اإلفصاح عنها وفقا ً ألحكام قانون سوق املال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات
الصادرة تنفيذا ً لهما.

مادة ( )45اإلفصاح عن قرارات ومحاضر اجلمعية العامة :
تلتزم الشركة املقيد لها أوراق مالية بالبورصة مبا يلى :
 ال يجوز انعقاد اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغير العادية أثناء جلسة التداول. موافاة الهيئة والبورصة مبلخص قرارات اجتماع اجلمعية العامة العادية وغير العادية للشركة فورا ً و قبلأول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع.
 موافاة البورصة مبحاضر اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغير العادية غير املوثقة واملعتمدة من رئيسمجلس ادارة الشركة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ إنعقاد اجلمعية العامة.
 موافاة البورصة مبحاضر اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغير العادية املصدق عليها من اجلهة اإلداريةاخملتصة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
 -موافاة الهيئة والبورصة بأية إجراءات تتخذها اجلهات اإلدارية اخملتصة جتاه الشركة.
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 ويجوز لإلدارة اخملتصة بالبورصة بناء علي اسباب تقدرها او بناء علي طلب مسبب من ادارة الشركة املقيدةعدم نشر احملاضر الواردة للبورصة واملشار اليها بهذه املادة و االكتفاء مبا تضمنه ملخص القرارات السابق
نشرة لها*.

مادة ( )46اإلعالن عن قرار التوزيعات *:
تلتزم الشركة املقيد لها أوراق مالية بالبورصة مبا يلى :
أ .إخطار البورصة بقرار اجلمعية العامة بشأن التوزيعات النقدية أو العينية (االسهم اجملانية) أو كليهما
بعد انتهاء انعقاد اجلمعية العامة فورا ً وقبل أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع ،على أن يتضمن
اإلخطار مقدار التوزيع.
ب .إخطار البورصة بتاريخ التوزيعات قبل خمسة عشر يوما من التاريخ احملدد للتوزيع على أن يتضمن اإلخطار
ما يلي-:
 تاريخ قرار اجلمعية العامة بالتوزيع. تاريخ التوزيع ( االستحقاق ). تاريخ نهاية احلق في التوزيع. رقم الكوبون. قيمة الكوبون النقدي. جهة الصرف.ج .اإلعالن عن التوزيعات (توزيع الكوبون النقدي أو السهم اجملاني أو كليهما) في جريدتني يوميتني صباحيتني
واسعتي االنتشار على تكون أحدهما على األقل باللغة العربية بعد تسليمه إلي إدارة األفصاح ونشره
على شاشات التداول.
د .تقوم إدارة اإلفصاح بالبورصة بنشر إعالن بيانات الكوبون النقدي على شاشات التداول بالبورصة.
هـ .بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة  ،يتم اإلعالن عن التوزيعات (توزيع الكوبون النقدي أو السهم
اجملاني أو كليهما ) على شاشات التداول بالبورصة وكذلك على موقعها االلكترونى ملدة ال تقل عن ثالثة
أيام عمل وتقوم إدارة اإلفصاح بالبورصة بنشر بيانات الكوبون النقدي على شاشات التداول بالبورصة.
مع مراعاة احكام املادة  197من الالئحة التنفيذية لقانون  159لسنة  1981تلتزم الشركة بصرف التوزيعات
النقدية خالل شهر على االكثر من تاريخ صدور قرار اجلمعية العامة العادية ,ما لم تقرر اجلمعية ميعاد اخر،
على ان تقوم الشركة باإلفصاح للبورصة فى احلالتني عن ميعاد استحقاق وصرف التوزيعات النقدية وذلك
قبل خمسة عشر يوم من التاريخ احملدد للتوزيع.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )47إجراءات اإلفصاح اخلاصة بالسندات وصكوك التمويل:
تلتزم الشركة بإخطار اإلدارة اخملتصة بالبورصة مبا يلي:
أ .شهادة حديثة سنويا بالتصنيف االئتمانى خالل  90يوم من نهاية السنة املالية جتدد سنويا.
ب .بيان تفصيلي بتواريخ سداد الكوبونات للسندات أو صكوك التمويل ذات العائد املتغير على النموذج
املرفق بهذه االجراءات.
ج .بيان تفصيلي بفائدة الفترة وذلك خالل إسبوع على األكثر من بداية الفترة احملسوب عنها تلك الفائدة
د .بيان تفصيلي بتواريخ سداد الكوبونات للسندات ذات العائد الثابت على النموذج املرفق بهذه االجراءات.
هـ .بيان بتاريخ إستحقاق كل كوبون قبل  15يوم على األقل من ذلك التاريخ وتلتزم بنشر بيانات الكوبون في
صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية.
كما يلتزم املمثل القانونى للشركة باالفصاح الفورى للهيئة واإلدارة اخملتصة بالبورصة عن ما يلى :
أ .القرارات اجلوهرية التى تصدر عن جماعة حملة السندات او صكوك التمويل او اية تعديالت فى بيانات
نشرة االكتتاب العام أو مذكرة املعلومات تتم بعد القيد .فورا ً وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم
التالي.
ب .األحداث اجلوهرية ،وبتقدمي شهادة تصنيف ائتماني جديدة خالل  15يوما من تاريخ اإلفصاح. .

مادة ( )48إجراءات اإلفصاح اخلاصة بوثائق صناديق االستثمار املغلقة :
مع عدم االخالل بااللتزامات املنصوص عليها باملادة ( )13من قواعد القيد يلتزم مدير الصندوق وشركة خدمات
االدارة باإلفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن األحداث اجلوهرية او اية تعديالت فى بيانات نشرة االكتتاب العام
أو مذكرة املعلومات تتم بعد القيد.

مادة ( )49إجراءات اإلفصاح اخلاصة بوثائق صناديق املؤشرات املتداولة :
تلتزم شركة خدمات االدارة للجهة املصدرة بإخطار االدارة اخملتصة بالبورصة ببيان يومى قبل بداية
جلسة تداول اليوم التالى مبا يلى :
أ .صافى قيمة الوثيقة .Net Asset Value
ب .بعدد الشهادات القائمة وأي تغيير فيها ونسبته وأى استردادات او بيع للوثائق.
ج .أى خطوات تتخذ بصفة مؤقتة اليقاف استرداد أو بيع الوثائق.
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وكذلك تلتزم شركة خدمات االدارة للجهة املصدرة بإخطار االدارة اخملتصة بالبورصة مبا يلى :
أ .بصفة دورية عن أى تغيرات فى املعلومات اخلاصة بالوثائق.
ب .بصفة دورية عن موعد وقيمة الكوبونات املوزعة قبل  15يوما ً على األقل من تاريخ التوزيع.
كما تلتزم شركة خدمات االدارة باإلفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن األحداث اجلوهرية او اية تعديالت فى
بيانات نشرة االكتتاب العام أو مذكرة املعلومات تتم بعد القيد.

مادة ( )50ضوابط االفصاح عن مواعيد االحداث اجلوهرية*:
تلتزم كل شركة مقيدة باإلفصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة
فور اخطارها و علي االخص :
أ .االفصاح عن مواعيد عقد و جدول اعمال اجلمعية العمومية للشركة مبجرد نشر االعالن بالصحف.
ب .مواعيد عقد جلسات النطق باحلكم احملدده للقضايا التي متثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا
اصيال فيها و كان موضوع الدعوي يتعلق بنشاطها او ميثل مبلغ الدعوي  %5او اكثر من قيمة اصول
الشركة.
ج .مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة
يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سالمة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة.
د .مواعيد اي توقف مخطط له مسبقا أليا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة.
هـ .مواعيد فتح باب الترشيح لعضوية مجالس ادارات الشركات املقيدة.
و تلتزم الشركة باإلفصاح لكافة املتعاملني عن تطورات هذه االحداث و اثارها املتوقعة و االجراءات التي
اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة و النشر علي املوقع االليكتروني اخلاص بها.

