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  عرض المواد  رقم المادة  موضوع المادة   م
  القرارعرض     اإلصدارقرار  اإلصدار قرار 

  الالئحة التنفيذية
  لقانون سوق رأس المال

  ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 
  الباب األول

  إصدار األوراق المالية
  الفصل األول

  تكوين رأس مال الشركات المساهمة
  وشركات التوصية باألسهم

  الفرع األول
  أحكام عامة

 
  عرض المواد  رقم المادة  موضوع المادة  
  عرض المادة  ١ مادة  رأس المال 
  عرض المادة ٢ مادة القيمة اإلسمية للسهم  
  عرض المادة   ٣  مادة شروط لصحة اإلكتتاب 
يجوز أن تستخرج شهادات األسـهم       

سهم واحد أو خمسة أسـهم      من فئة   
 ومضاعفاتها

  عرض المادة ٤   مادة

تستخرج شهادات األسهم من دفتـر       
 .....ذى قسائم

  عرض المادة ٥مادة

المبالغ المدفوعة من المكتتبين على      
  صكوك األسهم

  ادةعرض الم  ٦   مادة

  من كل شركة      الهيئة وجوب إخطار  
ترغب فى  إصـدار أوراق ماليـة         

 والمستندات  التى يتضمنها اإلخطار

  عرض المادة ٧مادة

       



 للمساهم أن   األصوات التى يجوز      
 فى اجتماع الجمعيـة العامـة      هايمثل

   عن طريق الوكالة للشركة

  
 ٨مادة

  
  عرض المادة

تقرير بعض االمتيـازات لـبعض       
 أنواع األسهم االسمية

  عرض المادة ٩مادة

تعديل الحقوق أو المميزات بقـرار       
 من الجمعية العامة غير العادية

  عرض المادة ١٠مادة

جميع حقوق والتزامـات أصـحاب       
 م متساويةاألسه

  عرض المادة ١١مادة

حالة فقد الورقة المالية االسمية بمـا     
  أو تلفها

  عرض المادة ١٢مادة

  الفرع الثانى 
  أحكام خاصة بالسهم لحاملها

  
  المادةعرض  ١٣مادة   لحائزى األسهم لحاملهاحقوق  
إخطار المساهمين من حـائزى      

 الــدعوة  و األســهم لحاملهــا
لحضور اجتماعـات الجمعيـة     

 العامة للشركة

  عرض المادة ١٤مادة

يدون حضور المساهمين مـن      
ــا   ــهم لحامله ــائزى األس ح
اجتماعات الجمعيـات العامـة     
للشركة فـى سـجل خـاص       

 بالشركة

  عرض المادة ١٥مادة

شأن حائزى السهم لحاملها شأن      
أصحاب األسهم االسـمية فـى     

 الحقوق وااللتزامات

  عرض المادة ١٦مادة



  الفرع الثالث 
  زيادة رأس المال

  
زيادة رأس المال بإصـدار أسـهم        

 جديدة

  ةعرض الماد ١٧مادة

  عرض المادة ١٨مادة زيادة رأس المال المرخص به 
 التقارير التى  يجـب أن يتـضمنها         

ــراح  ــال  اإلقت ــادة رأس الم بزي
 المرخص

  عرض المادة ١٩مادة

زيادة رأس المال المصدر بقرار من       
مجلس اإلدارة أو بقرار من الشريك      

 روط صته  وش الشركاء المديرينأو

  عرض المادة ٢٠مادة

يجب أن تـتم زيـادة رأس المـال          
المصدر خالل الثالث سنوات التالية     

 ةلصدور قرار الزياد

  عرض المادة ٢١مادة

يجوز أن يكـون مقابـل أسـهم        ما   
 الزيادة 

  عرض المادة  ٢٢مادة

 تحويل المال االحتيـاطى أو      جواز   
جزء منه إلى أسهم يـزاد بقيمتهـا        

 رأس المال المصدر

  عرض المادة ٢٣مادة

 زيادة رأس المال المـصدر      حاالت   
 بأسهم ممتازة

  عرض المادة ٢٤مادة

  عرض المادة ٢٥مادة تاب فى أسهم الزيادة االكتإثبات  
 يتم االكتتاب فـى أسـهم       أن جواز   

 الزيادة بطريق المقاصة

  عرض المادة ٢٦مادة

طرح أسهم الزيادة أو جانب منهـا        
 فى اكتتاب عام أو خاص

  المادةعرض  ٢٧مادة

  عرض المادة ٢٨مادةإذا لم يتم تغطية االكتتـاب خـالل         



 المدة المحددة

إخطار الهيئة خالل أسبوعين مـن       
 تغطية االكتتاب فى أسهم الزيادة

  عرض المادة ٢٩مادة

يتضمن نظـام الـشركة      جواز أن    
ولويـة  النص على مدى حقـوق األ     

للمساهمين القدامى فى االكتتاب فى     
 أسهم زيادة رأس المال

  عرض المادة ٣٠مادة

 التى يكون للمساهمين القدامى     المدة   
فيها حق األولوية فى االكتتاب فـى       

 أسهم الزيادة

  عرض المادة ٣١مادة

 كلهـا أو  سهم الزيـادة أجواز طرح   
بعضها لالكتتاب العام مباشـرة دون   
إعمال حقوق األولوية للمـساهمين     

 القدامى

  عرض المادة ٣٢مادة

إخطار لمساهمين القدامى بإصـدار      
 أسهم زيادة رأس المال

  عرض المادة ٣٣مادة

  الفرع الرابع 
  يلالسندات وصكوك التمو

  
 لشركات المساهمة وشركات    جواز   

التوصية بالسهم إصـدار سـندات       
 وصكوك تمويل متنوعة

  عرض المادة ٣٤مادة

إصدار السندات أو صكوك التمويل      
ـ        ر بقرار من الجمعيـة العامـة غي

 العادية

  عرض المادة ٣٥مادة

ة جميـع الـسندات     إذا لم يتم تغطي    
ــة   ــل المطروح ــكوك التموي وص

 لالكتتاب خالل المدة المقررة

  عرض المادة ٣٦مادة



 السندات أو صـكوك     شكل إصدار    
  والحقوق التى تخولها التمويل

  عرض المادة ٣٧مادة

 الـسندات   بيانات وشكل إستخراج     
 يلوصكوك التمو

  عرض المادة ٣٨مادة

تسرى علـى الـسندات وصـكوك        
التمويل القواعد واألحكام المقـررة     

 لألسهم الواردة بالقانون

  عرض المادة ٣٩مادة

  الفرع الخامس 
  االكتتاب العام

  
أحوال وإجراءات طـرح األسـهم       

 لإلكتتاب العام 

  عرض المادة ٤٠مادة

رأس المال المصدر عند التأسـيس       
لكل من شركة المـساهمة وشـركة       
التوصية باألسهم التى تطرح أسهماً     

 لها لالكتتاب العام

  عرض المادة ٤١مادة

بيانات نشرة إكتتاب طـرح أسـهم        
 للزيادة 

  عرض المادة ٤٢مادة

 نـشرات   بيانات يجب أن تتضمنها      
 االكتتاب فى زيادة رأس المال

  عرض المادة ٤٣مادة

 بيانات  إضافية يجب أن تتـضمنها        
األوراق المالية  نشرات االكتتاب فى    

 األخرى 

  عرض المادة ٤٤مادة

 نـشرات   جب أن تتضمنها    بيانات ي  
االكتتاب فى حالة إصـدار أسـهم       

 مقابل حصة عينية

  عرض المادة ٤٥مادة

ــشرة   ــى ن توقيــع المؤســسين عل
 اإلكتتاب  ، وتقديمها إلى الهيئة 

  عرض المادة ٤٦مادة



حق الهيئة فى اإلعتـراض علـى         
 نشرة اإلكتتاب 

  عرض المادة ٤٧مادة

  عرض المادة ٤٨مادة مدة اإلكتتاب  
إذا طرأ بعـد اعتمـاد الهيئـة    حالة   

لنشرة االكتتاب ما يؤثر على سالمة      
 عملية االكتتاب

  عرض المادة ٤٩مادة

ــشر   ــن ــشرة االكتت ــوجز لن اب م
 وتعديالتها بعد اعتمادها من الهيئة

  عرض المادة ٥٠مادة

 ال يجوز قبـل اعتمـاد نـشرة          ما 
 االكتتاب من الهيئة

  عرض المادة ٥١مادة

عدم جواز  االكتتـاب فـى أسـهم          
مضى على تاريخ اعتمـاد الهيئـة       

ـ     ا مـدة   لنشرة االكتتاب الخاصة به
  .أربعة شهور

 

  عرض المادة ٥٢مادة

  عرض المادة ٥٣مادة   بيانات شهادات اإلكتتاب  
 إذا جاوز   قفل باب اإلكتتاب وحالة      

 االكتتاب عدد األسهم المطروحة
  عرض المادة ٥٤مادة

المضى فى تأسيس الشركة    ال يجوز    
إذا انتهت المدة المقـررة لالكتتـاب     
 ولم يغط االكتتاب األسهم المطروحة

  عرض المادة ٥٥مادة

إخطار الهيئة خالل الخمسة عـشر       
 يوماً التالية لقفل باب االكتتاب

  عرض المادة ٥٦مادة

لتـى دفعـت مـن      تظل المبـالغ ا    
المكتتبين تحت يد الجهة التى تلقـت       

  ، وحاالت الرد االكتتاب

  عرض المادة ٥٧مادة

بالتعديالت التـى تطـرأ     بياناً  تقديم   
 على نظام الشركة األساسى 

  عرض المادة ٥٨مادة

  عرض المادة ٥٩مادة ملغاة 



  عرض المادة ٦٠مادة ملغاة 
  عرض المادة ٦١مادة ملغاة 
  عرض المادة  ١مكرر٦١مادة ملغاة 
  عرض المادة ٢مكرر٦١مادة ملغاة 
  عرض المادة ٣مكرر٦١مادة ملغاة 
  عرض المادة ٤مكرر٦١مادة ملغاة 
  عرض المادة ٥مكرر٦١مادة ملغاة 
  عرض المادة ٦٢مادة  ملغاة 
 ال يجوز للشركة أو نظامهـا       متى   

األساسى وضع قيود علـى تـداول       
   اأسهمه

  عرض المادة ٦٣مادة

أو  العينيـة     ةتقدير قيمـة الحـص     
 الحقوق المندمجة

  عرض المادة ٦٤مادة

 إلصدار أسهم مقابل الحصة     شرط   
 ندماج  أو بمناسبة اإلالعينية

  عرض المادة ٦٥مادة

اإللتزام باإلخطـار بقـرار تقيـيم        
   ، وحق التظلم من التقديرالحصص

  عرض المادة ٦٦مادة

  عرض المادة ٦٧مادة  اإلجراءات الخاصة بالتظلم  
قابل حـصة   مال يجوز إصدار أسهم      

عينية أو مقابل الحقوق المندمجة إال      
 بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه

  عرض المادة ٦٨مادة

 مكاتـب الـسجل التجـارى       إلتزام   
  ببيانات الشركات موافاة الهيئة

  عرض المادة ٦٩مادة

  الفصل الثانى 
  السندات وصكوك التمويلجماعة حملة 

  واألوراق المالية األخرى
  عرض المادة ٧٠مادة تكوين جماعة حملة السندات  
  عرض المادة ٧١مادة الممثل القانونى للجماعة  



جماعة حملة الـسندات    أحوال دعوة    
   لإلجتماع وصكوك التمويل

  عرض المادة ٧٦مادة

 والـشركة وجوب إخطـار الهيئـة       
  بدعوة الجماعة لإلنعقاد

  عرض المادة ٧٧مادة

  عرض المادة ٧٨مادة نصاب صحة إجتماع الجماعة  
الدعوة إلـى   البيانات التى تتضمنها       

 ،  اجتماع جماعة حملـة الـسندات     
 وطريقة الدعوة

  عرض المادة ٧٩مادة

جدول األعمال وحضور إجتماعات     
 الجماعة 

  عرض المادة ٨٠مادة

  عرض المادة ٨١مادة   
ـ   اإلجراءات التـى       ةلجماعـة حمل

   إتخاذها السندات
  عرض المادة ٨٢مادة

  عرض المادة ٨٣مادة   
ذيـة  الالئحة التنفي سريان أحكام من       

 على  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩للقانون رقم   
  اجتماعات الجماعة

  عرض المادة ٨٤مادة

  الباب الثانى 
  بورصات األوراق المالية

شروط فى إختيار الممثل القـانونى       
 للجماعة 

  عرض المادة ٧٢مادة

 بتـشكيل الجماعـة     إخطار الهيئة    
 ، واإلخطـار    واسم ممثلها القانونى  

 بقرارات الجماعة 

  عرض المادة ٧٣مادة

ــانونى    ــل الق ــصاصات الممث إخت
 للجماعة 

  عرض المادة ٧٤مادة

إخطار ممثـل الجماعـة بموعـد        
  وحقوقه لسات الجمعية العامةج

  عرض المادة ٧٥مادة



  الفصل األول أحكام عامة
  

  عرض المادة ٨٥مادة  قيد وتداول األوراق المالية 
الوسـائل  إعداد وتجهيـز األدوات و     

الفنية الالزمة لقيد وتـداول األوراق      
  المالية

  عرض المادة ٨٦مادة

يجب على كل شـركة    األوراق التى    
أو جهة قيـدت لهـا أوراق ماليـة         

  بالبورصة أن توافى إدارة البورصة

  عرض المادة ٨٧مادة

يمثلـون  سجل قيد األشخاص الذين      
  شركات السمسرة

  عرض المادة ٨٨مادة

من يباشر عمليات التـداول     شروط   
  بالبورصة ممثالً لشركة السمسرة

  عرض المادة ٨٩مادة

  عرض المادة  مكرر٨٩مادة  سجل قيد الشركات المرخص لها  
تكون الشركات المقيدة بالبورصـة      

  وفقاً للمادة السابقة أعضاء به
  عرض المادة  أمكرر٨٩مادة

  عرض المادة  بمكرر٨٩مادة  أوصاف العضوية  
البورصة بالتحقيق مـن    إختصاص   

ــايير  اســـتمرار تـــوافر المعـ
 ، واإللتـزام    واالشتراطات الفنيـة  

  بإخطار الهيئة 

  عرض المادة  حمكرر٨٩مادة

اللتفتــيش علــى أعمــال العــضو  
   المتخذة فى حال المخالفة والتدابير  

  عرض المادة  دمكرر٨٩مادة

 على كل عـضو منفـذ للعمليـات        
  ال اإلحتفاظ بصافى رأس م

  عرض المادة  هـمكرر٨٩مادة

القوائم المالية السنوية مرفقـاً     تقديم   
  بها تقرير مراقب الحسابات

  عرض المادة  ومكرر٨٩مادة

  الفصل الثانى 



  أحكام التداول وتنفيذ العملية
  عرض المادة ٩٠مادة   كة السمسرةعلى شرمحظورات  
  عرض المادة ٩١مادة  على شركة السمسرةواجبات  

تنفيذ أوامر بيع وشراء األوراق      
  المالية

  عرض المادة ٩٢مادة

  عرض المادة ٩٣مادة  مراقبة سوق التداول 
 سـالمة   نظم العمـل وقواعـد     

  عمليات التداول
  عرض المادة ٩٤مادة

  عرض المادة ٩٥مادة  عرض أوامر العمالء 
شركة السمسرة التى نفذت إلتزام  

  عملية على خالف أوامر العميل
  عرض المادة ٩٦مادة

، سعر التداول للورقـة الماليـة     
  وشطب قيد األوراق المالية 

  عرض المادة ٩٧مادة

قيد العمليات التى قامت شركات     
  السمسرة بتنفيذها

  عرض المادة ٩٨مادة

تقوم كل بورصة بقيد العمليات      
بهـا عـن تـداول     التى تخطر   

األوراق المالية غيـر المقيـدة      
  لديها

  عرض المادة ٩٩مادة

  الفصل الثالث 
  تسوية المعامالت ونشر المعلومات

  
  عرض المادة ١٠٠مادة  ملكية األوراق المالية االسميةإنتقال  
ـ       ة البيانات التى تخطر بها البورص

الهيئة خالل أسبوع مـن موافقتهـا       
  ية على قيد ورقة مال

  عرض المادة ١٠١مادة



  عرض المادة ١٠٢مادة  نشر المعلومات عن التداول 
إنشاء شركات للمقاصة والتسوية فى      

  معامالت األوراق المالية بالبورصة
  عرض المادة ١٠٣مادة

  الفصل الرابع 
  البورصات الخاصة

  عرض المادة ١٠٤مادة  إنشاء البورصات الخاصة  
تأسيس البورصـة   حكام وإجراءات   أ 

  الخاصة
  عرض المادة ١٠٥مادة

عقد البورصة الخاصـة ونظامهـا       
  األساسى

  عرض المادة ١٠٦مادة

عـدد األعــضاء المؤسـسين فــى    
   الخاصة البورصة

  عرض المادة ١٠٧مادة

  عرض المادة ١٠٨مادة  ة ص البورصة الخارأس مال 
  عرض المادة ١٠٩مادة  الجمعية العامة للبورصة الخاصة 
  عرض المادة ١١٠مادة  إدارة البورصة الخاصة 
  عرض المادة ١١١مادة  اجتماعات مجلس اإلدارة 
لترخيص بإنشاء بورصـة    شروط ا  

  خاصة
  عرض المادة ١١٢مادة

لمــستندات التــى ترفــق بطلــب ا 
  ترخيص البورصة الخاصة 

  عرض المادة ١١٣مادة

  عرض المادة ١١٤مادة  ات الترخيص لبفحص ط 
 فى طلبات   مجلس إدارة الهيئة  قرار   

  الترخيص 
  عرض المادة ١١٥مادة

 إقتراح مجلس إدارة الهيئـة      عرض 
بالموافقة على إنشاء البورصة على     

  الوزير 

  عرض المادة ١١٦مادة

  عرض المادة ١١٧مادة   هإصدار الوزير لقرار 
  ادةعرض الم ١١٨مادة  مراجعة حسابات البورصة الخاصة 



البورصة الخاصـة   قواعد ممارسة      
  أنشطتها

  عرض المادة ١١٩مادة

يتم تداول األوراق الماليـة المقيـدة        
بالبورصات الخاصة  وفقا للملحـق      

   المرفق بهذه الالئحة٦رقم 

  عرض المادة   مكرر١١٩ مادة 

ـ    ات  التـى تتمتـع      الترخيص للجه
بالشخصية المعنوية  والتى تعمل فى      
مجاالت تتـصل بـسوق  األوراق       

  المالية بمزاولة  نشاط البورصة

  عرض المادة  ١ مكرر١١٩  مادة

  الباب الثالث 
  الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية

  الفصل األول أحكام عامة
  

لشركات العاملة فى مجـال     اماهية   
  األوراق المالية

  عرض المادة ١٢٠مادة

األعمال المرتبطة بترويج وتغطيـة      
  االكتتاب فى األوراق المالية

  عرض المادة ١٢١مادة

 تعتبر شركة عاملة فـى نـشاط        ما 
  تأسيس الشركات

  عرض المادة ١٢٢مادة

نشاط رأس المال المخـاطر     تضمن   
تمويل نشاط الشركات التى تـصدر      

  أوراقاً مالية

  عرض المادة ١٢٣مادة

تتخذ الشركات العاملـة    وجوب أن      
فــى مجــال األوراق الماليــة   
المنصوص عليها فى القانون شـكل      

التوصـية  شركة المساهمة أو شركة  
  باألسهم

  عرض المادة ١٢٤مادة

       



رأس مال الشركة المـصدر التـى       
  نشطة المبينة تباشر نشاطاً األ

   من القانون ٢٧      بالمادة

  
 ١٢٥مادة

  
  عرض المادة

الحد األقصى لقيمة العمليات التـى       
ـ      شار إليهـا   تقوم بها الـشركات الم

   ١٢٠  بالمادة

  عرض المادة ١٢٦مادة

إنشاء شركات تباشر نـشاطاً مـن        
  )٢(األنشطة المبينة فى المادة 

  عرض المادة ١٢٧مادة

  الفرع األول 
   التأسيس

طلبات تأسـيس  باألوراق التى ترفق   
  الشركات

  عرض المادة ١٢٨مادة

  عرض المادة ١٢٩مادة   طلبات تأسيس الشركاتسجًل 
  عرض المادة ١٣٠مادة   بنظر تأسيس الشركة اللجنة الخاصة 
  عرض المادة ١٣١مادة  قيد طلبات التأسيس 
  عرض المادة ١٣٢مادة  قرارات اللجنة  
  الفرع الثانى 

   الترخيص
  عرض المادة ١٣٣مادة  تقييد الشركات المرخص بها 

  عرض المادة ١٣٤مادة  رسم الترخيص  
  عرض المادة ١٣٥مادة  امرفقات بطلب الترخيص  
  عرض المادة ١٣٦مادة  صدور القرار فى طلب الترخيص 
  عرض المادة ١٣٧مادة  التظلم  
على الـشركات والجهـات     بيانات   

   إخطار الهيئة بها القائمة
  عرض المادة ١٣٨مادة

  عرض المادة ١٣٩مادة  تعديل األوضاع  
  الفصل الثانى 



   صناديق االستثمار
  الفرع األول
   أحكام عامة

  عرض المادة ١٤٠مادة  هدف صناديق اإلستثمار  
  عرض المادة ١٤١مادة  تأسيس شركة صندوق االستثمار 
  عرض المادة ١٤٢مادة  النظام األساسى للصندوق 
  عرض المادة ١٤٣مادة  استثمار أموال الصندوق 
إحتفاظ الصندوق بنسبة كافية مـن       

  السيولة
  دةعرض الما ١٤٤مادة

  عرض المادة ١٤٥مادة  واجبات على الصندوق  
وثـائق اسـتثمار    إصدار الصندوق    

  اسمية
  عرض المادة ١٤٦مادة

الحد األقصى لألموال التى يجـوز       
   االكتتاب فيها

  عرض المادة ١٤٧مادة

 الصندوق القيمة االسمية لوثيقة     يحدد 
  االستثمار عند اإلصدار

  عرض المادة ١٤٨مادة

يجب إصـدار وثـائق االسـتثمار        
  المرخص بها دفعة واحدة

  عرض المادة ١٤٩مادة

ال يجوز لـصندوق االسـتثمار أن        
يصدر وثائق استثمار عن حـصص      

  ية أو معنوية أيا كان نوعهعين

  عرض المادة ١٥٠مادة

نشرة االكتتاب فـى وثـائق      إعتماد   
  االستثمار

  عرض المادة ١٥١مادة

نشرة االكتتاب فـى وثـائق      بيانات   
  االستثمار

  عرض المادة ١٥٢مادة

 نشرة االكتتاب فـى وثـائق       فحص 
  االستثمار

  عرض المادة ١٥٣مادة

       



االكتتاب فى وثائق االستثمار عـن      
  طريق أحد البنوك

  عرض المادة ١٥٤مادة

االكتتاب فى وثائق   بيانات يتضمنها    
  االستثمار

  عرض المادة ١٥٥مادة

المدة المحددة لالكتتـاب دون     إنتهاء   
  االكتتاب فى جميع وثائق االستثمار

  عرض المادة ١٥٦مادة

طلبات االكتتاب فى الوثـائق     زيادة   
  عن عدد وثائق االستثمار المطروحة

  عرض المادة ١٥٧مادة

لصندوق أن يرد إلى حملة     ال يجوز ل   
وثائق االستثمار قيمة وثائقهم أو أن      
يوزع عائداً عليهم بالمخالفة لشروط     

  اإلصدار

  عرض المادة ١٥٨مادة

  عرض المادة ١٥٩مادة  إسترداد قيمة الوثيقة  
  عرض المادة ١٦٠مادة  حساب قيمة األوراق المالية 
  عرض المادة ١٦١مادة  مراقبى حسابات الصندوقحقوق  
  عرض المادة ١٦٢مادة  إنقضاء الصندوق 
طلبات االكتتاب فى الوثـائق     زيادة   

  عن عدد وثائق االستثمار المطروحة
  عرض المادة   مكرر١٦٢مادة

  الفرع الثانى 
   مدير االستثمار

  عرض المادة ١٦٣مادة  ماهية مدير اإلستثمار 
  عرض المادة ١٦٤مادة  مايشترط فى مدير اإلستثمار 
  عرض المادة ١٦٥مادة  قيد مديراإلستثمار 
  عرض المادة ١٦٦مادة    مع مدير اإلستثماردارةاإلعقد  
 عقد إدارة   هايجب أن يتضمن  بيانات   

  الصندوق
  عرض المادة ١٦٧مادة

ــتثمار    ــصندوق اس ــص ل إذا رخ
  بممارسة نشاط آخر

  عرض المادة ١٦٨مادة



حظر على مدير االستثمار     ي عمليات 
  هاالقيام ب

  عرض المادة ١٦٩مادة

بحـسابات  إمساك مدير اإلسـتثمار      
  مستقلة لكل صندوق

  عرض المادة ١٧٠مادة

  عرض المادة ١٧١ةماد  واجبات مدير اإلستثمار ومسئوليته 
  الفرع الثالث 

  صناديق استثمار
  البنوك وشركات التأمين

البنـوك وشـركات    طلب ترخيص    
التأمين الراغبة فى مباشـرة نـشاط     

  صناديق االستثمار

  عرض المادة ١٧٢مادة

نـشرات  تـضمنها   تبيانات يجب أن     
  فى وثائق االستثماراالكتتاب 

  عرض المادة ١٧٣مادة

االكتتــاب فــى وثــائق إجــراءات  
االستثمار التى تـصدرها صـناديق      

  استثمار البنوك وشركات التأمين

  عرض المادة ١٧٤مادة

الحد األقصى ألموال المـستثمرين      
لبنك أو  لدى صندوق االستثمار فى ا    

  شركة التأمين

  عرض المادة ١٧٥مادة

ال يجوز لصندوق االستثمار بالبنـك      
أو شركة التأمين استثمار أمواله فى      
صناديق االستثمار األخرى المنـشأة    

  بأى منهما أو

  عرض المادة ١٧٦مادة

  عرض المادة ١٧٧مادة  دادهاقيمة الوثيقة التى يتم استر 
عـدد الوثـائق فـى      إنخفاض  حالة   

صندوق اسـتثمار بنـك أو شـركة     
من إجمالى عدد   %) ٢٥(تأمين إلى   

  الوثائق

  عرض المادة  مكرر١٧٧مادة



على البنـك أو الـشركة أن يفـرد          
  للصندوق حسابات مستقلة

  عرض المادة ١٧٨مادة

موافاة الهيئة بتقارير نصف سـنوية       
  عن نشاط صندوق االستثمار

  عرض المادة ١٧٩مادة

يعهد البنك أو شركة التأمين بـإدارة        
نشاط الصندوق إلى إحدى الجهـات      

دارة صــناديق إذات الخبــرة فــى 
  االستثمار

  عرض المادة ١٨٠دةما

بـاألوراق الماليـة التـى      اإلحتفاظ   
  يستثمر الصندوق أمواله فيها

  عرض المادة ١٨١مادة

ال يجــوز قيــد أو تــداول وثــائق  
االستثمار التى تـصدرها صـناديق      
البنوك أو شـركات التـأمين فـى        

  ليةبورصات األوراق الما

  عرض المادة ١٨٢مادة

تسرى على صـناديق   األحكام التى      
  االستثمار بالبنوك وشركات التأمين

  عرض المادة ١٨٣مادة

  الباب الرابع 
  اتحاد العاملين المساهمين

 ، اتحاد العاملين المـساهمين   تأسيس   
ة التى يكـون   الشركوإشتراطات فى   

  للعاملين بها الحق فى إنشاء االتحاد

  عرض المادة ١٨٤مادة

  عرض المادة ١٨٥مادة  اتحاد العاملين المساهمينإشتراطات  
البيانات التى يجـب أن يتـضمنها        

  النظام األساسى لالتحاد
  عرض المادة ١٨٦مادة

  عرض المادة ١٨٧مادة  مستندات تأسيس اإلتحاد  
  عرض المادة ١٨٨مادة  فحص طلبات التأسيس والبت فيها 
  عرض المادة ١٨٩مادة  طلب تأسيس االتحادرفض  
       



 حاد بقـرار مـن الهيئـة      إنشاء االت 
  وتسجيل نظامه

  عرض المادة ١٩٠مادة

تملك بعض أسـهم الـشركة      وسائل   
  االسمية لصالح أعضائه

  عرض المادة ١٩١مادة

سهم التـى يتملكهـا     تقويم األ قواعد   
  االتحاد

  عرض المادة ١٩٢مادة

ــساهمين أن   ــاملين الم التحــاد الع
  يتصرف فى أسهمه ببيعها

  عرض المادة ١٩٣مادة

األرباح وزوال عضوية  العـاملين       
  باإلتحاد 

  عرض المادة ١٩٤مادة

  عرض المادة ١٩٥مادة  مجلس إدارة اإلتحاد  
  عرض المادة ١٩٦مادة  الجمعية العامة لالتحاد 
  عرض المادة  ١٩٧مادة  الجمعية العامة لالتحاددعوة  
  عرض المادة ١٩٨مادة  الموارد المالية الذاتية لالتحاد 
ــش  ــى ال ــراءات تراع روط واإلج

الخاصة بتأسيس االتحاد عند تعديل     
  ٠نظامه

  عرض المادة ١٩٩مادة

شطب االتحاد بقـرار مـن      حاالت   
  الهيئة

  عرض المادة ٢٠٠مادة

  دةعرض الما ٢٠١مادة  إخطار اإلتحاد بقرار الشطب  
  عرض المادة ٢٠٢مادة  نصفية اإلتحاد بعد شطبه  
  عرض المادة ٢٠٣مادة  د أجرهيتعيين مصف لالتحاد وتحد 
  عرض المادة ٢٠٤مادة  توزيع أموال التصفية  
  الباب الخامس 

  المنازعاتالتحكيم وتسوية 
  عرض المادة ٢٠٥مادة  التظلم من القرارات اإلدارية 
  عرض المادة ٢٠٦مادة  بيانات وإجراءات التظلم  
  عرض المادة ٢٠٧مادة   بالهيئة مكتب للتظلمات 



  عرض المادة ٢٠٨مادة  إجراءات التظلم  
قرار اللجنة بالبـت فـى      اإلخطار ب  

  التظلم
  عرض المادة ٢٠٩مادة

  عرض المادة ٢١٠مادة  مصروفات التحكيم 
المتظلم من القرارات   إيداع مبلغ من     

و اإلدارية الصادرة مـن الـوزير أ      
  الهيئة

  عرض المادة ٢١١مادة

  عرض المادة ٢١٢مادة  أتعاب لجنة التظلمات 
  )الباب السادس( 

  أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية
  وشركات السمسرة فى األوراق المالية

  )الفصل األول(
  أحكام عامة

  
فى تطبيـق    الشركة    المقصود بلفظ  

أحكام الفـصول مـن األول حتـى        
  الخامس من هذا الباب

  عرض المادة ٢١٣مادة

الـشركة بمزاولـة النـشاط      إلتزام   
  المرخص لها به وفقاً ألحكام القانون

  عرض المادة ٢١٤مادة

قبل . ضع تنظيم لها  بوإلتزام الشركة    
مضى شهر على تاريخ التـرخيص      

  لها بمزاولة نشاطها،

  عرض المادة ٢١٥مادة

على الشركة أن تحـتفظ بـالمالءة        
  المالية الالزمة

  عرض المادة ٢١٦مادة

  الفصل الثانى 
  الالئحة الداخلية ونظام الرقابة



  عرض المادة ٢١٧مادة  زام الشركة بوضع الئحة داخلية إلت 
الحد األدنى من البيانات التى يجـب        

  الالئحة الداخلية للشركةأن تتضمنها 
  عرض المادة ٢١٨مادة

بملـف لجميـع شـكاوى      اإلحتفاظ   
  العمالء

  عرض المادة ٢١٩مادة

إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو       
  الالئحة أو القرارات

  عرض المادة ٢٢٠مادة

  )الفصل الثالث( 
  اإلعالن

البيانات التى يجـب أن يتـضمنها        
  اإلعالن الذى يصدر عن الشركة 

  عرض المادة ٢٢١مادة

  عرض المادة ٢٢٢مادة  أعمال محظورة على الشركة 
إعالنـات  بيانات يجب أن تتضمنها      

  طرح أو بيع األوراق المالية
  عرض المادة ٢٢٣مادة

الشركة بالتحقق مـن صـحة      إلتزام   
  ودقة البيانات والمعلومات

  عرض المادة ٢٢٤مادة

شــروط لإلعــالن عــن حــصول  
جائزة المديرين أوالعاملين  بالشركة     

  أو شهادة من أى نوع

  عرض المادة ٢٢٥مادة

 وجود وحـدات  شروط لإلعالن عن   
  بحثية

  عرض المادة ٢٢٦مادة

  )الفصل الرابع( 
   الشركة وحق اإلطالعبيانات

تحتفظ فـى كـل     إلتزام الشركة بأن     
  وقت بالدفاتر

  عرض المادة ٢٢٧مادة

تحـتفظ بقائمـة    إلتزام الشركة بأن     
، وملف لكـل    بأسماء جميع عمالئها  

  عميل 

  عرض المادة ٢٢٨مادة



ها ملف  البيانات التى يجب أن يتضمن     
  كل عميل 

  عرض المادة ٢٢٩مادة

علـى  إلتزام الـشركة بالمحافظـة       
  لسرية التامة لبيانات عمالئهاا

  عرض المادة ٢٣٠مادة

  )الفصل الخامس( 
  تعارض المصالح واستخدام المعلومات

فـى تعاملهـا مـع      إلتزام الشركة    
  ا بمبادىء األمانة والحرصعمالئه

  عرض المادة ٢٣١مادة

ال يجوز للشركة أن تتعامـل علـى         
أوراق العميل الماليـة مـن خـالل     
شــركة أخــرى تعمــل فــى ذات 

  مجاالتال

  عرض المادة ٢٣٢مادة

تجنــب نــشوء أى تعــارض فــى  
  المصالح

   عرض المادة ٢٣٣مادة

  عرض المادة ٢٣٤مادة  المقصود بتعارض المصالح  
اإللتزام حال العمل فـى شـركتين        

   كالهما بمراعاة الفصل التام بين
  عرض المادة ٢٣٥مادة

 للشركة أن تتعامـل     شرط اإلجازة    
راق المالية باسم او لحساب     فى األو 

المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم      
  حتى الدرجة الثانية

  عرض المادة ٢٣٦مادة

 للشركة أن تتعامـل     شرط اإلجازة    
فى األوراق المالية باسم او لحساب      
المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم      

  رى  بشركة أخحتى الدرجة الثانية

   عرض المادة ٢٣٧مادة

الشركة التعامل باسم    شرط اإلجازة    
أو لحساب المساهمين فـى إحـدى       
الشركات الخاضـعة ألحكـام هـذا     

  الباب

  عرض المادة ٢٣٨مادة



فى تطبيق أحكام   المقصود بالمساهم    
  )٢٣٨(و ) ٢٣٥(المادتين 

  عرض المادة ٢٣٩مادة

 قبـل   فحص أوامر البيع والـشراء     
  تنفيذها 

  عرض المادة ٢٤٠مادة

نشاطات  يـشترط علـى الـشركة         
إخطار عمالئها والحـصول علـى      

  موافقتهم عليها 

  عرض المادة ٢٤١مادة

لقيام بأعمـال بغـرض     عدم جواز ا   
التأثير على شخص تربطه بالشركة     

  مصلحة عمل

  عرض المادة ٢٤٢مادة

يحظر على الشركة إتباع أية أساليب       
فى عملها تنطوى علـى الغـش أو        

  التدليس

  عرض المادة ٢٤٣مادة

األوراق عدم جواز التعامـل علـى        
 المتوافر عنها بيانـات غيـر       اليةالم

  معلنة بالسوق

  عرض المادة ٢٤٤مادة

  )الفصل السادس( 
  أحكام خاصة بشركات تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية

المقصود بلفظ الشركة فى تطبيـق        
  أحكام هذا الفصل 

  عرض المادة ٢٤٥مادة

بتحقيق أى نتائج ماليـة    حظر الوعد    
  محددة

  عرض المادة ٢٤٦مادة

بإرسال كشف حساب   إلتزام الشركة    
   لكل عميل تفصيلى

  عرض المادة ٢٤٧مادة

لبانات وتفصيالت عقد الشركة مـع       
  العميل 

  عرض المادة ٢٤٨مادة

  عرض المادة ٢٤٩مادة  ك القيام بما يأتىيال يجوز للشر 
  عرض المادة ٢٥٠مادة  إيداع الشركة األوراق المالية للعميل  



ال يجوز للشركة اسـتخدام أمـوال        
  العميل لتمويل عملياتها الخاص

  عرض المادة ٢٥١مادة

 أن تتعامل لحـسابها     ةز للشرك اجو 
  فى األوراق المالية

  عرض المادة ٢٥٢مادة

  عرض المادة ٢٥٣مادة  عدم التمييز بين العمالء 
بقـصد  عدم جواز القيام بعمليـات         

   األسعارالتأثير على
  عرض المادة ٢٥٤ةماد

  )الفصل السابع( 
  أحكام خاصة بشركات السمسرة فى األوراق المالية

فى تطبيـق   المقصود بلفظ الشركة       
  أحكام هذا الفصل

  عرض المادة ٢٥٥مادة

بـإبرام عقـد فـتح      إلتزام الشركة    
   حساب مع كل عميل

  عرض المادة ٢٥٦مادة

  عرض المادة ٢٥٧مادة  إلتزام الشركة بقواعد البورصة 
  عرض المادة ٢٥٨مادة  توصيات الشركة لعمالئها  
  عرض المادة  ٢٥٩مادة   بهاال يجوز للشركة القيامأعمال  
إلتزام الشركة بحـصول عمالئهـا       

  على أفضل األسعار
  عرض المادة  ٢٦٠مادة

 عملياتهـا بقـة  امن مط تأكد الشركة    
  التى تجريها ألحكام القانون

  عرض المادة  ٢٦١مادة 

مايجب للشركة أن تتأكد منه  عنـد         
  أمر بيع أو شراء تنفيذ

  عرض المادة  ٢٦٢مادة

إدخال عروض البيع والشراء  فـى        
  الحاسب اآللى 

  عرض المادة  ٢٦٣مادة

 إجـراءات عقـد      الشركة   استكمال 
  العملية

  عرض المادة  ٢٦٤مادة

  عرض المادة  ٢٦٥مادة   بإتمام اإلجراءات إلتزام الشركة 
  عرض المادة  ٢٦٦مادةالشركة بتنفيذ أوامر عمالئها    إلتزام   



  فى الحدود الصادرة
ــشركة   ــزام ال ــظ إلت ــام الحف أحك

  ت أخرى ا وإلتزامالمركزى المعتمدة
  عرض المادة  ٢٦٧مادة

عـرض أو   عدم جواز اإلحجام عن      
  طلب األوراق المالية

  عرض المادة  ٢٦٨مادة

  الباب السابع 
  نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات

  الفصل األول 
نـشاط التعامـل والوسـاطة      ماهية   

  والسمسرة فى السندات
  عرض المادة  ٢٦٩مادة

  )الفصل الثانى( 
  الترخيص ومتطلبات العمل

  عرض المادة  ٢٧٠مادة  لشركةارأس مال  
ــوافر    ــوب تـ ــشروط وجـ الـ

والمواصفات التى يصدر بها قـرار      
  من مجلس إدارة الهيئة

  عرض المادة  ٢٧١مادة

للـشركة أن تبـرم اتفاقـات        جواز 
تتضمن األحكام المنظمة لعمليـات     

  إعادة شراء السندات بعد بيعها

  عرض المادة  ٢٧٢مادة

  )الفصل الثالث( 
  قواعد اإلفصاح

  عرض المادة  ٢٧٣مادة  قواعد اإلفصاح  
ــصاح    ــد اإلف ــصنيف " قواع الت

  "مانى اإلئت
  عرض المادة  ٢٧٤مادة 

القيمة السوقية لما   " قواعد اإلفصاح    
  "من سندات الشركة تحتفظ به 

  عرض المادة  ٢٧٥مادة



  )الفصل الرابع( 
  التعامل فى السندات

على الشركة تنفيذ أوامـر العمـالء        
  رهمبالشروط المحددة بأوام

  عرض المادة  ٢٧٦مادة

  عرض المادة  ٢٧٧مادة  والبيع  أمر الشراء 
  )الفصل الخامس( 

  التزامات الشركة
ال يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة       

عن عمليات البيع والشراء التى تتم       
  .لحسابها الخاص

  

  عرض المادة  ٢٧٨مادة

الشركة بتحرير اتفاق مع كل     إلتزام   
  عميل لها

  عرض المادة  ٢٧٩مادة

  )الفصل السادس( 
  أحكام ختامية

  
  عرض المادة  ٢٨٠مادة  األحكام السارية على الشركات 
  الباب الثامن 

   وترتيب األوراق الماليةنشاط تقييم وتصنيف
فى تطبيق  " الشركة  " بلفظ  المقصود   

  أحكام هذا الباب
  عرض المادة  ٢٨١مادة

  عرض المادة  ٢٨٢مادة  رأس مال الشركة 
ال يجوز أن يكون مساهماً فـى       من   

  الشركة
  عرض المادة  ٢٨٣مادة

  عرض المادة  ٢٨٤مادةقواعــد التــصنيف التعــديل فــى  



  االئتمانى
ضرورة توافر الخبرة فـى عـاملى      

  الشركة 
  عرض المادة  ٢٨٥مادة

  ض المادةعر  ٢٨٦مادة  شهادة التصنيف االئتمانىمشتمالت  
  عرض المادة  ٢٨٧مادة  الحصول على تصنيف ائتمانى 
  عرض المادة  ٢٨٨مادة  إصدار شهادات التصنيف االئتمانى 
  الباب التاسع 

  تنظيم نشاطى
  شراء األوراق المالية بغرض البيع

  عرض المادة  ٢٨٩مادة  المقصود بالشراء بالهامش  
ضرورة إتمام العمليات عن طريـق       

، ومرفقات طلب أمـين     أمين الحفظ   
  الحفظ 

  عرض المادة  ٢٩٠مادة

إلتزامات دائمة ويومية على أمـين       
  الحفظ 

  عرض المادة  ٢٩١مادة

  عرض المادة  ٢٩٢مادة  مة على أمين الحفظ إلتزامات عا 
معايير األوراق الماليـة  المتداولـة     

وفــق نظــامى الــشراء بالهــامش 
واقتراض األوراق المالية بغـرض     

  البيع

  عرض المادة  ٢٩٣مادة

  )الفصل الثانى( 
  شراء األوراق المالية بالهامش

مـين  ع المبالغ المـستحقة أل    ومجم 
الحفظ عن عمليات الشراء بالهامش     

  .........أو

  عرض المادة  ٢٩٤مادة

العميل الراغب فـى الـشراء     إلتزام   
بالهامش أن يسدد نقداً مـا ال يقـل         

  عرض المادة  ٢٩٥مادة



  ...عن
ن يعيـد تقيـيم     على أمين الحفـظ أ     

ــشراء   ــل ال ــة مح األوراق المالي
  ..بالهامش فى نهاية كل يوم عمل

  عرض المادة  ٢٩٦مادة

 بيانات يجب أن يتـضمنها االتفـاقً       
 مع العميل بـشأن شـراء        المكتوبا

  األوراق المالية بالهامش

  عرض المادة  ٢٩٧مادة

لتزم أمين الحفظ الـذى يـزاول       ي ما 
عمليات شراء أوراق مالية بالهامش     
أن يخطر كالً من الهيئة وبورصـة       

  األوراق المالية

  عرض المادة  ٢٩٨مادة

  )الفصل الثالث( 
  اقتراض األوراق المالية بغرض البيع

ــروط   ــة ش ــداول األوراق المالي ت
  المقترضة

  عرض المادة  ٢٩٩مادة

أمناء الحفظ الذين   إلتزام بالقيد على     
يزاولون نـشاط اقتـراض األوراق      

  المالية بغرض البيع

  عرض المادة  مكرر٢٩٩مادة

ــيم األوراق    ــادة تقي ــة إع المالي
  المقترضة فى نهاية كل يوم عمل

  عرض المادة  ١مكرر٢٩٩ادةم

  الباب العاشر  
  نشاط التوريق

  الفصل األول شركات التوريق
  

  عرض المادة  ٣٠٠مادة  شركة التوريق 
الترخيص لـشركة التوريـق     رسم   

  بمزاولة نشاطها
  عرض المادة  ٣٠١مادة



  عرض المادة  ٣٠٢مادة  ية أسهم شركة التوريق نسب ملك 
  الفصل الثانى 

  حوالة المحفظة وإصدار سندات التوريق
طلب إصدار سـندات التوريـق أو        

  –اإلخطار به 
  عرض المادة  ٣٠٣مادة

نـشرة االكتتـاب فـى      ما تتضمنه    
كرة ســندات التوريــق أو مــذ  

  المعلومات

  عرض المادة  ٣٠٤مادة

حالة االتفاق على أن الحوالـة لـن         
تكون نافذة وناجزة إال بعد تغطيـة       

  االكتتاب فى السندات بالكامل

  عرض المادة  ٣٠٥مادة

  عرض المادة  ٣٠٦مادة  شركة التوريق  رات علىومحظ 
  عرض المادة  ٣٠٧مادة  حوالة محفظة التوريق 
اتفـاق  إخطار الهيئة ونشر ملخص      

  الحوالة النهائي
  عرض المادة  ٣٠٨مادة

  الفصل الثالث 
  تحصيل الحقوق و سداد السندات

  
ـ شركة التوريق بان تو   ماتلتزم     هدع

ثالثة أيام من    لدى أمين الحفظ خالل   
   االتفاق النهائى للحوالة انعقاد

  عرض المادة  ٣٠٩مادة

استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن      
  محفظة التوريق

  عرض المادة  ٣١٠مادة

  الفصل الرابع  
  واجبات أمين الحفظ

حسابات مستقلة لكـل      بفرد    اإللتزام 
  عملية توريق

  عرض المادة  ٣١١مادة



 شهري بشأن محفظـة     إعداد تقريرا  
  التوريق

  عرض المادة  ٣١٢مادة

إمــساك الــدفاتر والــسجالت    
  والحسابات

  عرض المادة  ٣١٣مادة

  فصل الخامسال 
  المساهمة توريق محافظ الشركات

   من غير شركات التوريق
  

الطلب إلى الهيئة من قبل شـركات        
  المساهمة للقيام بعملية  التوريق 

  عرض المادة  ٣١٤مادة

المواد التى تسرى على الـشركات       
  المشار إليها فى المادة السابقة 

  عرض المادة  ٣١٥مادة

  الباب الحادى عشر 
  قواعد حظر التالعب فى األسعار واستغالل المعلومات الداخلية

  )الفصل األول ( 
  أحكام عامة

  عرض المادة  ٣١٦مادة  نطاق سريان أحكام الفصل  
بطالن شروط اإلعفاء عن مخالفـة        

   أحكام  هذا الباب
  عرض المادة  ٣١٧مادة

المسئولية القانونية والعقوبات علـى      
  مخالفة أحكام هذا الباب 

  عرض المادة  ٣١٨مادة

  عرض المادة  ٣١٩مادة  معنى العبارات الخاصة بالباب  
ر أية أخبـار غيـر      نشاإلمتناع عن    

  صحيحة
  عرض المادة  ٣٢٠مادة

  )الفصل الثانى (  
  حظر التالعب فى األسعار

  عرض المادة  ٣٢١مادةحظــر التالعــب باألســعار،    



  ومحظورات على وجه األخص  
  )الفصل الثالث (  

  خليةحظر استغالل المعلومات الدا
  عرض المادة  ٣٢٢مادة  بيان حظر إستغالل المعلومات  
إفشاء أسـرار حـسابات     حظر   

  وتعامالت العمالء
  عرض المادة  ٣٢٣مادة

  مااليعد إستخداما لمعلومات داخلية  
  

  ادةعرض الم  ٣٢٤مادة
  

  الباب الثانى عشر 
  عروض الشراء بقصد االستحواذ

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢مضاف الباب ومواده بقرار وزير اإلستثمار 
  
 



  وزیر االقتصاد والتجارة اخلارجیة قرار
 ١٩٩٣لسنة ) ١٣٥(رقم 

بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون سوق رأس 
 املال

 ١٩٩٢٢لسنة ) ٩٥(ر بالقانون رقم الصاد
  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية

 بإصـدار قـانون     ١٩٥٧ لـسنة    ١٦٣بعد اإلطالع على قرار رئيس الجمهورية رقم        
  .البنوك واالئتمان

 فى شأن البنك المركـزى المـصرى والجهـاز      ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠وعلى القانون رقم    
  ٠المصرفى

  . شأن التعامل بالنقد األجنبى والئحته التنفيذية فى١٩٧٦ لسنة ٩٧وعلى القانون رقم 

 لـسنة  ١٠وعلى قانون اإلشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم  
١٩٨١.  

  .١٩٨١ لسنة ١٥٧وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

ـ            سئولية وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات الم
  .، والئحته التنفيذية١٩٨١ لسنة ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم 

  .١٩٨٣ لسنة ٩٧وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن الشركات العاملـة فـى مجـال تلقـى         ١٩٨٨ لسنة   ١٤٦وعلى القانون رقم    
  .األموال الستثمارها، والئحته التنفيذية

  ٠، والئحته التنفيذية١٩٨٩ لسنة ٢٣٠ون االستثمار الصادر بالقانون رقم وعلى قان

 ١٩٩١ لـسنة    ٢٠٣وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقـم           
  .والئحته التنفيذية

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

  ٠مة لسوق المالوبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العا
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  .وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

  قرر

  )مادة أولى(

 ٩٥يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم             
 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص بالالئحة التنفيذية للقـانون             ١٩٩٢لسنة  
  .ليه المشار إ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

  )مادة ثانية(

، ١٩٩٢ لـسنة    ٩٥القـانون رقـم     " فى تطبيق أحكام الالئحة المرافقة يقصد بالقانون        
وبالهيئة أو الجهة اإلدارية أينما وردتـا فـى         " وزير االقتصاد والتجارة الخارجية     " وبالوزير  

ـ   ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الالئحة المرافقة أو الالئحة التنفيذية للقانون رقم      ركات  بالنـسبة إلـى ش
  " الهيئة العامة لسوق المال  " ١٩٩٢ لسنة ٩٥االكتتاب العام أو فى تطبيق أحكام القانون رقم 

  )مادة ثالثة(

  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

   ٣ ١٩٩٣ أبريل سنة ٧ هـ الموافق ١٤١٣ شوال سنة ١٥صدر فى 

  ة الخارجيةوزير االقتصاد والتجار
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 الالئحة التنفیذیة
 لقانون سوق رأس املال

 ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 
 الباب األول

 إصدار األوراق املالیة
 الفصل األول

 تكوین رأس مال الشركات املسامهة
 وشركات التوصیة باألسهم

 الفرع األول
 أحكام عامة

 مصدر، ويجوز أن يحدد النظام األساسى للشركة         يكون للشركة رأس مال    -١  مادة  
  .رأس مال مرخصاً به

ويقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتـضامنين فـى شـركات              
  .التوصية باألسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة فى كل إصدار

مـن  % ٢٥ويجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بمـا ال يجـاوز     
مالى عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع اإلصدارات، ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتهـا               إج
  .نقداً

وفى جميع اإلصدارات ال تجاوز مصاريف اإلصدار الحد الذى يصدر به قـرار مـن        
  .الهيئة

 يحدد نظام الشركة القيمة االسمية للسهم بحيث ال تقل عن خمسة جنيهـات              -٢ مادة  
نيه، ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل، وبمراعاة           وال تزيد على ألف ج    

أحكام الحصص العينية، يجب على كل مكتتب أن يدفع نقداً أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانوناً                
الربع على األقل من القيمة األسمية لألسهم النقدية فور االكتتاب باإلضافة إلـى مـصروفات               

  .اإلصدار

 يكون الدفع بسند شخصى على المكتتب أو بتقديم منقوالت أو عقـارات             وال يجوز أن  
  .أو حق معنوى ولو كانت قيمتها تساوى الربع الواجب أداؤه



كما ال يجوز الدفع بطريقة المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على احد المؤسسين               
  .ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه

  :اء كان عاماً أو غير عام الشروط اآلتية لصحة االكتتاب سوط يشتر-٣مادة 

أن يكون كامالً بأن يغطى جميع أسهم الشركة التى تمثل رأس المال المصدر فـى     -١
 .شركات المساهمة، أو الحصص والسهم فى شركات التوصية باألسهم

أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجـل، فـإذا علـق                  -٢
رط وصح االكتتاب وألزم المكتتب بـه، وإذا كـان          االكتتاب على شرط بطل الش    

 .مضافاً إلى اجل بطل األجل وكان االكتتاب فورياً

 ٠أن يكون جدياً ال صوريا -٣

أال يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة االسمية لألسهم النقدية عن ربع               -٤
 .القيمة

 .ا كاملةأن تكون السهم التى تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمته -٥

 يجوز أن تستخرج شهادات األسهم من فئة سـهم واحـد أو خمـسة أسـهم          -٤مادة  
  .ومضاعفاتها

 تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقـع             -٥مادة  
عليها عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة يعينهما المجلس أو أحد الشركاء المديرين فى شركة              

  .، وتختم بخاتم الشركةالتوصية باألسهم

ويجب أن تتضمن شهادة السهم على األخص اسم الشركة التـى أصـدرته وشـكلها               
وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحـل قيـدها بالـسجل              
التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها، كما يجـب أن يـذكر نـوع الـسهم                  

  .سمية وما دفع منها واسم المالك فى األسهم االسميةوخصائصه وقيمته اال

  .ويكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم

  . يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك األسهم-٦مادة 

على مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال طلب أداء الباقى             
 تجاوز عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وذلك بالطريقة التى يقررها النظام             خالل مدة ال  



األساسى للشركة وفى المواعيد التى تحددها الجمعية العامة العادية على أن يعلـن عـن تلـك       
  .المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على األقل

األحوال أن يقوم ببيـع     ويحق لمجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب          
األسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها فى المواعيـد المحـددة لحـساب         
أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضى ستين يوماً على األقـل مـن تـاريخ     

  .إبالغهم بذلك

وراق الماليـة   وتلغى حتماً صكوك األسهم المبيعة بأسماء أصحابها وتبلغ بورصـة األ          
المقيدة بها أسهم الشركة بذلك على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمـل ذات                

  .أرقامها يشار فيها إلى أنها بديلة للصكوك الملغاة

ويخصم مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال مـن صـمن              
سب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قـد         البيع ما يكون مطلوباً للشركة من مصاريف، ويحا       
  .يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز

كل ذلك مع عدم اإلخالل بحق الشركة فى أن تستعمل قبل المساهم المتأخر فى الوقت               
  .ذاته أو فى وقت آخر جميع الحقوق التى تخولها األحكام العامة فى القانون

 إصدار أوراق مالية أن تخطـر الهيئـة بـذلك          على كل شركة ترغب فى     -٤ ٧مادة  
  :ويجب أن يتضمن اإلخطار ويرفق به البيانات والمستندات اآلتية

  بالنسبة إلصدار األسهم عند التأسيس: أوالً

 ٠أنواع األسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها -١

 ٠إجمالى عدد األسهم وبيان ما قد يطرح منها لالكتتاب العام -٢

 .لة تقريرها وكيفية حسابهامصاريف اإلصدار فى حا -٣

شهادة من الجهة اإلدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانوناً مـن              -٤
 .رأس المال
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على الهيئة االنتهاء من فحص اإلخطار المشار إليه فى المادة السابقة ومرفقاته خـالل يـومين مـن تـاريخ      (
 ٠) تقديمه



  .اإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة -٥

  

  بالنسبة إلصدار أسهم لزيادة رأس المال: ثانياً

) ١٧(طبقاً ألحكام المـادة  تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها        -١
 .من هذه الالئحة إذا كانت األسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة

 .نوع األسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها -٢

بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصـة              -٣
 .األوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها

 .حالة تقريرها وكيفية حسابهامصاريف اإلصدار فى  -٤

شهادة من الجهة اإلدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانوناً مـن              -٥
 .الزيادة

 .اإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة -٦

) ١٧(وللهيئة االعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى حالة عدم مراعاة حكم المـادة              
  ٠استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادةمن هذه الالئحة أو عدم 

  بالنسبة إلصدار األوراق المالية األخرى : ثالثاً

 .نسخة من النظام األساسى للشركة وفقاً آلخر تعديل -١

قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار األوراق المالية والمـستندات والتقـارير       -٢
 .التى عرضت عليها فى هذا الشأن

 .بيان أعضاء مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال -٣

موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثالث            -٤
 .السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل

ا إذا كـان يـتم      نوع األوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وبيان م          -٥
 .طرحها لالكتتاب العام من عدمه

 .اإليصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة -٦

 ٠شروط ومواعيد استرداد األوراق المالية -٧



بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصـة              -٨
 .األوراق المالية ونوع الجدول المقيدةبها

 .يفية حسابهامصاريف اإلصدار وك -٩

وفى جميع األحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات اإلصدار خـالل              
خمسة عشر يوما من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى فى الحـاالت التـى               

  .يلزم فيها هذا القيد، كما يجب على السجل المختص خالل ذات المدة إبالغ الهيئة بذلك القيد

 ال يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عـن طريـق               -٨ مادة
من مجموع األسهم االسمية من رأس مال الـشركة  %) ١٠(الوكالة عدداً من األصوات يجاوز   

  .من األسهم الممثلة فى االجتماع%) ٢٠(وبما ال يجاوز 

نـواع األسـهم     يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض االمتيازات لبعض أ          -٩مادة  
االسمية وذلك فى التصويت أو األرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى األسـهم مـن نفـس         

  .النوع فى الحقوق والمميزات أو القيود

وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعـد األسـهم               
  .الممتازة ونوع االمتياز المقرر لها وحدوده

ز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأى نوع من أنـواع   ال يجو-١٠مادة  
األسهم إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نـوع                
األسهم الذى يتعلق به التعديل بأغلبية األصوات الممثلة لثلثى رأس المال الـذى تمثلـه هـذه                 

  .األسهم

لجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً لألوضـاع التـى تـدعى إليهـا         ويتم الدعوة لهذه ا   
  .الجمعية العامة غير العادية

 مع عدم اإلخالل بأوضاع السهم الممتازة وغيرها من األسهم ذات الطبيعة            -١١مادة  
الخاصة، تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب األسهم متساوية، وال يلتـزم المـساهمون إال              

  . زيادة التزاماتهم– بأية حالة – يجوز بقيمة أسهمهم، كما ال

 فى حالة فقد الورقة المالية االسمية بما فيها األسهم أو تلفها            – على الشركة    -١٢مادة  
 أن تستخرج لصاحب الحق فيها حسبما هو مدون بسجالتها بدل فاقد بعد تكليفه بتقـديم مـا                  –

بورصة األوراق الماليـة فـى هـذا        يثبت الفقد أو التلف، وذلك وفقاً لإلجراءات المتبعة لدى          
الشأن، وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية لالستبدال واإلعالن، ويثبت على الورقة الصادرة ى هـذه              



الحالة أنها بدل فاقد أو تالف، ويؤشر فيها بكافة التصرفات الواردة عليها والثابتة فى السجالت               
  .وتخطر البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة األصلية

  .ال يجوز استخراج بدل فاقد عن الورقة المالية لحاملها المفقودةو

كما ال يجوز استخراج بدل تالف عن الورقة المالية لحاملها إال إذا أمكن التعرف عليها              
وتحديد معالمها على أن يثبت على الورقة فى هذه الحالة أنها بدل تالف، وعلى الشركة سحب                

  .شر فى السجالت لديها بما يفيد ذلكالورقة التالفة وإعدامها، وأن تؤ
 

 الفرع الثاىن
 ام خاصة بالسهم حلاملهاكأح

 لحائزى األسهم لحاملها حضور اجتماعـات الجمعيـة العامـة           -١٣مادة  
للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس اإلدارة والميزانيـة وحـساب األربـاح             

  .ع من وقائع خطيرةوالخسائر وتقرير مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء االجتما
وال يكون لحائزى األسهم لحاملها الحق فى التـصويت فـى اجتماعـات             

  .الجمعيات العامة للشركة
 يتم إخطار المساهمين من حائزى األسهم لحاملها كلما تطلـب           -١٤مادة  

األمر ذلك بإعالن ينشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار إحـداهما علـى             
  ٠األقل باللغة العربية

بالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامـة للـشركة يكـون            و
اإلخطار قبل الموعد المحدد لبدء االجتماع بأسبوعين على األقل، وللراغبين مـن            
حائزى األسهم لحاملها خالل هذه المهلة حق اإلطالع فى مقر الشركة على تقرير             

رير مراقـب الحـسابات     مجلس اإلدارة والميزانية وحساب األرباح والخسائر وتق      
ويثبت ذلك فى سجل خاص يدون فيه اسم الحائز وأرقام شهادات األسـهم التـى               
يحوزها وتاريخ وساعة اطالعه على هذه المستندات، ويوقع الحائز أمام أسمه فى            

  .السجل بما يفيد ذلك



وعلى من يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع األسهم طبقاً            
ألسهم االسمية إما فى الشركة، أو فى أحد البنوك، أو فـى إحـدى              لقواعد إيداع ا  

  .الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة
 يدون حضور المساهمين من حائزى األسهم لحاملها اجتماعات         -١٥مادة  

  .الجمعيات العامة للشركة فى سجل خاص بالشركة
 هذه الالئحـة     فيما عدا ما ورد به نص خاص فى القانون أو          -٥ ١٦مادة  

يكون شأن حائزى السهم لحاملها شأن أصحاب األسـهم االسـمية فـى الحقـوق            
  .وااللتزامات

ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الـربح ولـو كـان              
  .منفصالً عن السهم

ويجوز تحويل السهم لحاملها إلى أسهم اسمية وفقاً لقرار من الجمعية العامة        
شركة وال يسرى إال على من يقبل التحويـل مـن حملـة األسـهم              غير العادية لل  

  ٠لحاملها، وذلك كله وفقاُ للقواعد والشروط واإلجراءات التى تضعها الهيئة
 

 الفرع الثالث
 زیادة رأس املال

  : )٢٠٠٧ لسنة ١٢مستبدلة بقرار وزاري  ( )١٧(مادة  
القيمة التى تصدر بهـا هـذه   تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة ، على أن تحدد            

على أن يكون ذلك بناء على تقرير مـن         . األسهم على أساس القيمة العادلة لها وقت اإلصدار         
ويجب أن يكون المستشار مستقال     . أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة لهذا الغرض       

والتربطه بهم  ، تهمعن الشركة واألشخاص المرتبطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبى حسابا        
  .أية مصالح مشتركة 
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 ٢١/٨/١٩٩٩فى 



ويصدر التقرير بالتقييم طبقا لألصول المتعارف عليها فى هذا الـشأن، وتحـت مـسئولية        
  .ويحدد التقرير أسس التقييم التى تم االعتماد عليها . الشركة 

   
  :ويجب عند زيادة رأس المال طبقا لهذه المادة مراعاة ما يلى 

من القيمة االسمية للسهم تجنـب الزيـادة فـى حـساب             المحددة أزيد إذا كانت القيمة    ) أ(
  .أحتياطى

إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة االسمية للسهم تعين على الـشركة تخفـيض                ) ب(
  .القيمة االسمية لألسهم بما فيها األسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقا لها

ددة أقل من الحد األدنى للقيمة االسمية للسهم المقرر قانونا تكون           إذا كانت القيمة المح   ) ج(
قيمة األسهم بما فيها األسهم القائمة بالحد األدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس                

  .المال وفقا لذلك
     ) أ (

 يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المـرخص             -١٨مادة  
اء على اقتراح مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين فى شـركات             به وتتم الزيادة بن   
  .التوصية باألسهم

 يجب على مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال            -١٩مادة  
ات المتعلقة باألسـباب التـى      أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيان         

 وأن يرفقوا به تقريراً يسير األعمال بالشركة خالل السنة التى تم فيها تقـديم      إلى الزيادة، تدعو  
  .االقتراح بالزيادة وميزانية السنة التى تسبقها فى حالة اعتمادها

ويرفق بتقرير مجلس اإلدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بـشأن مـدى صـحة               
  البيانات المالية الواردة فى تقرير مجلس اإلدارة 

 يجوز بقرار من مجلس اإلدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين             -٢٠ مادة
  .بحسب األحوال زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به

ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومـع             
المساهمة العاملة فى أحد مجاالت السياحة      ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح للشركات         

أو اإلسكان او اإلنتاج الصناعى أو الزراعى بزيادة رأس مالها سواء بحصص أو أسهم نقديـة               
  .أو مقابل حصة عينية قبل تمام سداد رأس المال المصدر



 يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خالل الثالث سنوات التالية لصدور             -٢١مادة  
ادة وإال كانت باطلة، ما لم يصدر قرار جديد فى هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالـة                قرار الزي 

زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من األوراق الماليـة               
  .إلى أسهم، إذا كان فى شروط إصدارها أن لحامليها الحق فى طلب تحويلها إلى أسهم

   ٢٠٠٧ لسنة ١٢مستبدلة بقرار وزير االستثمار  ) و(  الفقرة  – ٢٢مادة 

  :يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى

 ٠مبالغ نقدية    ) أ (

 .حصص عينية   ) ب  (

 .ديون نقدية مستحقة األداء للمكتتبين قبل الشركة    ) ج (

تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحـسب                 ) د (
 .الصكوكشروط إصدار تلك السندات أو هذه 

تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم، وذلـك                 ) ه  (
 لسنة  ١٥٩من القانون رقم    ) ٣٤(على سبيل التعويض المنصوص عليه فى المادة        

 ٠ المشار إيه١٩٨١

مبادلة األسهم التى يمتلكها المكتتب فى رأس مال شركة أخرى بقـصد االسـتحواذ أو       ) و(
  .االندماج

. 

بادلة األسهم أن يتنازل حملة أسهم غحدى الشركات التى ترغب الشركة فى            ويقصد بم 
االستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم فى زيادة رأس مال الشركة المستحوذة              

  :وتتم عملية مبادلة السهم وفقاً للضوابط اآلتية

 ٠أن يكون الهدف من عملية تبادل األسهم فو االستحواذ أو االندماج -١

 .أن تتم عملية التنازل عن األسهم من خالل عملية طرح خاص -٢

أن تتحدد قيمة األسهم المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم فى القيمـة             -٣
العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددها الـشركة ويقـر بـصحتها مراقـب              

 .الحسابات



تراح مجلس اإلدارة أو     يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اق         -٢٣مادة  
الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال، أن تقرر تحويل المال االحتياطى أو جزء منـه               
إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر، وتوزع األسهم الناتجة عن الزيـادة مجانـاً علـى        

  .المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته

 ال يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسـهم ممتـازة، إال إذا كـان نظـام           -٢٤مادة  
الشركة يرخص بذلك ابتداء، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلـس    

  .اإلدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن السباب المبررة لذلك

بموجب شهادة اكتتاب يبين فيهـا تـاريخ    يثبت االكتتاب فى أسهم الزيادة -٢٥مـادة   
االكتتاب واسم المكتتب فى السهم االسمية وجنسيته وعنوانه وعدد األسهم مـدوناً بـاألحرف              
واألرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليهـا             

منها، ويعطى المكتتـب صـورة   ) ٤، ٣(من هذه الالئحة عدا ما ورد بالبندين ) ٣٣(فى المادة   
  .من شهادة االكتتاب

ويتبع فى شأن تخصيص األسهم وإثبات عدد األسهم المخصصة للمكتتـب فـى تلـك           
  .من هذه الالئحة) ٥٤(الشهادة ما نصت عليه المادة 

 يجوز أن يتم االكتتاب فى أسهم الزيادة بطريـق المقاصـة بـين حقـوق                -٢٦مادة  
األداء قبل الشركة، وبين قيمة األسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها،           المكتتب النقدية المستحقة    

وذلك بإقرار يصدر من مجلس اإلدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون ويصدق عليه من قبـل         
مراقب الحسابات، ويقدم هذا اإلقرار إلى الجهة التى تتلقى االكتتاب إلرفاقـه بأصـل شـهادة                

  .االكتتاب

م طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتـاب عـام أو خـاص         إذا ت  -٦ ٢٧   مادة
فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الـشروط الـواردة بالقـانون وبهـذه                  

   ٠الالئحة

ويجب أن يتم االكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقـى               
لهذا الغرض أو الشركات التـى يـرخص لهـا          االكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ        
  .بالتعامل فى الوراق المالية بعد موافقة الهيئة

                                                        
 الوقائع المـصرية العـدد   – ٢٠٠٣ لسنة ٣٢١مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم    ) ٢٧(المادة رقم    6

 ٦/٧/٢٠٠٣فى ) تابع (١٥٠



وبالنسبة للشركات التى تم إيداع أسهمها طبقاً ألحكام قانون اإليداع والقيـد المركـزى        
 يكون تلقى االكتتابات عن طريق أحد       ٢٠٠٠٠ لسنة   ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم      

  .خص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظالبنوك المر

وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة االكتتـاب لتقديمـه                
لشركة اإليداع والقيد المركزى لتسليمه بياناً بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الـواردة بالمـادة            

إليه ويقوم هـذا البيـان مقـام         المشار   ٢٠٠٠ لسنة   ٩٣من الالئحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٢(
صكوك األوراق المالية، وال يتم تداول هذه السهم إال بعد قيد اإلصدار فى الـسجل التجـارى                 

  . وبمراعاة أحكام تخصيص األسهم الواردة بهذه الالئحة

وعلى الشركة إبالغ الهيئة باإلجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيـادة والمـستندات     
ها بما فى ذلك شهادة من البنك الذى تلقى االكتتاب متضمنة مساهمة كـل              التى تمت على أساس   

  .مكتتب

 إذا لم يتم تغطية االكتتاب خالل المدة المحددة وجب على االكتفاء بما تم              -٧ ٢٨مادة  
  .تغطيته

 طلب رد مبالغ االكتتاب التى دفعهـا، وعلـى          – فى هذه الحالة     –ويجوز لكل مكتتب    
  .املة بما فيها مصاريف اإلصدار فور طلبهاالشركة رد هذه المبالغ ك

 على الشركة والجهة التى تتلقى االكتتاب إخطار الهيئة خالل أسـبوعين            -٨ ٢٩مادة  
  .من تغطية االكتتاب فى أسهم الزيادة

وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات االكتتاب وتمامه أبلغـت الـشركة بموافقتهـا               
  .إلجراء التعديل بموافقة الهيئة

 يجوز سحب المبالغ الناتجة عن االكتتاب إال بعد تقديم شهادة من مكتـب الـسجل                وال
  .التجارى بإجراء التعديل وفقاً لألحكام السابقة

  .من هذه الالئحة) ٢٧(وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها بالمادة 

                                                        
 الوقـائع المـصرية العـدد    – ٢٠٠٣ لسنة   ٣٢١ مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم     ) ٢٨(لمادة رقم   ا

  ٦/٧/٢٠٠٣فى ) تابع (١٥٠
 الوقـائع  – ٢٠٠٣ لسنة ٣٢١مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم ) ٢٩(المادة األخيرة من المادة رقم     8

 ٦/٧/٢٠٠٣فى ) تابع (١٥٠ العدد –المصرية 



اهمين  يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق األولوية للمس           -٣٠مادة  
القدامى فى االكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها من                

  ٠من هذه الالئحة) ٩(امتيازات وفقاً لحكام المادة 

وال يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون              
  .هم الممتازة من حقوقالبعض اآلخر، مع عدم اإلخالل بما يتقرر لألس

 تداول هذا الحق سواء منفصالً أو بالتبعية        – خالل فترة االكتتاب فى الزيادة       –ويجوز  
  .مع السهم األصلية

 ال يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق األولوية فى              -٣١مادة  
أ من تاريخ فتح بـاب االكتتـاب   االكتتاب فى أسهم الزيادة فى حالة تقريره عن ثالثين يوماً تبد      

  .فى تلك األسهم

 يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس اإلدارة             -٣٢مادة  
أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال، ولألسباب الجديـة التـى يبـديها أى مـنهم           

ها أو بعضها لالكتتـاب العـام   ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كل         
مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة فى النظـام األساسـى               

  .للشركة

 يتم إخطار لمساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعالن ينشر            -٣٣مادة  
المقـرر لبـدء االكتتـاب    فى صحيفتين يوميتين إحداهما على األقل باللغة العربية قبل الموعد        

  :بسبعة أيام على األقل، ويجب أن يتضمن اإلعالن ما يأتى

 .اسم الشركة وشكلها القانونى ومركزها الرئيسى وعنوانه -١

 .مقدار الزيادة فى رأس المال -٢

 .تاريخ بدء وانتهاء االكتتاب -٣

 حقوق األولوية المقررة للمساهمين القدامى فى االكتتاب فى أسهم الزيادة وكيفيـة            -٤
 .ممارسة هذه الحقوق

 .قيمة السهم الجديدة -٥

 .أسهم الجهة التى تودع فيها مبالغ االكتتاب وعنوانها -٦



بيان الحصص العينية أو حصص التوصية فى حالة وجودها وقيمتهـا واألسـهم              -٧
 .المخصصة لها

وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهماً لها لالكتتاب العام أو لم تـصدر أسـهما لحاملهـا                 
ن اإلخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب االكتتاب بأسـبوعين علـى األقـل            يجوز أن يكو  

  .متضمناً البيانات المشار إليها
 

 الفرع الرابع
 السندات وصكوك التمویل

 يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالـسهم إصـدار سـندات            -٩ ٣٤مادة  
 لتمويـل نـشاط أو عمليـة        وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة االحتياجات التمويلية للشركة أو       

  ٠بذاتها

ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما            
يحدده مراقب الحسابات وفقاً آلخر قوائم مالية وافقت عليهـا الجمعيـة العامـة، أو لطرحهـا            

  :لالكتتاب العام، الشروط اآلتية

) ٧(مانى المنصوص عليها فى المادة      أن تقدم الشركة للهيئة شهادة بالتصنيف االئت       -١
من هذه الالئحة، على أال تقل درجته عن المستوى الدال على           ) ١١( بند   – ثالثاً   –

 بااللتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوك، وذلـك وفقـاً           –القدرة على الوفاء    
 .للقواعد التى يحددها مجلي إدارة الهيئة

الدعوة إليه بحسب األحوال عـن كامـل        أن تفصح الشركة فى نشرة االكتتاب أو         -٢
 .البيانات التى تشتمل عليها شهادة التصنيف االئتمانى

أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خالل شهر من انتهاء كل سنة ماليـة                -٣
 .طوال فترة سريان السندات أو صكوك التمويل

                                                        
) تـابع  (١٨٦ الوقائع المصرية العدد – ٩٩ة  لسن ٢٧٦ بقرار وزير االقتصاد رقم      مستبدلة   –٣٤المادة رقم    9

 ثـم   ٤/٢/٩٩فـى   ) تابع (٢٦ الوقائع المصرية العدد رقم      ١٩٩٩ لسنة   ٤٢ ثم بالقرار رقم     ٢١/٨/١٩٩٩فى  
بقـرار   ، ثم استبدلت     ٢٦/٣/١٩٩٨فى  ) تابع (٢٤٣ العدد    الوقائع المصرية  – ١٩٩٨ لسنة   ٣٩٧بالقرار رقم   

  ٢٦/٩/٢٠٠٠فى ) تابع (٢٢٠لوقائع المصرية العدد  ا٢٠٠٠ لسنة ٥٨٦وزير االقتصاد رقم 



ى االنتـشار   أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف فى صحيفتين يوميتين واسعت          -٤
خالل خمسة عشر يوماً من صدور شهادته األصلية ومن صدور كل شهادة تكون             

 .قد اشتملت على تغيير فى درجة التصنيف

ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس غدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصـدار سـندات              " 
ـ                 دم وصكوك تمويل بقيمة ال تجاوز صافى أصولها أو طرحها لالكتتاب العـام فـى حالـة ع

الصالحية للتصنيف االئتمانى أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه وذلك كلـه فـى                
  ".الحدود التى يصدر بها القرار 

ـ            -٣٥مادة   ر  يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غي
رين بحـسب  دارة الـشركة أو الـشريك أو الـشركاء المـدي     العادية بناء على اقتراح مجلس إ     

األحوال، يرفق به تقرير مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التى تـصدر بهـا هـذه                
األوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد وأوضاع ذلك، مع مراعاة األحكـام         

 من الالئحة التنفيذية  ) ١٦٧(،  )١٦٦(،  )١٦٥(الواردة فى تاريخ العمل بهذه الالئحة فى المواد         
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩للقانون رقم 

ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك وأسـاس حـسابه دون               
  . التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون

ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصـدار الـسندات أو الـصكوك قيمتهـا               
يض مجلس إدارة الشركة فى تحديد الـشروط        اإلجمالية وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفو       

  .األخرى المتعلقة بها

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

 إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويـل المطروحـة لالكتتـاب     -٣٦مادة  
شركة أو الـشريك أو الـشركاء المـديرين بحـسب       خالل المدة المقررة يجوز لمجلي إدارة ال      

األحوال، أن يقرر االكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار الهيئة بذلك خـالل أسـبوع مـن قـرار                  
  .المجلس

 تصدر السندات أو صكوك التمويل فى شكل شهادات اسـمية أو لحاملهـا              -٣٧مادة  
 متـساوية لحامليهـا فـى       قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات اإلصدار حقوقاً         