مادة ( )51اإلفصاح عن معلومات جوهرية :
 تلتزم الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بإخطار البورصة فورا ً عندمواجهة أحداث يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند (ب) من املادة  319من
الالئحه التنفيذية لقانون سوق راس املال رقم  95لسنة  1992لنشرها على شاشات التداول وعلى املوقع
االلكتروني للبورصة .ويقصد باألحداث اجلوهرية تلك األحداث التي يكون لها تأثير ملموس على سعر
الورقة املالية املطروحة أو القابلة للتداول  ،أو تأثير على القرارات االستثمارية للمتعاملني عليها  ،أو
تأثير على اجتاهات التعامل في السوق.وتصبح املعلومة اجلوهرية معلنة ،عندما يتم إتاحتها جلمهور
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املتعاملني في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا ً للقواعد واإلجراءات احلاكمة واملنظمة لإلفصاح بالبورصة.
على أن يتم اإلفصاح في موعد يسمح للبورصة بنشر هذه األحداث فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية
لوقت وقوع تلك األحداث .فإذا وقعت األحداث اجلوهرية الطارئة في أوقات العطالت الرسمية يجب على
الشركة إخطار البورصة فور استئناف العمل فورا ً وقبل بداية اول جلسة تداول تالية .ويحظر علي
الشركة نشر تلك األحداث اجلوهرية أو بيان صحفي خاص بها سواء ملساهميها احلاليني أو املتعاملني في
السوق إال بعد التنسيق مع إدارة األفصاح بالبورصة بشأن نشر اإلعالن على شاشات التداول بالبورصة.
 تعتبر من األحداث اجلوهرية على األخص ما يلي :أ .أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
ب .أي قرار يترتب علية استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها
ج .أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس املال يتجاوز  %5من حقوق املساهمني من واقع اخر
قوائم مالية دورية أو األوضاع املالية للشركة وكذا أي قيود تفرض على حجم االقتراض املتاح للشركة.
د .أي تعاقدات بقيمة تزيد عن  %5من إيرادات أخر سنة مالية
هـ .التوزيعات النقدية أو توزيعات األسهم اجملانية أو كليهما.
و.

القرارات املتعلقة بتعديل القيمة اإلسمية ألسهم الشركة

ز .أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيني لشراء حصة من أسهم الشركة.
ح .إقامة دعاوى قضائية ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد املديرين بها
أو أي أحكام تصدر بشأنها فيما يخص نشاط الشركة.
ط .صدور أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك األحكام التي تؤثر في مركزها املالي
أو في حقوق حملة أوراقها املالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار االستثماري
للمتعاملني.
ي .صدور أية قرارات من اجلهات االدارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء
لهذه القرارات.
ك .أي تعامالت جتارية مع أطراف ذات العالقة.
ل .فى جميع االحوال تلتزم الشركات واجلهات بعدم اإلعالن عن األحداث اجلوهرية أثناء ساعات التداول
ما لم تكن املعلومات واجبة النشر الفوري وفي تلك احلالة يتم دراسة مدى أهمية إيقاف التعامل
على الورقة املالية ملدة يحددها رئيس البورصة.
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مادة ( )52ضوابط نشر تقرير اإلفصاح بغرض السير فى اجراءات زيادة او تخفيض راس املال
املصدر او راس املال املرخص به او غرض الشركة *:
 يلتزم املمثل القانوني للشركة بالتقدم للبورصة بتقرير إفصاح وفقا للنموذج املعد لذلك واملرفق بهذهاإلجراءات خالل يومني عمل على االكثر من نشر ملخص قرارات مجلس االدارة على شاشات التداول
وقبل بداية جلسة التداول وعلى ان يرفق به محضر مجلس إدارة الشركة او مستخرج معتمد من امني
السر واملمثل القانونى واملتضمن قرار اعتماد تقرير االفصاح وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة بالسير
فى اجراءات التعديل و دعوة السلطة اخملتصة للنظر فى التعديل فور نشر تقرير االفصاح على شاشات
التداول وعلى ان يرفق به املستندات املؤيدة ملا به من بيانات وعلى االخص دراسة جدوى لهذا التعديل
ومرفق بها تقرير حتقق من مراقب احلسابات وعلى ان يكون تقرير االفصاح موقعا من املمثل القانوني و
الراعي املعتمد بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة.
 تقوم ادارة القيد بالبورصة بإخطار ادارة االفصاح فور استالمها تقرير االفصاح ومرفقاته باعالن ينشر علىشاشات التداول مبا يفيد ذلك وانه جارى فحص تقرير االفصاح وعرضه على اول جلنة قيد قادمه.
 تقوم إدارة القيد بالبورصة بالتحقق من استيفاء هذا النموذج لكافة البيانات  ،وكذلك مطابقة بياناتالتقرير باملستندات املرفقة  ،وعرض هذا التقرير ومرفقاته على اول اجتماع للجنة القيد للنظر في
املوافقة على نشره او رفض النشر لعدم تطابق البيانات بالتقرير مع ما ورد باملستندات املؤيدة او لعدم
كفاية او سالمة وصحة املستندات املقدمه.
 تقوم ادارة االفصاح بنشر قرار جلنة القيد بعدم املوافقة على النشر او باملوافقة على النشر مرفقابها تقرير اإلفصاح ودراسة اجلدوى املؤيدة له على شاشات التداول بالبورصة وعلى املوقع االلكتروني
للبورصة فور صدور قرار اللجنة.
 وفى جميع االحوال يلتزم املمثل القانونى للشركة بعقد اجلمعية العامه غير العادية او مجلس االدارةبحسب االحوال للنظر فى التعديل خالل شهر من نشر تقرير االفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
 وفى حالة عدم التزام املمثل القانونى بدعوة اجلمعية خالل الفترة املشار اليها بالفقرة السابقة او انهاءاجراءات التعديل بعد صدور قرار مجلس ادارة الشركة او اجلمعية العامه ومضى ثالثة اشهر دون قيد
التعديل بالبورصة يعرض امر الشركة على جلنة القيد لتقرير ماتراه.
وال يجوز التراجع عن قرار مجلس ادارة الشركة او اجلمعية العامه بالتعديل بعد صدورهما اال بعد اخطار
البورصة وبناء على مبررات مقبوله قانونا.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )53ضوابط االفصاح عن اوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد اسهم الزيادة*:
تلتزم الشركة التي مت قيد أسهم زيادة رأسمالها املمولة نقدا أن توافى ادارة االفصاح بالبورصة بنموذج اوجه
استخدام الزيادة النقدية بصورة نصف سنوية ملدة عامني على األكثر علي النموذج املرفق بهذه االجراءات عن
تفاصيل استخدام متحصالت زيادة رأس املال و اإلجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك في ذات توقيتات اإلفصاح
عن القوائم املالية السنوية والنصف سنوية.
وتلتزم ادارة االفصاح بنشر هذا النموذج على شاشات التداول وعلى املوقع االلكترونى للبورصة فور وروده.

مادة ( )54ضوابط اعادة نشر تقرير االفصاح املعدل :
تلتزم الشركة املقيدة التى مت نشر تقرير افصاح لها للسير فى اجراءات تعديل راس مالها او غرضها  ،بتقدمي
تقرير افصاح معدل متضمنا مبررات التعديل للنشر على شاشات التداول وعلى املوقع االلكترونى للبورصة
فى ضوء التعديالت التى ادخلتها سلطة اتخاذ القرار وذلك خالل يومى عمل على االكثر من تاريخ انعقاد
السلطة اخملتصة.
وفى جميع االحوال تلتزم الشركة باال تكون التعديالت التى ادخلتها سلطة اتخاذ القرار مغايرة بصورة
جوهرية ملا مت االفصاح عنه فى تقرير االفصاح السابق نشره.