  .مواجهة الشركة



ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الـشركة يعينهمـا             
  .المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال

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

مويل من دفاتر ذات قسائم تعطـى أرقامـاً          تستخرج السندات وصكوك الت    -٣٨مادة  
دارة الشركة يحددها المجلس أو من الشريك       يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس إ      مسلسلة و 

  .أو الشركاء المديرين بحسب األحوال وتختم بخاتم بارز للشركة

  :ويكون لكل ورقة كعب يحتفظ به فى الدفتر يتضمن بصفة خاصة البيانات اآلتية

 ٠اإلصداررقم وتاريخ  §

 .نوع الورقة المالية وخصائصها §

 .قيمة الورقة المالية ومدتها §

 .اسم صاحب الورقة وجنسيته وعنوانه بالنسبة لألوراق االسمية §

 تسرى على السندات وصكوك التمويـل القواعـد واألحكـام المقـررة     -١٠ ٣٩مادة  
  . فيهالألسهم الواردة بالقانون وهذه الالئحة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص

 

 الفرع اخلامس
 االكتتاب العام

 ال تكون األسهم مطروحة لالكتتاب العام إلى فى حالة دعوة أشخاص غير             -٤٠مادة  
محددين سلفاً إلى االكتتاب فى تلك األسهم، وال يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة األسهم التى يـتم         

  .طرحها فى اكتتاب عام

ى ذلك شركات قطاع العمال العام وشـركات         بما ف  –وال يجوز الدعوة لالكتتاب العام      
 إال بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى النماذج التى تعدها أو تقرها علـى                –القطاع العام   

ان يبين فيها بطريقة واضحة أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماداً للجدوى التجاريـة للنـشاط             
  .معينةموضوع النشرة أو لقدرة المشروع على تحقيق نتائج 

                                                        
فـى  ) تابع (٢٠ الوقائع المصرية العدد     ٢٠٠٠ لسنة   ٤٤ مستبدلة بقرار وزير االقتصاد رقم       ٣٩المادة رقم    10
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 يجب أال يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المـساهمة              -٤١مادة  
وشركة التوصية باألسهم التى تطرح أسهماً لها لالكتتاب العام عن مليون جنيه على أال يقل ما                

  .يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر

تى تطرح أسـهماً لهـا فـى        وال يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات ال         
  .اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر

 إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجـب                -٤٢مادة  
 ٠أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهـذه الالئحـة                

 الشركة عنـد التأسـيس باإلضـافة إلـى البيانـات        يجب أن تتضمن نشرة االكتتاب فى أسهم      
  :المنصوص عليها فى القانون، البيانات اآلتية

 .اسم الشركة وشكلها القانونى وغرضها -١

 .تاريخ العقد االبتدائى -٢

القيمة االسمية للسهم وعدد األسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة            -٣
 .تصفيةبها بالنسبة إلى توزيع األرباح أو عند ال

 .المدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة -٤

بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة فـى مقابلهـا، ونـصيبها                 -٥
 .المقرر فى األرباح

إذا كان االكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية االكتتاب فـى بـاقى                 -٦
 .رأس المال

االكتتاب والجهة التى سيتم االكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفـل          تاريخ بدء    -٧
 .االكتتاب

 ٠تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة -٨

المبلغ المطلوب دفعه عند االكتتاب بحيث ال يقل عن ربع القيمة االسمية باإلضافة              -٩
 .إلى مصاريف اإلصدار

 .أسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم -١٠

فصل بعناصر مصروفات التأسيس التى ينتظر أن تتحملها من بـدء           بيان تقريبى م   -١١
   .التفكير فى تأسيسها إلى تاريخ صدور القرار بالتأسيس



بيان العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خالل الخمس سـنوات             -١٢
السابقة على االكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعـد تأسيـسها، وإذا كـان              

د شراء منشأة قائمة نقدا فيتعين تضمين النشرة موجزاً لتقرير مراقب           موضوع العق 
 .الحسابات عن هذه المنشأة

 ٠تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها -١٣

 .بيان عن طريق توزيع الربح الصافى للشركة -١٤

 .طريقة تخصيص األسهم إذا بلغت طلبات االكتتاب أكثر من المطروح لالكتتاب -١٥

جب فيها على الجهة التى تلقت االكتتاب رد المبـالغ إلـى            المدة والحاالت التى ي    -١٦
 .المكتتبين

 يجب أن تتضمن نشرات االكتتاب فى زيادة رأس المال، باإلضـافة إلـى              -٤٣مادة  
  :البيانات المنصوص عليها فى القانون، البيانات اآلتية

 ٠رقم وتاريخ السجل التجارى للشركة -١

ارة أو الشريك أو الـشركاء المـديرين        تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس اإلد       -٢
بحسب األحوال بالزيادة والسند القانونى لهذا القرار، وبيان مـا إذا كانـت قيمـة               
األسهم من اإلصدارات السابقة قد سددت بالكامل، أو أنه رخـص للـشركة فـى               

 .إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد تلك األسهم

من هـذه الالئحـة   ) ١٧(عاة حكم المادة مقدار الزيادة، وعدد األسهم وقيمتها بمرا      -٣
وإذا كانت األسهم من أنواع مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كـل نـوع،               

 .والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة إلى توزيع األرباح أو عند التصفية

إذا كان جزء من الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة االكتتاب، البيانـات               -٤
 .من هذه الالئحة) ٤٥(مادة الواردة فى ال

بيان مفصل باألسباب التى دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الـشركة               -٥
 .من هذه الزيادة

 .مدى إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى فى االكتتاب -٦

 .بيان الرهونات والحقوق العينية األخرى لجميع األصول -٧

 . الزيادة يبين كيفية االكتتاب فى الباقىإذا كان االكتتاب العام عن جزء من أسهم -٨



المدة والحاالت التى يجب فيها على الجهة التى تلقت االكتتاب رد المبـالغ إلـى                -٩
 ٠المكتتبين

 تتضمن نشرات االكتتاب فى األوراق الماليـة األخـرى باإلضـافة إلـى              -٤٤مادة  
من المادة السابقة،   ) ٧،  ١(البيانات المنصوص عليها فى القانون وتلك الواردة فى البندين رقم           

  :البيانات اآلتية

تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة الماليـة والـسند                 ) أ (
 .القانونى لهذا القرار

 .نوع الورقة المالية والعائد الذى تغله وأساس حسابه   ) ب  (

 .رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية لالكتتاب العام    ) ج (

 .دار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادهاشروط إص   ) د (

 ٠بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ألصحاب األوراق المالية   ) ه  (

قيمة صافى أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً آلخر ميزانية                ) و (
 وافقت عليها الجمعية العامة، وإقراراً من مجلس إدارة الشركة بـأن الـسندات أو             
صكوك التمويل المصدرة ال تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخـصاً              

 .لها باإلصدار بقيمة صافى أصولها

ملخص موازنات الشركة التقديرية لمدة الورقة مع تحديد أهم النسب المالية للهيكل               ) ز  (
التمويلى ونسب الربحية على أن يقر مراقب الحسابات بـصحة البيانـات الماليـة           

 . بهاالواردة

 فى حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة              -٤٥مادة  
  :رأس المالى فيجب أن تتضمن نشرة االكتتاب ما يأتى

ملخصاً عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة فى مقابل الحـصة العينيـة              -١
لمؤسسين أو أعـضاء    وأسماء مقدميها وشروط تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من ا          

مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، ومدى إفادة الـشركة مـن هـذه           
 .الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصالً

بياناً عن عقود المعاوضة التى وردت على العقـارات المقدمـة للـشركة خـال                -٢
ـ          ى تمـت علـى     السنوات الخمس السابقة على تقديمها وملخصاً بأهم الشروط الت

 .أساس تلك العقود، وما كانت تغله تلك العقارات من ربع فى هذه المدة



 .جميع حقوق الرهن واالمتيازات المترتبة على الحصص العينية -٣

 .ملخصاً وافياً عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره -٤

 .عدد األسهم المصدرة فى مقابل الحصة العينية -٥

 إلـى الهيئـة نـشرة       – قبل البدء فى عملية االكتتـاب        –قدم المؤسسون    ي -٤٦مادة  
  .االكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً

ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيهـا ومطابقتهـا             
ظامها األساسى موقعاً عليـه مـن       لمتطلبات القانون والالئحة، وكذلك عقد الشركة االبتدائى ون       

  .المؤسسين

ويكون إيداع أصل نشرة االكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبـين فيـه تـاريخ               
  .اإليداع

 خالل أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة االكتتاب إليهـا          – للهيئة أن تعترض     -٤٧مادة  
ف المؤسسين باستكمال البيانـات      على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكل           –

المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميليـة أو أوراق أو مـستندات                 
  .إضافية

ويتم توجيه االعتراض أو طلب استكمال البيانات وغيـر ذلـك مـن الـوراق إلـى                 
 االكتتـاب إذا  المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، كما تخطر الجهة التى يجرى عن طريقهـا          

  .تطلب األمر ذلك

 يظل االكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة بالنشرة بحيث ال تقل عن عشرة أيـام              -٤٨مادة  
  .وال تجاوز شهرين

وإذا لم يكتتب فى جميع األسهم المطروحة خالل تلك المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة               
  .مد فترة االكتتاب مدة ال تزيد على شهرين آخرين

إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة االكتتاب ما يؤثر علـى سـالمة عمليـة                -٤٩مادة  
االكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو تغيرت الظروف أو العناصر الماديـة أو القانونيـة التـى           
اعتمدت بناء عليها النشرة كان لرئيس الهيئة إيقاف إجراءات االكتتـاب إلـى أن يـتم اتخـاذ             

الصحيح خالل المدة التى يحددها، وإال وجب على الجهـة التـى   اإلجراء المناسب على الوجه   
  .تلقت االكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى المكتتبين



ويجب إيقاف إجراءات االكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيهـا إذا كـان االكتتـاب ثـم                
رة تم على أساس    بالمخالفة ألحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو ثبت أن اعتماد النش           

  .بيانات غير صحيحة

 ينشر موجز لنشرة االكتتاب وتعديالتها بعد اعتمادها من الهيئـة متـضمناً            -٥٠مادة  
البيانات الرئيسية لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية             

ام من تاريخ اعتمـاد تعـديل       قبل بدأ االكتتاب خمسة عشر يوماً على األقل أو خالل عشرة أي           
  .النشرة حسب األحوال

على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة االكتتاب المعتمـدة ويجـوز              
  .الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر

ن  ال يجوز قبل اعتماد نشرة االكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أى نوع م              -٥١مادة  
بيانات النشرة يتضمن على أى وجه الترويج ألوراق مالية، ومع ذلك يجوز بعد تقديم النـشرة                
إلى الهيئة توزيع إعالنات أو نشرات أو خطابات أو غير ذلك من البيانات األساسية الخاصـة                
بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة، على أن يشار فى جميع األحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن               

  .االكتتاب لم تعتمد بعد من الهيئةنشرة 

 من هـذه الالئحـة ال يجـوز    ١٢١    مع عدم اإلخالل بما ورد بالمادة   -١١ ٥٢مادة  
االكتتاب فى أسهم مضى على تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة االكتتاب الخاصة بهـا مـدة أربعـة              

  .شهور

ـ     -٥٣مادة   اب وموقعـاً   يتم االكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبيناً بها تـاريخ االكتت
عليها من المكتتب فى السهم االسمية، على أن يكتب باألحرف عدد األسهم التى اكتتب فيهـا،                

  :ويعطى المكتتب صورة من الشهادة متضمنة البيانات اآلتية

 .اسم وغرض الشركة التى يكتتب فى أسهمها    ) أ (

 .رأس مال الشركة والجزء المطروح لالكتتاب العام منه   ) ب  (

 . وما دفع منها عند االكتتابالقيمة االسمية للسهم    ) ج (

 .تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة االكتتاب   ) د (

 .الحصص العينية فى حالة وجودها   ) ه  (
                                                        

 فـى   ٩٦ تم تـصويبه بعـدد الوقـائع المـصرية رقـم             ٥٢الوارد بالسطر األول من المادة      ) ١٢١(رقم   11
 ٠) ١٢٢(ت  وكانت نشر٢٨/٤/١٩٩٣



 .نوع األسهم التى تم االكتتاب فيها وعددها وأرقامها    ) و (

 .اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وذلك بالنسبة إلى السهم االسمية   ) ز  (

ضافة إلى البيانـات الـواردة   وتتضمن شهادة االكتتاب فى األوراق المالية األخرى باإل  
  :البيانات اآلتية) ح(، )ز(، )د(بالبنود 

 .نوع الورقة المالية المطروحة لالكتتاب -١

 .رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة لالكتتاب -٢

 يجوز قفل باب االكتتاب بعد تغطية قيمة األسهم المطروحة وفقاً للـشروط             -٥٤مادة  
حد األدنى للمدة التـى يظـل االكتتـاب مفتوحـاً فيهـا             المحددة فى نشرة االكتتاب ومضى ال     

  . من هذه الالئحة٤٨والمنصوص عليها فى المادة 

وإذا جاوز االكتتاب عدد األسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بـين         
المكتتبين وجب توزيعها بتخصيص عدد األسهم االسمية أو لحاملها بحـسب األحـوال لكـل               

ساس نسبة عدد األسهم المطروحة إلى عدد األسهم المكتتب فيها بحيث ال يترتب             مكتتب على أ  
على ذلك إقصاء المكتتب فى الشركة أيا كان عدد األسهم التى اكتتب فيهـا، ويراعـى جبـر                  

  .الكسور لصالح صغار المكتتبين

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

 يجوز المضى فى تأسيس الشركة إذا انتهت المـدة المقـررة لالكتتـاب     ال-٥٥مادة  
  .والمدة التى قد يمتد إليها ولم يغط االكتتاب األسهم المطروحة

وعلى الجهة التى تلقت االكتتاب إبالغ الهيئة والمكتتبين بذلك خالل أسبوع من انقضاء             
  .صاريف اإلصدارتلك المدة وأن ترد إليهم فور طلبهم ما دفعوه بما فى ذلك م

 يجب على كل من المؤسسين والجهة التى تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار             -٥٦مادة  
الهيئة خالل الخمسة عشر يوماً التالية لقفل باب االكتتاب بالبيانات المتعلقة باألسـهم لحاملهـا،         

 منهم وعدد   وبأسماء المكتتبين فى األسهم االسمية وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل           
  .السهم التى اكتتب فيها ومقدار األسهم التى خصصت له

ويجوز لكل ذى شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعـد أداء الرسـم                 
  .المقرر



 تظل المبالغ التى دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة التى تلقت االكتتـاب،              -٥٧مادة  
 ينوب عن الشركة قانوناً مـا يفيـد إشـهار نظـام     وال يجوز السحب منها إال بعد أن يقدم من      

  .الشركة فى السجل التجارى

واستثناء من ذلك، وبمراعاة ما قد يرد بنشرة االكتتاب، يتعين على الجهة التى تلقـت               
  :المبالغ أن ترد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك فى الحاالت اآلتية

لة بتعيين مـن يـسحب هـذه المبـالغ          إذا صدر حكم من قاضى األمور المستعج          ) أ (
وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطـأ مؤسـسيها              

 .خالل ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس

إذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل االكتتاب، دون أن يتقدم المؤسـسون أو مـن                   ) ب  (
 .ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة

ؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى الجهة التـى    إذا اتفق جميع الم       ) ج (
 .تلقت االكتتاب إقراراً منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه

ويجو ألصحاب الشأن فضالً عن استرداد قيمة االكتتابات الرجوع علـى المؤسـسين             
  .بالتعويض بطلب يقدم لهيئة التحكيم المنصوص عليها بالقانون

 على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم علـى               -١٢ ٥٨مادة  
مسئوليتها إلى الهيئة بياناً بالتعديالت التى تطرأ على نظامها األساسى ونسب المساهمات فـى              
رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خالل الشهر التـالى               

أن تتضمن هذه التقارير قائمتى المركز المالى ونتيجة النشاط مـصدقاً           النتهاء تلك المدة، على     
  .على ما ورد بهما من مراقب الحسابات وذلك طبقاً للنماذج المرافقة بهذه الالئحة

ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالـسهم ونتـائج أعمالهـا             
ة المصرية ونماذج القوائم المالية الوارد بالملحق رقـم         والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسب     

)٣.(  

  .كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقاً لقواعد المراجعة الدولية

وتسرى هذه الحكام على الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من النشطة المبينة فـى               
  .لية لها فى اكتتاب عاممن القانون ولو لم تطرح أوراقاُ ما) ٢٧(المادة رقم 

                                                        
 ٢٣٠ العـدد    – الوقائع المـصرية     ١٩٩٧ لسنة   ٥٠٣مستبدلة بقرار وزير االقتصاد رقم      ) ٥٨(المادة رقم    12
 ٠ ١٢/١٠/١٩٩٧فى ) تابع(



  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -١٣ ٥٩مادة 

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -٦٠مادة 

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -١٤ ٦١مادة 

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -١٥) ١( مكرر ٦١مادة 

  .٢٠٠٧ لسنة ١٢اة بقرار وزير االستثمار ملغ -١٦)٢( مكرر ٦١مادة 

   ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -)٣( مكرر ٦١مادة 

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -)٤( مكرر ٦١مادة 

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -)٥( مكرر ٦١مادة 

  ٢٠٠٧  لسنة١٢ملغاة بقرار وزير االستثمار  -٦٢مادة 

 متـى   ا ال يجوز للشركة أو نظامها األساسى وضع قيود على تداول أسهمه           -٦٣مادة  
كانت من شركات االكتتاب العام أو على األسهم التى يتم قيدها ببورصـات األوراق الماليـة                

  .وذلك مع عدم اإلخالل باألوضاع المقررة عند تاريخ العمل بهذه الالئحة

سـهم   مال شركة المساهمة وشركة التوصـية باأل  إذا دخل فى تكوين رأس  -٦٤مادة  
عند التأسيس أو زيادة رأس المالى أو االندماج حصص عينية مادية أو معنوية وسواء كانـت                
الحصة مقدمة من جميع المؤسسين والمكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، وجب على المؤسـسين              

ألحوال طلـب تقـدير قيمـة       أو على مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب ا          
  .الحصة أو الحقوق المندمجة عن طريق اللجنة المختصة طبقاً للقانون الواجب التطبيق

                                                        
 – الوقائع المصرية    – ١٩٩٦ لسنة   ٩٣٠ بقرار وزير االقتصاد والتعاون الدولى رقم        أ ستبدلت ) ٥٩(المادة   13

 ٢٠٠٧ لسنة ١٢قرار وزير االستثمار  ثم الغيت ب١/١/١٩٩٧العدد األول فى 
 ٢٧٠ العـدد    – الوقائع المـصرية     ١٩٩٨ لسنة   ٤٤٧مستبدلة بقرار وزير االقتصاد رقم      ) ٦١(المادة رقم    14
 ٢٠٠٧ لسنة ١٢ ثم الغيت بقرار وزير االستثمار ٢٦/١١/١٩٩٨فى ) تابع(

 ٢٧٠الوقائع المصرية العدد     – ١٩٩٨ لسنة   ٤٤٧مضافة بقرار وزير االقتصاد رقم      ) ١(رر  مك ٦١المادة   15
 ٢٠٠٧ لسنة ١٢ ثم الغيت بقرار وزير االستثمار ٢٦/١١/١٩٩٨فى ) تابع(

، مـضافة  )٥( مكرراً ٦١، )٤( مكرراً ٦١، )٣( مكرراً ٦١، )٢( مكرراً   ٦١المواد  ) ٤(،  )٣(،  )٢(،  )١( 16
 ثـم  ٢٦/١١/١٩٩٨ فـى  )تابع (٢٧٠ العدد – الوقائع المصرية    ١٩٩٨ لسنة   ٤٤٧بقرار وزير االقتصاد رقم     

 ٠ ٢٠٠٧ لسنة ١٢الغيت بقرار وزير االستثمار 



 يشترط إلصدار أسهم مقابل الحصة العينية أ وبمناسبة االندماج أن تكـون             -٦٥مادة  
  .قيمتها مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجن التقييم المختصة

 تلتزم الجهة التى قدم إليها طلب التقدير بإخطار وكيل المؤسسين أو رئيس             -٦٦ مادة
مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب األحوال ومقدم الحـصة العينيـة            
بقرار اللجنة المشكلة للتقييم خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وذلك بموجب خطـاب   

  ٠علم الوصولبالبريد الموصى عليه ب

ولكل ذى شأن التظلم من هذا التقدير خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلخطار أمام لجنـة            
التظلمات المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون، وإال كان التقـدير نهائيـاً تلتـزم بـه            
الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة حسب األحوال، وذلك دون إخالل بحـق مقـدم الحـصة        

  .ينية فى االنسحاب أو أداء الفرق نقداًالع

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

 يسرى فى شأن التظلم األحكام المتعلقة باإلجراءات التى تتبع أمـام لجنـة              -٦٧مادة  
  .التظلمات

ـ             ضاحات وللجنة دعوة أصحاب الشأن لحضور جلساتها وسماع ما ترى سماعه من إي
  .أو تطلب ما تراه من مستندات وبيانات

قابل حصة عينية أو مقابل الحقـوق المندمجـة إال   م ال يجوز إصدار أسهم      -٦٨مادة  
  .بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه

 وعلى مكاتب السجل التجارى موافاة الهيئة بأية بيانات يتم قيدها لديها عن             -٦٩مادة  
  .لتوصية باألسهم خالل أسبوعين من تاريخ القيدالشركات المساهمة أو شركات ا

 

 الفصل الثاىن
 مجاعة محلة السندات وصكوك التمویل

 واألوراق املالیة األخرى
 تتكون من حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخـرى ذات   -٧٠مادة  

  .إصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة ألعضائها

على األقل من القيمة االسمية للسندات وصكوك التمويل واألوراق         % ٥ة  ويجوز لحمل 
  .المالية األخرى الدعوة إلى تكوين الجماعة



  ٠ عضويتها حملة أكثر من نصف قيمة اإلصدارىل االشتراك فبوتتكون الجماعة إذا ق

 يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخـرى           -٧١مادة  
قانونى من بين أعضائها يتم اختياره فى اجتماع للجماعة باألغلبية المطلقة لحملة أكثـر              ممثل  

  .من نصف قيمة اإلصدار

وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التى تـرى       
  .الجماعة تقريرها له

اع دعى إليه الختياره يجـوز    فإذا لم يتم اختياره خالل ثالثة أشهر من تاريخ أول اجتم          
لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئـيس الهيئـة أن                 

  .يصدر قراره بتعيين ممثل للجماعة خالل شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة

ويتم عزل الممثل القانونى للجماعة باألغلبية المطلقة لحملة أكثر مـن نـصف قيمـة               
فقده أحد الشروط المبينة فى هذه الالئحة أو لغيرها من األسباب بناء على طلب مـن      اإلصدار ل 

  .من قيمة اإلصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار العزل مسبباً% ٥حملة 

 يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصاً طبيعياً وأال تكن له عالقة مباشرة أو              -٧٢مادة  
لمالية أو مصلح تتعارض مع مـصلحة حـاملى تلـك      غير مباشرة بالشركة مصدرة األوراق ا     

األوراق، أو يكون عضواً بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبـة               
من رأس مـال الـشركة مـصدرة األوراق         % ١٠أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من         

  .المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة

 رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لإلدارة، والممثل           يجب على  -٧٣مادة  
  . للجماعة أن يخطر الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانونىىالقانون

وعلى الممثل القانونى للجماعة أن يخطر كالً من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة             
 التى تـصدرها الجماعـة خـالل       أو العضو المنتدب لإلدارة بصورة موقعة منه من القرارات        

  .خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها

  : يتولى الممثل القانونى للجماعة مباشرة االختصاصات اآلتية-٧٤مادة 

رئاسة اجتماعات الجماعة، وفى حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله                  ) أ (
 .فى رئاسة االجتماع

 أمور الجماعة وحماية مصالحها وذلك طبقـاً للنظـام   القيام بأعمال اإلدارة الالزمة لتسيير       ) ب  (
 .الذى تضعه له الجماعة



 .تمثيل الجماعة فى مواجهة الشرك أو الغير أمام القضاء    ) ج (

رفع الدعاوى التى توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغـرض المحافظـة علـى                  ) د (
لقرارات واألعمال  المصالح المشتركة ألعضائها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال ا        

 .الضارة بالجماعة من الشركة إن كان لذلك مقتضى

 يجب على الشركة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعيـة العامـة        -٧٥مادة  
  .وموافاته بجميع األوراق المرفقة باإلخطار على الوجه الذى يتم به إخطار المساهمين

ت الجمعية العامة للشركة، وإبداء     ويكون الممثل القانونى للجماعة حق حضور اجتماعا      
مالحظاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداوالت، ويكون له عرض قرارات وتوصيات              
الجماعة على مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب إثبـات محتواهـا فـى                

  .محضر الجلسة

  .وال يجوز للممثل القانون للجماعة التدخل فى إدارة الشركة

 جماعة حملة السندات وصكوك التمويـل       - فى أى وقت   –ى لالجتماع   ع تد -٧٦ادة  م
  :واألوراق المالية األخرى فى األحوال اآلتية

 .إذا طلب الممثل القانونى للجماعة    ) أ (

 .إذا طلب مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب األحوال   ) ب  (

ات وصكوك التمويـل واألوراق     من قيمة السند  % ٥إذا طلب حملة ما ال تقل عن            ) ج (
المالية األخرى بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول مـن الـشركة أو الممثـل              
القانونى للجماعة، فإذا لم يتم االجتماع خالل ثالثين يوماً جاز للطالبين أو بعضهم             
أن يطلبوا من القضاء األمر بتعيين ممثل مؤقت للجمـاع يتـولى الـدعوة لعقـد                

 .االجتماع ورئاسته

 .إذا طلبت الهيئة   ) د (

 .إذا طلب مصفى الشركة خالل فترة التصفية   ) ه  (

على أن يتضمن الطلب فى جميع األحـوال الموضـوعات المطلـوب عرهـا علـى         
  ٠الجماعة



ى الجتماع الجماعة أن يخطر الهيئـة والـشركة         اع يجب على كل من الد     -٧٧مادة  
اع للجماعة وذلك فـى ذات      مصدرة األوراق بالبيانات واإلخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتم       

  .تاريخ اإلخطار أو اإلعالن

 يكون اجتماع الجماعة صحيحاً بحضور األغلبية الممثلة لقيمـة الـسندات            -٧٨مادة  
وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فـى االجتمـاع األول               

  .كان االجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين

 تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملـة الـسندات وصـكوك التمويـل             -٧٩ادة  م
واألوراق المالية األخرى البيانات المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة والـواردة بالالئحـة           

، على أن يضاف إلى البيانـات المبينـة فـى الـدعوة     ١٩٨١ لسنة ١٥٩التنفيذية للقانون رقم  
أو اإلصدارات التى يدعى حملة أوراقها إلى االجتماع، واسم وعنـوان  لالجتماع بيان اإلصدار   

الشخص الذى يدعو إلى االجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلـى               
  .االجتماع فى حالة وجوده

وتتم الدعوة إلى االجتماع بالنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار إحداهما على            
ة العربية، أو بإبالغ جميع حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى            األقل باللغ 

  .بالدعوى على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بخطابات مسجلة

 إلى االجتماع جدول األعمـال      ة يحدد الشخص أو الجهة التى طلبت الدعو       -٨٠مادة  
ندات وصـكوك التمويـل واألوراق      مة االسمية للـس   يمن الق % ٥ويجوز لحملة ما ال يقل عن       

المالية األخرى أو يطلبوا من الشخص أو الجهة التى لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة فـى                 
  .جدول االجتماع لنظرها وإصدار قرارات فى شأنها

وال يجوز مناقشة أو إصدار قرارات فى شأن مسائل لم تدرج فى جـدول االجتمـاع                
كوك التمويل واألوراق المالية األخرى سـواء بنفـسه أو   اجتماعات جماعة حملة السندات وص   

  .بنائب عنه

ويكون لحملة السندات وصكوك التمويـل واألوراق الماليـة األخـرى التـى تقـرر               
استهالكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء إلفالس الشركة أو لخالف حـول شـروط رد     

  .ى، الحق فى حضور االجتماعاتقيمة السند أو صك التمويل أو أية ورقة مالية أخر

 يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو األوراق المالية األخرى فـى             نوال يجوز أ  
حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويـل       



هـا أو  أو األوراق المالية األخرى أو أية شركة أخرى ضامنة لديونهم او أعضاء مجلس مراقبت       
  .مراقبى حساباتها أو احد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج األشخاص المشار إليهم

 الـسندات وصـكوك التمويـل واألوراق الماليـة          ة يكون لجماعة حمل   -١٧ ٨٢مادة  
  :األخرى أن تتخذ فى اجتماعاتها التى تتم طبقاً ألحكام هذه الالئحة اإلجراءات اآلتية

نه حماية المصالح المشتركة لحملـة الـسندات وصـكوك    أى إجراء يكون من شا        ) أ (
 ٠التمويل واألوراق المالية األخرى وتنفيذ الشروط التى تم على أساسها االكتتاب

 .تقرير النفقات التى قد تترتب على أى من اإلجراءات التى تتخذها   ) ب  (

إبداء أية توصيات فى شأن من شئون الشركة لتعرض علـى الجمعيـة العامـة                   ) ج (
 .أو مجلي اإلدارةللمساهمين 

وال يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى أن تتخـذ      
  .أية إجراءات يترتب عليها زياد أعباء أعضائها او عدم المساواة فى المعاملة بينهم

 وتسرى األحكام واألوضاع المقررة لـدعوة الجمعيـة العاديـة للـشركة             -٨٤مادة  
 على اجتماعات الجماعة    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩دة بالالئحة التنفيذية للقانون رقم      واجتماعاتها الوار 

  .وذلك ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل
 

 الباب الثاىن
 بورصات األوراق املالیة
 الفصل األول أحكام عامة

 يتم قيد وتداول األوراق المالية ببورصات األوراق المالية وفقـاً ألحكـام             -٨٥مادة  
  .ن واألحكام الواردة بهذه الالئحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذاً لهالقانو

 على البورصة إعداد وتجهيز األدوات والوسائل الفنية الالزمة لقيد وتداول           -٨٦مادة  
  .األوراق المالية بها وممارسة أنشطتها األخرى

ذ نظـام تـداول   وعلى بورصتى القاهرة واإلسكندرية إعداد وسائل الربط الالزمة لتنفي        
  .مشترك فيما بينهما

                                                        
فى ) تابع (٢٢٠ الوقائع المصرية العدد     ٢٠٠٠ لسنة   ٥٨٦ مستبدلة بقرار وزير اقتصاد رقم       ٨٢المادة رقم    17
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ويتم تداول األوراق المالية بالبورصة وفقاً للنظام الذى تضعه إدارة البورصة وتعتمده            
  .الهيئة

 يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن تـوافى               -٨٧مادة  
  :إدارة البورصة بما يأتى

 نظامها وذلك خالل خمـسة عـشر        الوثائق الخاصة بالتعديالت التى أدخلت على      -١
 .يوماً من تاريخ سريانها

صورة من الميزانية والقوائم المالية، وأسماء مجلس اإلدارة والتقارير التى يعـدها         -٢
 ٠المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها

عاملين بيان نصف سنوى يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة وال           -٣
 .على األقل من أسهمها % ١٠لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 

 .أية وثائق أخرى تحددا الهيئة -٤

من هذه الالئحة ال يجوز لغير شركات السمسرة        ) ١٠١(مع عدم اإلخالل بحكم المادة      
  .الحصول على أى من المستندات المبينة بهذه المادة أو أية بيانات منها

ل بورصة سجل لقيد األشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة فى           ينشأ بك  -٨٨مادة  
مباشرة عمليات التداول بالبورصة، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة علـى أن تخطـر                

  .الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خالل أسبوع من تاريخ القيد

مسرة مـا    يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثالً لشركة الس         -٨٩مادة  
  :يأتى

 .أن يكون متمتعاً باألهلية القانونية -١

 .أن يكون حسن السمعة -٢

أال يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة او منعه تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة مهنـة                  -٣
السمسرة أو أى مهنة حرة او حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالـشرف              

 للحرية فى إحدى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى قـوانين      أو األمانة أو بعقوبة مقيدة    
 .الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفالسه

استيفاء الخبرة أو اجتياز االختبارات او الدراسات التى يصدر بشأنها أو بتنظيمهـا قـرار             -٤
 .من الهيئة



سرة أخرى أو فى األعمـال  أن يكون متفرغاً وال يعمل بأى وجه وبأية صفة فى شركة سم  -٥
 .التجارية

 .أن يكون حاصالً على مؤهل عال -٦

 السماسرة والوسـطاء والمنـدوبين      ٦،  ٤ويستثنى من الشرطين الواردين فى البندين       
  .الرئيسيين المقيدين فى تاريخ العمل بالقانون ببورصتى القاهرة واإلسكندرية

يها فى القانون مـن قـرار       ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عل       
  .الهيئة باالمتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه

 تمسك كل بورصة سجالً تقيد به الشركات المرخص لها من           -١٨) ١( مكرر   ٦١مادة  
الهيئة بالعمل فى مجال الوراق المالية التى تباشر نشاطها بهـا، ويـتم القيـد مقابـل الرسـم                  

  .من قانون سوق رأس المال) ١٩(لمادة واالشتراك المقررين با

ويصدر باألحكام والشروط لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، وال            
  .يكون هذه القرار نافذاً إال عد اعتماده من الهيئة

 تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعـضاء          -"أ  "  مكرراً   ٨٩مادة  
العضوية بالبورصة قار من مجلس غدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده           بها، ويصدر بقواعد    

  .من الهيئة

  : تكون العضوية على النحو المبين فيما يلى-"ب" مكرراً ٨٩مادة 

 .عضو منفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش -١

 .عضو منفذ يقوم بالتسوية -٢

  ٠ظعضو منفذ يقوم بالتسوية من خالل أحد أمناء الحف -٣

 .المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل فى السندات الحكومية -٤

 .أمناء الحفظ -٥

 تختص البورصة بالتحقيق مـن اسـتمرار تـوافر المعـايير     -"ح  "  مكرراً   ٨٩مادة  
  .واالشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها

                                                        
ـ   ) ج( مكرراً   ٨٩،  )ب( مكرراً   ٨٩،  )أ( مكرراً   ٨٩ مكرراً،   ٨٩، المواد   ٤،  ٣،  ٢٠ ،18 ر مضافة بقرار وزي
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 لديهم أو ممثلـيهم     وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن األعضاء أو المديرين         
أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات ألحكام قانون سـوق رأس               
المال وقانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية المـشار إليهمـا والئحتهمـا التنفيذيـة               

  .والقرارات الصادرة تنفيذاً لها

التى تتطلب إجراء تفتيش علـى أعمـال         وفى جميع األحوال     -"د  "  مكرراً   ٨٩مادة  
العضو، لسبب يتعلق بأوضاع أو بمزاول نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصـة إبـالغ               
الهيئة فوراً إلجراء التفتيش الالزم، وللهيئة فى سبيل ذلك االستعانة بالعاملين بالبورصة الـذين           

  .يرشحهم رئيسها

عضو أو أى من مديريـة أو مندوبيـه أو          للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة ال      
ممثليه لدى البورصة ألحكام قانون سوق رأس المال وقانون اإليـداع والقيـد المركـزى أو                

  :الئحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها اتخاذ أحد التدابير اآلتية

 .التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها -١

 .التالى) ٣(ص عليها فى البند اإلنذار باتخاذ التدابير المنصو -٢

حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخـدمات والتـسهيالت      -٣
التى تبيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العـضو فـى                 

 .قاعة التداول، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية

حب الشأن التظلم من قرار لجنة العـضوية فـى هـذا            وفى جميع األحوال يجوز لصا    
  .الشأن أمام الهيئة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار

 على كل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتـسوية وتنفيـذ           -١٩" هـ  "  مكرراً   ٨٩مادة  
اته من إجمالى التزام  %) ١٥(عمليات الشراء بالهامش أن يحتفظ بصافى رأس مال ال يقل عن            

  . المرفق بهذه الالئحة٥ ألف جنيه وفقاً للمعايير الوارد بالملحق رقم ٧٥٠بحد أدنى 

من هذه الالئحة فى شأن الحد األدنى لرأس المال بالنسبة          ) ٢٧٠(وتسرى أحكام المادة    
  .للمتعاملين الرئيسيين

                                                        
 لـسنة   ٣٨٣مضافتان بقرار وزير التجارة الخارجية رقم       ) و( مكرراً   ٨٩،  )هـ( مكرراً   ٨٩، المادتان،   ٢ ،19
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وفى جميع األحوال ال يعتد بالقروض المساندة فى حساب رأس مال األعضاء الـذين              
قاس مالءتهم المالية بصافى رأس المال، إال إذا توافرت فيها الـشروط المنـصوص عليهـا                ت

  .من هذه الالئحة) ٢٩٢(بالمادة 

 على الشركات األعضاء بالبورصة أن تقدم لها القوائم الماليـة  -"و" مكـرراً  ٨٩مادة  
ة المالية، والقـوائم  السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خالل تسعين يوماً من انتهاء السن         

الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خالل خمسة وأربعين يومـاً               
  .ع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصريةبمن تاريخ انتهاء كل ر

 

 الفصل الثاىن
 أحكام التداول وتنفیذ العملیة

مسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات       يحظر على شركة الس    -٢٠ ٩٠مادة  
من شأنها اإلضرار بالمتعاملين معها أو اإلخالل بحقوقهم، كما يحظر عليها عقـد             

  .عمليات لحسابها الخاص
 يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العمالء فور ورودها          -٩١مادة  

ه إليها، ويتضمن التسجيل ممون األمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية ورود          
  .إلى الشركة، والثمن الذى يرغب العميل التعامل به

  .وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل الالزمة لمباشرة نشاطها
 يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء األوراق المالية بما فى ذلـك            -٢١ ٩٢مادة  

العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقاً لألوامر الصادرة إليها من طرفيهـا           
ن والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هـذه األوامـر            فى المكا 

بطريقة تكفل العالنية والبيانات الالزمة للتعريف بالعملية فقـاص للقواعـد التـى          
  .تقررها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة

                                                        
 تابع  ٢٩ العدد   – الوقائع المصرية    – ١٩٩٨ لسنة   ٣٩مستبدلة بقرار وزير االقتصاد رقم      ) ٩٠(المادة رقم    20
 ٠ ٧/٢/١٩٩٨فى ) أ(

 تـابع  ٢٠ العدد – الوقائع المصرية ٢٠٠٠ ة لسن٤٤رقم  وزير اإلقتصاد قرار  مستبدلة ب) ٩٢(المادة رقم   21
 العـدد  – الوقـائع المـصرية   – ٢٠٠١  لسنة٣٤٠ بقرار وزير االقتصاد رقم    ثم إستبدلت    ٢٦/١/٢٠٠٠فى  

  ١٥/٥/٢٠٠١فى ) تابع (١٠٧



 تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامـل يـتم             -٩٣مادة  
ليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مـشوب بـالغش أو           على أوراق مالية س   

  .النصب أو احتيال أو االستغالل أو المضاربات الوهمية
 تضع البورصة نظم العمل والقواعد التى من شـأنها ضـمان            -٩٤مادة  

  .سالمة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها
اليومى والتحقـق مـن   تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول     

  .تطبيق القوانين والقرارات وحل الخالفات التى قد تنشأ عن هذه العمليات
 يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العمالء خالل المـدة           -٩٥مادة  

وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أجالً لتنفيذ األمر وجب علـى             
  .الشركة عرضه فى أول جلسة تالية لوروده

يتم تنفيذ األوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة المسمرة كما يكـون         
تنفيذ األوامر التى تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقـاً ألولويـة ورود تلـك               

  ٠األوامر
كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصـة           

  . العمليةوالعميل بتنفيذها خالل يوم العمل التالى من عقد
 تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية علـى خـالف أوامـر    -٩٦مادة  

العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناُ أو محجوز عليها بتسليم ورقة              
غيرها خالل أسبوع من تاريخ المطالبة، وإال وجب عليها تعويض العميل، وذلـك             

  .لتعويض الرجوع على المتسبب باىدون إخالل بحقها ف
  . يجوز التعامل على أى عدد من الوراق المالية-٢٢ ٩٧مادة 

                                                        
 تابع فـى    ١٧٥ العدد   – الوقائع المصرية    ١٩٩٧ لسنة   ٤٣٥بقرار وزير االقتصاد رقم      عدلت   )٩٧(المادة   22
 ١٦٥ العـدد    – الوقائع المـصرية     – ٢٠٠٢ لسنة   ٤٤١ بقرار وزير االقتصاد رقم      ثم استبدلت   ٧/٨/١٩٩٧
 . ٢١/٧/٢٠٠٢فى ) تابع(



ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عمليـة بـه               
خالل يوم العمل محسوباً على أساس متوسط األسعار مرجحاً بالكميات، وذلك على   

  .كميات ال تقل عن مائة ورقة
عر محسوباً على أساس متوسط األسـعار       ويكون سعر إقفال للورقة هو الس     

  .مرجحاً به الكميات فى نهاية يوم العمل على أال تقل الكميات على مائة ورقة
وال تتقيد أسعار التداول بأية حدود سعرية وذلك بالنسبة إلى األوراق المالية          
التى تنطبق عليها المعايير التى تضفها إدارة البورصة بشرط أن تشمل عدد أيـام              

ل الورقة المالية ومتوسط عدد العمليات اليومى لها وعدد المتعـاملين عليهـا             تداو
  .ورأس المال السوقى للشركة المصدرة لها ومعدل دوران الورقة المالية

كما تضع إدارة البورصة الترتيبـات الالزمـة لتـداول األوراق الماليـة             
  ٠المذكورة فى الفقرة السابقة

  .ار إليها بعد موافقة الهيئة واعتماد الوزيروتسرى المعايير والترتيبات المش
  ..ويعلن فى البورصة عن أسعار العمليات والطلبات والعروض األخرى

ويشطب قيد األوراق المالية المقيدة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد            
  .عمليات عليها
 تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى قامت شركات السمسرة          -٩٨مادة  

ا فى ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع والمـشترى وبيانـات     بتنفيذه
كاملة عن الورقة المالية والسعر الذى تم تنفيذ العملية به، ويجـوز إعطـاء ذوى               

  .الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة
 تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تخطر بهـا عـن تـداول              -٩٩مادة  

  .اق المالية غير المقيدة لديهااألور
  .ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة

 
 الفصل الثالث



 تسویة املعامالت ونشر املعلومات
 تنتقل ملكية األوراق المالية االسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصـة            -١٠٠مادة  

  .بالوسائل المعدة لذلك

 االسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتهـا بقيـدها وفقـاً للمـادة        وبالنسبة لألوراق المالية  
  .السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية

  ٠وبالنسبة لألوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها

من وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خالل ثالثة أيام             
  ٠تاريخ القيد

  .وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجالتها خالل أسبوع من إخطارها بذلك

 تلتزم كل بورصة خالل أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة ماليـة              -١٠١مادة  
  :معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التى تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية

 :لى األسهمبالنسبة إ -١

 .اسم الشركة والنظام القانونى الخاضعة له ♦

 .قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع ♦

 .نوع االكتتاب وعدد المكتتبين ♦

 .نوع األسهم والقيمة االسمية للسهم، والنسبة المسددة منها فى تاريخ تقديم البيان ♦

إلصدار وتاريخه وقيمته والقيمـة  بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم ا       ♦
 .السمية للسهم وعدد األسهم، ونسبة السهم لحاملها إلى قيمة اإلصدار

 .تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد ♦

 .نوع الجدول الذى جرى به القيد ♦

 :بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية األخرى -٢

 .يل أو األوراق المالية األخرىالجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمو ♦

 ٠قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من األوراق المالية ♦

 .العائد وتاريخ استحقاقه ♦

 .نوع االكتتاب ♦



 .تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد ♦

 .نوع الجدول الذى جرى به القيد ♦

 .تاريخ ورقم اإلصدار الذى قيدت أوراقه ♦

رير الدورية التالية عن حركة تـداول األوراق الماليـة          وتلتزم كل بورصة بتقديم التقا    
 .المقيدة بها إلى الهيئة

 :إخطار يومى عن حركة التداول -١

يتضمن بياناً لنوع األوراق المالية التى جرى التعامل عليها، وسعر كـل منهـا، وكميـة                
يان عـن   مضافاً إلى ب  . األوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالى عدد العمليات فى اليوم        

 .عدد العمليات التى أجريت على األوراق المالية غير المقيدة

 :إخطار نصف شهرى وشهرى عن حركة التداول -٢

يتضمن بياناً بحجم تداول األوراق المالية من حيث الكميـة والقيمـة اإلجماليـة وعـدد                
 كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة االسمية لألوراق المالية التى تـم شـطب             . العمليات

 .23 من هذه الالئحة ٩٧سعر إقفالها وفقاً للمادة 

 :إخطار سنوى عن حركة التداول -٣

يتضمن بياناً بحجم تداول األوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنـاً              
بالعام السابق، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة علـى              

لفة وأهم الظواهر التى حدثت خالل العام ومدى تأثيرها علـى سـوق      قطاعا النشطة المخت  
األوراق المالية، وحجم التعامل فى األوراق المالية ومقترحـات إدارة البورصـة لعـالج              
اآلثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات ألثر تـداول األوراق              

رسمى وغير الرسمى وبياناً عـن عمليـات تـداول          المالية على قيد كل منها بالجدولين ال      
  .األوراق المالية غير المقيدة

 تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعـدها          -١٠٢مادة  
  :البورصة وتتضمن البيانات اآلتية

 .األسعار المتوالية التى تمت بها العمليات أثناء الجلسة -١

                                                        
 وكانـت   ٢٨/٤/١٩٩٣ فـى    ٩٧الوارد بالسطر الثالث تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم          ) ٩٧(الرقم   23

  ٠)٩٨(تنشر



 مع اإلعالن عن أسعار عروض البيع والـشراء وإن       سعر اإلقفال لكل ورقة مالية     -٢
 .لم يتم التعامل بها

 .نوع األوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم -٣

مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق لألوراق المالية التى تم التداول عليهـا أثنـاء           -٤
 .جلسة اليوم

اناً باألوراق المالية التى تم قيدها خالل       وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية تتضمن بي      
الشهر وإجمالى حجم التداول الشهرى لألوراق المقيدة موزعة على قطاعات األنشطة المختلفة            
وقيمتها وعدد العمليات على المستوى اإلجمالى وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر الـسابق             

ارة البورصة نشرها للتعريف باألوراق     والمؤشرات اإلحصائية الهامة والمعلومات التى ترى إد      
  .المالية المصيدة بها

 يجوز إنشاء شركات للمقاصة والتسوية فى معـامالت األوراق الماليـة            -١٠٣مادة  
بالبورصة، يكون غرضها تنظيم استالم وتسليم األوراق الماليـة المتعامـل عليهـا بواسـطة               

مليات التداول التى تتم بواسطة تلـك       شركات السمسرة، وتسوية المراكز المالية الناتجة عن ع       
الشركات وعمل المقاصة المترتبة عليها، وفقاً للنظام الذى تضعه إدارة البورصة ويعتمد مـن              

  .الهيئة

وإلى أن تنشأ الشركات المشار إليها تقوم إدارة البورصة بتصفية وتـسوية المراكـز              
  .ى هذا الشأنالمالية لتعامالت شركات السمسرة وفقاُ للنظام الذى تضعه ف

 

 الفصل الرابع
 البورصات اخلاصة

 يجوز بترخيص من الوزير المختص بناء علـى اقتـراح مجلـس إدارة             -١٠٤مادة  
الهيئة إنشاء بورصات خاصة تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها             

  .على نوع أو أكثر من األوراق المالية

 الخاصة وفقاً لألحكـام واإلجـراءات واألوضـاع          يتم تأسيس البورصة   -١٠٥مادة  
  .المقررة فى هذه الالئحة لتأسيس الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية

 يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها األساسى وفقاً للنماذج التى تضعها           -١٠٦مادة  
  .الهيئة مع مراعاة األحكام الواردة بهذه الالئحة



 عدد األعضاء المؤسسين فى البورصـة عـن عـشرين،            يجب أال يقل   -١٠٧مادة  
نصفهم على األقل من البنوك أو شركات التأمين أو الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية               

  .أو منها جميعاً على أن تكون جميعها مؤسسة فى مصر

 يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدى ال يقل عن عشرة ماليين جنيـه           -١٠٨مادة  
الكامل نقداً وموزعاً إلى حصص بمقدار ما دفعه كل عضو، ويجب أن يكون أغلبـه               مدفوعاً ب 

  .مملوكاً لمصريين

 تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة من جميع مالكى رأس المـال،  -١٠٩مـادة   
ويسرى فيما يتعلق باختصاصاتها واجتماعاتها ونصاب الحضور والتصويت القواعد واألحكـام   

مـن  ) ٢٧(لعاملة فى مجال األوراق المالية المنصوص عليها فـى المـادة      المقررة للشركات ا  
  ٠القانون على أن يكون لكل عضو صوت واحد أياً كان عدد الحصص التى يملكها

 يتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إدارة يتكون من عدد فـردى مـن     -١١٠مادة  
ة العامة من بين أعضائها لمدة    األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على تسعة تختارهم الجمعي          

  .ثالث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بالنظام األساسى

  . إدارة عن طريق األعضاء المؤسسينويكون تعيين أول مجلس

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس اثنان من ذوى الخبرة ولو لم يكونـوا مـن                 
  .أعضاء الجمعية العامة للبورصة

عات مجلس اإلدارة صحيحة إال بحضور أغلبية أعـضائه          ال تكون اجتما   -١١١مادة  
  .ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين

  : يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما يأتى-١١٢مادة 

أن يكون قد سبق للقائمين على فدارة البورصة الخاصة العمل فى مجاالت تتصل              -١
 .باألوراق المالية

ءات المنظمة للخـصم منـه واسـتكماله        أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد واإلجرا      -٢
 .وإدارة حصيلته وردة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة

أال يكون قد حكم على أحد األعضاء المؤسسين أو القائمين على إدارة البورصـة               -٣
بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى              

لمنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو            الجرائم ا 



حكم بشهر إفالسه أو أن يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعـه تأديبيـاً    
 .من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة

تجهيز مكان البورصة بالوسائل واألدوات الالزمة لمباشرة النشاط وفقاً لما يحدده            -٤
 .دارة الهيئةإس مجل

يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة إلى الهيئـة متـضمناً اسـم             .-١١٣مادة  
طالب الترخيص ومقدار رأس ماله وأسماء المسئولين عن اإلدارة وعلى أن يرفق بهذا الطلـب    

  :المستندات اآلتية

 .عقد البورصة والنظام األساسى لها -١

 ٠اإليصال الدال على سداد التأمين -٢

 ٠الدال على سداد مقابل الترخيص الذى يحدده الوزيراإليصال  -٣

ما يدل على الوفاء بكامل قيمة الحصص وأسماء األعضاء المؤسـسين وبيانـات              -٤
 .كافية عنهم

 .اسم مراقبى الحسابات وإقرار منهما بقبول ذلك -٥

تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص، فإذا كانت األوراق كاملة اتخـذت           .-١١٤مادة  
ض األمر على مجلس إدارة الهيئة، أما إذا تبينت وجود نقص فـى األوراق أو               اإلجراءات لعر 

  ٠فى بياناتها فيتم إخطار ذوى الشأن خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب الستكماله

  . تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة الهيئة لنظرها-١١٥مادة 

  .عرض األوراق كامل عليهويصدر المجلس قراره خالل ستين يوماً من تاريخ 

 يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض اقتراح مجلس اإلدارة بالترخيص           -١١٦مادة  
بإنشاء البورصة متضمناً نوع األوراق المالية التى يجوز قيدها وتداولها فيهـا علـى الـوزير             

  .وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة مجلس اإلدارة

لبت فى طلب الترخيص طلب البيانات التى يرها ضـرورية        للوزير قبل ا   -١١٧مادة  
  .إلصدار قراره

 اإلدارة عليـه    ن يوماً من تاريخ عرض اقتراح مجلس      يصدر الوزير قراره خالل ثالثي    
  .أو من تاريخ استيفاء اإليضاحات التى طلبها



 يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان للحـسابات يختـاران       -١١٨مادة  
الجمعية العامة للبورصة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتـشاور بـين               بمعرفة  

  .الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات

مـن  ) ١٦١(ويتم إعداد تقارير موحدة عن نشاط البورصة الخاصة وفقاً ألحكام المادة           
  .هذه الالئحة

صدر بتنظيمها قرار    تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقاً للقواعد التى ي        -١١٩مادة  
  . من هذه الالئحة٥٨من مجلس إدارة الهيئة على أن يسرى فى شأنها أحكام المادة 

 -٧ العدد   – الوقائع المصرية    ٢٠٠٦ لسنة   ١مضافة بقرار وزير اإلستثمار     (  - مكرر ١١٩مادة  
    )١٤/١/٢٠٠٦فى 

 المرفـق   ٦قـم   يتم تداول األوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة  وفقا للملحق ر          
  .بهذه الالئحة 

  

 العـدد  – الوقائع المصرية ٢٠٠٦ لسنة ١مضافة بقرار وزير اإلستثمار ( ) ١( مكرر  ١١٩مادة  
    )١٤/١/٢٠٠٦ فى -٧

من هذه الالئحة    ) ١٠٥(وباإلضافة إلى الشركات التى تؤسس وفقا ألحكام المادة  رقم           
ئة التـرخيص للجهـات  التـى تتمتـع       ، للوزير المختص بناء على إقتراح  مجلس إدارة الهي         

بالشخصية المعنوية  والتى تعمل فى مجاالت تتصل بسوق  األوراق المالية بمزاولـة  نـشاط           
البورصة  وتسرى فى شأنها أحكام الفصل الرابع من هذه الالئحة ، وذلك كلـه فـى الحـدود             

  .وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الجهة المرخص لها 
 الباب الثالث

 وراق املالیة العاملة ىف جمال األالشركات
 أحكام عامة الفصل األول

 الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية هى الشركات التـى تباشـر             -١٢٠مادة  
  :نشاطاً أو أكثر من النشطة اآلتية

 .ترويج وتغطية االكتتاب فى األوراق المالية    ) أ (

فـى زيـادة رؤوس     االشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً ماليـة أو              ) ب  (
 .أموالها



 .رأس المال المخاطر    ) ج (

 .المقاصة والتسوية فى معامالت األوراق المالية   ) د (

 .تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار   ) ه  (

 .السمسرة فى الوراق المالية    ) و (

األنشطة األخرى التى تتصل بمجال األوراق المالية يحددها وزير االقتصاد بعـد               ) ز  (
 .ة الهيئةموافقة مجلس إدار

 تتضمن األعمال المرتبطة بترويج وتغطية االكتتاب فى األوراق الماليـة           -١٢١مادة  
  :ما يأتى

إدارة عمليات ترويج وتغطية االكتتاب فى األوراق المالية وجلب المستثمرين وما            -١
 .قد يتصل بذلك من نشر فى وسائل اإلعالم

 لالكتتاب العام، ولهـا     االكتتاب فى األوراق المالية المطروحة وغير المطروحة       -٢
إعادة طرحها فى اكتتاب عام أو عن غير طريق االكتتاب العام بذات الـشروط              
واألوضاع الواردة بنشرة االكتتاب المعتمدة خالل مدة أقصاها سنة مـن تـاريخ             

 .اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة االسمية للورقة

تعديالت أو تغييرات تطرأ خالل هـذه  وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية    
  . من هذه الالئحة٤٩المدة التخاذ اإلجراء المناسب وفقاً ألحكام المادة 

وتباشر الشركة نشاطها وفقاً ألحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لـه واالتفـاق             
  ٠الذى تبرمه مع ذوى الشأن

غ مالحظاتها للشركة خـالل     وتخطر الهيئة بصورة من هذا االتفاق، وعلى الهيئة إبال        
  .ثالثين يوماً من تاريخ وصول اإلخطار

 تعتبر شركة عاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً ماليـة             -١٢٢مادة  
  :أو فى زيادة رؤوس أموالها ما يأتى

 .إذا كان غرض الشركة الرئيسى مباشرة النشاط المشار إليه    ) أ (

ها تملك أكثر من نصف رأس مال خمـس         إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسي         ) ب  (
 .شركات أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم



إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسها لها السيطرة على تكـوين مجلـس إدارة                   ) ج (
 .خمس شركات أو أكثر من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم

الشركات المساهمة أو شركات التوصـية      إذا مارست الشركة بالفعل نشاط تأسيس          ) د (
 .بالسهم أو زيادة رؤوس أموالها بما يجعله نشاطاً رئيسياً لها

 يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التـى تـصدر       -١٢٣مادة  
أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية واإلداريـة أو المـشاركة فـى المـشروعات                 

يتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالسهم متـى كانـت هـذه               والمنشآت وتنم 
المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعانى قصوراً فى التمويل ومـا يـستتبعه مـن         

  .طول دورة االستثمار

 يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال األوراق الماليـة المنـصوص             -١٢٤مادة  
  .كة المساهمة أو شركة التوصية باألسهمعليها فى القانون شكل شر

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

نشطة  يكون رأس مال الشركة المصدر التى تباشر نشاطاً أو أكثر من األ            -١٢٥مادة  
  : من القانون على النحو اآلتى٢٧المبينة بالمادة 

ه على األقل لنشاط السمسرة فى األوراق المالية ال يقل المدفوع منـه              ألف جني  ٢٥٠ -١
 .على الربع

ثالثة ماليين جنيه على األقل لكل نشاط من األنشطة التالية ال يقل المدفوع منه علـى    -٢
 .النصف

 .نشاط ترويج وتغطية االكتتاب    ) أ (

نشاط االشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة               ) ب  (
 .ؤوس أموالهار

 .نشاط المقاصة والتسوية فى معامالت األوراق المالية    ) ج (

 .نشاط تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية   ) د (

 .خمسة ماليين جنيه على األقل لنشاط صناديق االستثمار مدفوعاً بالكامل -٣

 .عشرة ماليين جنيه على األقل لنشاط رأس المال المخاطر مدفوعاً بالكامل -٤



الحد األقصى لقيمة العمليات التى تقوم بها الـشركات المـشار            يكون   -٢٤ ١٢٦مادة  
 من هذه الالئحة بالنسبة إلى كل نشاط فى ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع             ١٢٠إليها بالمادة   

  .منها وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة

ء الـشركة  ويتحدد التامين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعبـا   
  .والتزاماتها

) ٢( ال يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطاً من األنشطة المبينة فى المـادة            -١٢٧مادة  
من القانون أياً كان النظام القانونى الخاضعة له إال وفقاً لألحكام والشروط الواردة فى القـانون          

  .وهذه الالئحة

 المضى فى إجـراءات     وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب األحوال قبل        
تأسيس الشركة أو الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول علـى الموافقـة               

  .المبدئية على ذلك مرفقاً به األوراق التى تحددها الهيئة

وتكون الموافقة فى ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخيص بـه أو               
  .تأسيس الشركة لمباشرته

 تعدد األغراض المطلوب مباشرتها أال تكون تلك األنشطة متعارضة فيمـا            وفى حالة 
  .بينها
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 )١٢١(وكان نشره قبل ذلك 



 

 الفرع األول
 التأسیس 

 تقدم طلبات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال األوراق الماليـة إلـى   -١٢٨مادة  
  :الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به األوراق اآلتية

ائى للشركة، ونظامها األساسـى موقعـاً عليهمـا مـن     ثالث نسخ من العقد االبتد  -١
 .المؤسسين أو من الوكيل عنهم

شهادة من مصلحة السجل التجارى تفيد عدم التباس االسم التجارى للـشركة مـع       -٢
 .غيرها من الشركات

إقرار السلطة المختصة فى الشخص المعنوى بتعيين ممثل له فـى مجلـس إدارة               -٣
 . عضواً بمجلس اإلدارةالشركة وذلك إذا كان هذا الشخص

 .إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين -٤

شهادة من الجهة التى تم االكتتاب عن طريقها تفيد تمام االكتتاب فى جميع أسـهم                -٥
الشركة وحصصها وأن القيمة الواجب سدادها على األقل من األسهم أو الحصص            

ب منها إال بعـد شـهر نظـام         النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة ال يجوز السح         
 .الشركة وعقد تأسيسها فى السجل التجارى

بيان من وكيل المؤسسين بالتعديالت التى أدخلت على نمـوذج العقـد االبتـدائى               -٦
 .للشركة ونظامها

إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم األوراق والوثائق             -٧
يت الحصص المذكورة فى مقابلة وما      التى تثبت وجود االلتزام أو الحق الذى أعط       

 .يفيد التنازل عنه للشركة بعد إلنشائها

إذا دخل فى رأسمال الشركة حصة عينية بتعين تقديم ما يفيد تقييمهـا واسـتكمال            -٨
 .إجراءات ذلك

 .ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة -٩

ـ              -١٢٩مادة   ذه  تعد الهيئة سجالً تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويـتم تـدوين ه
الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ويكون لكل طلب ملف خاص تـودع فيـه                 

  .أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات



وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصاالً يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه فى الـسجل              
  .المشار إليه

نة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى        تشكل بقرار من رئيس الهيئة لج      -١٣٠مادة  
  .تأسيس الشركة

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

  .ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة واألمانة

 تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس فى السجل المشار إليـه بالمـادة              -١٣١مادة  
  .إذا كانت األوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضها على اللجنةمن هذه الالئحة، ف) ١٢٩(

أما إذا تبين وجود نقص فى الوراق أو فى بياناتها فيتم إخطـار ذوى الـشأن خـالل                  
  .خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب الستكمالها ويؤشر بذلك فى السجل

  . يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسبباً-١٣٢مادة 

  .ارات اللجنة نهائية إال بعد اعتمادها من رئيس الهيئةوال تكون قر

  .ويجب إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده
 

 الفرع الثاىن
 الرتخیص 

 ال يجوز مزاولة أى نشاط من األنشطة المتعلقة بمجاالت األوراق المالية            -١٣٣مادة  
  . الهيئةإال بعد الحصول على ترخيص بذلك من

وتقيد الشركات المرخص بها فى جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكـل           
شركة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس              

  .مالها وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والفروع

ع النشطة المرخص بهـا     وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نو          
  .وعليها أن تشير إليها فى مكاتباتها

 فـى  -٧ العدد – الوقائع المصرية ٢٠٠٦ لسنة   ١ بقرار وزير اإلستثمار     مستبدلة  (  -١٣٤مادة  
١٤/١/٢٠٠٦(    

 



يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة  فـى مجـال األوراق الماليـة                
عشرة أالف جنيه عن كل نشاط ، وبحد أقصى ثالثون          مقابل رسم يدفع للهيئة مقداره        

 .ألف جنيه  فى حالة مزاولة أكثر من نشاط 

 يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقاً بـه             -١٣٥مادة  
  :ما يأتى

 .شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه -١

 .ومدى اتفاق رأس المال مع هذه األنشطةاألنشطة المطلوب مزاولتها  -٢

بيان بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحـدده قـرار              -٣
 .مجلس إدارة الهيئة

أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرون حسنى السمعة مع تقـديم             -٤
جريمة ماسة  ما يفيد أنه لم تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى               

بالشرف واألمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الـشركات أو            
 .التجارة آو الحكم بإشهار إفالس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 .ما يفيد سداد رسم الترخيص -٥

 .ما يفيد أداء قيمة التامين على النحو الذى يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة -٦

لى البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس         أية تعديالت تطرأ ع    -٧
 .الشركة

 ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق األوراق الماليـة أو               -٢٥ -٨
السمسرة فى الوراق المالية أو تكـوين وإدارة محـافظ األوراق الماليـة أو إدارة        

لتأمين ضـد المـسئولية عـن    السجالت أو التسوية والمقاصة والحفظ المركزى با  
الخسائر أو الضرار التى تصيب عمالئها بسبب خطـأ الـشركة أو مـديريها أو               
العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العمالء وأموالهم، وذلك علـى               

 .النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة
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 ٢٦/١٠/١٩٩٨فى ) تابع (٢٤٣العدد 



يب األوراق المالية بـشأن      القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترت       -٢٦ -٩
إجراء التصنيف االئتمانى والدرجات الدالة عليه وقواعـد وإجـراءات الرقابـة            
الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة لدى تلـك الـشركات عـن              

 .الجهات أو األوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير غرض التصنيف

ن رئيس الهيئة خالل ستين يوماً على األكثـر          يصدر الترخيص بقرار م    -١٣٦مادة  
  .من تاريخ تقديم األوراق مستوفاة إلى الهيئة

  .ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً

ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خالل خمـسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ              
  ٠صدوره

ة  يجوز التظلم من قرارى فض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجن           -١٣٧مادة  
التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ               
إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بياناً بأسبابه وأن يرفـق       

  .به ما يتوافر من مستندات تؤيده

 المـتظلم أو  وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها فى سبيل ذلك طلب إيضاحات من         
من الهيئة، ويتم البت فى التظلم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه او من تاريخ تقـديم                  

  .اإليضاحات

ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذا، وال تقبل الدعوى بطلب إلغاء قـرار              
  .رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه

ت والجهات القائمة التى تعمل فى مجـال مـن المجـاالت             على الشركا  -١٣٨مادة  
من القانون أياً كان النظام القانونى الذى تخـضع لـه أن تخطـر    ) ٢٧(المشار إليها فى المادة  

  :الهيئة خالل ثالثين يوماً من تاريخ العمل بهذه الالئحة بالبيانات اآلتية

 .العقد االبتدائى والنظام األساسى -١

 .ء الشركةالقرار المرخص بإنشا -٢

 .التقارير السنوية القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية -٣
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 .مجاالت عمل الشركة -٤

 .األسهم التى تملكها فى الشركات القائمة فى مصر والخارج -٥

 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين وبياناتهم -٦

ـ              -١٣٩مادة   ل  على الشركات والجهات المشار إليها فـى المـادة الـسابقة أن تعج
أوضاعها وفقاً ألحكام القانون والقرارات المنفذة له خالل المدة المنصوص عليها فـى المـادة               

  .من القانون) ٣٤(

ل تعديل أوضاعها والتقديم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مـن      بويجب عليها ق  
رات الهيئة إجراء التعديالت الالزمة على نظمها األساسية بما يتفق وأحكـام القـانون والقـرا              

الصادرة تنفيذاً له والعرض على األجهزة المختصة بها وفقاً لألوضاع واإلجـراءات المقـررة      
  .بتلك النظم

  ويسرى فيما يتعلق بالترخيص اإلجراءات والقواعد المنصوص عليها فى هذه الالئحة 

وتسرى أحكام هذه المادة على شركات قطاع األعمال العام بالشروط واألوضاع التـى          
  .فاق عليها بين وزير قطاع األعمال العام ووزير االقتصاد بعد أخذ رأى رئيس الهيئةيتم االت

 

 الفصل الثاىن
 صنادیق االستثمار 

 الفرع األول
 أحكام عامة 

تهدف صناديق االستثمار إلى استثمار الصندوق فى الوراق الماليـة، وال       .-١٤٠مادة  
إقـراض الغيـر أو ضـمانه، أو        يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية، وعلى وجه خـاص           

  .المضاربة فى العمالت أو المعادن النفيسة

وال يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل فى القيم المالية المنقولة األخرى أو فى غيرها من               
مجاالت االستثمار إال بترخيص خاص من مجلس إدارة الهيئة وفى حدود نسبة االستثمار التى              

  .راسة تتضمن بياناً بمجاالت القيم المنقولةيقررها على أن يقدم الصندوق د

وغيرها من المجاالت األخرى التى يرغب االستثمار فيها ومبـررات ذلـك ونتـائج              
  .االستثمار المتوقعة



 يتم تأسيس شركة صندوق االستثمار والتـرخيص لهـا طبقـاً لألحكـام       -١٤١مادة  
  .ملة فى مجال األوراق الماليةالمقررة فى القانون وهذه الالئحة بالنسبة إلى الشركات العا

ويجب على الصندوق عند التقدم بطلب الترخيص موافاة الهيئة بالبيانـات اإلضـافية             
  :اآلتية

 .كيفية إدارة الصندوق ♦

قيمة األموال المراد استثمارها بحيث ال تجاوز الحد األقصى المقرر فى النظام األساسـى         ♦
 .وهذه الالئحة

 .السياسة االستثمارية للصندوق ♦

اسم البنك الذى سيتم االحتفاظ لديه باألموال النقدية للـصندوق واألوراق الماليـة التـى                ♦
 .يستثمر أمواله فيها

  .اسم مدير االستثمار وخبراته السابقة وصورة من العقد المبرم بينه وبين الصندوق ♦

 يحدد النظام األساسى للصندوق طريقة تعيين أغلبيـة أعـضاء مجلـس             -١٤٢مادة  
من القانون، كما يبين كيفيـة مـشاركة حملـة        ) ٣٥( النحو المشار إليه فى المادة       اإلدارة على 

وثائق االستثمار فى اختيار هؤالء األعضاء، على أن يتم تشكيل مجلس اإلدارة على هذا النحو               
خالل ثالثة أشهر من تمام االكتتاب فى وثائق االستثمار وبما ال يجاوز سنة من تاريخ صدور                

ة نشاطه، ويدير الصندوق خالل هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظـام             الترخيص بمباشر 
  .كيفية اختياره

وراق المالية فـى الحـدود ووفقـاً     يكون استثمار أموال الصندوق فى األ-١٤٣مادة  
  :للشروط اآلتية

مـن  % ١٠أال تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة علـى               -١
 .من أوراق تلك الشركة% ١٥ال يجاوز أموال الصندوق وبما 

أال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق االستثمار التى تصدرها صـناديق              -٢
من أمـوال كـل      % ٥من أمواله وبما ال يجاوز      % ١٠االستثمار األخرى على    

 .صندوق مستثمر فيه

بـات   يجب على الصندوق االحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طل          -١٤٤مادة  
استرداد قيمة وثائق االستثمار وفقاً لشروط االسترداد الواردة بنـشرات االكتتـاب فـى هـذه                

  ٠الوثائق



من قيمة وثائق االستثمار القائمـة      % ١٠وال يجوز له االقتراض من الغير بما يجاوز         
على أن يكون القرض قصير األجل وبموافقة البنك الذى يحتفظ لديه باألوراق الماليـة التـى                

  ٠ثمر فيها أموال الصندوقتست

 يجب على الصندوق عدم إتباع سياسة من شأنها اإلضـرار بحقـوق أو              -١٤٥مادة  
  .مصالح حملة وثائق االستثمار

وال يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة االكتتاب فى وثائق االستثمار إال بعد موافقـة             
  .حملة الوثائق

ثـائق ونـصاب الحـضور والتـصويت     ويتبع فى إجراءات الدعوة الجتماع حملة الو   
األحكام والقواعد المقررة فى هذه الالئحة بالنسبة إلى حملـة الـسندات وصـكوك التمويـل                

  .واألوراق المالية األخرى

وعلى شركة الصندوق أن توافى ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليهـا    
معية العامة للشركة للمصادقة علـى      من هذه الالئحة كما يجب عليها قبل عقد الج        ) ٥٨(بالمادة  

الميزانية وحساب األرباح والخسائر أن ترسل إلى كل صاحب وثيقة على عنوانه الثابت لـديها         
  .المستندات التى ترسل للمساهمين

 يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية فى صورة وثـائق    -١٤٦مادة  
  .استثمار اسمية بقيمة واحدة

للصندوق إصدار وثائق استثمار لحاملها إال وفقاً للشروط واألوضاع التـى           وال يجوز   
يحددها مجلس إدارة الهيئة فى كل حالة على حدة، وبشرط أال يزيد عدد هذه الوثـائق علـى                  

  .من مجموع الوثائق المصدرة% ٢٥

ويوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الـصندوق يعينهمـا المجلـس              
  .ئول وتكون للوثائق كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم الوثيقةوالمدير المس

  .ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة االستثمار قبل االكتتاب فيها

  ٠وال يجوز إصدار وثائق االستثمار إال بعد الوفاء بقيمتها نقداً وفقاً لسعر اإلصدار

لصندوق، ويكون لحامليهـا حـق   وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل ا     
االشتراك فى األرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة مـا يملكـه وفقـاً               

  .للشروط واألوضاع التى تبينها نشرة االكتتاب



 يحدد النظام األساسى للصندوق الحد األقـصى لألمـوال التـى يجـوز             -١٤٧مادة  
قابلها بما ال يجاوز عشر أمثـال رأس مـال شـركة            االكتتاب فيها، وإصدار وثائق استثمار م     

  .الصندوق المدفوع

 يحدد الصندوق القيمة االسمية لوثيقة االستثمار عند اإلصدار بحيـث ال            -١٤٨مادة  
  .تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد عن ألف جنيه

ويجوز أن تستخرج وثائق االستثمار مـن فئـة وثيقـة واحـدة أو خمـسة وثـائق                  
  ٠ومضاعفاتها

  . يجب إصدار وثائق االستثمار المرخص بها دفعة واحدة-١٤٩ة ماد

 ال يجوز لصندوق االستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية            -١٥٠مادة  
  .أو معنوية أيا كان نوعها

 يقدم صندوق االستثمار نشرة االكتتاب فى وثائق االستثمار التى تطـرح            -١٥١مادة  
  .ادهالالكتتاب العام إلى الهيئة العتم

ويجب تحرير النشرة وفقاً للنموذج الذى تعده أو تقره الهيئة وأن ترفق به المـستندات               
  .المؤيدة لبيانات النشرة

 يجب أن تتضمن نشرة االكتتاب فى وثائق االسـتثمار التـى تطرحهـا              -١٥٢مادة  
  :صناديق االستثمار لالكتتاب العام البيانات اآلتية

 . اسم الصندوق وشكله القانونى -١

 .لهدف من الصندوقا -٢

 .تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة -٣

 ٠مدة الصندوق -٤

 .مدة الوثيقة وقيمتها االسمية -٥

 .عدد وثائق االستثمار وفئاتها -٦

 .اسم البنك المرخص له فى تلقى طلبات االكتتاب -٧

 .الحد األدنى والحد األقصى لالكتتاب فى وثائق االستثمار -٨

 ٠تاباتالمدة المحددة لتلفى االكت -٩



 .أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين المسئولين عن اإلدارة العامة -١٠

 .أسماء مراقبى الحسابات -١١

 .أسم مدير االستثمار وملخص واف عن أعماله السابقة -١٢

 .السياسات االستثمارية -١٣

طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية، ومدى حـدود            -١٤
 .لوثيقة فى ناتج التصفيةمسئولية حامل ا

بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهـاء مـدتها وحـاالت ذلـك                  -١٥
 .وإجراءات وكيفية إعادة بيعها وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة

 .كيفية اإلفصاح الدورى عن المعلومات -١٦

 .أتعاب مدير االستثمار -١٧

 .أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون -١٨

 .طريقة التقييم الدورى ألصول الصندوق -١٩

 .أية بيانات أخرى تراها الهيئة -٢٠

 تتولى الهيئة فحص نشرة االكتتاب فى وثائق االستثمار واألوراق المرفقة           -١٥٣مادة  
  .بها، فإذا كانت األوراق مستوفاة تعتمد النشرة

ماً مـن   أما إذا تبين أن األوراق غير مستوفاه فيحظر ذوو الشأن خالل خمسة عشر يو             
  .تاريخ تقديمها الستكمالها

وفى جميع األحوال تصدر الهيئة قرارها خالل خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ تقـديم            
األوراق مستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوى الشأن بالقرار خـالل أسـبوع مـن                 

  .تاريخ صدوره

 فـى الوثـائق خـالل       ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب االكتتاب          
  .شهرين من تاريخ اإلخطار به

 يجب أن يتم االكتتاب فى وثائق االستثمار عـن طريـق أحـد البنـوك                -١٥٤مادة  
  .المرخص لها بذلك من الوزير



ويجب أن يظل االكتتاب فى وثائق االستثمار التى يتم طرحها لالكتتاب العام مفتوحـاً              
  .ا قفل باب االكتتاب إذا تمت تغطيتهلمدة خمسة عشر يوماً على األقل يجوز بعده

 يتم االكتتاب فى وثائق االستثمار بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها           -٢٧ ١٥٥مادة  
من ممثل البنك الذى تلقى قيمة االكتتاب ومن المكتتب أو وكيله فى الوثائق االسمية متـضمنة                

  :ما يأتى

 .اسم الصندوق مصدر الوثيقة    ) أ (

 . النشاطرقم وتاريخ الترخيص بمزاولة   ) ب  (

 .اسم البنك الذى تلقى قيمة االكتتاب    ) ج (

 .اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته فى الوثائق االسمية، وتاريخ االكتتاب   ) د (

 .إجمالى قيمة الوثائق المطروحة لالكتتاب   ) ه  (

 .قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها باألرقام والحروف    ) و (

 .حاالت وشروط استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها   ) ز  (

تكن وثائق االستثمار مطروحة لالكتتاب العام وجب تضمين الشهادة باإلضافة          وإذا لم   
  .من هذه الالئحة) ١٥٢(إلى البيانات السابقة بيانات نشرة االكتتاب المنصوص عليها بالمادة 