مادة ( )55التزام البورصة باالفصاح عن معدالت السيوله كمؤشر للسير فى جتزئة للقيمة
االسمية :
تقاس معدالت السيوله على مستوى السوق مبا يلى :
 - 1الوسيط ملعدل دوران االسهم حرة التداول على مستوى كل شركة فى السوق ،على ان يحسب معدل
دوران االسهم حرة التداول من خالل ناجت قسمة االسهم املتداوله بعد استبعاد املعامالت غير املعتادة الى
عدد االسهم حرة التداول عن الثالثة اشهر السابقة على مستوى كل شركة مقيدة.
 - 2سعر اإلغالق باجلنيه املصري للشركة التي يقل عنه  %25من عدد الشركات املقيدة في الشهر السابق.
 - 3تلتزم ادارة البورصة بحساب هذه املعدالت املشار اليها بالبند ( )1وباالفصاح عنها شهريا على املوقع
االلكترونى للبورصة بعد حتديثها.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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مادة ( )56ضوابط جتزئة االسهم بغرض توفيق االوضاع:
يحق جمللس إداره الشركات التي يقل عدد أسهمها عن احلد األدنى لعدد االسهم املقيده السير في إجراءات
دعوة اجلمعية العامة غير العادية للنظر في جتزئة القيمة االسمية للسهم وصوال القرب عدد من االسهم
يوفى متطلبات اخلمسة ماليني سهم دون حاجة للرجوع للهيئة أو البورصة  ،بشرط ان يتضمن ملخص قرار
مجلس إدارتها بدعوة اجلمعية العامة غير العادية ان مبرر التجزئة هو توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة.
ويلتزم املمثل القانونى للشركة بإخطار البورصة والهيئة فور الدعوة لعقد اجتماع مجلس ادارة للنظر فى
التجزئة بغرض توفيق اوضاع قيد اسهم الشركة مبا يتوافق مع احلد االدنى لعدد االسهم.

مادة ( )57ضوابط نشر تقرير اإلفصاح بغرض السير فى اجراءات جتزئة القيمة االسمية
للسهم للشركات التى تزيد معدالت السيولة فيها عن النسبة احملدده من البورصة*:
 - 1يلتزم املمثل القانوني للشركة بالتقدم الدارة القيد بالبورصة بتقرير إفصاح وفقا للنموذج املعد لذلك
واملرفق بهذه اإلجراءات وذلك خالل يومني عمل على االكثر من نشر ملخص قرارات مجلس االدارة على
شاشات التداول وقبل بداية جلسة التداول  ،وعلى ان يرفق به محضر مجلس إدارة الشركة املتضمن
اعتماد تقرير االفصاح وكذلك تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة اجلمعية العامه غير العادية
للنظر فى التعديل فور نشر تقرير االفصاح على شاشات التداول بالبورصة  -مع مراعاة حتديد معامل
جتزئة يؤدى الى سعر سوقى للسهم ال يقل عن سعر االغالق املشار اليها بالبند بالبند ( )2من املادة ()55
من هذه االجراءات واملعلن عنه من البورصة  -ومبراعاة ان يكون تقرير االفصاح موقعا من املمثل القانوني
و/او الراعي املعتمد بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة.
 - 2تقوم ادارة القيد بالبورصة بإخطار ادارة االفصاح فور استالمها تقرير االفصاح ومرفقاته باعالن ينشر على
شاشات التداول مبا يفيد ذلك وانه جارى فحص تقرير االفصاح وعرضه على اول جلنة قيد قادمه خالل
خمس ايام عمل علي االكثر.
 - 3تقوم إدارة القيد بالبورصة بالتحقق من استيفاء هذا النموذج لكافة البيانات  ،وكذلك مطابقة املستندات
املرفقة مبا ورد بالنموذج  ،وفحص اسباب ومبررات التجزئة فى ضوء معايير التجزئة املشار اليها فى
املادة ( )58من هذه االجراءات  ،وعرض هذا النموذج ومرفقاته على اول جلنة قيد قادمة للنظر في اصدار
توصياتها باملوافقة على نشره او رفض النشر فى حالة عدم توافر املعايير املشار اليها.
 - 4تقوم ادارة القيد بإخطار الهيئة بتوصيات جلنة القيد وفقا التفاقية تبادل املعلومات فإذا لم ترد الهيئة
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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خالل ثالثة ايام عمل  ،كان ذلك مبثابة عدم ممانعة من الهيئة على توصية البورصة ،
 - 5فى حالة رد الهيئة باملوافقة على توصية البورصة او مضى فترة الثالثة ايام عمل دون رد الهيئة  ،تقوم
ادارة االفصاح بالبورصة بنشر قرار جلنة القيد على شاشات التداول بالبورصة وعلى املوقع االلكتروني
للبورصة.
 - 6فى حالة عدم موافقة الهيئة على توصيات البورصة تلتزم االدارة اخملتصة بالبورصة بنشر قرار الهيئة فور
وروده.
وفى جميع االحوال يلتزم املمثل القانونى بانهاء اجراءات قيد التجزئة خالل شهر على االكثر من تاريخ صدور
قرار اجلمعية العامه بالتجزئة .وفى حالة عدم التزام املمثل القانونى بعقد اجلمعية وانهاء اجراءات التعديل
بعد صدور قرار اجلمعية العامه ومضى فترة الشهر دون قيد التجزئة بالبورصة يعرض امر الشركة على
جلنة القيد لتقرير ماتراه .وال يجوز التراجع عن قرار اجلمعية العامه بالتجزئة بعد صدوره اال بعد اخطار
البورصة وبناء على مبررات مقبوله قانونا.

مادة ( )58معايير التجزئة للشركات التى تزيد فيها معدالت السيوله عن النسبة احملدده
من البورصة:
تصدر جلنة القيد قرارها فى ضوء مبررات الشركة ومدى تأثير التجزئة على حقوق املساهمني واملتعاملني
واستقرار التداول وفقا للمعايير التالية:
 - 1ارتفاع القيمة السوقية للسهم عن سعر اإلغالق باجلنيه املصري للشركة التي يقل عنه  %25من عدد
الشركات املقيدة في الشهر السابق.
 - 2مبررات الشركة املشار اليها فى تقرير االفصاح ومحضر مجلس االدارة.
 - 3عدم وجود حتركات سعرية غير مبرره على سهم الشركة خالل فترة الشهر السابق على نشر ملخص
قرار مجلس ادارة الشركة باعتماد تقرير االفصاح بغرض السير فى التجزئة وتفويض رئيس مجلس االدارة
بالسير فى التجزئة بعد نشر تقرير االفصاح بغرض السير فى اجراءات التجزئة.

مادة ( )59ضوابط السير فى اجراءات جتزئة القيمة االسمية للسهم للشركات التى تقل
معدالت السيولة فيها عن النسبة احملدده من البورصة *:
 .1تلتزم الشركة الراغبة فى السير فى اجراءات التجزئة باالطالع على موقع البورصة االلكترونى او بالتقدم
للبورصة بطلب من املمثل القانونى الى ادارة القيد بالبورصة للحصول على بيان موضح به معدل دوران
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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االسهم حرة التداول للشركة مقارنا بالوسيط ملعدل دوران االسهم حرة التداول على مستوى السوق
وكذلك اخر سعر اقفال للشركة مقارنا بسعر اإلغالق باجلنيه املصري للشركة التي يقل عنه  %25من
عدد الشركات املقيدة في الشهر السابق على تقدمي الطلب.
 .2فاذا كانت معدالت الشركة اقل من املعدالت املشار اليها فى البند ( )1من املادة ( )55من هذه االجراءات
 ،يكون للشركة السير فى اجراءات جتزئة القيمة االسمية مباشرة مع مراعاة ان حتديد معامل التجزئة
الذى يحقق سعر سوقى للسهم ال يقل عن سعر االغالق املشار اليها بالبند بالبند ( )2من املادة ()55
من هذه االجراءات واملعلن عنه من البورصة  ،اما فى حالة اذا كانت معدالت الشركة اكبر من او تساوى
املعدالت املشار اليها فى البند ( )1من هذه املادة  ،فانه ال ميكنها السير فى التجزئة اال وفقا لإلجراءات
املشار اليها باملادة ( ) 56او ( )57و ( )58من هذه االجراءات.
 .3وفى جميع االحوال يلتزم املمثل القانونى بعقد اجلمعية العامه غير العادية للنظر فى التجزئة خالل 15
يوم على االكثر من نشر ملخص قرار مجلس االدارة بدعوة اجلمعية للنظر فى التجزئة وعلى ان يلتزم
بانهاء اجراءات قيد التجزئة خالل على االكثر مالم تعترض البورصة على ذلك.
وفى حالة عدم التزام املمثل القانونى بعقد اجلمعية خالل الفترة املشار اليها بالفقرة السابقة او انهاء
اجراءات التعديل بعد صدور قرار اجلمعية العامه ومضى فترة الشهر دون قيد التجزئة بالبورصة يعرض امر
الشركة على جلنة القيد لتقرير ماتراه.
وال يجوز التراجع عن قرار اجلمعية العامه بالتجزئة بعد صدوره اال بعد اخطار البورصة والهيئة وبناء على
مبررات مقبوله قانونا.