 إذا انتهت المدة المحددة لالكتتـاب دون االكتتـاب فـى جميـع وثـائق      -١٥٦مادة  
ندوق تعديل قيمة األموال المراد استثمارها باالكتفاء بما تم         االستثمار التى تم طرحها جاز للص     

من مجموع الوثائق المصدرة، وفى هذه الحالـة         % ٥٠تغطيته من الوثائق بشرط أال يقل عن        
  .يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قسمة الوثائق المكتتب فيها

رة السابقة أو قل عدد الوثائق التى       ويسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للفق        
وعلى البنك الذى تلقى مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هـذه المبـالغ               % ٥٠اكتتب فيها عن    

  .كاملة فور طلبها بما فى ذلك مصاريف اإلصدار

 إذا زادت طلبات االكتتاب فى الوثـائق عـن عـدد وثـائق االسـتثمار          -١٥٧مادة  
ويتم التـصرف   . لوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به       المطروحة فيجب أن توزع هذه ا     

  .فى الكسور التى تنشا عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين

                                                        
 فـى  ٩٦تم تـصويبه بعـدد الوقـائع المـصرية        )١٥٦ ( لوارد بالسطر األخير من المادة    ا) ١٥٢(الرقم   27
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وفى هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة االكتتاب إلى البنك الذى تم عن طريقه االكتتـاب               
د إليه الباقى مما دفعه     إلثبات عدد الوثائق التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ نها وير            

  .عند االكتتاب

ويلتزم البنك الذى تلقى االكتتاب بعدم اإلفصاح عن اسم المكتتب فى الوثائق لحاملهـا              
  ٠إذا تكشف له هذه االسم فى أى تعامل معه

 ال يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثائق االستثمار قيمة وثائقهم أو أن              -١٥٨مادة  
  .لفة لشروط اإلصداريوزع عائداً عليهم بالمخا

 إذا تضمنتا نشرة االكتتاب حق صاحب الوثيقة فى استرداد قيمتهـا قبـل           -١٥٩مادة  
انقضاء مدتها ترد إليه القيمة الصادر بها الوثيقة أو قيمة آخر سعر إقفال لها فـى البورصـة                  

  .أيهما أقل

  .وال يجوز للصندوق إصدار وثائق بديلة لتلك التى يتم استرداد قيمتها

 يتم حساب قيمة األوراق المالية التى تستثمرها صناديق االستثمار عنـد            -١٦٠ة  ماد
على األقل من صافى    % ٥٠إعداد القوائم المالية على أساس القيمة السوقية لها على أن يجنب            

  .الزيادة للقيمة السوقية كاحتياطى رأسمالى

ق االسـتثمار   ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمى الشركة وأصحاب وثـائ          
القائمة فى تاريخ التصفية بنسبة رأسمال الشركة المدفوع ورصيد حملـة الوثـائق فـى ذلـك        

  .التاريخ

 يكون لكل من مراقبى حسابات الصندوق االطالع على دفاتر الـصندوق          -١٦١مادة  
وطلب البيانات واإليضاحات وتحقيق الموجودات وااللتزامات على انفراد ومع ذلك يجـب ان             

تقريراً موحداً، وفى حالة االختالف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخـالف ووجهـة              يقدما  
  .نظر كل منهما

مـن  % ٥٠ ينقضى الصندوق إذا انخفض عدد وثائق االسـتثمار إلـى            -١٦٢مادة  
إجمالى عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه فى اجتماع               

  .شرك ويحضره ممثل عن الهيئةتدعو إليه ال

ويجب على الشركة الدعوة إلى هذا االجتماع خالل أسبوع من التاريخ الذى يـنخفض              
  .فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه وإال قامت الهيئة بالدعوة إلى هذا االجتماع



وفى جميع األحوال يجب أن يعقد االجتماع خالل األسبوع التـالى لتوجيـه الـدعوة               
من العدد المكتتـب    % ٢٥ضى الصندوق فى جميع األحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن           وينق
  .فيه

 إذا زادت طلبات االكتتاب فى الوثائق عن عدد وثائق االستثمار           -٢٨ مكرر   ١٦٢مادة  
ويتم التـصرف   . المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به            

  .ن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبينفى الكسور التى تنشا ع
 

 الفرع الثاىن
 مدیر االستثمار 

 يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة فـى          -١٦٣مادة  
  ).مدير االستثمار(إدارة صناديق االستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم 

  : مدير االستثمار ما يأتىى يشترط ف-١٦٤مادة 

شركة مساهمة مصرية ال يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عـن مليـون             أن يكون    -١
 .جنيه، أو جهة أجنبية متخصصة وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة

أن تتوافر فى القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عنـه الخبـرة والكفـاءة               -٢
 .الالزمة إلدارة نشاط صناديق االستثمار

لس إدارة الشركة ومـديرها والعـاملين لـديها، أو     أال يكون قد سبق ألعضاء مج      -٣
المدير ممثل مدير االستثمار األجنبى وأعضاء الجهاز العامل لديه فصلهم تأديبيـاً            
من الخدمة أو منعهم تأديبيا من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكـم                

عقوبة مقيدة  عليهم بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو ب            
للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الـشركات أو التجـارة أو              

 .سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفالسه

أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد واإلجراءات المنظمة للخـصم منـه واسـتكماله              -٤
 .وإدارة حصيلته وكيفية رده قرار من مجلس إدارة الهيئة
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 ال يجوز لمدير االستثمار مزاولة هذا النشاط قبل القيد فى السجل المعـد              -١٦٥مادة  
  .لذلك بالهيئة

  :ويقدم طلب القيد على النموذج الذى تقره الهيئة مرفقاً به ما يأتى

عقد الشركة والنظام األساسى لها، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنـسبة إلـى                   ) أ (
 .مدير االستثمار األجنبى بحسب األحوال

 .بيان بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم   ) ب  (

بيان باألنشطة السابقة التى قامت بها الشركة التى تتفـق ونـشاط إدارة صـناديق                ) ج (
 .االستثمار

 .اإليصال الدال على سداد الرسم المقرر للهيئة   ) د (

 .أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة   ) ه  (

 يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ اسـتيفاء  وعلى الهيئة البت فى طلب القيد خالل ثالثين   
  ٠ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات خالل ذات المدة

ولمدير االستثمار التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون مـن قـرار        
  .الهيئة باالمتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه

 مع مدير االستثمار عقد إدارة، وعلى الـصندوق        يبرم صندوق االستثمار   -١٦٦مادة  
إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقـرارات          

  .الصادرة تنفيذاً له

وعلى الهيئة إبالغ الصندوق برأيها فى العقد خالل خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ      
  .اإلخطار

  :إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات اآلتية يجب أن يتضمن عقد -١٦٧مادة 

 .حقوق والتزامات طرفى العقد -١

 .مقابل اإلدارة الذى يتقاضاه مدير االستثمار -٢

 حاالت وإجراءات استرداد قيمة الوثيقة إذا تضمنت نشرة االكتتاب جوا االسترداد  -٣

تحديد من يمثل الصندوق فى مجالس اإلدارة والجمعيات العامة للـشركات التـى              -٤
 .ستثمر الصندوق أمواله فى شراء بعض أسهمهاي



 .حاالت إنهاء وفسخ العقد -٥

بيان عالقة مدير االستثمار بالبنك الذى يحتفظ لديه باألوراق المالية التى يـستثمر              -٦
 .الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك األوراق

ـ         -٧ ر لحـساب  الحاالت والحدود التى يسمح لمدير االستثمار االقتراض فيها من الغي
 ).١٤٤(الصندوق وبمراعاة الحد المنصوص عليه فى المادة 

 إذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر وفقـاً ألحكـام المـادة     -١٦٨مادة  
من هذه الالئحة فى غير األوراق المالية فلمدير االستثمار بعد موافقة الهيئة أن يعهـد               ) ١٤٠(

  .دير االستثمار مسئوالً عن هذه الجهةإلى جهة متخصصة بإدارة هذا النشاط ويظل م

  : يحظر على مدير االستثمار القيام بالعمليات اآلتية-٢٩ ١٦٩مادة 

 .جمع األعمال المحظورة على الصندوق الذى يدير نشاطه -١

استخدام أموال الصندوق فى تأسيس شـركات جديـدة أو شـراء أوراق ماليـة                -٢
 .لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفالس

 أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليـات التـى               الحصول له  -٣
 .يجريها

أن تكون له مصلحة من أية نوع من الشركات التى يتعامل على أوراقها الماليـة                -٤
 .لحساب الصندوق الذى يديره

 .أن يشترى المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التى يدير نشاطها -٥

ير، ما لم يسمح له عقد اإلدارة بذلك وفـى الحـدود المقـررة              أن يقترض من الغ    -٦
 .بالعقد

أن يشترى أسهماً غير مقيدة ببورصة األوراق المالية فى مصر وذلك فيمـا عـدا       -٧
أسهم شركات قطا األعمال العام، وأن يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة فى بورصة             

بيـة حكوميـة   بالخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة إلشـراف سـلطة رقا          
 .بالخارج

 .استثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته -٨
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إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غيـر صـحيحة أو غيـر كاملـة، أو حجـب         -٩
 .معلومات أو بيانات هامة

إجراء أو اختالف عمليات بهدف زيادة عموالت السمـسرة أو غيـر ذلـك مـن           -١٠
 .المصروفات واألتعاب

 يجب على مدير االستثمار أن يحتفظ بحسابات مـستقلة لكـل صـندوق              -١٧٠مادة  
يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجالت الالزمة لممارسة نـشاطه باإلضـافة إلـى               
  الدفاتر والسجالت التى تحددها الهيئة، وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات والبيانات التى تطلبها 

تثمار أن يبذل فى إدارته ألموال الـصندوق عنايـة           يجب على مدير الس    -١٧١مادة  
الرجل الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء بما فـى                
ذلك ما يلزم من تحوط ألخطار السوق وتنويع أوجه االستثمار وتجنب تضارب المصالح بـين               

  .حملة الوثائق والمساهمين فى الصندوق والمتعاملين معه

  . باطالً كل شرط يعفى مدير االستثمار من المسئولية أو يخفف منهاويعتبر
 

 الفرع الثالث
 صنادیق استثمار

 البنوك وشركات التأمني
 على البنوك وشركات التأمين الراغبة فـى مباشـرة نـشاط صـناديق              -١٧٢مادة  

ت والمـستندات   االستثمار أن تقدم طلباُ لترخيص لها بذلك إلى الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيانا            
  :اآلتية

موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة علـى التـأمين بحـسب               -١
 .األحوال

 ٠مدة الصندوق -٢

 .قيمة المبلغ المخصص لمباشرة النشاط بحيث ال يقل عن خمسة ماليين جنيه -٣

 .السياسات االستثمارية للصندوق -٤

 .متعلقة بنشاط الصندوقكيفية اإلفصاح الدورى عن المعلومات والبيانات ال -٥

 .نظام استرداد الوثائق وإعادة إصدارها -٦



 .نظام إدارة الصندوق وكيفية تقدير أتعاب اإلدارة -٧

 .طريقة التقييم الدورى ألصول الصندوق وكيفية تحديد حقوق الوثيقة -٨

 .حاالت وقواعد تصفية الصندوق -٩

 .أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة -١٠

 .ترخيص للهيئةاإليصال الدال على سداد رسم ال -١١

ويسرى على الترخيص اإلجراءات واألحكام والقواعد التى تـسرى علـى صـناديق             
  .االستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة

 يجب أن تتضمن نشرات االكتتاب فى وثائق االستثمار بيان ما إذا كـان              -١٧٣مادة  
التأمين مع بيان الجهـة     سيتم استثمار أموال الصندوق فى أوراق مالية مملوكة للبنك أو شركة            

مصدرة هذه األوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك األوراق وفقاً لمـا يقـر بـصحته                  
  .مراقب حسابات البنك أو الشركة

  .ويكون البنك أو الشركة ضامناً لصحة ما يرد فى النشرة من بيانات

ق استثمار البنـوك   يتم االكتتاب فى وثائق االستثمار التى تصدرها صنادي       -١٧٤مادة  
وشركات التأمين وفقاً لإلجراءات واألحكام المنصوص عليها فى الفرع األول من هذا الفصل،             

  .على أن تتضمن النشرة بيان كيفية استرداد قيمة الوثيقة وشرط وأوضاع وإجراءات ذلك

ويحتفظ البنك أو الشركة فى حسابات الصندوق بالسيولة الكافيـة لمواجهـة طلبـات              
  .داداالستر

 يكون الحد األقصى ألموال المستثمرين لدى صندوق االستثمار فى البنك           -١٧٥مادة  
  .أو شركة التأمين عشرين مثل المبلغ الذى يخصص لمباشرة ذلك النشاط

 ال يجوز لصندوق االستثمار بالبنك أو شركة التأمين استثمار أمواله فـى             -١٧٦مادة  
ها أو تـساهم  ئهما أو فى صناديق االستثمار التى تنش  صناديق االستثمار األخرى المنشأة بأى من     

  .فيها بنوك أو شركات يساهم فيها ذات البنك أو شركة التامين

 تتحدد قيمة الوثيقة التى يتم استردادها على أساس نصيبها فـى صـافى              -١٧٧مادة  
  .قيمة أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل األخير من األسبوع السابق لالسترداد

لها إصدار وثائق استثمارية بديلة للوثائق التى ترد قيمتها وفقاً لنظام الصندوق            ويجوز  
  وفى حدود الحد األقصى المرخص به 



 إذا انخفض عدد الوثائق فى صندوق استثمار بنك أو شـركة            -٣٠) مكرر (١٧٧مادة  
من إجمالى عدد الوثائق واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة، وجب علـى             %) ٢٥(تأمين إلى   

%) ٥(مراقبى حسابات الصندوق إخطار حملة الوثائق بذلك، وفى هذه الحالة يجـوز لحملـة               
على األقل من الوثائق الدعوة لعقد اجتماع لحملة وثائق الصندوق للنظر فى أمر استمراره وال               
يصح االجتماع إال بحضور ثالثة أرباع حملة الوثائق وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى األصـوات        

  .يهالممثلة ف

 تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنـك أو            -١٧٨مادة  
  .شركة التأمين

وعلى البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن األنـشطة األخـرى أو         
ودائع العمالء أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب األحوال، وعليـه إمـساك الـدفاتر      

  .زمة لممارسة نشاط الصندوقوالسجالت الال

وللهيئة اإلشراف على نشاط الصندوق واالطالع وطلب البيانات والمـستندات التـى            
تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقاً ألحكام القانون والالئحة والقـرارات الـصادرة             

  .ركة المساهمةتنفيذاً لهما وذلك وفقاً للقواعد المقررة لصناديق االستثمار التى تتخذ شكل ش

 على البنك أو شركة التأمين موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط             -١٧٩مادة  
صندوق االستثمار ونتائج أعماله على أن تتضمن البيانات التى تفصح عـن المركـز المـالى               

على أن تعتمد هذه التقـارير مـن        ) ٢(الصحيح له وفقاً لقواعد اإلفصاح الواردة بالملحق رقم         
  .من القانون) ٤٠(قبى الحسابات اللذين يتم تعيينهما وفقاً ألحكام المادة مرا

  .من القانون) ٦(ويتم نشر ملخص واف لهذه التقارير وفقاً األحكام المادة 

 يعهد البنك أو شركة التأمين بإدارة نشاط الصندوق إلى إحـدى الجهـات    -١٨٠مادة  
لقواعد واألحكام المنصوص عليها بهذه الالئحة،      دارة صناديق االستثمار وفقاً ل    إذات الخبرة فى    

  .ويكون البنك أو الشركة مسئوالً عن سوء تلك اإلدارة التى تؤدى إلى اإلضرار بالصندوق

 يحتفظ باألوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لـدى البنـك             -١٨١مادة  
  .لمركزى المصرىالمنشأ به الصندوق أو أى من البنوك الخاضعة إلشراف البنك ا
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وعلى مدير االستثمار الذى يتولى إدارة نشاط الصندوق أن يقدم إلى الهيئـة بيانـات               
كافية عن تلك األوراق معتمدة من البنك أو شركة التأمين على النموذج الذى تضعه أو تقـره                 

  .الهيئة

و  ال يجوز قيد أو تداول وثائق االستثمار التى تصدرها صناديق البنوك أ-١٨٢مـادة   
  .شركات التأمين فى بورصات األوراق المالية

 بمراعاة ما ورد به نص خاص فى هذا الفرع تـسرى علـى صـناديق                -١٨٣مادة  
االستثمار بالبنوك وشركات التأمين األحكام واإلجراءات المقررة لشركات صناديق االسـتثمار           

  .الواردة بالقانون وهذه الالئحة
 

 الباب الرابع
 مهنياحتاد العاملني املسا

 يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصـية    -١٨٤مادة  
لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بهـا    " اتحاد العاملين المساهمين    " بالسهم تأسيس اتحاد يسمى     

  .وتوزيع األرباح التى تدرها على أعضائه، وذلك وفقاً لنظامه األساسى

املين بها الحق فى إنشاء االتحاد أن تكون شـركة          ويشترط فى الشركة التى يكون للع     
 ٩٧من الشركات الخاضعة ألحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقـم              

 ١٩٩١ لـسنة  ٢٠٣، أو شركة من الشركات التابعة الخاضعة ألحكام القانون رقم          ١٩٨٣لسنة  
ات الخاضعة للقوانين األخرى التـى      بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام، أو من الشرك        

  :تتوافر فيها الشروط التالية

 .أال يقل رأس مال الشركة عن مليون جنيه    ) أ (

 .أال يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عامالً   ) ب  (

  : يشترط فى اتحاد العاملين المساهمين-١٨٥مادة 

 .أن يكون مسجالً لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلى مكتوب -١

 .ال يشترك فى تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركةأ -٢

 .أال يقل عدد أعضاء االتحاد عند تسجيله عن عشرين عضواً -٣

 مع مراعاة األحكام التى يتضمنها نموذج النظام األساسى لالتحاد يجـب            -١٨٦مادة  
  :أن يشتمل النظام األساسى لالتحاد على البيانات اآلتية



 .أ فيها االتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتهااسم الشركة المنش    ) أ (

 .مقر االتحاد   ) ب  (

األجهزة التى تمثل االتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيـار أعـضائها                ) ج (
 ٠وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والسباب الالزمة لصحة قرارها

نظام العضوية وشروطها وحقوق األعضاء وواجباتهم وعلـى الخـص حـق               ) د (
 .عية العامة ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيهاحضور الجم

 .الموارد المالية الذاتية لالتحاد وكيفية استغاللها والتصرف فيها   ) ه  (

 .نظام المراقبة المالية    ) و (

 .اسم المصرف الذى تودع فيه أموال االتحاد   ) ز  (

 .تحديد النسبة التى تقتطع من األرباح لإلنفاق منها على إدارة االتحاد    ) ح (

 .التحادكيفية تعديل نظام ا    ) ط (

 ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثالثة أشـخاص يفوضـونها   -١٨٧مادة  
  :فى إتمام إجراءات تأسيس االتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات اآلتية

 .طلب تأسيس االتحاد -١

خمس نسخ من عقد التأسيس موقعاً عليها من جميع المؤسـسين ومـصدقاً علـى                -٢
 .سخ منها من الشركةتوقيعات ثالث ن

خمس نسخ من نظام االتحاد موقعاً عليها من جميع المؤسـسين ومـصدقاً علـى                -٣
 .توقيعات ثالث نسخ منها من الشركة

خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحاً بها االسم الثالثى لكـل مـنهم               -٤
 .ولقبه وسنه وديانته ومهنته ومحل إقامته موقعاً عليها من أعضاء اللجنة

نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذى تم فيه اختيار اللجنة التى سـتتولى   خمس   -٥
 .إتمام إجراءات التأسيس موقعاً عليه من جميع المؤسسين

ويعتبر المؤسسون مسئولين عنا يستلزم تأسيس نظام االتحاد من نفقات، وتـرد        
  .إليهم الجمعية العامة لالتحاد النفقات التى أنفقوها فى سبيل تأسيسه



 تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خالل ثالثين يومـاً مـن              -١٨٨ة  ماد
تاريخ تقديم األوراق إليها مستوفاة، وفى حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين مـن نظـام                
االتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل نسخة منها إلى االتحاد مرفقـاً بهـا شـهادة                 

  .نسخة الثانيةالتسجيل وتحتفظ بال

 على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس االتحاد أن تخطر المؤسسين بـذلك             -١٨٩مادة  
مع بيان أسباب الرفض بكتاب موصى عليه مرفقاً به األوراق السابق تقديمها بعـد االحتفـاظ                
بنسخة من كل منها، ولذوى الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فـى المـادة            

قانون من القرار الصادر برفض تسجيل االتحاد وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ             من ال ) ٥٠(
  .إبالغهم قرار الرفض

  . يتم إنشاء االتحاد بقرار من الهيئة-١٩٠مادة 

  .وتتولى الهيئة تسجيل نظامه فى السجل المعد لذلك

  .وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالى لصدور قرار إنشائه

تملك بعض أسهم الشركة االسمية لصالح أعضائه وذلك      " لالتحاد  "  يكون   -١٩١مادة  
  :بالوسائل اآلتية

 .بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التى يتم االتفاق عليها -١

بموافقة الجمعية العامة غير العادية للـشركة عـن طريـق زيـادة رأس مالهـا                 -٢
القيمة والشروط التـى يـتم االتفـاق        وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها لالتحاد ب      

 ٠عليها

  ٠بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة األوراق المالية -٣

  .من قيمة أسهم الشركة االسمية% ٥ويجب أال يقل ما يملكه االتحاد عن 

  ٠ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس غدارة الهيئة فى الحاالت التى يقدرها

  :سهم التى يتملكها االتحاد وفقاً للقواعد التالية يتم تقويم األ-١٩٢ة ماد

إذا كانت األسهم لشركة من شركات القطاع العام التى يـساهم فيهـا األفـراد أو                 -١
 .األشخاص االعتبارية الخاصة تقوم أسهمها وفقاً لقيمتها السوقية



ويم أسهمها وفقـاً    إذا كانت السهم لشركة من شركات قطاع األعمال العام يكون تق           -٢
لألحكام المنظمة لذلك فى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم            

 .١٩٩١ لسنة ٢٠٣

األسهم التى يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العاديـة              -٣
 .للشركة يتم تقويمها وفقاً للقيمة والشروط التى يتفق عليها

عاة الشروط التى تم بها شراء األسهم مـن جماعـة المؤسـسين         مع مرا  -١٩٣مادة  
للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، التحاد العاملين المساهمين أن يتصرف فـى أسـهمه               
ببيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له، على ان يوجه إلى الشركة إخطاراً بـذلك                

ا يبين فيه عدد السهم موضوع التصرف ونوعها والثمن         قبل ستين يوماً من تاريخ التصرف فيه      
  .المعروض لشرائها

وتجب موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف إذا كان من شأنه أن يقل ما يملكـه                " 
االتحاد من أسهم الشركة عن الحد األدنى المنصوص عليه فى الفقرتين الثانية والثالثـة مـن                

  .٣١ وقع التصرف باطالمن هذه الالئحة، وإال) ١٩١(المادة 

  ٠ يقتصر حق العاملين أعضاء االتحاد على األرباح التى تدرها األسهم-١٩٤مادة 

  .وتزول عضوية العامل باالتحاد باالنسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة

وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق فى استرداد قيمة مساهمته فى االتحـاد               
نية معتمدة لالتحاد، وال يجوز لالتحاد أن يتأخر عـن رد قيمـة هـذه    محسوبة وفقاً آلخر ميزا  

  .المساهمة مدة تزيد على ثالثة أشهر من انتهاء زوال العضوية

 يقوم على إدارة االتحاد مجلس إدارة ال يقل عن ثالثة وال يزيـد علـى                -١٩٥مادة  
  .خمسة أعضاء

  .ويمثل رئيس مجلس اإلدارة االتحاد لدى الغير أمام القضاء

  .ويبين نظام االتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم

  . الجمعية العامة لالتحاد هى السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه-١٩٦مادة 
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وتنعقد الجمعية العامة فى مقر االتحاد، ويجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة            
  . خطاب الدعوةلالنعقاد فى مكان آخر يحدد فى

  : تنعقد الجمعية العامة لالتحاد بناء على-١٩٧مادة 

 .دعوة من مجلس اإلدارة    ) أ (

طلب يتقدم به لمجلس اإلدارة كتابة ربع األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعيـة               ) ب  (
 .العامة مع بيان الغرض من ذلك

دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لهـا دعـوة الجمعيـة إذا لـم               ) ج (
 .جب المجلس للطلب المشار إليه فى الفقرة السابقةيست

  : تتكون الموارد المالية الذاتية لالتحاد من-١٩٨مادة 

 .مساهما األعضاء التى يحددها نظام االتحاد -١

 .حصيلة بيع األسهم -٢

 .القروض -٣

 .المنح واإلعانات التى يقبلها مجلس اإلدارة وتدخل فى أغراض االتحاد -٤

 .اطهأى موارد أخرى ناتجة عن نش -٥

  ٠ تراعى الشروط واإلجراءات الخاصة بتأسيس االتحاد عند تعديل نظامه-١٩٩مادة 

  : يكون شطب االتحاد بقرار من الهيئة فى الحاالت اآلتية٣٢ -٢٠٠مادة 

 .انقضاء الشركة المنشأ بها االتحاد -١

 .صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لالتحاد بحله -٢

يق الغرض الذى أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطاً          إذا ثبت عجز االتحاد عن تحق      -٣
مغايراً لهذا الغرض، لى أن تقوم الهيئة بإبالغ االتحاد بالمخالفة وتحدد لـه أجـالً      

 .إلزالتها قبل إصدار قرار الشطب

وال يتم شطب االتحاد إال بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شـرائه ألسـهم                -٤
 .الشركة أو المترتبة عليها
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 يخطر االتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصـول          -٢٠١ادة  م
  .ويؤشر به فى سجالت الهيئة

مـن المـادة   ) ٤(ولكل ذى شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقاً للبند            
  من القانون) ٥٠(السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

  ٠د شطبه فى حالة تصفية يعتبر كل اتحاد بع-٢٠٢مادة 

ويحتفظ االتحاد خالل مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر الالزم ألعمال التـصفية            
  .ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف فى أمواله

 فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لالتحاد بحله             -٢٠٣مادة  
عيين مصفى له، تقوم الهيئة بتعيين مصف لالتحاد وتحدد له أجره على نفقة االتحاد والمـدة                وت

  .التى يقوم خاللها بالتصفية

ويجب على القائمين على إدارة االتحاد تسليم المصفى جميـع المـستندات والـدفاتر              
صرف فيهـا  والسجالت الخاصة باالتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال االتحاد الت         

  .إال بإذن كتابى من المصفى وذلك من تاريخ إبالغه بقرار الشطب

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

 يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع األموال على أعضاء االتحاد وفقاً            -٢٠٤مادة  
  . اتخذه من إجراءاتلألحكام المقررة فى نظامه، ويبغ الهيئة بما



 

 الباب اخلامس
 التحكیم وتسویة املنازعات

     )٢٠٠٦ لسنة ١٤٠مستبدلة بقرار وزير االستثمار  (  -٢٠٥مادة 
يكون التظلم من القرارات اإلدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئـة طبقـا ألحكـام                " 

 التظلمات المنصوص عليها فى     القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة        
من القانون ، وفيما لم يرد به نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة               ) ٥٠(المادة رقم   

  .خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به 
 من القانون قبـل   ) ٣٠(وال تسرى القرارات الصادرة من الهيئة إعماال لحكم المادة رقم           

من القانون المشار إليه أو البـت       ) ٣٢(انقضاء مواعيد التظلم المنصوص عليها فى المادة رقم         
  .فيه 

من القانون اعتبارا من اليـوم    ) ٣١( وتسرى القرارات الصادرة إعماال لحكم المادة رقم        
  " .التالى إلخطار الشركة بالقرار مالم يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخا آخر 

  :دم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات اآلتية يق-٢٠٦مادة 

 .اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه -١

 .تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به -٢

 .موضوع التظلم واألسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له -٣

مـن هـذه   ) ٢١١(بلغ المنصوص عليه فـى المـاد    اإليصال الدال على سداد الم     -٤
 ٠الالئحة

 ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقـى          -٢٠٧مادة  
التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها، وعلى المكتب أن يـرد إلـى المـتظلم                 

  .صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه

 يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنـة التخـاذ             -٣٣ ٢٠٨ة  ماد
إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلـم             
الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا كان المتظلم شركة مـن                 
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ق المالية أو كان التظلم يتعلق بإحدى هذه الـشركات، فعلـى   الشركات العاملة فى مجال األورا   
 أن تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعيـة           – بناء على طلب الشركة      –اللجنة  

المهنية لألوراق المالية التى تشترك فيها الشركة، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من                
  "إيضاحات ومستندات 

تظلم خالل ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء            وتبت اللجنة فى ال   
  .اإليضاحات التى طلبتها على حسب األحوال

  .وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة

 يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قـرار اللجنـة      -٢٠٩مادة  
  .ها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصولسباب التى بنى عليبالبت فى التظلم واأل

 لسنة ٢٠٠مستبدلة بقرار وزير االقتصاد رقم ) ٢١٠(المادة   - ٢١٠مادة 
 وقـضى   ١٩/٣/٢٠٠١فـى   ) تـابع  (٦٢ العدد   – الوقائع المصرية    – ٢٠٠١

 ٢١٢ إنظر المـادة     – ق دستورية    ٢٣ لسنة ٥٥بسقوطها بحكم الدستورية رقم     
  - من هذه الالئحة

  : التحكيم وفقاً لقيمة كل نزاع على النحو التالىتكون مصروفات

   جنيه مصرى٢٠٠٠             ألف جنيه٥٠حتى 

   جنيه مصرى٣٠٠٠       ألف جنيه وحتى مئة ألف جنيه٥٠أكثر من 

   جنيه مصرى٥٠٠٠      أكثر من مائة ألف جنيه وحتى مائتى ألف جنيه

  رى جنيه مص١٠٠٠٠    أكثر من مائتى ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه

   جنيه مصرى١٥٠٠٠      أكثر من خمسمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه

   جنيه مصرى٢٠٠٠٠      أكثر من مليون جنيه وحتى خمسة ماليين جنيه

   جنيه مصرى٢٥٠٠٠          أكثر من خمسة ماليين جنيه

وإذا كان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر القيمة استحقت عليه مـصروفات تحكـيم        
  .٣٤جنيه مقدارها خمسة آالف 
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  ٧/٨/٢٠٠١فى ) تابع (١٧٧العدد 



 يودع المتظلم من القرارات اإلدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقـاً             -٢١١مادة  
ألحكام القانون أو هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له خزينة الهيئة مبلغ خمـسة آالف                

منهـا كمـصروفات    %) ١٠( قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم        رجنيه يرد إليه إذا صد    
  .ةإداري

    )٢٠٠٦ لسنة ٣٠١قرار وزير اإلستثمار مستبدلة ب ( ٢١٢مادة 

تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع ألف جنيه لرئيس اللجنـة عـن كـل تظلـم                  " 
وثمانمائة جنيه للعضو ومائتان وخمسون جنيها للمقرر ويحدد رئيس الهيئة أتعـاب العـاملين              

  " .بمكتب التظلمات 
 ٣٥)الباب السادس(

م منظمة لشركات تكوین وإدارة حمافظ أحكا
 األوراق املالیة

 وشركات السمسرة ىف األوراق املالیة
 )الفصل األول(

 أحكام عامة
فى تطبيق أحكام الفصول من األول حتى الخامس        " الشركة  "  يقصد بلفظ    -٢١٣مادة  
ة فـى   شـركات السمـسر   " و  " شركات تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية       " من هذا الباب    

  .وذلك وفقاً للنشاط المرخص به لكل منها" األوراق المالية 

 تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقـاً ألحكـام القـانون              -٢١٤مادة  
والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والشروط والضوابط الصادر على أساسها التـرخيص          

ومبادئ األمانة والعدالة والمساواة والحرص علـى       وبمراعاة األعراف التجارية فى هذا الشأن       
  .مصالح العمالء والتى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص

قبل مضى شهر على تاريخ التـرخيص    .  تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها     -٢١٥مادة   
ا والتحقيـق مـن     لها بمزاولة نشاطها، يكفل سالمة اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين به          

حسن سير كل منهم وخبرته فى مجال العمل الذى يعهد إليه، وذلك فى ضوء ما تضعه الهيئـة          

                                                                                                                                                               
. 
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من ضوابط فى هذا الشأن وعلى الشركة متابعة عدم الخروج على هذه الضوابط مع إخطـار                
  ٠الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحاالت ترك الخدمة بالشركة من مديريها وممثليها

يرى الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعـضاء مجلـس اإلدارة التنفيـذيون            ويقصد بمد 
  .والمديرون الذين يقومون بأعمال اإلدارة الفعلية بها

 على الشركة أن تحتفظ بالمالءة المالية الالزمة لمزاولة نـشاطها وبمـا             -٢١٦مادة  
ى هـذا الـشأن،   ها بالتزاماتها، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد ف   ئيحقق ضمان وفا  

كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفـصل                 
التام بن اإلدارات وبما يؤدى إلى تجنب نشوء تعارض المصالح المنصوص عليه فـى المـادة           

)٠)٢٣٤  
 

 الفصل الثاىن
 الالئحة الداخلیة ونظام الرقابة

ئحة داخلية مكتوبة، قبل مضى شهر على تـاريخ          تلتزم الشركة بوضع ال    -٢١٧مادة  
الترخيص لها بمزاولة نشاطها، تتضمن نظام العمل بالشركة واإلجراءات التـى يلتـزم بهـا               
المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة بصورة من هذه الالئحة الداخلية فى خالل أسـبوع    

ام الئحتها الداخلية بما يتفـق مـع أى         من تاريخ إقرار الشركة لها، وتلتزم الشركة بتغيير أحك        
  ٠تعديل فى القانون أو الالئحة وإخطار الهيئة بذلك فى خالل أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل

  : يجب أن تتضمن الالئحة الداخلية للشركة البيانات التالية على األقل-٢١٨مادة 

ركة حتى إتمـام العمليـة   الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الش          -١
 .وإخطار العميل بذلك

هيكل إدارة الشركة مع بيان األعمال ومسئوليات اإلدارة الفعلية التى يمارسها المـديرون              -٢
 .وكل من يمثلها فى التعامل مع الغير من العاملين بها

عالقة المركز الرئيسى للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذى يجـوز              -٣
 .لفرع أن يمارسهل

 .نظام تسجيل المراسالت المتبادلة بين الشركة وعمالئها -٤

 .نظام مسك السجالت الداخلية للشركة -٥

 .نظام قيد شكاوى عمالء الشركة -٦



نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذى يـتم تطبيقـه علـى المـديرين                -٧
ارات المنظمة لعمل الـشركة والالئحـة   والعاملين بها بما يكفل سالمة تطبيق قوانين والقر      

الداخلية لها وبما يؤدى إلى سرعة اكتشاف أى مخالفة تقـع مـن أى مـن المـديرين أو                   
 .العاملين

 .نظام معالجة األخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها -٨

ر ذلك  نظام معالجة أوامر العمالء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم األوراق المالية أو غي              -٩
 ٠)٢٦٢(من حاالت اإلخالل بالتزاماتهم، وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة 

وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين فى الشركة عـن متابعـة الرقابـة الداخليـة               
  .بمركزها الرئيسى وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤالء المسئولين

 أن يحـتفظ بملـف لجميـع         على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة      -٢١٩مادة  
شكاوى العمالء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الـشكاوى، وأن              
يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خالل أسبع من تاريخ تقديمها للـشركة ويلتـزم بإخطـار                  

  .الهيئة بأى شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها بما يفيد معالجة أسبابها

 على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكـل مخالفـة             -٢٢٠مادة  
للقانون أو الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو لنظم الشركة وبـأى تحقيـق أو حكـم                  
قضائى يصدر على أى من مديرى الشركة والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله فـى مجـال        

 ذات المجال وبكل حكم يـشهر إفالسـه أو          ىعة مدينة تتعلق بعمله ف    األوراق المالية أو بمناز   
بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو األمانة، وذلك فى خالل ثالثة أيـام مـن                   

  .تاريخ علمه بذلك
 

 )الفصل الثالث(
 اإلعالن

 يجب أن يتسم كل إعالن يصدر عن الشركة باألمانة والدقة وأن يتضمن             -٢٢١مادة  
ع البيانات التى يلزم اإلفصاح عنها أو التى تعتبر ضرورية بحـسب موضـوع اإلعـالن                جمي

وطبيعة الجمهور الموجه إليها بما يتيح تفهم اإلعالن وتقييم موضوعه، ويحظر على الـشركة              
حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سالمة اتخاذ عمالئها أو أى من                 

 إليه اإلعالن لقراراتهم، أو إحداث أى نوع من التـضليل أو االلتبـاس              أفراد الجمهور الموجه  
  .لديهم، وال يجوز أن يتضمن اإلعالن أى تصريح مبالغ فيه أو ذى تأثير مضلل



ويقصد باإلعالن التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها علـى              
معية أو البصرية، المحلية أو األجنبيـة،       أى نحو وفى أية مناسبة من خالل إحدى الوسائل الس         

المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأيـة وسـيلة أخـرى، كمـا يقـصد          
بالجمهور األشخاص غير المحددين سلفاً والذين ال تربطهم بالشركة أو بمديريها أو العـاملين              

  .شركةبها عالقات سابقة وممن يتصل بعلمهم أى إعالن تقوم به ال

 على الشركة مراعاة الحرص والدقة فى جميع أعمالها ويحظـر عليهـا             -٢٢٢مادة  
  :القيام بأى من األعمال اآلتية

تقاضى أى اجر أو مقابل من أى نوع أو اشتراط تصرف معين من عمالء الشركة عنـد                  -١
 .تقديم خدمات أعلنت الشركة أنها مجانية

الية بغير مبرر إذا كان فى ذلك نـوع مـن           استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأية أوراق م       -٢
 .التضليل

حجب االختالفات ذات الشأن عند إجراء المقارنات بين مختلف الوراق المالية أو بين أداء               -٣
 .شركات مختلفة

 يجب أن تتضمن إعالنات طرح أو بيـع األوراق الماليـة والتقـارير أو     -٢٢٣مادة  
ها أو الشركات المصدرة لها اسم الجهـة التـى   وراق المالية أو سوقاألبحاث التى تنشر عن األ    

 حالة تكرار النشر باإلضافة إلى البيانـات  ىأعدت اإلعالن أو البحث وتاريخ نشره ألول مرة ف  
المالية الرئيسية عن الشركة مصدرة األوراق المالية أو التى يتعلق اإلعالن بها، وذلـك وفقـاً                

  .للقواعد التى تضعها الهيئة

الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التى يتضمنها          تلتزم   -٢٢٤مادة  
اإلعالن الذى تقوم به ومراعاة عدم تكرار اإلعالن دون التأكد من أن المعلومات الواردة به ال                
تزال صحيحة فى كل مرة يتم فيها نشر اإلعالن أو إذاعته أو القيام به على أى نحـو آخـر،                    

حقق من أسعار األوراق المالية التى يرد ذكرها فى اإلعالن          وعلى الشركة بصفة خاصة أن تت     
  .وبيان ما إذا كانت أسعار إقفال أم أسعار تداول أم قيما اسمية

 ال يجوز للشركة وال للمديرين أو العاملين بها اإلعالن عن حـصولها أو           -٢٢٥مادة  
م أداء مقابل لقاء    حصول أى منهم على أية جائزة أو شهادة من أى نوع إال بعد التحقق من عد               

  .الحصول عليها للجهة التى منحتها مع اإلفصاح فى ذات اإلعالن عن طبيعة هذه الجهة



وفى جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلعالن توضيح أن منح الجائزة او الـشهادة ال               
  .يعبر سوى عن رأى الجهة المانحة وال يعنى ضمان تحقيق أى عائد مالى

ن عن وجود وحدات بحثية لديها أو قدرة علـى   أن تعلجوز للشركة ال ي-٢٢٦مـادة   
القيام بدراسات فنية متعلقة باألوراق المالية ما لم يتوافر لها ذلك بالفعل، وإذا تضمن اإلعـالن              
الذى تقوم به الشركة أية بيانات أو جداول أو رسوماً بيانية أو أرقاماً أو أية معلومات محـددة،              

أن تفصح عن مصدر هذه المعلومات إذا لم تكـن قـد قامـت              فإنه يجب على الشركة المعلنة      
  .بإعدادها بنفسها

 

 )الفصل الرابع(
 بیانات الشركة وحق اإلطالع

 تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالدفاتر التـى توضـح مركزهـا               -٢٢٧مادة  
لـسارية،  ات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح ا       دالمالى والحسابات والسجالت والمستن   

كما تلتزم بأن ترسل لعمالئها عند طلبهم البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقاً آلخر قـوائم               
  .مالية معتمدة

 على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عمالئها، وبملف لكل عميـل           -٢٢٨مادة  
ة التى جرى التعامـل     يتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة التالية وبياناً باألوراق المالي         

عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعه بينه وبين الشركة وكذلك بالمراسالت المتبادلة بينهما لمدة              
  .سنتين على األقل

ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتبارى قامت الـشركة بفـتح حـساب لـه أو        
تنفيذ أى تعامل فـى أو لـم        بالتعاقد معه عل التعامل فى األوراق المالية، سواء قامت بالفعل ب          

  ٠تقم

  : يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة ما يلى على األقل-٢٢٩مادة 

اسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة من قيد بالسجل التجارى وشكله القانونى إن               -١
كان شخصاً اعتبارياً مصرياً وسند التأسيس والشكل القانونى إن كـان شخـصاً اعتباريـاً        

 .اًأجنبي

 .العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه -٢

 .أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى الشركة -٣



نسخة ضوئية من المستندات المثبتة لشخصية العميل أو من يمثله أو من البطاقة العائليـة                -٤
 .المثبت بها القاصر

مجال إدارة وتكوين محفظ األوراق الماليـة  بيان ما إذا كان العميل شركة أخرى تعمل فى        -٥
 .أو فى مجال السمسرة فى األوراق المالية أو مديراً أو عامالً بها أو مساهماً فيها

لسرية التامة لبيانات عمالئها وعدم إفشاء      ا تلتزم الشركة بالمحافظة على      -٢٣٠مادة  
تابية المسبقة وفى حدود هـذه      أية ملومات عنهم أو عن معامالتهم إلى الغير بدون موافقتهم الك          

الموافقة، وذلك باستثناء الحاالت التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى البورصة أو الجهات              
الرقابية أو القضائية وفقاً لما تفرضه القوانين من ذلك، وعلى الشركة أن تتخذ اإلجراءات التى               

 هذه البيانات والمعلومات، وفى جميـع       تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية       
األحوال ال يجوز للشركة أن تستخدم هذه البيانات أو المعلومات لتحقيق أى نوع مـن الكـسب      
الخاص لنفسها أو ألى من عمالئها اآلخرين بغير الحصول على الموافقة الكتابيـة والمـسبقة               

  .لصاحب المعلومات أو البيانات
 

 )الفصل اخلامس(
  واستخدام املعلوماتتعارض املصاحل

 تلتزم الشركة فى تعاملها مع عمالئها بمبادىء األمانة والحـرص علـى             -٢٣١مادة  
مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، ويتجنب كل ما من              
شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشـر أو       

  ٠كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم. ير مباشرغ

 ال يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العميل المالية من خالل شـركة              -٢٣٢مادة  
أخرى تعمل فى ذات مجاالت نشاط الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب وتكون خاضعة معها              

ية او االعتبارية تعامال مفرطاً أو تنفيذا لعملية صدرت         للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص الطبيع    
  .بشأنها األوامر من طرفيها إلى الشركتين أو تنفيذاً ألمر صادر للشركة أثناء فترة وقفها

ويعتبر من قبيل التعامل المفرط إجراء أو اختالف عمليات بهـدف زيـادة عمـوالت               
  .السمسرة أو غير ذلك من المصروفات واألتعاب

 على الشركة عند ممارستها لنشاطها المتعلق باألوراق المالية والمصرح          -٢٣٣مادة  
لها به أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى المصالح، وأال تمارس نشاطاً ينطوى علـى                 
مثل هذا التعارض إال بعد اإلفصاح عنه لعمالئها أو للجمهور الـذى يمكـن أن يـؤثر هـذا                   



 بشأن التعامل فى األوراق المالية والحصول على موافقـة          التعارض فى القرارات التى يتخذها    
  .كتابية من الشخص الذى يجرى التعامل باسمه أو لحسابه

 يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن تتعـارض فيـه مـصلحة              -٢٣٤مادة  
الشركة أو مصلحة أى من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص لها بـه                

 العميل أو يمكن أن تتعارض فيه مصالح العمالء الذين تقوم الشرك بتنفيذ العمليات              مع مصلحة 
لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدى إلى تغليب مصلحة أحد هؤالء العمالء على مصلحة عميـل             
آخر أو يمكن أو يؤثر فى حيدة الشركة سواء عند قيامها بعمل او باالمتناع عنه أو عند إبدائها                  

  .ها لسلوك من شأنه أن يؤثر على قرارات العمالء أو الجمهورلرأى أو اتخاذ

ـ  -٢٣٥مادة   دارة إ يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركة، فى حالة قيامهم ب
أو االشتراك فى إدارة شركة أخرى تعمل فى ذات مجاالت نشاط الشركات الخاضعة ألحكـام               

 الشركتين فى المعامالت بما يحقق االستقالل       هذا الباب، بمراعاة الفصل التام بين نشاط كل من        
التام لكل شركة، وبما ال يؤدى إلى نشوء تعارض فى المصالح بين الشركتين أو بين أى منهما                 

  .وبين المتعاملين مع الشركة األخرى

 ال يجوز للشركة أن تتعامل فى األوراق الماليـة باسـم او لحـساب               -٣٦ ٢٣٦مادة  
و أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم عالقـة مـشاركة           المديرين أو العاملين بها أ    

  .تجارية أو من يقومون بإعالتهم إال بعد الحصول على موافقة الهيئة

فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة فى األوراق المالية تعين أن يكون تعاملها مع              
كتابيـة صـريحة مـن    أى من هؤالء من خالل حساب شخصى له فى ذات الشركة وبموافقة             

  .مجلس إدارتها

ويسرى حكم الفقرتين السابقتين بالنسبة إلى شركات تكـوين وإدارة محـافظ األوراق             
 المالية، بشرط موافقة العضو المنتدب بها على قيام شركة سمسرة واحدة بتنفيذ جميع عمليـات           

البيـع والـشراء    األشخاص المشار إليهم بالفقرة األولى من هذه المادة، بما فى ذلـك أوامـر               
  ٠الصادرة منهم

 يحظر على الشركة أن تتعامل فى األوراق الماليـة باسـم أو لحـساب               -٢٣٧مادة  
المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل فى ذات مجاالت نشاط الشركات الخاضعة ألحكام هذا             

  .الباب إال بعد التحقق من مراعاة هؤالء األشخاص للشروط الواردة فى المادة السابقة
                                                        

 العـدد   – الوقائع المـصرية     – ١٩٩٨لسنة  ) ٢٩٥(مستبدلة بقرار وزير االقتصاد رقم      ) ٢٣٦(المادة رقم    36
  ٢٣/٨/١٩٩٨فى ) تابع (١٨٩



 يحظر على الشركة التعامل باسم أو لحـساب المـساهمين فـى إحـدى            -٢٣٨مادة  
  .الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب إال بعد إخطار مجلس إدارة الشركة التى تقوم بالتعامل

كل مـساهم   ) ٢٣٨(و  ) ٢٣٥( يقصد بالمساهم فى تطبيق أحكام المادتين        -٢٣٩مادة  
ألحكام هذا الباب باستثناء من تق مساهمته فيها عـن  فى رأس مال أى من الشركات الخاضعة        

  .من رأس المال وال يملك سلط فعلية فى إدارتها% ٥

 على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة فحص أوامر البيع والـشراء            -٢٤٠مادة  
قبل تنفيذها للتحقق من أنها ال تتـضمن  ) ٢٣٨(و ) ٢٣٧(، ) ٢٣٦(المقدمة وفقاً ألحكام المواد   

ى تعارض فى المصالح، على أن يتم تنفيذها بعد تنفيذ طلبات العمـالء الـواردة علـى ذات                  أ
  .األوراق المالية وذلك باستثناء حاالت االكتتاب العام

وتلتزم الشركة بإمساك سجل خاص لحسابات لمديرين والعاملين بها تبين فيه العمليات            
  .المنفذة لصالحهم

ة تنفيذ أوامر بيع أو شراء لحساب أحد المديرين         وفى جميع األحوال يحظر على الشرك     
  .او العاملين بها فى عملية تطبيقية يكون طرفها اآلخر احد عمالئها

 على الشركة أن تخطر عمالئها كتابة بأى مما يلى وأن تحـصل علـى               -٢٤١مادة  
  :موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بالنشاط المرتبط به

 . للشركة فى تسويق الورقة المالية محل التداولوجود مصلحة خاصة ومباشرة -١

سبق قيام الشركة بالمساهمة على أى نحو فى طرح األوراق محل التداول لالكتتاب وذلك               -٢
 .فى خالل السنة السابقة على هذا التداول

خضوع الشركة والشركة التى أصدرت األوراق المالية محل التـداول للـسيطرة الفعليـة       -٣
 .ية أو االعتباريةلنقس األشخاص الطبيع

 ال يجوز ألى من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم هدايا أو منح إلـى               -٢٤٢مادة  
ـ              أسـعار تـداول     ىأى شخص تربطه بالشركة عالقات عمل بغرض التأثير على أى نحو عل

األوراق المالية أو بغرض القيام بأى عمل أو االمتناع عنه أو إبداء رأى يمكن أن يؤدى إلـى                  
هذا التأثير، كذلك ال يجوز ألى منهم تقديم أو قبول هدايا أو منح من أى نوع تزيد قيمـة                   مثل  

كل منها على مائة جنيه أو تزيد قيمتها اإلجمالية فى خالل سنة واحدة على خمـسمائة جنيـه                  
سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو من أى شخص طبيعى أو اعتبارى تربطه                 

ع من الشركة، وعلى كل من المديرين أو العاملين بالشركة تقـديم إقـرار              مصلحة من أى نو   



دورى إليها بالمنح والهدايا التى قدمها او حصل عليها فى الفترة التى يشملها التقرير وقيمة كل                
منها، وفى جميع األحوال ال يجوز ألى منهم قبول هدايا من أى نوع وبأية قيمة من المتعاملين                 

  .ان ذلك بغرض التأثير على حيدة سلوكهممع الشركة إذا ك

 يحظر على الشركة إتباع أية أساليب فى عملها تنطوى علـى الغـش أو           -٢٤٣مادة  
  :التدليس، وبصفة خاصة

 . إنشاء حسابات وهمية بغرض إجراء معامالت ما كان يمكن القيام بها دون ذلك -١

نه أو مع تجاوز لهذا     إجراء معامالت على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض م            -٢
 .التفويض

اإلنفاق من أموال العمالء على النشاط الخاص بالشركة أو بأى من المديرين أو العـاملين                -٣
 .لديها

إخفاء أو تغيير أو االمتناع عن اإلفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامـل علـى                -٤
 .األوراق المالية

 .صة بالعمالءرهن أو االفتراض بضمان األوراق المالية الخا -٥

ك وال ألى من المديرين أو العاملين بها التعامـل علـى            ي ال يجوز للشر   -٢٤٤مادة  
األوراق المالية التى تكون قد توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنـة فـى                 
، السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة              

وساء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه األوراق أو بأمر آخر ذى تـأثير جـوهرى علـى                  
  .األوراق أو على الجهات المصدرة لها أو على أسعار التعامل بها

 

 )الفصل السادس(
أحكام خاصة بشركات تكوین وإدارة حمافظ 

 األوراق املالیة
شـركات تكـوين    "  الفصل   فى تطبيق أحكام هذا   " الشركة  "  بقصد بلفظ    -٢٤٥مادة  

  .وتسرى عليها أحكامه" وإدارة محافظ األوراق المالية 

 يحظر على الشركة الوعد فى أى إعالن يصدر عنها بتحقيق أى نتـائج              -٢٤٦مادة  
مالية محددة عن التعامل على أى من األوراق المالية أو التأكيد على صحة أى توقعات تبديها،                

  . سبق تحقيقها، أو اإليحاء بشىء من ذلكأو افتراض تكرار المكاسب التى



 تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلى ربع سنوى على األقل إلـى             -٢٤٧مادة  
كل عميل لها وكشف نهائى عند انتهاء تعاقدها معه وذلك على عنوانه الثابت بسجالتها أو وفقاً                

ت وبرصيد األوراق الماليـة     لتعليماته، على أن يتضمن كحد أدنى بياناً بما تم تنفيذه من عمليا           
  .وبالرصيد النقدى للعميل خالل الفترة التى يشملها كشف الحساب

 تحرر الشركة عقداً مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى             -٢٤٨مادة  
الحرية الممنوحة للشركة فى التصرف وجميع التزامات وحقوق الطرفين وذلك كله بما يتفـق              

لالئحة، وتعد الشركة نماذج للعقود التى تبرمها مع عمالئها وترسل نموذجـاَ            وأحكام القانون وا  
  : ، ما يأتى)٢٢٩(منها للهيئة، على أن يتضمن العقد باإلضافة إلى البيانات الواردة فى المادة 

 .التزام الشركة بشراء وبيع األوراق المالية باسم ولحساب العميل -١

 .ط االستثمارتحديد أهداف العميل االستثمارية وضواب -٢

 .تحديد مدى ما يرغب العميل فى تحمله من مخاطر ومن سيولة األوراق المالية -٣

 .تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية -٤

 .التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تحقيق أهداف العميل -٥

 .تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها -٦

 أو الشركات التى يتم فيها إيداع األوراق المالية الخاصة بالعميـل وكـذلك              أسماء البنوك  -٧
األموال المخصصة لشراء األوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه             

 .الحسابات

 .أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام العقد -٨

  : القيام بما يأتىكي ال يجوز للشر-٢٤٩مادة 

صرف أى أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد عن األرباح الفعلية التـى              -١
 .حققتها هذه العمليات

تقديم ضمان ألى من العمالء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل فى األوراق الماليـة فـى                 -٢
 ٠غير األحوال التى تسمح فيها الهيئة بذلك

خالل بنظام الحفظ المركزى، تقوم الـشركة بإيـداع األوراق         مع عدم اإل   -٢٥٠مادة  
المالية للعميل وكذلك األموال المخصصة لشراء األوراق المالية او الناتجة عن بيعها فى أحـد               
البنوك باسم العميل أو لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك، على أن تكون هذه الحـسابات               



ه فى حساب مجمع مع الفصل التـام بـين حـسابات            باسم العميل وحده، ويجوز إيداعها باسم     
  .العمالء والحسابات الخاصة بالشركة

 ال يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويـل عملياتهـا الخـاص أو              -٢٥١مادة  
لالتفاق منها على أى نحو لحسابها، كما ال يجوز لها التعامل بين محفظتها ومحفظـة العميـل                 

  .بيعاً أو شراء

 أن تتعامل لحسابها فى األوراق الماليـة بمـا ال يجـاوز             ةوز للشرك  يج -٢٥٢مادة  
من صافى حقوق المساهمين فيها وفقاُ آخر ميزانية معتمدة مع مراعاة االحتفاظ برأس             %) ٧٥(

المال العامل المناسب، على أن تعطى األولوية دائماً لتنفيذ أوامر عمالء الشركة ولمـصالحهم              
شركة االحتفاظ بسجل لجميع العمليات المنفذة لحسابها ويحظر        على وجه العموم، ويجب على ال     

  .عليها تنفيذ أى عمليات تطبيقية تكون الشركة أحد طرفيها والعميل الطرف اآلخر

، تلتزم الـشركة بتجنـب بيـع أو    )٢٣١( مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      -٢٥٣مادة  
رها لحـساب بعـض عمالئهـا دون        شراء األوراق المالية التى تتوقع ربحيتها أو ارتفاع أسعا        

  .غيرهم، أو لحسابهم جميعاُ بنسب واضحة التفاوت

 ال يجوز للشركة وال ألى من المديرين أو العاملين بها القيـام بعمليـات               -٢٥٤مادة  
على أوراق مالية بقصد التأثير على أسعارها او اعتماداً على بحوث أو تقارير سـيتم نـشرها                 

  .عن هذه األوراق
 

 )سابعالفصل ال(
أحكام خاصة بشركات السمسرة ىف األوراق 

 املالیة
شركات السمـسرة   " فى تطبيق أحكام هذا الفصل      " الشركة  "  يقصد بلفظ    -٢٥٥مادة  

  .وتسرى عليها أحكامه" فى األوراق المالية 

 تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميـل مـن عمالئهـا               -٣٧ ٢٥٦مادة  
ا وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكـام القـانون            يتضمن طبيعة التعامل بينهم   

وهذه الالئحة، وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القـرار    
  :ما يأتى) ٢٢٩(على أن يتضمن العقد المشار إليه باإلضافة إلى البيانات الواردة فى المادة 

                                                        
) تـابع  (٢٥٩ الوقائع المصرية العدد – ٢٠٠٤ لسنة   ٥٤مستبدلة بقرار وزير االستثمار رقم      ) ٢٥٦(المادة   37

 )رفق القرار بالملف به نموذج عقد الحسابوم.( ١٧/١١/٢٠٠٤فى 



 .ألوراق المالية باسم ولحساب العميلالتزام الشركة بشراء وبيع ا -١

 .تحديد أهداف العميل االستثمارية -٢

 . تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية -٣

 .التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر العميل -٤

 .تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها -٥

 التراسل بين الطرفين وفـى تـسليم أوامـر العميـل إلـى      بيان األسلوب المتفق عليه فى   -٦
 ٠الشركة

 .جهة حفظ أسهم العميل -٧

 .أسلوب تسوية او حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام االتفاق -٨

ه البورصة من قواعد ونظم لتداول األوراق المالية،        د تلتزم الشركة بما تع    -٢٥٧مادة  
  .فقاً لنظام تضعه البورصة لعضوية الشركات فيهاكما تلتزم بمزاولة نشاطها و

، تلتزم الـشركة    )٢٢٦(إلى  ) ٢٢١( مع عدم اإلخالل بأحكام المواد من        -٢٥٨مادة  
ند تقديمها لتوصيات إلى عمالئها بشأن التعامل فى األوراق المالية بمراعـاة مالئمـة هـذه         عن

عامل فى األوراق المالية ولـسائر      التوصيات لمتطلبات كل منهم ولحالته المالية وخبرته فى الت        
ظروفه األخرى، وذلك كله بناء على المعلومات التى يفضى بها العميل إلى الشركة ويـضمنها         
اتفاق فتح الحساب او ما يكون منها ظاهراً على نحو بين، وال يجوز للشركة أن تقدم لعمالئهـا    

يها أبحاث عن هذه األوراق أو      النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لد            
عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع األحوال ال يجـوز لغيـر العـاملين أو                  
المديرين المتخصصين فى الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتـوفير البيانـات               

  .المتوافرة لديها عن األوراق المالية إلى من يطلبها من العمالء

  :عمال اآلتية ال يجوز للشركة القيام باأل-٢٥٩مادة 

 .التعامل فى أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصحته او حالته المالية -١

التوصية بشراء األوراق المالية عالية المخاطر دون بذلك العناية الكافيـة للتحقـق مـن                -٢
 .مالءمة هذه التوصية لظروف العميل

 .ى نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بالتزاماتهالتوصية بشراء أوراق مالية عل -٣



 على الشركة أن تبذل أقصى درجات العناية لحـصول عمالئهـا علـى              -٢٦٠مادة  
  .أفضل األسعار بيعاً وشراء وقت التنفيذ ودون اإلخالل بأوامرهم

بقة العمليات التى تجريها ألحكام القـانون       ا على الشركة أن تتأكد من مط      -٢٦١مادة  
ت المنفذة له، خاصة فيما يتعلق بشخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصـفته              والقرارا

وأهليته للتصرف فيها، وأن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغـش أو        
  .النصب أو االحتيال أو االستغالل أو المضاربات الوهمية

راء إال بعد التأكد من وجود الورقـة        تنفيذ أمر بيع أو ش     ة ال يجوز للشرك   -٢٦٢مادة  
المالية محل األمر فى حيازة البائع أو مودعه باسمه فى نظام الحفظ المركزى وبعد التحقق من                
قدرة المشترى على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميـل وسـواء كـان شخـصاُ طبيعيـاً أو        

خاصة لـسداد ثمـن األوراق      اعتبارياً، وفى جميع األحوال تكون الشرك ضامنة فى أموالها ال         
المالية التى قامت بشرائها لحساب عمالئها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقـم بتـسديد    

  .ثمن الشراء

 تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والـشراء، وفقـاً ألوامـر             -٢٦٣مادة  
طبقاً للقـانون والالئحـة     العميل، فى الحاسب اآللى المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك و         

وللنظم المعمول بها، وعلى مندوب الشركة بالبورصة االلتزام بإمساك سجل يقيـد فيـه بيانـا            
ًباألوامر التى يتلقاها من الشركة خالل جلسة التداول على أن يتضمن هذا السجل ذات البيانات               

ة بسجل أوامـر العمـالء،    المثبتة بسجل أوامر العمالء، كما ال يجوز تنفيذ أية عملية غير مقيد           
ويجوز للشركة أخذ أوامر عمالئها هاتفياً وفقاً لنظام تسجيل هاتفى تعده الشركة بهـا وتوافـق                
عليه الهيئة بما يضمن عدم التالعب أو الغش، وبشرط موافقة العميـل كتابـة، وفـى جميـع             

 منه بـالبيع أو   األحوال، ال يغنى قيام الشركة بإسداء النصح للعمل عن تسلمها ألوامر صريحة           
  .الشراء

 على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة وشـركة           -٢٦٤مادة  
 سـاعة   ٢٤لمواعيد القانونية المقررة، وعليها إخطار العميل فى خالل       االمقاصة بتنفيذها خالل    

عليـه مـن   من تنفيذ العملية التى تمت، على أن يتضمن اإلخطار بيانا تفصيلياً عما تم التعامل          
 وما تم خصمه من عموالت، وذلك كل دون اإلخـالل بـالتزام الـشركة               ةأموال وأوراق مالي  

  .بإرسال بيانات دورية إلى عمالئها

 تلتزم الشركة بإتمام إجراءات تسليم األوراق المالية فى حالة البيع وإتمام            -٢٦٥مادة  
نونية المقررة، وذلك بمراعـاة الـنظم       التسوية المالية للعمليات التى تم تنفيذها فى المواعيد القا        



التى تقررها قواعد التسوية والحفظ المركزى فى هذا الـشأن، ويجـوز للـشركة أن تحـتفظ                 
باألوراق المالية الخاصة بعمالئها فى مقرها وذلك بموافقة الهيئة وفقاً للضوابط والشروط التى             

  .تضعها

، وال يجوز   مهمنحدود الصادرة    تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر عمالئها فى ال       -٢٦٦مادة  
لها أن تتجاوز هذه الحدود عند بيع أو شراء األوراق المالية، ويحظر عليها تنفيـذ العمليـات                 

  .بأسعار أ بكميات تتجاوز أوامر العمالء بالزيادة أو بالنقص

 تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ المركزى المعتمدة او المرخص بها،           -٢٦٧مادة  
ار العميل كتابة بالحضور لتسليم األوراق المالية التى تم شراؤها لحسبه، وعليهـا             وتلتزم بإخط 

أن تحتفظ فى سجالتها بصور من هذه اإلخطارات، كما تلتزم باالحتفاظ باألوراق المالية فـى               
مكان آمن إلى حين قيام العميل بتسلمها أ إلى حين صدور أمره ببيعها أو إلى حـين إيـداعها                   

رخص لها بذلك وفقاً التفاقها مع العميل، وعليها اتخاذ اإلجراءات التى تكفـل             لدى الجهات الم  
الحفاظ على أوراق العمالء المالية التى تكون فى حوزتها لحين إتمام تنفيذ أوامـره او حـين                  
تسليمها للعميل أو إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك، بما فى ذلك اإلجـراءات الالزمـة           

  .خطار السرقة والحريق أية مخاطر أخرىلتأمين مقرها ضد أ

 ال يجوز للشركة أن تحجم عمداً عن عرض أو طلب األوراق المالية بيعاً           -٢٦٨مادة  
أو شراء من اجل تحريك أسعارها أو أن تتفق مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود                 

  .عرض أو طلب على هذه الوراق
 

 الباب السابع
لسمسرة ىف نشاط التعامل والوساطة وا

 ٣٨السندات
 يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بيع وشراء جميع           -٢٦٩مادة  

أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرهـا مـن األوراق المـشابهة وتغطيـة               
االكتتاب فيه سواء باسم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط ولحـسابها الخـاص أم باسـم                

كمـا  " الـشركة  " مالئها ويعبر عن الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بلفظ  ولحساب ع 
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المرفق ) ٤(فى تطبيق أحكام هذا الفصل والملحق رقم        " السندات  " يعبر عن هذه األوراق بلفظ      
  .بهذه الالئحة

ولمجلس إدارة الهيئة التصريح للشركة بالتعامل على تلك األوراق يغيـر ذلـك مـن               
  .الوسائل

 

 )لفصل الثاىنا(
 الرتخیص ومتطلبات العمل

 ال يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركة عن عشرين مليون جنيـه              -٢٧٠مادة  
مصرى، على أال يقل المدفوع منه عند التأسيس عن عشرة ماليين جنيـه مـصرى، وذلـك                 

ص باإلضافة إلى ما ال يقل عن الحد األدنى لرأس المال المقرر لمزاولة أنشطة أخـرى مـرخ      
  .بها للشركة

وعلى الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال ال يقل عن خمـسة ماليـين                 
) ٤(من إجمالى التزاماتها، وفقاً للمعايير المبينة بـالملحق رقـم           %) ١٥(جنيه مصرى أ عن     

المرفق بهذه الالئحة، أيهما أكبر، وأن تخطر الهيئة فى اليوم األخير من كل شهر بكـل مـن                  
  .مال وإجمالى االلتزاماتصافى رأس ال

 يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار            -٢٧١مادة  
من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شروط تجهيز المقر، والتقـارير الداخليـة الواجـب                

ئمين إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة والمراجعة المالية وشروط الكفاءة الالزمة فـى القـا            
على إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمـسرة              

  .فى السندات عن حسابات أى نشاط آخر يرخص لها بمزاولته

 يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن األحكام المنظمة لعمليات إعـادة            -٢٧٢مادة  
ف االتفاق ويتم تنفيذ هذه االتفاقات بموجـب        شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزامات أطرا      

تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف االتفاق سندات إلى الطرف اآلخر مع التزامهما بإعـادة               
  .بيعها للطرف األول فى تاريخ الحق

وتعد الهيئة نماذج لالتفاقات والوثائق المشار إليها على أن يتـضمن نمـوذج االتفـاق      
لمنازعات التى تنشأ بين أطرافه، وأن يكون من بين عناصـر نمـوذج   أسلوب تسوية أو حسم ا  

الوثيقة نوع السندات محل التعامل وتاريخ استحقاقها واألسعار المتفق عليهـا بالنـسبة للبيـع               
  .وإعادة الشراء



 

 )الفصل الثالث(
 قواعد اإلفصاح

عما إذا كان    على الشركة أن تفصح لعمالئها كتابة وقبل تنفيذ أية عملية،            -٢٧٣مادة  
تعاملها معهم على سندات لحسابها الخاص أم لحساب عمالئها وعن تعليمات التسوية والمقاصة             

  .باإلضافة إلى العمولة التى تتقاضاها الشركة إذا كان التعامل لحساب احد عمالئها

 إذا كان للسند محل التعامل أو للجهة التى أصدرته أو الضامنة إلصداره             -٢٧٤مادة  
تمانى، تعين على الشركة أن تفصح لعمالئها عن آخر تصنيف للـسند قبـل إتمـام                تصنيف ائ 

التعامل عليه، على أن تبين لهم أن التصنيف ال يعنى التوصية بالبيع أو الـشراء أو االحتفـاظ            
  .بالسند، وأنه قابل للتعديل

بق وفى حالة عدم وجود مثل هذا التصنيف، أو إذا كان قد تم تعديله خالل الشهر الـسا      
  ٠على التعامل على السند، تعين على الشركة أن تفصح لعمالئها عن ذلك وعن طبيعة التعديل

 على الشركة أن تخطر الهيئة يومياً بإجمالى القيمة السوقية لما تحتفظ به             -٢٧٥مادة  
من سندات وذلك فى الوقت وعلى النحو الذى تحدده الهيئة، ووفقاً للنموذج الذى تعـده لهـذا                  

  .الغرض

تم تحديد القيمة السوقية للسندات وفقاً لسعر تداولها فى اليوم السابق، وفى حالة عدم              وي
التداول يتحدد سعرها قياساً على أسعار تداول السندات المشابهة، من حيث الشروط والتصنيف             
اإلئتمانى، فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات مشابهة، تعين على الشركة تحديد السعر وفقاً لما               

  ٠بديه شركتان أخرتان على األقل عن الثمن الذى تقبالن التعامل به على السندت

  .وللهيئة أن تطل من الشركة أن تقدم لها ما تراه ضرورياً من التقارير اإلضافية
 

 )الفصل الرابع(
 التعامل ىف السندات

 على الشركة تنفيذ أوامر العمالء بالشروط المحددة بـأوامرهم، ويجـوز            -٢٧٦مادة  
  .نفيذ العمليات خارج أوقات التداول الرسمية بالبورصةت

 يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوباً أو شفوياً أو بأية وسـيل أخـرى        -٢٧٧مادة  
  .متعارف عليها، على أنه إن لم يكن مكتوباً فيجب أن يتم تأكيده كتابة



  .ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن
 

 )اخلامسالفصل (
 التزامات الشركة

 ال يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع والشراء التى تـتم         -٢٧٨مادة  
  .لحسابها الخاص

 تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها بتضمن طبيعـة التعامـل   -٢٧٩مـادة   
وذلـك علـى    بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون والالئحـة،             

نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجاً منها للهيئة، على أن يتضمن، باإلضافة إلى              
  :، ما يأتى)٢٢٩(البيانات الواردة فى المادة 

 .تحديد أهداف العميل استثمارية -١

 .اسم وصفة من يمثل العميل إذا كان شخصياً اعتبارياً -٢

 .ما يتعلق بالتصنيف االئتمانى للسنداتتحديد ما يلزم إلى الشركة اإلفصاح عنه في -٣

 .اسم البنك أو أمين الحفظ الذى يحتفظ لديه كل من الطرفين بأمواله سنداته -٤

 .أسلوب التخاطب بين الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشركة -٥

 .أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام االتفاق -٦

 

 )الفصل السادس(
 أحكام ختامیة

حكام الواردة فى هذه الالئحـة بـشأن شـركات           تسرى على الشركة األ    -٢٨٠مادة  
 على ما تقوم به من تغطية لالكتتاب فـى الـسندات            ىالسمسرة فى األوراق المالية، كما يسر     

األحكام الواردة فى هذه الالئحة بشأن شركات ترويج وتغطية االكتتاب فـى األوراق الماليـة               
  . هذا البابىما لم يرد بشأنه نص خاص فوذلك كله في

 

 الباب الثامن



نشاط تقییم وتصنیف وترتیب األوراق املالیة 
٣٩ 

فى تطبيق أحكـام هـذا البـاب شـركات تقيـيم      " الشركة "  يقصد بلفظ  -٢٨١مادة  
وتصنيف وترتيب األوراق المالية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقاً ألحكام قانون سـوق              

  .لمشار إليه والقرارات الصادر تنفيذاً لهرأس المال ا

 ال يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نص مليون جنيه، علـى     -٢٨٢مادة  
  .أن يكون مدفوعاً بالكامل عند التأسيس

 ال يجوز أن يكون مساهماً فى الشركة أى من الشركات العاملة فى مجال              -٢٨٣مادة  
الحسابات أو الجهات التى يتم تصنيفها أو تـصنيف مـا           األوراق المالية أو البنوك أو مراقبى       

تصدره من أوراق مالية، وعلى الشركة أن تتجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعـة          
عملها وأال يكون لها أو ألى من العاملين بها مصلح مع الجهة التى يتم تصنيفها أو التى تصدر                 

  .السند او صك التمويل محل التصنيف

 يحظر على الشركة إجراء أى تعديل فى قواعـد التـصنيف االئتمـانى              -٢٨٤مادة  
والدرجات الدالة عليه أو فى قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والمنصوص ليها فى البند              

  ٠من هذه الالئحة إال بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير) ١٣٥(من المادة ) ٩(

 العاملين بها من شاغلى     ىو المنتدب للشركة وف   عض ال  يجب أن يتوافر فى    -٢٨٥مادة  
الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف األوراق الماليـة أو فـى مجـال تحليـل                 

  .االئتمان ودراسة الجدارة االئتمانية، وذلك طبقاً للشروط التى تضعها الهيئة

خبـرة شـاغلى الوظـائف    وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيم للعاملين بها وب 
  .الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم فى مجال عملها

 يجب أن تشتمل شهادة التصنيف االئتمانى علـى اسـم الـشركة التـى               -٢٨٦مادة  
أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف وداللته وشرح المقصود منه وعلى بيان بداللـة كـل مـن                

قابلة لها لدى الشركات األخرى التى تـزاول  درجات التصنيف األخرى ومقارنتها بالدرجات الم 
  .ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة

                                                        
 لـسنة  ٥٨٦زير االقتصاد رقـم  الباب الثامن من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مضاف بقرار و       39
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 على الجهة الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى لها أو لما تصدره             -٢٨٧مادة  
 أن تكون   من أوراق مالية أن تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات الالزمة إلجراء التصنيف على             

  .حقيقة ودقيقة ومعيرة عن مركزها المالى

 يكون إصدار شهادات التصنيف االئتمانى لغير الغرض المنصوص عليه          -٢٨٨مادة  
من هذه الالئحة وفقاً لألحكام المبينة فى هـذا         ) ٣٤(والمادة  ) ١١( بند   – ثالثاً   –) ٧(فى الماد   

دئذ القواعد التى يصدر بها قرار مـن        الباب، ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك فتسرى عن         
فظ البنك المركزى المصرى ورئـيس      اوزير االقتصاد والتجارة الخارجية بعد التشاور مع مح       

  .مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

وفى جميع األحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف تـصدرها وفقـاً              
  . عن استخدامها أو اإلفصاح عنهاألحكام هذه المادة ولو عدل طالبها



 

 الباب التاسع
 تنظیم نشاطى

 ٤٠شراء األوراق املالیة بغرض البیع 
 يقصد بالشراء بالهامش العمليات التى تتم بموجب اتفاق ثالثى بين أحـد             -٢٨٩مادة  

أمناء الحفظ وشركة أكثر من شركات السمسرة وأحد العمالء، موضوعة توفير التمويل الالزم             
  .زء من ثمن األوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميللسداد ج

كما يقصد باقتراض األوراق المالية بغرض البيع االتفـاق الـذى يـتم بـين عميـل                 
 باقتراض أوراق ماليـة مملوكـه       – نيابة عن العميل     –وأمين الحفظ يقوم بمقتضاه     ) مقترض(

  ٠روط التى يتم االتفاق عليهابغرض بيعها وإعادتها فى وقت الحق بالش) مقرض(لعميل آخر 

  ٠ويجوز أن يقوم أمين الحفظ بإقراض األوراق المالية ألمين حفظ آخر

 ال يجوز مباشرة عمليات شراء األوراق الماليـة بالهـامش واقتـراض             -٢٩٠مادة  
األوراق المالية بغرض البيع إال عن طريق أمين الحفظ وذلك وفقـاُ للـشروط واإلجـراءات                

عليها فى هذا الباب، ومع عدم اإلخالل باألحكـام المنـصوص عليهـا             واألحكام المنصوص   
بالالئحة التنفيذية لقانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجـارة    

  .٢٠٠١ لسنة ٩٠٦الخارجية رقم 

ويقدم طلب أمين الحفظ بالموافقة على مزاولة أى من النشاطين المشار إليهمـا إلـى               
  :هيئة، مرفقاً بهال

بياناً بصافى رأس مال الطالب وإجمالى التزاماته فى آخر يوم عمل مـن الـشهر                  ) أ (
السابق على تاريخ الطلب، وذلك على نموذج تعده البورصـة وتعتمـده الهيئـة،              
وعلى أن يكون موقعاً من الممثل القانونى للطالب أو العـضو المنتـدب حـسب               

 .اباتاألحوال مرفقاً به تقرير مراقب الحس

بياناً بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربـط إلكترونـى بـين             ) ب  (
الطالب والهيئة والبورصة وشركة اإليداع والقيد المركزى بمـا يحقـق المتابعـة      

                                                        
 فـى  ١٤٥ العـدد  –، الوقائع المصرية ٢٠٠٥ لسنة ١٩٢الباب التاسع مستبدل بقرار وزير االستثمار رقم        40
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والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفى علـى النحـو الـوارد بالمـادة      
 .من هذه الالئحة) ٢٦٣(

 .نداتنظام حفظ المست    ) ج (

نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمـين               ) د (
الحفظ بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق االلتزام بمتطلبـات النـشاط             