مادة ( )60احلد االقصى ملرات التجزئة:
فى جميع االحوال ال يجوز ان تقوم الشركة بتجزئة القيمة االسمية السهمها اال ملرة واحده خالل اثنى عشر
شهرا من تاريخ قيد اخر جتزئة بالبورصة.

مادة ( )61ضوابط االفصاح عن عزم مجلس ادارة الشركة املقيدة تطبيق نظام او اكثر
لإلثابة والتحفيز للعاملني واملديرين بالشركة املقيدة :
 - 1يلزم ان تقوم الشركة املقيدة بتعديل نظامها االساسى قبل التقدم للبورصة وذلك مبا يسمح للشركة
تطبيق نظم االثابة والتحفيز.
 - 2يلزم ان يعرض مقترح نظام االثابة والتحفييز بكافة تفاصيله على مجلس إدارة الشركة الستصدار قرار
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يتضمن اعتماد البيان املفصل باالفصاح عن نظام االثابة والتحفيز املزمع تطبيقه واملعد على النموذج
املرفق بهذه االجراءات وكذلك السير فى اجراءات الدعوة للجمعية العامه غير العادية للنظر فى اعتماد
نظام االثابة والتحفيز بعد نشره بالبورصة.
 - 3يقوم املمثل القانونى مبوافاة ادارة القيد بالبورصة مبحضر مجلس ادارة الشركة خالل يومني عمل على
االكثر من نشر ملخص قرارات مجلس االدارة على شاشات التداول وقبل بداية جلسة التداول واملتضمن
قرار مجلس ادارة الشركة باعتماد البيان املفصل بنظام االثابة والتحفيز املزمع تطبيقه والسير فى
اجراءات الدعوة للجمعية العامه غير العادية للنظر فى اعتماد نظام االثابة والتحفيز بعد نشر البورصة
البيان املفصل بنظام االثابة والتحفيز والذى يلزم ان يعد على النموذج املرفق بهذه االجراءات وان يكون
موقعا على هذا من البيان املمثل القانونى للشركة وان يرفق به كافة املستندات املؤيدة ملا به من
بيانات.
 - 4تقوم إدارة القيد بالبورصة بالتحقق بصورة مبدئية من استيفاء نظام االثابة للمتطلبات الواردة باملادة 151
مكرر أو  152مكرر من الالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة  1981ومطابقة ما ورد بالبيان باملستندات
املقدمه وعرضه على اول جلنة قيد قادمة للنظر في املوافقة على نشره من عدمه.
 - 5تقوم ادارة االفصاح بالبورصة بنشر قرار جلنة القيد بعدم املوافقة على النشر او باملوافقة املبدئية وحلني
االعتماد النهائى للهيئة مرفقا به بيان نظام االثابة والتحفيز والسير فى اجراءات دعوة اجلمعية العامه
غير العادية العتماد نظام االثابة والتحفيز على شاشات التداول بالبورصة وعلى املوقع االلكتروني
للبورصة فور صدور قرار اللجنة.
 - 6يلتزم مجلس ادارة الشركة املقيدة بعقد اجلمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى اعتماد نظام
اإلثابة والتحفيز وذلك بناء على اقتراح مجلس اإلدارة بحد اقصى شهر من تاريخ اعالن البورصة عن قرار
جلنة القيد باملوافقة على نشر بيان نظام االثابة والتحفيز والسير فى اجراءات الدعوة للجمعية العامه،
ويلزم مراعاة ما يلي:
 االلتزام بعرض مشروع النظام ومشروع عقد االثابة والتحفييز على اجلمعية لالعتماد وفقا للبيانعن النظام والسابق نشره على شاشات التداول بالبورصة.
 أن يكون قرار اجلمعية بتطبيق النظام مستهدفا ً صالح املساهمني في املقام األول. انه يتضمن القرار ان سلطة إلغاء أو تعديل النظام هى اجلمعية وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق املستفيدين. أن يتضمن القرار اعتماد اقتراح مجلس إدارة الشركة املتضمن كل التفاصيل كلما أمكن وتفويضصريح جمللس اإلدارة لصياغة النظام وادخال اية تعديالت عليه حسب طلب الهيئة وكذلك انه
املفوض باعتماد هذا النظام من الهيئة.
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 - 7يلتزم املمثل القانونى للشركة او املفوض فى قرار اجلمعية بالتقدم للهيئة مبحضر اجلمعية العامه غير
العادية املصدق عليها واملتضمن اعتماد نظام االثابة والتحفيز خالل اسبوع من اعتماد اجلهة االدارية
للمحضر مرفقا به كافة املستندات التى تطلبها الهيئة وذلك لالعتماد فى صورته النهائية  ،ويكون
للهيئة ،خالل شهر واحد من تاريخ تسليم كامل األوراق إليها ،إبداء ما تراه من مالحظات.
 - 8تلتزم الشركة مبوافاة ادارة القيد بالبورصة بنسخة من محضر اجلمعية العامه غير العادية املوثق وصورة
طبق االصل من نظام االثابة والتحفيز املعتمد من الهيئة وعقد االثابة للحفظ مبلف الشركة لدى
البورصة.
 - 9كما تلتزم الشركة باخطار ادارة االفصاح بالبورصة عن اي تنفيذ ورصيد االسهم املتبقية فى هذا النظام
عقب التنفيذ.

مادة ( )62الفترة الزمنية الواجب انقضائها العادة تقدمي تقرير افصاح جديد بغرض السير
فى اجراءات تعديل راس املال او الغرض او التجزئة او تطبيق نظام او اكثر لإلثابة والتحفيز
للعاملني واملديرين بالشركة :
يلزم مضى فترة ستة اشهر على االقل من تاريخ االعالن عن قرار رفض النشر للتقرير السابق  ،حتى ميكن
للشركة اعادة تقدمي تقرير افصاح جديد للبورصة للنظر فى نشره.

مادة ( )63ضوابط االفصاح عن االجراءات التى سوف تتبعها ادارة الشركات التى انخفضت
حقوق املساهمني بها عن نسبة معينة:
دون إالخالل بأحكام املادة رقم ( )53من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب األوراق املالية يجب على رئيس
مجلس إدارة الشركة املقيدة عند إنخفاض صافى حقوق املساهمني عن  %90من رأس املال املدفوع أو حتقيق
الشركة لصافى خسائر لعامني ماليني متتاليني إعداد تقرير لتصحيح أوضاع الشركة وفقا للنموذج املرفق
بهذه االجراءات يتناول أسباب النتائج املالية احملققة وخطة مجلس إدارة الشركة حيال ذلك وأهم اإلجراءات
املتخذة بشأن تنفيذ تلك اخلطة والتوقيتات التقديرية لتحقيق نتائج اخلطة  ،واعتماد هذا التقرير من مجلس
ادارة الشركة.
يلتزم املمثل القانونى للشركة املقيدة باخطار ادارة االفصاح بالتقرير املشار اليه فور اعتماده من مجلس
اإلدارة الشركة.
تقوم ادارة االفصاح بنشر هذا التقرير املعتمد من مجلس ادارة الشركة فور وروده.
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يلتزم املمثل القانونى بعرض التقرير املشار إليه املعتمد من مجلس ادارة الشركة على اجلمعية العامة
العادية للشركة التى تنظر فى إقرار القوائم املالية السنوية املعنية.
يلتزم املمثل القانونى للشركة بتحديث البيانات املشار اليها بهذا التقرير واعتماده من مجلس ادارة الشركة
وتقدميه سنويا ً للجمعية العامة العادية بحيث يتضمن ما مت من إجناز وما طرأ من تطور ويستمر ذلك حتى
إصدار أول قوائم مالية ال يقل فيها صافى حقوق امللكية عن رأس املال.

مادة ( )64ضوابط االفصاح عن القوائم املالية*:
تلتزم الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد مبا يلي :
 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان سرية البيانات املالية ومنع تسرب أية معلومات سواء بقصد أو عن غيرقصد قبل تسليمها إلدارة البورصة واإلعالن عنها على شاشات البورصة جلميع املتعاملني في السوق.
 موافاة البورصة والهيئة بنسخة من القوائم املالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقا ً بهاتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب احلسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ
املدون بتقرير مراقب احلسابات.
 إعداد القوائم املالية السنوية واعتمادها من اجلمعية العامة للشركة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر منتاريخ انتهاء السنة املالية ويرفق بالقوائم املالية السنوية تقرير مجلس اإلدارة السنوي املشار إليه باملادة
( )40من قواعد القيد وعلى ان يعد وفقا للنموذج املشار اليه بهذه االجراءات ،
 تضمني القوائم املالية السنوية التى تسلم للبورصة تقرير مراقب احلسابات واإليضاحات املتممة وتقريرمجلس اإلدارة وال يعتد بالقوائم املالية الغير مستوفاة للبنود السابقة.
 موافاة البورصة والهيئة بنسخة من القوائم املالية ربع السنوية (الدورية) الصادرة من مجلس إدارةالشركة مرفقا ً بها تقرير الفحص احملدود على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ
املدون بتقرير مراقب احلسابات .وعلى ان يتم موافاة البورصة والهيئة بها خالل خمسة وأربعني يوما ً
على األكثر من نهاية الفترة املالية املذكورة.
 أن تكون نسخة القوائم املالية واضحة و موقع عليها من املمثل القانوني للشركة. تسليم القوائم املالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة العاشرة صباحا ً أو بعد انتهاءجلسة التداول وحتى نهاية مواعيد العمل الرسمية بالبورصة ويقع على عاتق الشركة مسئولية
احلفاظ على سرية البيانات املالية حلني اإلعالن عنها جلميع املتعاملني في السوق من خالل شاشات
التداول بالبورصة.
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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و يجوز وفقا ً ملا تقتضيه الظروف اإلعالن عن نتائج األعمال أثناء اجللسة.
ال يجوز الدعوة النعقاد اجلمعية العامة للتصديق على القوائم املالية قبل تسليمها مستوفاة للهيئة وإلدارة
البورصة.
فى حالة عدم التزام الشركة وتأخرها فى ارسال القوائم املالية عن فترتني ماليتني متتاليتني يتم منح الشركة
مهلة خمسة عشر يوما ً من نهاية مهلة الفترة املالية الثانية الرسال القوائم املالية وفى حالة عدم االلتزام
يتم ايقاف التعامل على اسهم الشركة حلني موافاة البورصة بالقوائم املالية الكاملة عن فترة مالية واحده
علي االقل .ويسرى هذا االلتزام على القوائم املالية اجملمعة.
وفى جميع االحوال تلتزم الشركات املقيدة بالبورصة في حالة عدم االفصاح عن القوائم املالية في املواعيد
املقررة بقواعد القيد بتقدمي بيان يوضح مبررات التاخير عن تقدمي القوائم املالية في مواعيدها و املوعد املتوقع
لإلفصاح عنها.

مادة (  )65ضوابط نشر القوائم املالية:
تلتزم الشركات واجلهات املقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد مبا يلي :
 نشر ملخص واف لتقرير مجلس اإلدارة وللقوائم املالية السنوية واإليضاحات املتممة لها وتقرير مراقبياحلسابات ومالحظات الهيئة عليها (إن وجدت)  -وعلى أن تكون جميعها بخط مقروء  -في صحيفتني
يوميتني مصريتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية وذلك قبل موعد
انعقاد اجلمعية العامة بخمسة عشر يوما علي األقل  ،علي أن يشمل هذا النشر القوائم املالية املستقلة
واجملمعة للشركات امللزمة بتقدمي قوائم مالية مجمعة .ويكون النشر للقوائم املالية ربع السنوية وتقرير
الفحص احملدود عليها علي املوقع االلكتروني للبورصة وملدة ثالثة أيام علي األقل.
 إذا أجرت اجلمعية العامة للشركة أي تعديالت علي القوائم املعروضة عليها يجب على الشركة أن توافيالبورصة فورا ً و قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي على األكثر من انعقاد اجلمعية ببيان
عن تعديالت القوائم املالية من قبل اجلمعية العامة وأثرها على تلك القوائم .وتلتزم الشركة بنشر بيان
بتلك التعديالت والقوائم املالية املعدلة خالل أسبوع من تاريخ اعتماد اجلمعية العامة للقوائم املالية و
في ذات الصحيفتني بعد تسليمها الدارة االفصاح بالبورصة لالعالن عنها.
 نشر قوائمها املالية الدورية التى إتخذت اساسا للتوزيع في صحيفتني يوميتني صباحيتني مصريتنيواسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية مرفقا ً بها تقرير مراقب احلسابات وتقرير مجلس
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االدارة وذلك بالنسبة للشركات التي تقوم بإجراء توزيعات دورية  -مع مراعاة ما ورد أعاله.
 مراعاة ساعات التداول في البورصات األجنبية التي تتداول بها عند األفصاح عن نتائج أعمالها وذلكبالنسبة للشركات األجنبية املقيدة والشركات املصدر ألسهمها شهادات إيداع دولية.
بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة  ،تقوم البورصة بنشر ملخص واف للقوائم املالية الدورية والسنوية
للشركات الصغيرة واملتوسطة املقيدة وكذلك اإليضاحات املتممة لها وتقرير مراقبي احلسابات ومالحظات
الهيئة عليها (إن وجدت) وكافة تقارير االفصاح املشار اليها فى قواعد القيد على املوقع االلكتروني للبورصة
في اليوم التالي لتسليمها وملدة ثالثة أيام عمل علي األقل.

مادة (  )66ضوابط تعامالت الداخليني واملساهمني الرئيسيني واجملموعات املرتبطة بهم*:
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية وعلى االخص املواد  322و 323
منها  ،يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة واملسئولني بها أو األشخاص الذين في مكنتهم اإلطالع على
معلومات غير متاحة للغير ولها تأثير على سعر الورقة املالية ،التعامل على األوراق املالية التي تتعلق بها هذه
املعلومات قبل االفصاح عنها للمتعاملني بالوسائل احملددة لذلك من خالل البورصة
 ويجب على اجلهة املقيد لها اوراق مالية بالبورصة وضع اجراءات الرقابة الداخلية لديها والتي تضمن ما يلي :أ .عدم السماح بتعامل أيا من الداخليني واملساهمني الرئيسني واجملموعات املرتبطه بهم على أية أوراق
مالية تصدرها الشركة خالل خمسة جلسات سابقة قبل وجلسة تاليه بعد نشر أي معلومات
جوهرية.
ب .تنفيذا لنص املادة  38من قواعد القيد يجب على الشركة املقيدة اخطار الداخليني واملساهمني
الرئيسني واجملموعات املرتبطة بهم بامكانية التعامل في فترات أخرى بخالف فترات احلظر املبينه
بالفقرة (ا) بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج املعد لذلك واملرفق بهذه االجراءات
،على أن يكون اإلخطار مستوفي كافة البيانات الواردة به ومختوم بختم الشركة ويسلم باليد او
بالوسائل االخرى التى تعتمدها ادارة البورصة.
ج .التزام املمثل القانونى للشركة بابالغ الداخليني واملساهمني الرئيسني واجملموعات املرتبطه بهم
بشكل رسمى بوجوب اتباع هذه االحكام فى ضوء ضوابط الرقابة الداخلية املطبقه بالشركة
وموافاة ادارة االفصاح باقرار يفيد متام االبالغ.
 فى جميع األحوال ال يتجاوز موعد تنفيذ تعامالت الداخليني واملساهمني الرئيسني واجملموعات املرتبطهبهم شهر على األكثر من تاريخ تسليم منوذج اإلخطار للبورصة و في حالة عدم التنفيذ يتم تقدمي مبرر
* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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ذلك كتابة الدارة البورصة لعرضها على جلنة التداول العمال شئونها.
على البورصة نشر بيانات التعامل السابقة بصفات املتعاملني عقب اجللسة التى مت خاللها التنفيذ وقبل بداية
اجللسة التالية حتى ولو مت التنفيذ جزئيا ً ويتم النشر من خالل شاشات التداول وعلى موقع البورصة االلكتروني.

مادة (  )67ضوابط االفصاح عن تعامالت املساهمني واعضاء مجلس االدارة والعاملني
واجملموعات املرتبطة * :
تنفيذا للمادة ( )29من قواعد القيد فانه فانه يلتزم املساهم واألطراف املرتبطة به باإلفصاح عند جتاوز او
انخفاض ما ميلكه هو واالطراف املرتبطة به لنسبة  %5ومضاعفاتها من اجمالى االوراق املالية املمثلة لراس
مال الشركة املقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها  ،مبا فى ذلك االسهم التى مت االكتتاب فيها عن طريق
شراء حقوق االكتتاب لها عقب التنفيذ وقبل بداية جلسة التداول التالية الدارة الرقابة على التداول بالبورصة
على النموذج املعد لذلك واملرفق بهذه االجراءات.
ويسرى االلتزام املشار اليها بالفقرة السابقةعلى اعضاء مجلس ادارة الشركة املقيدة والعاملني واالطراف
املرتبطه بهم عند جتاوز بيع أو شراء أحدهم  %3أو مضاعفاتها من اسهم الشركة (مبا فيها االسهم التى مت
االكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق االكتتاب لها).
ويقوم قطاع الرقابة على التداول بالتحقق من بيانات هذا النموذج قبل نشره  ،ثم تخطر به ادارة االفصاح
لنشره على شاشات التداول وعلى املوقع االلكترونى للبورصة.
ويلتزم املمثل القانونى للشركة بابالغ اعضاء مجلس االدارة والعاملني واجملموعات املرتبطه بهم وشركة مصر
للمقاصة وااليداع والقيد املركزى بشكل رسمى بان مسئولية اعداد االخطارات من حيث نسب امللكية قبل
وبعد التنفيذ تقع على املساهم ومجموعته املرتبطه وكذلك بوجوب اتباع هذه االحكام فى ضوء ضوابط
الرقابة الداخلية املطبقه بالشركة وموافاة ادارة االفصاح باقرار يفيد متام االبالغ.

مادة ( )68ضوابط التعامل على أسهم اخلزينة **:
تنفيذا للمادة  51من قواعد قيد وشطب األوراق املالية  ،يكون تنفيذ عمليات شراء او بيع اسهم اخلزينة وفقا
للضوابط التالية:
 .1على الشركة الراغبة في شراء جزء من أسهمها ان تفصح عن الكمية وحدود سعر التنفيذ مبلخص
قرارات مجلس إدارة الشركة قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي.

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
** تعدلت بناء على قرار مجلس ادارة البورصة فى  2014/9/24واعتمد من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2014/9/29
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 .2تلتزم الشركة الراغبة فى التعامل على أسهمها تسليم إدارة الرقابة على التداول بالبورصة إخطار شراء
أو بيع أسهم اخلزينة متضمنا ً كافة التفاصيل واملستندات املوضحة بهذا اإلخطار وفق النموذج املعتمد
لدى البورصة فى هذا الشأن ومرفقا به محضر مجلس إدارتها احملدد به تفاصيل قرار التعامل وعلى
األخص نوع التعامل الكمية وحدود سعر التنفيذ وذلك خالل يوم عمل على األكثر من تاريخ صدور قرار
مجلس اإلدارة.
 .3يرفق باإلخطار دراسة من مستشار مالي مستقل بتحديد القيمة العادلة إذا كان سعر الشراء يزيد على
نسبة  % 10من متوسط سعر التداول آلخر عشرة جلسات سابقة على انعقاد اجمللس الذي أقر الشراء
ألسهم اخلزينة ،أو متوسط سعر تداول السهم خالل الثالثة أشهر السابقة أيهما اعلي.
 .4يلزم ان يرفق بإخطار شراء أسهم اخلزينة شهادة حديثة من مراقب احلسابات مبا يفيد توافر املوارد املالية
لدى الشركة الراغبة فى شراء أسهم خزينة.
 .5ال يجوز التعامل على أسهم اخلزينة إال فى صورتها احمللية وليس فى صورة شهادات إيداع أو أي صورة أخرى
 ،كما ال يجوز حتويل هذه األسهم لشهادات إيداع أجنبية.
 .6يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم اخلزينة من خالل سوق الصفقات اخلاصة خالل يومي عمل على األكثر
اعتبارا من اليوم التالي لتسليم إخطار الشراء للبورصة  ،مبراعاة اإلجراءات املقررة في ذلك.
 .7فى حالة عدم إمتام تنفيذ ما نسبته  %50من الكمية املطلوب شرائها خالل تلك املدة  ،فانه ال يجوز
التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ السابق
أو اإلفصاح بالبورصة عن قوائم مالية تالية وعلى أال تقل املدة من انتهاء التنفيذ وحتى تاريخ هذا
اإلفصاح عن شهرين إال إذا قدمت مبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
 .8وفى جميع األحوال ال يجوز للشركة ان تشترى أسهم خزينة إذا كانت عملية الشراء سوف تؤدى إلى
انخفاض نسبة األسهم حرة التداول عن  %10من أسهم الشركة.
 .9يتم تنفيذ عمليات البيع ألسهم اخلزينة مبراعاة اإلجراءات املبينة بالبند  1و 2عالية وعلى أن يتم البيع
من خالل السوق املفتوحة (سواء اجللسة الرسمية أو سوق الصفقات ذات احلجم الكبير) وفقا لقواعد
وإجراءات التداول املعمول بها بالبورصة.
 .10وفي جميع األحوال ال يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة محل التعامل بالتصرف فى أسهم لها لصالح
الكيانات التابعة أو اخلاضعة للسيطرة الفعلية لها أو املشتركة معها فى امللكية أو اإلدارة  ،وكذلك
شراء هذه الكيانات ألسهم هذه الشركة ويكون تعامل تلك الكيانات على األسهم املشار إليها خاضعا
لذات أحكام التعامل على أسهم اخلزينة.
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 .11وتلتزم الشركة باإلفصاح للبورصة عما مت تنفيذه من أسهم اخلزينة بنهاية كل يوم تداول شهد تنفيذا
على تلك األسهم  ،وتقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول.
 .12ويحظر علي الشركة التعامل على تلك األسهم في حالة وجود حدث جوهري وفقا ً لفترات احلظر املبينة
باملادة  38من قواعد القيد.

مادة ( : )69ضوابط خاصة بعقود املعاوضة مع أطراف مرتبطة بالنسبة للبنوك:
وتسرى على البنوك املقيدة اوراقها تعليمات البنك املركزى املصرى فى هذا اخلصوص مع عدم اعتبار ذلك
اخالل باملادة  39من قواعد القيد والشطب.

مادة ( )70ضوابط استمرار القيد :
يقصد بضوابط استمرار القيد هى احملافظه على استمرار توافر الشروط التى مت قيد اوراق الشركة وفقا
لها الول مره سواء بالنسبة للشروط العامه املنصوص عليها باملادة ( )6من قواعد القيد وبعض املعايير
املنصوص عليها باملواد ( )7و ( )8و( )9من قواعد القيد.
ومع عدم االخالل باملادة  10والفقرة الثانية من املادة  53من قواعد القيد فانه يشترط إلستمرار قيد أسهم
الشركات املصرية بالبورصة توافر معيارى احلد األدنى لصافى الربح وحقوق املساهمني ملدة سنتني ماليتني
متتاليتني بعد القيد فضال عن احلد األدنى لعدد املساهمني ونسبة االسهم حرة التداول واحلد االدنى لعدد
األسهم املطلوب قيده ،وفى حال عدم توافر أيا ً من هذه الشروط ملدة ثالثة أشهر ،يجوز للجنة القيد منح
الشركة مهل أخرى من تاريخ إخطارها من جلنة القيد الستيفاء هذه الشروط  ،فإذا لم تستجب الشركة
يتم النظر في شطب قيد أسهم الشركة شطب اجبارى مبراعاة الفقرة الثالثة من املادة  53من قواعد القيد.
وبالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة يشترط الستمرار قيدها حتقيق الشركة صافى ارباح عن ثالث
ميزاينة تصدر لها بعد القيد فضال عن اال تقل حقوق املساهميني ملدة سنتني ماليتني متتالينت باالضافه الى
معايير احلد األدنى لعدد املساهمني ونسبة االسهم حرة التداول واحلد االدنى لعدد األسهم املطلوب قيده.
وتسرى ضوابط استمرار القيد املشار اليها بالفقرة الثانية والثالثة من هذه املادة الستمرار قيد شهادات
االيداع املصرية واسهم الشركات االجنبية.
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مادة ( )71ضوابط التظلم من قرارات جلنة القيد :
مع عدم االخالل باملادة  22من قواعد القيد والشطب تتبع الضوابط املشار اليها فى هذه املادة عند التظلم
من اية قرارات صادره من جلنة القيد بالبورصة.
يجوز للممثل القانونى للشركة او اجلهة التقدم بطلب إعادة عرض موقفها خالل خمسة عشر يوما ً على
األكثر من تاريخ اخطار الشركة بقرار اللجنة عند وجود أسباب أو مبررات لم تكن معروضة من قبل او اية
اسباب جدية اخرى تقررها اللجنة  ،وللجنة إلغاء أو تأييد قرارها.
وللشركة او اجلهة تقدمي طلب إعادة نظر من قرار اللجنة الصادر امام مجلس إدارة البورصة سواء فى حالة
تأييد جلنة القيد لقرارها او مباشرتا دون تقدمي طلب اعادة العرض خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطارها
بقرار جلنة القيد على أن يقوم اجمللس بالبت فى طلب الشركة فى أول اجتماع له.
و للشركة او اجلهة تقدمي التماس للهيئة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار مجلس إدارة
البورصة.
وفى جميع االحوال يلزم لقبول طلب اعادة العرض وطلب اعادة النظر سداد مقابل اخلدمات املشار اليه مبلحق
هذه االجراءات.
يكون ملالك نسبة  % 5من أوراقها املالية فضال عن املمثل القانونى للشركة او اجلهة التى صدر قرار جلنة القيد
بشطبها اتباع نفس االجراءات السابقة للتظلم من قرار الشطب.

مادة ( )72الضوابط واالجراءات جتاه الشركات اخملالفة:
تقوم اإلدارة اخملتصة بالبورصة بعرض موقف الشركة اخملالفة أو غير املستوفاة لشروط وقواعد القيد واإلجراءات
التنفيذية لها والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة وبنود العقد وملحقاته على جلنة القيد على أن يتضمن
العرض االتى:
 - 1طبيعة اخملالفة وأثرها.
 - 2عدد مرات تكرارها خالل ستة أشهر.
 - 3إقتراحات وتوصيات اإلدارة اخملتصة بشأن اخملالفة.
و مع عدم االخالل باية جزاءات منصوص عليها بالقوانني ذات العالقة للجنة القيد اتخاذ التدابير واالجراءات
املنصوص عليها في عقد تنظيم قيد األوراق املالية بجداول البورصة املصرية ومالحقه وذلك دون إالخالل مبا
تنص عليه القوانني واللوائح والقواعد واإلجراءات من إلتزامات مالية أخرى.
تقوم اإلدارة اخملتصة بتنفيذ قرار جلنة القيد وبإخطار الشركة اخملالفة بقرار جلنة القيد وتلتزم الشركة بتنفيذ
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هذا القرار خالل خمسة عشر يوم من إخطارها على األكثر  ،ولها التظلم منه وفقا للضوابط املشار اليها
باملادة ( )71من هذه االجراءات.

مادة ( )73ضوابط الشطب االجبارى:
• يلزم أن يسبق الشطب االجباري لالسهم مخاطبة املمثل القانونى للشركة املعرضه للشطب االجبارى
لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد للنظر فى أسباب عدم االلتزام بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب
اإلجبارى ألوراقها املالية .وفى حال عدم الدعوة لعقد اجلمعية العامة العادية خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
إخطارها تقوم البورصة مبخاطبة اجلهة اإلدارية اخملتصة للنظر فى الدعوة.
• وفى جميع االحوال فى حالة تعذر عقد اجلمعية العامه العادية املشار اليها بالفقرة الثالثة من املادة 53
من هذه القواعد  ،يتم عرض موضوع الشطب االجبارى على جلنة القيد فور مضى ستة اشهر من قرار جلنة
القيد بتطبيق الفقرة املشار اليها للنظر فى الشطب.
• و تقوم ادارة القيد بالبورصة بفحص محضر اجلمعية العامه العادية املوثق ودراسة ما به من قرارات وإجراءات
إلزالة مبررات الشطب االجبارى  ،وتعرض على جلنة القيد موقف هذه الشركة فى ضوء ما ورد مبحضر
اجلمعية العامه.
• وللجنة القيد منح الشركة مهلة نهائية إلزالة اخملالفات قبل النظر فى الشطب االجبارى.
• وفى جميع االحوال تلتزم ادارة القيد بعرض موضوع الشطب االجبارى على جلنة القيد فور مضى ثالثة اشهر
من نهاية املهلة املمنوحة للشركة للنظر فى الشطب.
• ويقصد بإلزام الشركة املتقاعسة عن تنفيذ قرار اجلمعية العامه غير العادية بالشطب االختيارى بشراء
اسهم املتضررين من الشطب  ،ان يتضمن قرار جلنة القيد بالبورصة بالشطب االجبارى هذه الفقرة مبا ميكن
املتضررين من اللجوء للقضاء إللزام الشركة املتقاعسة.
• وفى حالة استجابة الشركة لقرار جلنة القيد بعد شطب قيد اسهمها اجباريا تلتزم بشراء اسهم
املساهمني املتضررين من خالل نظام تداول االوراق املالية غير املقيدة وبأعلى سعر مت به تداول أسهم
الشركة خالل الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة غير العادية
للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفاالت أسهم الشركة خالل الثالثة أشهر السابقة على تاريخ
القرار املشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خالل تلك الفترة ،وفى حالة عدم وجود
تعامل على اسهم الشركة  ،تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم املعترضني وفقا للقيمة العادلة
التي يحددها مستشار مالي مستقل من املقيدين بسجل الهيئة العامه للرقابة املالية بعد اصدار تقرير
عنها من مراقب حسابات الشركة.
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مادة (  ) 74ضوابط الشطب االختيارى *:
مع عدم اإلخالل باملادة  55من قواعد القيد تلتزم الشركة الراغبة فى شطب قيد أسهمها أو شهادات إيداعها
املصرية شطبا اختياريا بإتباع اإلجراءات التالية:
أوال اجراءت اإلفصاح عن الشطب االختياري قبل الدعوة للجمعية:
 - 1يلزم ان يعرض رئيس مجلس إدارة الشركة مقترح شطب قيد أسهم الشركة أو شهادات إيداعها املصرية
بكافة تفاصيله على مجلس إدارة الشركة الستصدار قرار يتضمن اعتماد تقرير إفصاح عن الشطب
االختياري املزمع السير فى إجراءاته واملعد على النموذج املرفق بهذه اإلجراءات وكذلك السير فى إجراءات
الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى املوافقة على شراء الشركة ألسهم املعترضني على
الشطب االختياري للقيد واملتضررين منه ومن بينهم الدائنني املرتهنني منه  ،وعلي ان يتم تقدمي تقرير
إفصاح عن الشطب االختياري ويلزم ان يكون هذا التقرير موقعا من املمثل القانوني للشركة قبل بداية
أول جلسة تداول.
 - 2يقوم املمثل القانوني مبوافاة إدارة اإلفصاح بالبورصة مبحضر مجلس إدارة الشركة وكافة املستندات
املؤيدة ملا ورد بتقرير اإلفصاح بحد أقصى يومي عمل على األكثر من نشر تقرير اإلفصاح وملخص قرارات
مجلس اإلدارة على شاشات التداول وقبل بداية جلسة التداول واملتضمن قرار مجلس إدارة الشركة
باعتماد تقرير اإلفصاح بالشطب االختياري والسير فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية
للنظر فى شراء الشركة ألسهم املعترضني على الشطب االختياري واملتضررين منه ومن بينهم الدائنني
املرتهنني بعد نشر البورصة تقرير اإلفصاح.
 - 3يلتزم مجلس إدارة الشركة املقيدة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في شراء
الشركة ألسهم املعترضني واملتضررين من الشطب االختباري ومن بينهم الدائنني املرتهنني على ان
تنعقد اجلمعية بحد أقصى خالل شهر من تاريخ نشر البورصة تقرير اإلفصاح عن الشطب االختياري.
ثانيا اجراءت تنفيذ الشطب االختياري بعد موافقة اجلمعية العامة غير العادية:
 - 1تلتزم الشركة التي ترغب في شطب قيد أسهمها أو شهادات إيداعها املصرية من جداول البورصة  ،أن
تقدم طلب موقع من املمثل القانوني للشركة مرفقا به املستندات اآلتية -:
أ.

محضر مجلس ادارة الشركة بالدعوة للجمعية للنظر فى مقترح الشطب االختيارى وشراء
الشركة ألسهم املعترضني واملتضررين ومن بينهم الدائنني املرتهنني مصدقا عليه من اجلهات

* تعدلت بقرار مجلس ادارة البورصة فى  2015/1/18واملعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بالرقابة املالية بالبريد االلكتروني بتاريخ 2015/1/20
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االدارية اخملتصة.
ب .محضر اجتماع اجلمعية العامة غير العادية مبوافقة  %75على األقل من األسهم املمثلة فى االجتماع
على قرار الشطب االختيارى مصدقا عليه من اجلهة االدارية اخملتصة.
ج .بيان من شركة مصر للمقاصة بعدد املساهمني احلاليني للشركة ومايفيداخطار الدائنني املرتهنني
بالشطب االختيارى فى حالة وجود اسهم مرهونة من أسهم الشركة التى سيتم شطب قيدها
اختياريا.
 - 1ان يتم تقدمي هذا الطلب بحد أقصى خالل شهر من تاريخ قرار اجلمعية العامة غير العادية بالشطب
االختياري.
 - 2يلتزم املمثل القانوني للشركة بنشر إعالن متضمن قرار اجلمعية العامة غير العادية بالشطب ورغبتها
فى شراء أسهم املعترضني بصحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية
خالل أسبوع على األكثر من تاريخ التصديق على اجلمعية من اجلهة اإلدارية اخملتصة.
 - 3ويلزم ان يكون سعر شراء الشركة ألسهمها وفقا إلجراءات الشطب االختياري اعلي سعر إغالق مت به
تداول أسهم الشركة خالل الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة
غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفاالت أسهم الشركة خالل الثالثة أشهر السابقة
على تاريخ القرار املشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خالل تلك الفترة  ،ومبا ال يقل
عن سعر أخر عرض شراء ألسهم الشركة (ان وجد) خالل الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار املشار
اليه.
 - 4يلتزم املمثل القانوني للشركة قبل السير فى إجراءات الشطب االختياري بسداد جميع مستحقات
الهيئة و البورصة على الشركة.
 - 5تقوم إدارة القيد بالبورصة بنشر طلب شطب قيد أسهم الشركة على موقع البورصة على شبكة
املعلومات الدولية وفى النشرة اليومية للبورصة ملدة خمسة أيام عمل مع إيقاف التعامل على أسهم
الشركة.
 - 6تقوم إدارة القيد بالبورصة بعرض طلب الشطب االختياري ومرفقاته على جلنة القيد للموافقة على
الشطب فى حالة استيفاء كافة املستندات  ،ثم يتم اإلفصاح عن قرار اللجنة باملوافقة على السير فى
اجراءات الشطب االختيارى.
 - 7يقوم املمثل القانوني بالتنسيق مع إدارة العمليات بالبورصة لتنفيذ اجراءت شراء أسهم املساهمني
املتضررين من الشطب مبا فيهم املعترضني وكذلك الدائنني املرتهنني.
 - 8تقوم إدارة القيد بالبورصة عقب تنفيذ عمليات شراء الشركة ألسهمها طبقا للبند ( )7من هذه املادة
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الستصدار قرار بالشطب وحذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات التداول.
وتلتزم الشركة بتنفيذ عملية شراء اسهم املتضررين من الشطب االختيارى بحد اقصى شهر من تاريخ
صدور قرار جلنة القيد بالسير فى اجراءات الشطب االختيارى..

مادة ( )75توفيق اوضاع قيد الشركات املقيدة :
فى حالة عدم التزام الشركة املقيدة خالل فترة توفيق أوضاع قيدها بإدخال التعديالت املقررة تقوم إدارة القيد
بالبورصة بإخطارها قبل انتهاء املهلة بثالثة أشهر على األقل  ،وفى حالة نهاية املهلة دون إنهاء إجراءات
توفيق األوضاع يتم عرض املوضوع على جلنة القيد التخاذ ما تراه.
وفى جميع األحوال ال يتم شطب قيد أوراق هذه الشركة إال مبراعاة الفقرة الثالثة من املادة  53من قواعد
القيد.
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قائمة باملرفقات

رقم
النموذج
/1أ
/1ب

اســــــم الـنـمـــــوذج
منوذج نشرة الطرح بالبورصة املصرية
تقرير اإلفصاح بغرض الطرح لألسهم املصرية واالجنبية وشهادات االيداع املصرية

2

تقرير اإلفصاح املشار إليه باملادة  138من الالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة 1981

3

خطة الطرح

4

ملحق عقد تنظيم قيد االوراق املالية

5

تقرير بنموذج أعمال الشركة و هيكل إدارتها و سابقة أعمالها و سياسة احلوكمة

6

اخطار تعامل الداخليني وايا من املساهمني الرئيسني واجملموعات املرتبطة بهم قبل التنفيذ

7

منوذح اإلفصاح عن تعامالت املساهمني واعضاء مجلس االدارة والعاملني واألطراف املرتبطة بعد التنفيذ

8

تقرير االفصاح الدورى عن مجلس االدارة و هيكل املساهمني

9

تقرير مجلس االدارة السنوي املرفق بالقوائم املالية

/10أ
/10ب

بيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة املقابلة
بيان معتمد من مجلس إدارة البنك بأهم نتائج أعماله مقارنة بالفترة املقابلة

11

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

12

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

13

تقرير إال فصاح بغرض التجزئة

14

بيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم اإلثابة والتحفيز املقترحة

15

اخطار التعامل فى اسهم اخلزينه

16

تقرير االفصاح السنوى عن االجراءات التى سوف تتبعها ادارة الشركات التى انخفضت حقوق املساهمني
بها عن نسبة معينة

17

تقرير افصاح بغرض السير فى اجراءات دعوة اجلمعية العامه غير العادية للسير فى اجراءات الشطب
االختيارى
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