 .المطلوب مزاولته

نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمـين               ) ه  (
 المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق االلتزام بمتطلبـات النـشاط           الحفظ بأن النظام  
 .المطلوب مزاولته

بياناً بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى أمين الحفظ القـائمين علـى إدارة                 ) و (
 .النشاط المطلوب مزاولته وما قد يرتبط به من عمليات

 . السابقةنموذج العقد الذى يبرمه أطراف النشاط المشار إليهم فى المادة   ) ز  (

وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه او مـن             
تاريخ استيفاء المستندات التى تطلبها وللهيئة اإلعفاء من كـل أو بعـض المرفقـات               
المشار إليها إذا كان الطالب من البنوك أو فروع البنوك األجنبية المسجلة لدى البنـك               

 له الحصول على موافقة الهيئة على مزاولـة أى مـن            المركزى، أو إذا كان قد سبق     
  .النشاطين المشار إليهما

مشار إليهما أن يحـتفظ      على أمين الحفظ الذى يزاول أياً من النشاطين ال         -٢٩١مادة  
 ألـف  ٧٥من إجمالى التزامات وبحد أدنى  %) ١٥(فى رأس مال ال يقل عن       اصفى كل وقت ب   

  .المرفق بهذه الالئحة) ٥(ق رقم جنيه وفقاً للمعايير المبينة بالملح

وعليه أن يخطر الهيئة والبورصة بواسطة ربط إلكترونى بصافى رأس ماله ومجموع            
التزاماته يومياً وفى اليوم األخير من كل شهر وكلما طلبت الهيئة والبورصـة، وكـذلك عنـد        

وكيفيـة  انخفاض صافى رأس ماله عن الحدود المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وأسـبابه              
معالجته، على أن عزز ذلك اإلخطار خالل يومين بكتاب موقع من الممثل القانونى او العضو                

  .المنتدب حسب األحوال

كما يجب عليه االحتفاظ بأسس حساب رأس ماله عن الحدود المـشار إليهـا، يلتـزم                
كثر زيـادة   بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش، وعليه خالل ثالثين يوماً على األ            



صافى رأس ماله إلى الحد الواجب، وفى حالة عدم االلتزام بذلك يتم عرض الموضوع علـى                
  ٠مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط واتخاذ ما يلزم من إجراءات

وللهيئة أن تعفى من كل أو بعض األحكام المنصوص عليها فى هذه المـادة إذا كـان                 
  .لى مزاولة النشاط احد البنوك أو فروع البنوك األجنبية المسجلة لدى البنك المركزىالقائم ع

وال يعتد بالقروض المساندة فى حساب صافى رأس مال الجهات التـى ترغـب فـى                
  :مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما إال إذا كانت تتوافر فيها الشروط اآلتية

 .ستحقاق القرض عن أثنى عشر شهراً ميالدياًأال تقل المدة المتبقية على تاريخ ا    ) أ (

 .أن يكون القرض مدفوعاً بالكامل نقداً   ) ب  (

أال يكون القرض بضمان من أمين الحفظ أو ذا أولوية إال على قـروض مـساندة          ) ج (
 .أخرى

أال يترتب على الوفاء بالقرض انخفـاض صـافى رأس المـال عـن الحـدود                   ) د (
 .المنصوص عليها فى هذه المادة

فظ بأن يقدم للهيئة شهادة من مراقب الحسابات بتوافر الشروط السابقة           ويلتزم أمين الح  
  .فى القرض المساند

  : يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول أياً من النشاطين المشار إليهما بما يلى-٢٩٢مادة 

أن يبذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة عمالئه على الوفاء بالتزامـاتهم            ) أ (
ء بالهامش أو عمليات اقتراض األوراق الماليـة فـى          الناتجة عن عمليات الشرا   

ضوء حالتهم المالية، وأهدافهم االستثمارية والمعلومات األخرى المتوافرة لديـه          
عنهم عند التعاقد، ويجب عليه التحقق من مصادر التمويل المتاحة لعمالئه الذين            

لك ضـرورياً   يباشرون تلك العمليات، وعليه إعادة تقييم حالة العميل كلما رأى ذ          
وبحد أدنى مرة على األقل كل أثنى عشر شهراً، وعليه االحتفـاظ بالـسجالت              

 .والمستندات الدالة على ذلك

إخطار البورصة يومياً بتقرير منفصل عن كل عمليات التداول التى تتم بمقتضى               ) ب  (
من ) ٢و  ١(هذين النشاطين على أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالبندين          

من هذه  ) مكرراً (٢٩٩   والبنود من أ، ب، ج من المادة      ) ٢٩٨(ادة  أوال من الم  
 .الالئحة



إبالغ شركة اإليداع والقيد المركزى عن طريق خط الـربط اإللكترونـى بأيـة             ) ج (
 .عملية شراء بالهامش أو بيع أوراق مالية مقترضة فى ذات تنفيذ العملية

بيانات والمستندات  تمكين الهيئة والبورصة من اإلطالع والحصول على جميع ال           ) د (
المتعلقة بأوامر الشراء بالهامش أو تدال األوراق المالية المقترضة وعليه بنـاء            

 .على طلب أى منهما توفير تلك البيانات عن طريق خط الربط اإللكترونى

تسليم العميل عند إبرام االتفاق معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهـوم            ) ه  (
ض األوراق المالية بغرض البيـع بحـسب األحـوال          الشراء بالهامش أو اقترا   

واإلجراءات والمزايا والمخاطر واألحكام األساسية أليهما كما يجب إرسال هـذا       
البيان لكل عميل من العمالء مرة واحدة على األقل سنوياً وفـور حـدوث أيـة              

 .تعديالت فى الحكام األساسية التى تضمنها البيان المسلم للعميل

حسابات مستقلة عن األوراق المالية التى يجرى التعامـل عليهـا           إمساك دفاتر و      ) و (
 .وفقاً لهذين النشاطين

 ال يجوز أن يجرى التداول وفق نظامى الـشراء بالهـامش واقتـراض              -٢٩٣مادة  
األوراق المالية بغرض البيع إال على األوراق المالية التى تتوافر فيها المعايير التـى تـضعها               

  .ةالبورصة وتعتمدها الهيئ

وعلى البورصة إصدار تقرير شهرى يتضمن عدد األوراق المالية المقترضة التى تـم          
تداولها لكل شركة مصدرة ونسبتها إلجمالى األوراق المالية المتداولة خالل الـشهر وللهيئـة              

  .طلب البيان المذكور فى أى وقت
 

 )الفصل الثاىن(
 شراء األوراق املالیة باهلامش

مين الحفظ عـن عمليـات   ع المبالغ المستحقة ألو مجمزاو يجب أال يتج-٢٩٤مـادة   
من األمـوال  %) ١٥(الشراء بالهامش أو ما يحتفظ به من ضمانات بالنسبة لورقة مالية واحدة           

  .المتاحة لعمليات الشراء بالهامش

  .وال تسرى أحكام الفقرة السابقة على أذون الخزانة المقدمة كضمان

جاوز مديونية العميل أو المجموعة المرتبطـة مـن     وفى جميع األحوال ال يجوز أن تت      
  ٠من األموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش%) ١٠(العمالء لدى أمين الحفظ 



ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العمالء تكون خاضعة للسيطرة الفعليـة           
فاق على التنـسيق    لنفس األشخاص الطبيعيين أو لذات األشخاص االعتبارية أو يجمع بينهما ات          

  ٠عند التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركات او مجالس إدارتها

وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والبورصة وشركة اإليداع والقيد المركـزى بجميـع             
  ٠بيانات أية مجموعة مرتبطة سف تتعامل معها بالشراء بالهامش

  . ظروف وأوضاع السوقويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها فى ضوء

 يلتزم العميل الراغب فى الشراء بالهامش أن يسدد نقداً ما ال يقـل عـن                -٢٩٥مادة  
بالنسبة للـسندات  %) ٢٠(من صمن األوراق المالية المشتراة لحسابه وبما ال يقل عن    %) ٥٠(

 فى حالـة  الحكومية، مع إنابة أمين الحفظ كتابة فى إدارة حساباته من تلك األوراق بيعاً وشراء   
  ٠إخالل العميل بالتزاماته ووفقاً لما تم االتفاق عليه بالعقد

  .ويجوز للهيئة تعديل النسبة المذكورة فى ضوء أوضاع السوق

ويلتزم أمين الحفظ أو الشركة المعنية بحسب األحوال بإبالغ شركة اإليـداع والقيـد              
قوم بإجراء ما يلـزم لمراعـاة       المركزى بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ األمر لت          

اآلثار المترتبة على الحكام الواردة فى الفقرة السابقة قبل إتمام تسوية العمليات التـى تجـرى                
  .على تلك األوراق

 على أمين الحفظ أن يعيد تقييم األوراق المالية محل الشراء بالهامش فى             -٢٩٦مادة  
ن له نتيجة النخفـاض القيمـة الـسوقية لهـذه     نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تبي  

من قيمتها السوقية بسعر اإلقفال محتسباً على       %) ٦٠(األوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت       
أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو              

  ٠بالنسبة للسندات الحكومية%) ٨٥(لنسبة بتقديم ضمانات، وعليه اتخاذ هذا اإلجراء إذا بلغت ا

وألمين الحفظ فى الحاالت التالية اتخـاذ إجـراءات بـين األوراق الماليـة وتـسييل               
بالنسبة لألوراق الماليـة و     %) ٥٠(الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى         

  :بالنسبة للسندات الحكومية او أقل%) ٨٠(

فيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة          إذا لم يقم العميل بتخ        ) أ (
 .وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره ولم يقدم ضمانات إضافية

من القيمة الـسوقية لـألوراق الماليـة أو        %) ٧٠(إذا بلغت نسبة مديونية العميل         ) ب  (
 .من القيمة السوقية للسندات الحكومية%) ٨٥(



 اإلجراءات الالزمة فى حالة فقد الورقـة الماليـة ألحـد         وتقوم إدارة البورصة باتخاذ   
الشروط أو المعايير التى تضعها البورصة للتعامل على هذه الورقـة وفـق نظـام الـشراء                  

  ٠بالهامش

وللبورصة بعد موافقة الهيئة وفى األحوال التى ترى فيها لزوماً لذلك قـصر وسـائل               
إحدى الضمانات الواردة والمقيمة، وفقاً للنـسب       تخفيض نسبة المديونية إما بالسداد النقدى أو ب       

  :اآلتية

من قسمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عـن          % " ١٠٠"     ) أ (
 .البنوك وفروع البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزى

 .من القيمة الحالية ألذون الخزانة%" ١٠٠"    ) ب  (

 .من الودائع البنكية%" ٩٠"     ) ج (

ية لألوراق المالية األخرى التى يقبلهـا أمـين الحفـظ           من القيمة السوق  % " ٧٠"   ) د (
المرخص له بشرط أن تنطبق عليها المعايير التى تضعها البورصة وفقاً ألحكـام             

 .من هذه الالئحة) ٢٩٣(المادة 

وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة مـن العميـل    
  . إليها طبقاً ألوضاع السوقويجوز للهيئة تعديل النسب المشار

 يلتزم أمين الحفظ أو الشركة بأن يبرما اتفاقاً مكتوباً مع العميـل بـشأن               -٢٩٧مادة  
  : أن يتضمن ما يأتىىشراء األوراق المالية بالهامش، عل

تحديد نوع األوراق المالية التى تقوم الشركة بشرائها باسم العميل ونسبة الـسداد                 ) أ (
 بناء على توصية من غدارة      –ما لم تحدد الهيئة     %) ٥٠(النقدى على أال تقل عن      

 . نسبة سداد نقدى أخرى–البورصة 

قيمة المصاريف والعموالت ومقابل تكلفة التمويـل المـستحقة مقابـل التعامـل                ) ب  (
 .بالهامش والتى يجب على العميل سدادها والمدة الالزمة للسداد

 .ى وقتحق العميل فى الوفاء بباقى ثمن الوراق المالية فى أ    ) ج (

تعهد العميل بالسداد النقدى أو بتقديم الضمانات عند زيادة نـسبة مديونيتـه إلـى                  ) د (
من ) ٢٩٦(القيمة السوقية لألوراق المالية محل الشراء عن الحد المبين فى المادة            

 .هذه الالئحة



 .موافقة العميل على قيام أمين الحفظ بتحميل حسابه يومياً بالمبالغ المستحقة له   ) ه  (

يل ألمين الحفظ فى إدارة حساباته بيعاً وشراء وذلك بالنسبة لـألوراق            توكيل العم     ) و (
المالية محل الشراء بالهامش أو المقدمة كضمان وذلك فى حالة إخـالل العميـل              

 .بالتزاماته

موافقة العميل على قيام الهيئة والبورصة وشركة اإلبداع باإلطالع على حـساباته         ) ز  (
 .من األوراق المالية لدى أية جهة

از استرداد العميل لما يزيد من الضمانات المقدمـة منـه ألمـين الحفـظ إذ                جو    ) ح (
 .انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه

التزام العميل بأن يسلم األوراق المالية التى يقدمها كضمان إلى أمين الحفظ الـذى           ) ط (
 .أبرم معه االتفاق إذا كانت هذه األوراق مودعة لدى أمين حفظ آخر

وية المنازعات بين األطراف وكذلك تحديد وسائل االتصال بـين          تحديد وسيلة تس      ) ي (
 .العميل وأمين الحفظ

 .إقرار من العميل بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش    ) ك (

وعلى أمين الحفظ موافاة الهيئة بنموذج االتفاق وللهيئة إدخال التعديالت الالزمة علـى   
  .هذا النموذج

زاول عمليات شراء أوراق ماليـة بالهـامش أن    يلتزم أمين الحفظ الذى ي     -٢٩٨مادة  
  :يخطر كالً من الهيئة وبورصة األوراق المالية

  يومياً : أوالً

حجم المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وحجم عمليات الشراء التى قـام             -١
 .بتنفيذها

 .إجمالى المبالغ واجبة السداد على العمالء -٢

 ٠مقدمة من العمالءإجمالى القيمة السوقية للضمانات ال -٣

نسبة مجموع المبالغ واجبة السداد على العمالء إلـى إجمـالى القيمـة الـسوقية                -٤
 .للضمانات

 .صافى رأس المال وإجمالى االلتزامات -٥

  شهرياً: ثانياً



قيمة األوراق المالية وقيمة خطابات الضمان التى تم تـسييلها خـالل الـشهر            -١
 .انات لحسابهمومديونية العمالء الذين تم تسييل هذه الضم

 ٠قيمة المصاريف والعموالت ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامش -٢

وعلى أمين الحفظ أن يرفق باإلخطار الشهرى إقراراً من الممثل القانونى أو العـضو              
  .المنتدب للشركة والمدير المالى بأن كل البيانات المقدمة صحيحة

إلى كل من الهيئة والبورصة مرفقاً به تقريـر  وعليه إرسال تقرير ربع سنوى بما تقدم    
  . يوماً من نهاية كل ربع سنة٤٥مراقب الحسابات وذلك خالل 

 

 )الفصل الثالث(
 اقرتاض األوراق املالیة بغرض البیع

  : يكون تداول األوراق المالية المقترضة بالشروط اآلتية-٢٩٩مادة 

 .يها قبل القيام ببيعهاأن يتم اقتراض األوراق المالية المراد التعامل عل    ) أ (

أن يتم بيع األوراق المالية المقترضة بسعر يزيد على األقل بوحدة مزايدة واحـدة                 ) ب  (
 .على سعر اإلقفال فى بداية الجلية أو آخر سعر تداول أثناء الجلسة

ويجب أن يكن اتفاق اقتراض األوراق المالية مكتوباً وأن يـشتمل علـى البيانـات               
  :اآلتية

 ٠ية المقترضةنوع الورق المال -١

 .مقابل اتفاق القرض وجميع العموالت والمصروفات التى يتقاضاها أمين الحفظ -٢

 .مدة االتفاق -٣

أحكام الضمان النقدى الذى يقدمه المقترض ألمين الحفـظ علـى أال يقـل عـن                 -٤
 .من القيمة السوقية لألوراق المالية المقترضة قبل إتمام العملية%) ٥٠(

 ما يعادل قيمة الحقوق المالية والمزايا األخرى التـى          التزام أمين الحفظ باستقطاع    -٥
تنتجها الورقة المالية المقترضة فى تاريخ استحقاقها من رصيد حساب المقتـرض         
لصالح حساب المقرض ما لم يتم االتفاق على غير ذلك فى اتفاق القرض بموافقة              

 .المقرض



الحـاالت التـى يلتـزم      حاالت إنهاء االتفاق وكيفية معالجة اآلثار المترتبة عليه          -٦
 .العميل فيها بإعادة األوراق المالية المقترضة كما ونوعاً

 .التزام أمين الحفظ بالتقييم اليومى لألوراق المالية محل االتفاق -٧

الشروط الخاصة باألوراق المالية التى تقدم كضمان وكـذلك أنـواع اإلبـداعات              -٨
 .البة بضمانات إضافيةاألخرى وشروطها والحاالت التى يحق ألمين الحفظ المط

 يلتزم أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض األوراق الماليـة           - مكرراً ٢٩٩مادة  
  :بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها فى سجالت خاصة تتضمن البيانات اآلتية

 .أسماء العمالء    ) أ (

 .أوامر التداول واسم األوراق المالية محل التداول   ) ب  (

 .لتى تمتحجم العمليات ا    ) ج (

 .جميع العموالت والمصاريف   ) د (

 على أمين الحفظ أن يعيد تقييم األوراق المالية المقترضة فـى            - مكرراً     ٢٩٩مادة  
نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تبين له نتيجة زيادة القيمة السوقية لهـذه األوراق                 

 اإلقفال محتـسباً علـى أسـاس       من قيمتها السوقية بسعر   %) ٦٠(أن مديونية العميل تجاوزت     
المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل لتخفيض نسبة المديونية بالسداد النقدى وتكون هذه             

للسندات الحكومية، وإال اتخذ أمين الحفـظ اإلجـراءات الالزمـة لتخفـيض             %) ٨٥(النسبة  
ت شـراء األوراق  المديونية إلى هذا الحد وفى جميع األحوال يقوم أمين الحفظ باتخاذ إجـراءا     

  .من قيمتها السوقية%) ٧٠(المالية المقترضة إذا بلغت نسبة المديونية 

  .ويجوز لهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقاً ألوضاع السوق
 

 ٤١الباب العاشر 
 نشاط التوریق

 شركات التوریق الفصل األول
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ية، يقتـصر    شركة التوريق من الشركات العاملة فى مجال األوراق المال         -٣٠٠مادة  
غرضها على ممارسة نشاط التوريق، ويجب أال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس             

  .عن خمسة ماليين جنيه مصرى

 يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم يؤدى للهيئة           -٣٠١مادة  
المستندات المبينة فى   ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به، باإلضافة إلى        . مقداره عشرة آالف جنيه   

  :من هذه الالئحة، ما يأتى) ١٣٥(المادة رقم 

االتفاق مع احد البنوك أ الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، على                 ) أ (
أن تتولى متابعة كافة العمليات ذات االرتباط بحقوق حملـة سـندات التوريـق،              

 ".ظ أمين الحف" ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا الباب بـ 

شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسـبى والـدرة المـستندية                ) ب  (
الالزمين إلدارة عملية التوريق وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار مـن مجلـس            

 .إدارة الهيئة

ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة الالزمتين إلدارة عملية التوريـق فـى المـديرين                   ) ج (
سية لدى الشركة ذلك على النحو الذى يصدر به قـرار           والعاملين بالوظائف الرئي  

 .من مجلس إدارة الهيئة

ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية سارى لمدة ستة أشـهر علـى                   ) د (
األقل، ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أال تكون الحوالة نافذة ونـاجزة إال               

 .بعد تغطية االكتتاب فى السندات

لترويج لسندات التوريق بواسطة شركة التوريق أو باتفاق مع إحـدى           وتكون تغطية وا  
  .الشركات المرخص له بذلك

 يجوز أن تكون ملكية أية نسبة من أسهم شركة التوريق ألمين الحفظ أو -٣٠٢مـادة   
ويحظر على شركة التوريق    . لمن يختاره أو يرتبط معه باتفاق أو يكون معه مجموعة مرتبطة          

حوالة محفظة توريق مع محيل تزيد مساهمته سواء كان منفرداً أو مع مجموعة             أن تعقد اتفاقاً ل   
  .من رأس مالها%) ٢٠(مرتبطة على 

ويقصد بالمجموعة المرتبطة األشخاص الذين يخـضعون للـسيطرة الفعليـة لـنفس             
األشخاص الطبيعيين أو لذات األشخاص االعتبارية أو الـذين يجمـع بيـنهم اتفـاق يتعلـق                 

  . شركة التوريقبالمساهمة فى
 



 الفصل الثاىن
 حوالة احملفظة وإصدار سندات التوریق

 – بحسب األحـوال     – يقدم طلب إصدار سندات التوريق أو اإلخطار به          -٣٠٣مادة  
 باإلضافة إلى المستندات المنصوص عليها فى       –ونشرة االكتتاب أو مذكر المعلومات مرفقاً به        

ة ما يفيد االتفاق علـى ضـمان تغطيـة          لد الحوا نوع –هذه الالئحة بالنسبة إلصدار السندات      
االكتتاب فى السندات ما لم يتضمن الطلب ونشرة اكتتاب فى السندات ما يفيد أن الحوالـة لـن    

  .تكون نافذة وناجزة إال بعد تغطية االكتتاب بالكامل

 يجب أن تتضمن نشرة االكتتاب فى سندات التوريق أو مذكرة المعلومات            -٣٠٤مادة  
  : ما يأتى–ضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى هذه الالئحة بشأن إصدار السندات  باإل–

اسم وعنوان أس المال المدفوع ورقم الترخيص لكل من شركة التوريق وشـركة                 ) أ (
تغطية وترويج االكتتاب فى الوراق المالية فى حالة االتفاق معها وأمـين الحفـظ              

 .المسئول عن متابعة عملية التوريق

محفظة التوريق وبياناً بالحقوق التى تتضمنها بالتفصيل بما فى ذلك األوراق           قيمة     ) ب  (
التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه الحقوق، والضمانات المتـصلة بهـا،     
ومدى تنوعها من حيث القيمة وآجال الـسداد والتوزيـع الجغرافـى ومعـدالت              

 .جل المحفظة وأسس تقييمهااإلخالل بالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أ

حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليهـا وتـاريخ اسـتحقاقها                 ) ج (
 .والشروط األخرى الرئيسية لإلصدار

التصنيف االئتمانى للسندات بشرط أال تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة               ) د (
 .مجلس إدارة الهيئةعلى الوفاء بااللتزامات، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها 

المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تـدابير أو الحـصول                  ) ه  (
 .عليه من ضمانات للحد منها

تحديد الجهة التى تقوم بتغطية االكتتاب أو ضـمانة فـى سـندات التوريـق إن                    ) و (
 ٠وجدت

 لم يكـن    تحديد الجهة التى تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة إذا             ) ز  (
 .المحيل مسئوالً عن ذلك



بيان ما إذا كان هناك أى نوع من االرتباط بين محيل المحفظة وشركة التوريـق                   ) ح (
 .وعناصر االرتباط إن وجدت

تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعموالت والمصاريف التـى يـتم                ) ط (
 خصمها من حصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعـد التـصرف فـى     

 .فائض محفظة التوريق

إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقاً ألحكام                 ) ي (
القانون وهذه الالئحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شـرط             
وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم علـى هـذا               

 .ة تغطية االكتتاب فى السندات بالكاملالوجه فى حال

 فى حالة االتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إال بعد تغطيـة  -٣٠٥مـادة   
االكتتاب فى السندات بالكامل، وعدم تمام هذه التغطية حتى تاريخ قفل باب االكتتـاب بتعـين                

غ التى تـم سـدادها لالكتتـاب        إخطار الهيئة بذلك فى يوم العمل التالى على األكثر ورد المبال          
  .خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من ذلك التاريخ

ـ يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات او صـكوك تمويـل    ٣٠٦مـادة   
  .بخالف سندات التوريق المنصوص عليها فى هذا الباب أال بموافقة مجلس إدارة الهيئة

ن اصل الحقوق التى تتـضمنها المحفظـة        وال يجوز أن تزيد قيمة سندات التوريق ع       
المحالة دون العائد عليها او القيمة الحالية للمحفظة محسوبة بمراعاة سعر العائد على سـندات               

  .التوريق ايهما اقل

تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق نهائى للحوالة بين المحيـل و   ـ  ٣٠٧مادة 
ى تعده الهيئة بعد الحصول على إصدار الـسندات    شركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذج الذ      

  .او انتهاء المدة التى يجوز للهيئة خاللها االعتراض على اإلصدار بحسب األحوال

ـ ٣٠٨مادة   على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفـاق الحوالـة النهـائي و نـشر      
باللغة العربيـة   ملخصه فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل           

خالل أسبوع من تاريخ إبرام االتفاق، على أن يتضمن األخطار و الملخص الذى يـتم نـشره                 
  .البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة

 

 الفصل الثالث
 حتصیل احلقوق و سداد السندات



ثالثة أيـام مـن    تلتزم شركة التوريق بان تودع لدى أمين الحفظ خالل ـ  ٣٠٩مادة 
  :االتفاق النهائى للحوالة ما يأتى انعقاد

 .نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق    ) أ (

نسخة أصلية من االتفاق بين شركة التوريق و المحيل او من تم االتفاق معه على                  ) ب  (
تحصيل الحقوق، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فـور             

 .تحصيلها

 .االتفاق المشئةللحقوق المحالة    ) ج (

لمستندات المثبتة للحقوق و الضمانات المحالة بما فى ذلك األوراق التجاريـة و             ا   ) د (
 .الكفاالت و التأمينات و أية ضمانات أخرى

إقراراً بالتصريح ألمين الحفظ بتسليم الجهة بتسليم الجهة المسئولة عن تحـصيل               ) ه  (
 .الحقوق المحالة المستندات الالزمة لتمكينها من القيام بالتحصيل

 .ية من نشرة االكتتاب فى سندات التوريقنسخة أصل    ) و (

 ال يجوز ألمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشـئة عـن محفظـة              -٣١٠مادة  
التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العموالت والمـصاريف             

اإلصـدار  واألتعاب المقررة وبما ال يجاوز ما تم تحديده فى نشرة االكتتاب أو فـى شـروط                 
  .بحسب األحوال

وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات            
  .فور حدوث ا يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد المقررة لها

وألمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فـائض المبـالغ            
 أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنـوك المـسجلة لـدى البنـك المركـزى      المودعة لديه فى  

المصرى، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ األوراق المالية متـى كانـت                 
  .نشرة االكتتاب فى سندات التوريق تسمح بذلك

 

 الفصل الرابع 
 واجبات أمني احلفظ



ت مستقلة لكل عملية توريق، وال يجـوز   على أمين الحفظ أن يفرد حسابا   -٣١١مادة  
له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليـات التوريـق أو بـين                  

  .بعضها البعض أو أية حسابات أخرى

  :ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات اآلتية

 .حساباً لسداد أصل سندات التوريق    ) أ (

 .المستحق على السنداتحساباً لسداد العائد    ) ب  (

 .حساباً إلدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة    ) ج (

 مع عدم اإلخالل بأية التزامات أخرى باإلفصاح منصوص عليهـا فـى             -٣١٢مادة  
القانون وهذه الالئحة، يعد أمين الحفظ تقريراً شهرياً بشأن محفظة التوريق، وعليـه إخطـار               

  . من يمثلهم بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحساباتالهيئة وحملة سندات التوريق أو

  :ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه فى الفقرة السابقة ما يأتى

 .المبالغ التى تم تحصيلها فى فترة التقرير    ) أ (

 .ما تم سداده من مستحقات حملة السندات   ) ب  (

 .العموالت والمصروفات التى تم خصمها    ) ج (

ومجاالت استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل         فائض األموال المودعة لديه        ) د (
 .المحفظة

 .حاالت التأخير أو االمتناع عن السداد واإلجراءات التى تمت بشأنها   ) ه  (

كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بـالحقوق المحالـة تـأثيراُ                   ) و (
 .جوهرياً

ـ               ) ز  ( صيل الحقـوق   أى تغيير بشأن االتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة ع تح
 .والمستحقات المحالة بما ال يؤثر على حقوق حملة السندات

  : على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجالت والحسابات اآلتية-٣١٣مادة 

سجل تحليلى للمدنيين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الـضمانات            -١
 .المقدمة من كل منهم



قة على كل مدين والمبالغ المـسددة منـه   دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستح   -٢
 .والرصيد المستحق عليه

 .سجل األوراق التجارية التى استحق موعد تحصيلها ولم تحصل -٣

 .بيان بالمبالغ المحصلة -٤

 .حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق -٥

 ال تقـل    ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابى ألمين الحفـظ           
  .مدته عن أسبوع، طلب اإلطالع على تلك الدفاتر خالل أوقات العمل الرسمية لديه

 

 الفصل اخلامس
 توریق حمافظ الشركات

 املسامهة من غري شركات التوریق
 على شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة فـى إصـدار             -٣١٤مادة  

مالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقـاً بـه   سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها ال 
  :من هذه الالئحة ما يأتى) ٧(باإلضافة إلى المستندات المبينة فى 

 .بيان بالحقوق والضمانات التى تتضمنها محفظة التوريق -١

 .خطاب قبول تعيين أمين الحفظ -٢

 .بين بالجهة التى ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة -٣

  .ات التوريق إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئةوال يجوز إصدار سند

:  تسرى على الشركات المشار إليها فى المادة الـسابقة أحكـام المـواد             -٣١٥مادة  
ــة ) ٣١٠(، و )٣٠٩(، و)٣٠٧(، و)٣٠٦(، و)٣٠٥(، و)٣٠٤(، و)٣٠٣( ــذه الالئح ــن ه م

ظ واجبات والتزامـات  تسرى على أمين الحفبالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات، كما  
  .أمناء الحفظ فى هذا الباب

 
 الباب احلادى عشر

  )٢٠٠٦ لسنة ١٤١مضاف بقرار وزير االستثمار (
قواعد حظر التالعب ىف األسعار واستغالل 

 املعلومات الداخلیة



 )الفصل األول ( 
 أحكام عامة

   
  )٣١٦(مادة 

 فـى مجـال     مع عدم اإلخالل بااللتزامات المقررة على الشركات العاملـة        
األوراق المالية والشركات المصدرة فى القانون وفى هذه الالئحة ، تسرى أحكام           
المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى المتعـاملين فـى سـوق األوراق              
المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوى الصلة بسوق    

  .األوراق المالية ، كل على حسب طبيعة نشاطه 
  )٣١٧(مادة 

يعتبر باطال كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيهـا             
أو يعفى أيا من العاملين بها أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها مـن               

  .المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو يخفف منها 
  )٣١٨(مادة 

اب تحـت المـسئولية القانونيـة       يقع كل من يخالف االلتزام بأحكام هذا الب       
ويخضع للعقوبات والتدابير الواردة بقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ،           
وذلك بما ال يخل بحق من أضره التالعب فى سعر الورقة المالية ، أو التعامـل                
عليها بناء على معلومات داخلية ، فى الرجوع على المخالف للتعـويض عمـا              

  .ار سببه ذلك له من أضر
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أى شخص يتسبب عن علـم أو يقـدم              
المساعدة لشخص آخر للقيام بسلوك معين بالمخالفة ألحكام المواد الـسابقة أو            

  .يشارك فى التداول على أساس معلومات داخلية 
  )٣١٩(مادة 

  :يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 
  : األسعار التالعب فى) أ(

أى عمل ، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسـعار تـداول األوراق               
المالية يكون من شأنه اإلضرار بكل أو بعض المتعـاملين فـى سـوق األوراق               



من قـانون سـوق     ) ٦٣/٦(المالية ، ويخضع التالعب فى األسعار لحكم المادة         
  .رأس المال 

  :المعلومة الجوهرية ) ب(
لمعلومات التى يكون لها تأثير ملموس على سـعر الورقـة           المعلومة أو ا  

أو تأثير علـى القـرارات االسـتثمارية         المالية المطروحة أو القابلة للتداول ،     
  .للمتعاملين عليها ، أو تأثير على اتجاهات التعامل فى السوق 

وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة ، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين          
واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد واإلجـراءات الحاكمـة والمنظمـة           فى وقت   

  .لإلفصاح بالبورصة 
  :المعلومات الداخلية ) ج(

أى من المعلومات الجوهرية التى لم يتم إعالنها لجمهور المتعاملين وتكون         
مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أى من األطراف   

  .ت المرتبطة بها أو الكيانا
  :المطلع على المعلومات الداخلية ) د(

كل من أطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من 
شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر ، وسواء تم االطالع بصورة           
شرعية أو غير شرعية وسواء أطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه       

  .ريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة عن ط
من قانون سـوق    ) ٦٤(ويخضع استغالل المعلومات الداخلية لحكم المادة       

  .رأس المال 
  :المتعامل الداخلى ) هـ(

كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيـره              
ويعتبر المـستفيد مـن      ها ، من تعامله بناء على معلومات داخلية أو استغالله ل        

مـن  ) ٦٤(المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها فى تطبيق أحكام المـادة             
  .القانون فى هذه الحالة 

  :المجموعة المرتبطة ) و(



كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم مـن األشـخاص تكـون خاضـعة              
تباريـة أو  للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص الطبيعيين أو لذات األشـخاص االع        

يجمع بينها اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة           
  .للورقة المالية أو مجالس إداراتها 

  )٣٢٠(مادة 
يمتنع على الشركات المصدرة واألطـراف والكيانـات المرتبطـة بهـا أو             
المشتركة معها فى األعمال نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهـدف               

  .لتأثير عمدا على األسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين ا
وتلتزم هذه الشركات واألطراف األخرى فيما تعلنه من أخبار بتحرى الدقة           
وتقع عليها مسئولية تعويض المضرورين من جراء ما تنشره فى حالة ثبـوت             

  .أو عدم دقته  عدم صدقه
مسئولية سـرعة الـرد   ويقع على عاتق الممثل القانونى للشركة المصدرة   

على أية استفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقى الـشركة              
هذا االستفسار ، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا بالمستندات وخاصة فى             

  .حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهرى 
رد ويتحمل الممثل القانونى للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه ال          

.  
   

 
 )الفصل الثاىن ( 

 حظر التالعب ىف األسعار
   
  )٣٢١(مادة 

يحظر مطلقا التالعب فى أسعار األوراق المالية ، ويحظر علـى األخـص             
  :القيام بأى أو كل مما يلى 

 التأثير على السوق أو على األسعار بأى تعامل من خالل تنفيذ عمليـات              -١
  .ال تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى 



تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد اإليحاء بوجود تداول على ورقـة             -٢
  .مالية معينة 

  . نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة -٣
 نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التـأثير علـى               -٤

  أسعارها والتعامل عليها 
 أوراقها المالية بغرض التـأثير   اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على     -٥

على سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها اإلضرار بأى من المتعاملين عليها ، وذلك              
  .دون اإلخالل باألحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة 

 اإلدالء فى وسائل اإلعالم أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو             -٦
ى السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو         غير مدققة من شأنها التأثير عل     
  .لصالح شخص أو جهة معينة 

 إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض اإليحاء           -٧
بوجود تعامل على ورقة مالية أو التالعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعهـا أو               

  .شرائها 
دى لتضليل أو خداع المستثمر      االشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤ       -٨

أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض األوراق الماليـة أو فـى               
  .السوق بصفة عامة 

 القيام منفردا أو باالشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظـم التـداول              -٩
بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجـم نـشاط              

  .ر ورقة مالية معينة فى السوق وسيولة أو سع
 القيام منفردا أو باالتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظـم التـداول              - ١٠

بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سـواء باالرتفـاع أو              
االنخفاض أو التثبيت تحقيقا ألهداف غير مـشروعة مثـل التـأثير فـى قيمـة                

ع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين          االستثمارات لتحقيق نف  
تم االتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقـانون أو القواعـد            



واألعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها           
.  

 استغالل أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عمالء            -١١
ون كميات هذه األوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول فى  وتك

ذات نفس اتجاه هذه األوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغالل أوامر              
  .العمالء بصورة غير مشروعة 

كما يحظر أيضا االتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك فى نفس 
  .وامر قبل تنفيذها اتجاه هذه األ

 التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر           -١٢
وهمية بنظم التداول بالبورصة ال تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقيـة ، أو إدراج                
أوامر بأسعار ال مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة ال تمثل واقع               

  .التداول الفعلى 
السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العـروض بالـسوق أو             -١٣

االستحواذ أو محاولة االستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتالعب فـى            
  .سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها 

 أسعار   نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك          -١٤
  .األوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين 

 االمتناع عن عرض أو طلب األوراق المالية بيعـا أو شـراء بقـصد           -١٥
التأثير على أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء ، أو االتفاق مع أى    

  .طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه األوراق 
 

 )الفصل الثالث ( 
 حظر استغالل املعلومات الداخلیة

   
  )٣٢٢(مادة 



يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكـم طبيعـة             
المهام التى يؤدونها القيام باستغالل تلك المعلومات لحسابهم الشخصى أو لحـساب        

  .الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
   

  )٣٢٣(مادة 
يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعامالت العمالء أو القيام بأى عمل يكون من شأنه             

  .إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى 
كما يحظر أى تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشـرة أو          

ائمة ولكنها غير معلنة    غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها ق         
.  

ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أى شخص آخـر   
  .عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك االطالع 

   
  ) ٣٢٤( مادة   

ال يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا ألحكام المـواد الـسابقة              
الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامـل أخـرى            المتعامل على   

  .بخالف اطالعه بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات الداخلية 
 



   الثانى عشر الباب
  عروض الشراء بقصد االستحواذ

  ٢٠٠٧ لسنة ١٢ وزیر اإلستثمار مضاف الباب ومواده بقرار

  
  )الفصل األول ( 

  أحكام عامة
  

  :نطاق التطبيق) ٣٢٥(مادة 
تسرى أحكام هذا الباب على عروض شراء األسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى              

كما تسرى أحكامه على عروض شراء      . الشركات المقيدة ببورصات األوراق المالية فى مصر      
 فـى   األسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المصرية التى طرحت أسهما لها            

  .اكتتاب عام أو من خالل طرح عام فى سوق التداول ولو لم تكن مقيدة بالبورصة
وللهيئة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارتها استثناء الشركات األجنبية المقيدة بإحدى            
بورصات األوراق المالية فى مصر من األحكام المنصوص عليها فى هذا البـاب شـريطة أن     

ضعة لرقابة إحدى الجهات المماثلة للهيئة لدى بورصة المنشأ المقيـدة           تكون هذه الشركات خا   
  .بها أوراقها المالية

  :تعريفات) ٣٢٦(مادة 
  :يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

العرض المطروح على مالكى األوراق المالية محل العرض سواء كـان            : عرض الشراء 
وسـواء كـان العـرض     ، أو مبادلة بأوراق مالية أخرى أو عرضا مختلطا       مقابل الشراء نقديا    
  .إجباريا أو اختياريا
كل وضع أو اتفاق أو ملكية األسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تـؤدى               : السيطرة الفعلية 

إلى التحكم فى تعيين أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة أو فى القرارات الـصادرة منـه أو مـن                  
  .شركة  المعنيةالجمعيات العامة لل

األشخاص الطبيعية واالعتبارية والكيانات االقتصادية واالتحادات والـروابط         : ألشخاصا
والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلهـا أو         

  .مراكز إدارتها أو جنسياتها 
غرض االستحواذ أو الـسيطرة     األشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق ب      : األشخاص المرتبطة 

الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب سواء كان هذا االتفاق مكتوبا أو غيـر      
ويعد من األشخاص المرتبطة األشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتـى الدرجـة             . مكتوب



لمالية المكونة مـن   الثانية، واألشخاص االعتبارية والكيانات واالتحادات والروابط والتجمعات ا       
شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غيـر                
مباشر للطرف اآلخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعـد مـن األشـخاص المرتبطـة                 

  .األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر 
مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية       أى شخص يقدم استشارات      :المستشارون المرتبطون   

تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو للمساهمين             
  .البائعين أو ألى من األشخاص المرتبطة

أى شخص استشارى متخصص لم يقـدم استـشارات ماليـة أو           : المستشارون المستقلون 
بالعمليات الخاصة بالشركة المـستهدفة بـالعرض أو أسـهم    قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق    

المبادلة بحسب األحوال خالل الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس لـه أيـة                
مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو المـساهمين            

  .البائعين أو أى من األشخاص المرتبطة
  .بورصة المقيد بها األوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض فى مصرال : البورصة

  .أيام العمل الفعلية بالبورصة : يوم أو أيام
النشاط المكثـف المفـاجىء فـى حجـم      : التأثير الملموس على التداول أو أسعار األسهم      

تداول مقارنة  التداول، أو التغير المفاجىء فىاألسعار خالل جلسة تداول أو عدد من جلسات ال            
بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة األسعار للسهم المعنـى واألسـهم الممثلـة فـى           

  .القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة األسعار فى البورصة ككل
  .شراء األسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : العمليات

القابلة للتحويل إلى أسهم بما فى ذلـك عمليـات     ترتيب أية حقوق على األسهم أو السندات        
  .خيار الشراء والبيع ، وإجراء أية تعديالت عليها

  .االكتتاب أو التنازل عن حق االكتتاب فى أية أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم
  .ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

  .اتمبادلة األسهم بأوراق مالية أو مديوني
 أية عمليات أخرى قد تؤدى إلى زيادة أو تخفيض نـسبة ملكيـة األسـهم فـى الـشركة       

  .المستهدفة بالعرض
تنازل مالكى أسهم إحدى الشركات المستهدفة بالعرض مقابـل حـصولهم            : مبادلة األسهم 

على أسهم فى شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أى من األشخاص المرتبطين سواء كان                
ريق التبادل المباشر لألسهم أو بطريق زيادة رأس المال فـى الـشركة أو الـشركات                ذلك بط 

  .مقدمة عرض الشراء



معامل المبادلة الذى يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثـر         : معامل المبادلة 
  .وفقا للتقييم الخاص بكل شركة

م عرض الـشراء يـؤثر     أى حدث طارىء غير متوقع ينشأ بعد تقدي       : حدث جوهرى ضار  
  .سلبيا على الشركة المستهدفة بالعرض أو نشاطها أو على قيمة أسهمها

  .كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا ألحكام هذا الباب : مقدم العرض
  .الشركة المصدرة لألوراق المالية محل عرض الشراء : الشركة المستهدفة بالعرض
ة المستهدفة بـالعرض والمستـشارون   مقدم العرض والشرك : األشخاص المعنية بالعرض  

المستقلون والمرتبطون واألشخاص المرتبطة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهـم بحـسب           
  .األحوال

يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها فى هذا الباب اعتبارا من تـاريخ اليـوم التـالى التخـاذ                   
  .اإلجراء المعنى

 ألحكام هذا الباب إال إذا أجرى من خـالل          واليكون أى إخطار مرتبا آلثارة القانونية وفقا      
كتاب يتم تسليمه باليد مقابل ما يفيد االستالم من قبل الجهة المختـصة، أو بمقتـضى إرسـاله        

وإذا . بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، أو مرسل بطريق البريد السريع المـضمون            
ا الطريـق لكـى يرتـب    تطلبت أحكام هذا الباب نشر اإلخطار بطريق معين وجب إتباع هـذ       

  .اإلخطار آثاره القانونية
وتسرى أية التزامات أو قيود على األشخاص المخاطبين بأحكام هذا الباب على األشخاص             

كما يعتد باألشخاص المرتبطة فى احتساب نـسب    . المرتبطة مالم يقتض سياق النص غير ذلك      
ى ألغراض هذا البـاب مـالم       التملك الموجبة لعروض الشراء اإلجبارى أو أية التزامات أخر        

  .يقتض سياق النص غير ذلك
  .كما تسرى أية إشارة إلى األسهم على شهادات اإليداع مالم يقتض سياق النص غير ذلك

  :أهداف هذا الباب) ٣٢٧(مادة 
  :تهدف األحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يلى 

ن واللـوائح الـسارية، وأفـضل       إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القواني        ) أ(
  .الممارسات الدولية فى هذا الشأن

ب حصول مالكى األوراق المالية محل عرض الشراء واألشخاص المعنية بالعرض على            (
المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت المالئم لتقييم عرض الـشراء وإتخـاذ القـرار              

  .االستثمارى بناء على ذلك
واة وتكافؤ الفرص فيما بـين مـالكى األوراق الماليـة محـل عـرض       مراعاة المسا ) ج(

  .وكذلك فيما بين األشخاص المعنية بالعرض الشراء،



حظر التالعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتالفى اضطراب السوق           ) د(
  .وتعارض المصالح واستغال ل المعلومات الداخلية

ة بالعرض، وعدم المـساس بأعمالهـا ومباشـرة         مراعاة مصالح الشركة المستهدف   ) هـ(
  .أنشطتها
  :مبادىء عامة) ٣٢٨(مادة

على األشخاص المعنية بالعرض االلتزام بمبادىء المنافـسة وحريـة تقـديم العـروض              
  .والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى األوراق المالية محل عرض الشراء

 بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، واالمتنـاع        على مجلس إدارة الشركة المستهدفة    
عن أى عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكى األوراق الماليـة محـل عـرض الـشراء       

  .وتقييمها وفقا ألسس التقييم السليمة
ويجب أن يستهدف عرض الشراء اإلجبارى جميع األسهم والسندات القابلة للتحويل إلـى             

  .أسهم
ء اإلجبارى بطريق المبادلة أو عرضا مختلطا وجـب أن يتـضمن            وإذا كان عرض الشرا   

  .الخيار لمالكى األوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقدا
يجب أن يكـون عـرض الـشراء     ) ٣٥٤(وفى غير الحاالت المنصوص عليها فى المادة        

ء من خالل مبادلة أسـهم      ومع ذلك ، فى حالة عرض الشرا       .اإلجبارى غير معلق على شرط      
سيتم إصدارها خالل إجراءات زيادة رأس المال، وجب أن يكون العرض معلقا علـى شـرط                
موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك األسهم، وأن يكون ذلك واضحا عنـد االعـالن عـن       

  .عرض الشراء
  )الفصل الثانى(

  التزامات األشخاص المعنية بالعرض
  لىخالل المرحلة السابقة ع
  تقديم عرض الشراء

  :التزام بالمحافظة على سرية المعلومات ) ٣٢٩(مادة 
مع عدم اإلخالل بقواعد اإلفصاح الواجب قانون يجب على األشخاص المعنية عدم إفـشاء        

  .أية معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل
السرية وعلى هؤالء األشخاص بذل عناية الرجل الحريص فى  المحافظة على المعلومات             

بما فى ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنـع تـسريب أيـة                 
معلمات بشأن العرض المحتمل يكن من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو أسعار أسهم               

  .الشركة المستهدفة بالعرض أو االشخاص األخرى المعنية بالعرض



 عمالئهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بعرض       وعلى المستشارين المرتبطين إحاطة   
شراء محتمل ، وضرورة المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلـك فـى أيـة                 

  .اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين عمالئهم
واليجوز اإلفصاح للجمهور عن أى عرض شراء محتمل إال باتباع األحكام الـواردة فـى     

  . هذا الباب
  .إخطار الهيئة قبل اإلعالن عن أية دعوة لتلقى عروض للشراء العتماده منهاويجب 

  :التزامات األشخاص المعنية باإلفصاح عن عرض شراء محتمل ) ٣٣٠(مادة 
على الشركة المستهدفة بالعرض فور أستالمها إخطارا كتابيا من راغب الشراء بنيته فـى              

وعليها القيام بـذلك فـى حالـة        . البورصةتقديم عرض شراء اإلفصاح عن ذلك إلى الهيئة و        
التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق إلجراء فحص عليها أو أية اتفاقات أخرى                

  .ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل
 الشراء، أن يتقدم به     وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته فى تقديم عرض          

ويجب أال تزيد هذه المدة فى جميع األحوال علـى          . خالل مدة معقولة وفقا للظروف المحيطة     
ويجوز للهيئة بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمـل    . ستين يوما من تاريخ اإلفصاح    

عرض الشراء متى وجدت أسبابا  جدية تقدرها، مد مهلة تقديم العرض، وإذا تقاعس عن تقديم               
خالل المدة األصلية أو الممتدة المشار إليها ، يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للـشراء علـى       

كما يحظر عليه القيام بأية عمليـات  . الشركة المعنية خالل الستة أشهر التالية النتهاء هذه المدة   
ومـع  . ىشراء خالل المدة المذكورة يكون من  شأنها  تطبيق أحكام عرض الشراء اإلجبـار              

ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خالل هذه المدة متى وجـدت                 
  .أسبابا جدية تقدرها

وإذا أفصح راغب الشراء المحتمل عن عدم التقدم بعرض للشراء فيحظر عليه أن يتقـدم               
كما . حهبأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خالل الستة األشهر التالية لتاريخ إفصا           

يحظر عليه  القيام بأية عمليات شراء خالل المدة المذكورة يكون من شـأنها تطبيـق أحكـام                  
ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عـرض شـراء             . عرض الشراء اإلجبارى    

  .جديد خالل مدة الحظر متى وجدت أسبابا جدية تقدرها
  )الفصل الثالث( 

  ل عمليات السوق المفتوحاالستحواذ علىاألسهم من خال
جواز االستحواذ من خالل عمليات السوق المفتوح بما اليجاوز ثلث حقـوق            ) ٣٣١(مادة  

  :التصويت أو رأس مال إحدى الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب



من قانون سوق رأس المال فى شأن الـشركات التـى           ) ٨(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      
اب عام، وعروض الشراء اإلجبارية المنظمة فى هذا الباب، ومـع           طرحت أسهما لها فى اكتت    

مراعاة التزامات اإلفصاح الواردة فى هذا الفصل، يجوز لكل شخص يرغب فـى االسـتحواذ             
على أسهم فى رأس مال إحدى الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب بما اليجاوز ثلـث رأس                

ت وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصـة دون   مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليا       
كما يجوز إتمام هذه العمليات من خالل عمليات محميـة طبقـا            . االلتزام بتقديم عرض للشراء   

  .للقواعد واالجراءات التى تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة 
 االستحواذ من خالل عمليات السوق المفتوح من غير العـاملين أو أعـضاء            ) ٣٣٢(مادة  

  :مجلس اإلدارة
من قانون سوق رأس المال فى شأن الـشركات التـى           ) ٨(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      

طرحت أسهما لها فى أكتتاب عام، وعروض الشراء اإلجبارية المنظمة فى هذا الباب، علـى               
من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بما اليجاوز الثلـث           %) ٥(كل من يستحوذ على     

م إحدى الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب من خالل عمليات السوق المفتوح سـواء      من أسه 
عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلـك العمليـة أو العمليـات بحـسب                   

ويجـب أن يتـضمن     . األحوال إلى البورصة والهيئة خالل يومين من تاريخ إتمـام العمليـة           
بالمستحوذ ونسبة مساهمته فى الشركة المعنيـة بعـد إتمـام           اإلخطار باإلفصاح  تعريفا كافيا      

العملية، وعدد ونوع األسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة الماليـة     
التى أجريت العملية من خاللها كما يجب أن يتضمن اإلفصاح بيانا كافيا باألشخاص المرتبطة              

  .بالمستحوذ
من قانون سوق رأس المـال فـى        ) ٨(لخاضعة ألحكام المادة    ويتعين فى حالة الشركات ا    

شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام إتمام العملية خالل عشرة أيام من تاريخ                
اإلخطار المشار إليه بالمادة المذكرة، ويتم اإلفصاح عن العملية بعد إتمامهـا وفقـا لألحكـام                

  .الواردة بهذا الفصل
أو أكثر بما اليجاوز الثلـث مـن رأس مـال           %) ٢٥(ة المستحوذ عليها    وإذا بلغت النسب  

الشركة المعنية أو حقوق التصويت فيها ، لزم أن يتضمن اإلفصاح خطة المشترى االستثمارية              
  .المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة إن وجدت

ملين و أعـضاء    العـا  االستحواذ من خالل عمليات السوق المفتوح من قبـل        )٣٣٣(مادة  
  :مجلس اإلدارة

من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التـى          ) ٨(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة       
تسرى أحكام المادة السابقة علـى أعـضاء مجلـس إدارة            طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام،     



أو %) ٣(إحدى الشركات الخاضعة ألحكام هذا الباب والعاملين بها إذا استحوذ أحـدهم علـى      
  .مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات

  )الفصل الرابع( 
  اإلجراءات التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح

  الخاصة بعرض الشراء
  :أحكام عامة) ٣٣٤(مادة 

  
مالم ينص على خالف ذلك ، تسرى أحكام هذا الفصل على كافة عروض الـشراء سـواء    

  .اختيارية أو إجبارية 
  

  )الفرع األول(
  )ض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئةإيداع مشروع عر(
  :إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لدى الهيئة) ٣٣٥(مادة 

يودع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم العرض             
ة نيابة عن مقـدم العـرض،       أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئ         
ويجـب أن يتـضمن طلـب    . وبناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة         

  :الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات التالية
  .أهداف مقدم العرض) أ(
عدد ومواصفات األوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعـا مـع              ) ب(

  .تبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملكاألشخاص المر
  .سعر الشراء أو معامل المبادلة، واألحكام الرئيسية لعرض الشراء) ج(

ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفـة مقـدم العـرض               
  .ومعتمدة من مستشاريه المالى والقانونى

ات كافة البيانات التـى تمكـن مـالكى األوراق         ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلوم     
المالية محل عرض الشراء من تكوين الرأى ، واتخاذ القرار المناسـب، ويجـب أن يحتـوى               

  :مشروع مذكرة المعلومات على وجه الخصوص على البيانات التالية
 التعريف بمقدم العرض واألشخاص المرتبطة به وكـذلك المستـشارين المـرتبطين،             -١

  .المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة بحسب األحوالوبيان ب
  . مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية-٢



 التوجهات العامة لمقدم العرض خالل اإلثنى عشر شهرا التالية إلتمام نجاح عـرض              -٣
الشراء بخصوص نشاط الشركة، والرغبة فى قيد أو استمرار قيد األوراق المالية بالبورصـة              

  .من عدمه
لشراء أو معامل المبادلة، ويجب أن تتضمن المذكرة فى حالة عـرض الـشراء    سعر ا -٤

بطريق المبادلة أو من خالل عرض مختلط بيانا وافيا بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سـعر                
  .السهم
 عدد األوراق المالية التى يلتزم مقدم العرض بشرائها  كحد أقصى فى غيـر حـاالت           -٥

  .عرض الشراء اإلجبارى
دد األوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غيـر مباشـرة فـى         ع -٦

  .رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض
 االتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتى يكون مقدمه طرفا فيها أو على علـم بهـا ،                 -٧

  .وصفات األشخاص الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات
ا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأى صورة من الـصور               بيان ما إذ   -٨

على الموارد المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويـل علـى أصـول               
  .وأنشطة الشركة المذكورة

إذا كانت النـسبة   ) ٣(وال يلزم أن تتضمن  مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالفقرة            
من رأس مال الشركة أو حقـوق التـصوير   %) ٢٥(ة للشراء تؤدى إلى تملك أقل من        المطلوب

  .فيها
ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعى عرض الـشراء وبمـذكرة        

كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعى عـرض الـشراء            . المعلومات
 العرض أو شاركوا فى إعدادهما واعتمادهما التحقق مـن          نيابة عن مقدم  . ومذكرة المعلومات 

صحة البيانات الواردة بهما بما فى ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر عرض الـشراء أو         
  .معامل المبادلة بحسب األحوال 

  :ويجب أن ترفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات التالية
  .رض الشراء وفقا للنموذج اإلرشادى الصادر عن الهيئة  مشروع ع–أوال 
 كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد تـوافر      -ثانيا

وفى . الموارد المالية الالزمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج اإلرشادى الصادر عن الهيئة           
قديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته ألسهم المبادلـة         حالة عرض الشراء بطريق المبادلة فيجب ت      

  .وتجميدها طوال مدة عرض الشراء



 تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريـة             –ثاثا  
بالعملية محل عرض الشراء طبقا ألحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريـة             

   .٢٠٠٥ لسنة ٣قم الصادر بالقانون ر
 دراسة تقييم ألسهم الشركات المعنية فى حاالت عرض الشراء بطريق المبادلـة أو         -رابعا

  .من خالل عرض مختلط ، ويجب أن تشتمل الدراسة على بيان واف ألسهم المبادلة
وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانـات أو مـستندات تراهـا                 

  .من هذا الباب) ٣٢٨(و ) ٣٢٧(األهداف والمادىء الواردة بالمادتين ضرورية لتحقيق 
ويجوز لليهئة فى حاالت  عرض الشراء االختيارى النقدى إعفاء مقدم العرض من تقـديم               
مذكرة للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومـات التـى تمكـن               

أى ، وإتخاذ القرار المناسب، ودون اإلخالل       مالكىاألوراق المالية محل العرض من تكوين الر      
  .بمسئولية مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين وفقا ألحكام هذه المادة 

أعالم المساهمين والجمهور بمشروع عـرض الـشراء ومـشروع مـذكرة            ) ٣٣٦(مادة  
  :المعلومات

طـار  تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخ           
وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها       . البورصة باألحكام الجوهرية الواردة بهما    

  .فور تلقيها 
ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسـهم              

  .الشركة المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات األخرى المعنية بالعرض
  ) الثانى الفرع ( 

  فحص مشروع عرض الشراء
  ومشروع مذكرة المعلومات من قبل الهيئة

  :قرار الهيئة وانتهاء الفحص) ٣٣٧(مادة 
على الهيئة أن تعلن خالل يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة              

  .المعلومات، أعتماد مشروع العرض من عدمه
ضروريا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات       وللهيئة خالل هذه المدة، طلب ما تراه        

وتحتـسب مـدة   . إضافية تكون الزمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومـات  
أستالم الهيئة لهذه االيضاحات أو الـضمانات        جديدة مساوية للمدة ا لمشار إليها تبدأ من تاريخ        

  .أو المعلومات
  :اعيها الهيئة عند إتخاذ القرارعناصر التقدير التى يجب أن تر) ٣٣٨(مادة 



للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت إشـتماله علـى عناصـر تهـدر                 
  ).٣٢٨(و ) ٣٢٧(المبادىء الواردة بالمادتين 

وللشركة المستهدفة بالعرض فور نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء، وبما           
أن تقوم بإصدار بيان توضـح فيـه رأى مجلـس           اليجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ        

ويكـون  . إدارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها          
  .من هذه المادة) د(و ) ج(إبداء رأى مجلس اإلدارة وجوبيا فى الحاالت الواردة بالبندين 

 -مستقل معتمد لـدى الهيئـة     وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار         
 بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء، ويجـب  -بغض النظر عن رأى مجلس اإلدارة فى العرض       

اإلفصاء عن هذا التقرير خالل المدة التى تحددها الهيئة وبما اليجاوز خمسة عشر يوما مـن                 
ه بما اليقـل  تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء ، وقبل انتهاء فترة سريان       

  :عن خمسة أيام، وذلك فى األحوال التالية
أو أكثر من أسهم الـشركة  %) ٢٠(إذا كان مقدم العرض أو األشخاص المرتبطة يملك  ) أ(

  .المستهدفة بالعرض
إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أفراد اإلدارة العليا بالـشركة         ) ب(

  .المستهدفة بالعرض
  . ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطاإذا كان) ج(
إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من األسهم النشطة وفقـا للقواعـد التـى               ) د(

تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وكان سعر الشراء النقدى المقترح يقل عن متوسـط سـعر               
ويقـصد  . تاريخ إيداع مشروع العـرض    التداول فى البورصة خالل الستة أشهر السابقة على         

بمتوسط سعر التداول ألغراض هذا النص المتوسط لسعر اإلقفال اليومى لألسـهم المتداولـة              
ويقصد بحجـم التـداول عـدد    .  من هذه الالئحة مرجحا بحجم التداول٩٧محسوبا وفقا للمادة  

  .يةالعمليات اليومية خالل الفترة المذكورة مستبعدا منها العمليات المحم
األحوال األخرى التى ترى الهيئة فيهـا ضـرورة لتقـديم رأى مـستقل لحمايـة                ) هـ(

  .المساهمين ومصالح السوق واستقراره
  :نشر القرار باعتماد عرض الشراء) ٣٣٩(مادة 

فى حالة اعتماد الهيئة لمشروعى العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها باالعتماد لدى            
عادة التعامل على األوراق المالية المستهدفة بـالعرض إذا كـان           البورصة وتحدد تاريخ بدء إ    

  .رئيس الهيئة قد أصدر قرارا بإيقاف هذا التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء
وعلى مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروعى عرض الشراء ومذكرة           

  .المعلومات فى ذات يوم اعتمادها من الهيئة



  )لثالفرع الثا( 
  اإلعالن عن عرض الشراء ومدته

  :اإلعالن عن عرض الشراء) ٣٤٠(مادة 
على مقدم  العرض نشر إعالن عرض الشراء خالل يومين من تاريخ اعتماده من الهيئـة              

  .فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية
  :مدة سريان عرض الشراء) ٣٤١(مادة 
  . احتساب مدة سريان عرض الشراء من تاريخ اليوم التالى للنشريبدأ

واليجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما فى الحاالت التى يلتزم فيهـا     
مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأى من مستشار مستقل طبقا للمـادة              

  .وعن عشرة أيام فى غير ذلك من الحاالت) ٣٣٨(
و ) ٣٤٦( ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمـادتين          -وفى جميع األحوال    

  . اليجوز أن تزيد فترة سريان أى عرض للشراء على ثالثين يوما-) ٣٤٧(
  )الفرع الرابع( 

  التزامات األشخاص المعنية بالعرض
  خالل فترة سريان عرض الشراء

  :العرضالتزامات االشخاص المعنية ب) ٣٤٢(مادة 
يجب على األشخاص المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عنـد اإلفـصاح عـن               

ويجب أن يقتصر ما يـتم نـشره مـن        . المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خالل فترة سريانه      
معلومات خالل هذه الفترة من قبل هؤالء األشخاص علـى العناصـر الـواردة باإلعالنـات                

كما يجب إخطـار    . بمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض     الواجبة وفقا لهذا الفصل و     
  . الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعالنها أو نشرها العتمادها

  :التزامات مديرى الشركة المستهدفة بالعرض) ٣٤٣(مادة 
رار الهيئـة  يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر ق         

باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعـالن نتيجـة             
وعلى المجلس ومـديرى  . عرض الشراء القيام بأى إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا ضارا       

  :الشركة المستهدفة بالعرض االمتناع على وجه الخصوص عن القيام بأى مما يلى
رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كـان مـن         بزيادة   اتخاذ قرار ) أ(

شأن هذه الزيادة جعل االستحواذ مرهقا أو مستحيال، وذلك مالم يكن قرار الزياة قد تم اتخـاذه                 
قبل مضى ثالثين يوما على األقل من تاريخ نشر قرار الهيئـة باعتمـاد مـشروعى عـرض        

  .الشراء ومذكرة المعلومات



عمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهرى بأصول الشركة أو            إتيان أ ) ب(
زيادة التزاماتها المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبال، وذلك كلـه مـالم تكـن هـذه                  
األعمال أو التصرفات قد تمت فى إطار األعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة، وفى تـاريخ               

  .د مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلوماتسابق على قرار الهيئة باعتما
  )الفرع الخامس ( 

  تعديل عرض الشراء وسحبه
  :تعديل شروط عرض الشراء) ٣٤٤(مادة 

 بعد الحصول علـى     -مع عدم اإلخالل بأى من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض          
ريخ انتهـاء    تعديل شروط إعالن عرض الشراء وذلك قبل خمسة أيام على تـا            -موافقة الهيئة 

فترة سريان العرض األصلى، على أن يتبع فى ذلك اإلجراءات المقـررة إلعـالن العـرض                
األصلى، ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى األوراق الماليـة المـستهدفة              
بعرض الشراء، وال يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض مالم تقرر الهيئة خالف                

ا للمبررات التى تراها ضرورية لحماية مصالح مالكى األوراق المالية محل عـرض             ذلك وفق 
واليجوز أن تقل مدة سـريان      ) . ٣٢٨(و  ) ٣٢٧(الشراء واستقرار السوق ومتطلبات المادتين      
  .عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين

هم علـى    فى حالة عـدم مـوافقت      –ويجوز لمالكى األوراق المالية محل العرض األصلى        
  . سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء-التعديل

  :سحب عرض الشراء والعدول عنه) ٣٤٥(مادة 
اليجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، وذلـك إال               

  .فى حالة تحقق حدث جوهرى ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة
 يتقدم بعرض شراء جديد إال بعض مضى ستة أشهر من تاريخ            واليجوز لمقدم العرض أن   

وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من تاريخ السحب أو العـدول فـى               . السحب أو العدول    
حالة عرض الشراء اإلجبارى مالم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جدي خالل مـدة الحظـر                

  ).٣٢٨(و ) ٣٢٧(ين ألسباب جدية تقدرها، وكذلك كله دون اإلخالل بالمادت
  )الفرع السادس( 

  عروض الشراء المنافسة
  :شروط قبول إيداع العرض المنافس) ٣٤٦(مادة 

يجوز قبل خمسة أيام على األقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء األصـلى، تقـديم                
  .مشروع عرض شراء منافس



 نقـديا، وأال    ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء          
  .من سعر عرض الشراء األصلى أو المنافس السابق بحسب األحوال%) ٢(تقل الزيادة عن 

ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سـعرا أعلـى إذا تـضمن       
  .تعديال جوهريا فى الشروط المقترحة لمصلحة مالكى األوراق المالية محل عرض الشراء

عند النظر فى قبول مشروع العـرض       ) ٣٤٠ ألى   ٣٣٥من  (م المواد   ويجب مراعاة أحكا  
  .المنافس من قبل الهيئة

  :اإلجراءات التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح الخاصة بعروض الشراء المنافسة) ٣٤٧(مادة 
يجوز للهيئة فى حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض األصلى للمدة التى              

  .تحددها
رة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العـرض      وإذا تجاوزت فت  

األول ستين يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة أيام أخرى إلنهاء العروض،               
يتم بعدها تقديم العروض النهائية من قبل جميع مقدمى العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة              

  .بل الهيئة وتحت إشرافها الكامل والمباشروطبقا للمعايير المعلنة من ق
وتـرخص  . وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام المظاريف المغلقة على سعر عـرض الـشراء           

  .أال تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة أيام الهيئة لمقدم العرض األعلى سعرا بنشره على
  )الفرع السابع( 

  تنفيذ أوامر البيع
  الخاصة بعروض الشراء

  .اإلجراءات التنفيذية ألوامر البيع الخاصة بعروض الشراء) ٣٤٨(مادة 
على مالكى األورق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى التصرف فيها إصدار أوامـر      
لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى األوراق المالية خالل فترة سـريان عـرض الـشراء،              

  .اول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلكوعلى هذه  الشركات إدراج هذه األوامر بنظام التد
ولمالكى األوراق المالية الذين أستجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فتـرة              

  .سريانه
وإذا تجاوزت األوراق المالية المعروضة للبيع عدد األسهم المطلوب شراؤها فـى غيـر              

وم بالشراء من جميع مـالكى      حاالت عرض الشراء اإلجبارى، وجب على مقدم العرض أن يق         
األسهم الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلـى مجمـوع األسـهم المطلـوب                

  .جبر الكسور لصالح صغار المساهمين شراؤها مع
  .ويجب إعالن نتيجة عرض الشراء لدى البورصة فور انتهاء فترة سريانه



م على األكثر من تاريخ األعالن      وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خالل خمسة أيا        
  .عن نتيجة عرض الشراء

  )الفصل الخامس( 
  الرقابة على عمليات عروض الشراء

  :التداول خالل فترة سريان عرض الشراء، وإلتزامات االشخاص المعنية) ٣٤٩(مادة 
اليجوز لمقدم العرض واألشخاص المرتبطة شراء األوراق المالية محل عرض الشراء إال            

  . استجابة مالكيها لهذا العرض خالل فترة سريانهمن خالل
ويحظر على مقدم العرض واألشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول علـى األوراق             
المالية محل عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيـذ العمليـات الخاصـة بعـرض             

  .الشراء
بارا من تاريخ إيـداع مـشروعى       وعلى األشخاص والكيانات القانونية التى أستحوذت اعت      

عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء، علـى             
مـن رأس   %) ٠,٥(عدد من األوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بما اليقل عـن             

ة التـداول  مالها أو من حقوق التصويت فيها أن تخطر الهيئة والبورصة يوميا عقب نهاية جلس            
بعمليات الشراء والبيع التى قاموا بها على األسهم المستهدفة بعرض الشراء وكذا بكل عمليـة               

  .يكون من شأنها النقل الفورى أو المؤجل لملكية تلك األسهم أو حقوق التصويت
  :ويجب أن يشتمل األخطار على 

  .أسم وعنوان البائع والمشترى       -
  .ل أو تاريخ التنازلتاريخ جلسة التداو       -
 .عدد األوراق المالية وسعرها       -

 .عدد األوراق المالية التى تم اإلستحواذ عليها عقب العملية       -

عدد العمليات التى تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الـشركة المـستهدفة                  -
 .بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة أسهم

 .ه اإلخطارات فور تلقيهاويجب على البورصة نشر هذ

  :التداول بعد إنتهاء فترة سريان العرض وإلتزامات األشخاص المعنية) ٣٥٠(مادة 
ال يجوز لمقدم العرض واألشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى             
تاريخ تنفيذ عمليات عرض الشراء، شراء األوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى مـن سـعر               

  .ض الشراءعر
ويسرى نفس الحكم فى حالة االكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعرض              

  .الشراء



  :أسهم الخزينة) ٣٥١(مادة 
اليجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو األشخاص المرتبطة خالل فترة سـريان عـرض             

لصادرة عـن الـشركة     الشراء، القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء األوراق المالية ا          
ومـع  ، المستهدفة بالعرض التى تشكل جزءا من رأس المال أو تعطى الحق فى تملك جزء منه  

ذلك يجوز للشركة المستهدفة بالعرض شراء أسهم الخزينة خالل فترة سريان العرض إذا كان              
خ نـشر  ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة، وكان ذلك القرار سابقا فى صدوره على تاري            

  .قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات
  :إلتزامات المستشارين) ٣٥٢(مادة 

يحظر على المستشارين المرتبطين والمستقلين إجراء أية عمليات تـداول علـى األوراق             
  ) .٣٥٠(المالية محل عرض الشراء خالل فترة سريانه، كما تسرى عليهم أحكام المادة 

  )لسادسالفصل ا( 
  عروض الشراء اإلجبارية

حاالت االلتزام بشراءجميع أسهم الشركة المستهدفة بـالعرض والـسندات          ) ٣٥٣(المادة  
  :القابلة للتحويل إلى أسهم

 بمفرده أو من خالل األشـخاص       -يجب على كل شخص أستحوذ أو يرغب فى االستحواذ        
كة المعنية أن يقوم بإخطـار   على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشر      -المرتبطة

الهيئة، وتقديم مشروع عرض لشراء جميع األوراق المالية التى تشكل جزءا من رأس المـال               
  .أو حقوق التصويت والسندات التى تخول حائزها الحق فى تملك جزء منه

يجب تقديم عرض الشراء اإلجبارى خالل ثالثين       ) ٣٣٠(ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة      
 األكثر من تاريخ االستحواذ على ثلث رأس المـال أو حقـوق التـصويت بحـسب             يوما على 
  .األحوال

ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزات ملكيته فى رأس المال أو حقوق التـصويت         
، وأن %) ٣(الثلث من تقديم عرض الشراء اإلجبارى، شريطة أال تزيد نسبة التجـاوز علـى           

والتخـول  . الل ستة أشهر على األكثر من تاريخ االستحواذ عليهايقوم بالتصرف فى الزيادة خ    
  .األسهم محل التجاوز لصاحبها حقوقا فى التصويت خالل المدة المشار إليها

ويسرى االلتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خالل              
واليتجاوز نـصف رأس    أشخاص مرتبطة على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت            

المال أو حقوق التصويت إذا قام خالل أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التى يملكها فـى                 
ومع ذلـك   . على األكثر من رأس المال أو حقوق التصويت       %) ٢(الشركة المعنية بما يتجاوز     



قـت علـى   يسرى االلتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة مايمتلكه فى أى و       
  .نصف رأس المال أو حقوق التصويت

ويسرى االلتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خالل              
واليتجاوز ثالثة أرباع    أشخاص مرتبطة  على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت           

ة النـسبة التـى   رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خالل أثنى عشر شهرا متتاليـة بزيـاد      
. على األكثر من رأس المال أو حقوق التصويت       %) ٢(يمتلكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز       

ومع ذلك يسرى االلتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة مايمتلكـه فـى أى                 
  .وقت على ثالثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت

  :جبارى وشروط صحتهمضمون عرض الشراء اإل) ٣٥٤(المادة 
اليجوز أن يقل سعر عرض الشراء اإلجبارى عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحـد               
االشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خالل االثنى عشر شهرا الـسابقة علـى تقـديم                 

  .عرض الشراء المعنى
 ويجب أن يكون عرض الشراءاإلجبارى باتا غيرمعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للهيئـة    
متى وجدت أسبابا جدية وبما اليتعارض مع أهداف هذا الباب والمبادئ العامـة المبينـة فـى                 

أن توافق على أن يكون إتمام عرض الشراء اإلجبارى معلقا علـى        ) ٣٢٨(و  ) ٣٢٧(المادتين  
من رأس المال أو حقوق التـصويت فـى حـاالت االسـتحواذ بقـصد             %) ٧٥(شرط تملك   

وحـال  .  المال أو حقوق التصويت فى غير ذالك من الحـاالت   من رأس %) ٥١(االندماج، أو   
تضمن عرض الشراء هذا الشرط، فإنه يحظر على مقدم العرض إتمام عمليات الـشراء دون               
الحصول على إذن مسبق من الهيئة إذا إنخفضت النسبة المطروحة للبيع من مـالكى األوراق               

جوز لمقدم العـرض اشـتراط نـسبا        والي. المالية محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فيه       
أخرى كحد أدنى لقبول إتمام عمليات الشراء بخالف النسب والحاالت المشار إليها فـى هـذه                

  .الفقرة
  :مدة الحظر على تقديم عروض شراء الحقة) ٣٥٥(المادة

فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقا ألحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدمه تقديم               
ر خالل الستة أشهر التالية لتقديم العرض األصلى ، ومع ذلك يجـوز للهيئـة        عرض شراء آخ  

متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما اليتعارض مع األهداف والمبـادىء الـواردة بالمـادتين               
أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء اإلجبارى بتقديم عرض شراء جديد            ) ٣٢٨(و  ) ٣٢٧(

  .خالل مدة الحظر المذكورة
  :االستثناءات من االلتزام بتقديم عرض شراء إجبارى) ٣٥٦(دة الما

  :يجوز للهيئة أن تستثنى الحاالت التالية من الخضوع لاللتزام بتقديم عرض شراء إجبارى



  .التنازل عن األسهم فيما بين األصول والفروع من األشخاص الطبيعيين) أ(
  .حاالت الميراث والوصية والهبة) ب(
  . االندماج وفقا ألحكام القانونتنفيذ عمليات) ج(
بيع أحد البنوك لألوراق المالية المرهونة له وفاء لمستحقات البنك تنفيذا ألحكام المادة              ) د(

من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتعديالته الصادر بالقـانون رقـم           ) ١٠٥(
   .٢٠٠٣ لسنة ٨٨

  .عة الشركات المرتبطةإعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجمو) هـ(
إذا تم االستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لهـا بـضمان عمليـات               ) و(

  .بضمان تغطية االكتتاب االكتتاب إعماال اللتزامها
الحاالت األخرى التى توافق عليها الهيئة وفقا للضوابط التى تـضعها، مـع مراعـاة             ) ز(

  ).٣٢٨(و ) ٣٢٧(ء الواردة بالمادتين حقوق األقلية ووفقا لألهداف والمبادى
  )الفصل السابع(

  حمايةحقوق االقلية من خالل عروض الشراء
  :االلتزام بشراء حصة األقلية) ٣٥٧(المادة 

أو أكثـر مـن     %) ٩٠(إذا استحوذ مساهم منفردا أو من خالل األشخاص المرتبطة على           
 هذا الباب، جاز ألى مـن       رأس المال وحقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة ألحكام        

على األقل من رأس المال أن يطلبـوا مـن الهيئـة     %) ٣(المساهمين اآلخرين الحائزين على     
خالل االثنى عشر شهرا التالية الستحواذ األغلبية على النسبة المشار إليها إخطـار األغلبيـة               

  .بتقديم عرض لشراء حصص األقلية
ات والمراجعات الالزمة، فى ضوء ظروف السوق        وتعلن الهيئة قرارها، بعد إجراء التدقيق     

  .والمعلومات الواردة بالطلب
وإذا قبلت الهيئة الطلب، فإنها تقوم بإعالنه إلى المساهم أو المساهمين الحائزين لألغلبيـة،              
الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض الشراء خالل المدة التى تحددها الهيئة وفقا ألحكام              

  .هذا الفصل
ى كل شخص أو مجموعة من األشخاص ممن يسيطرون على الشركة المعنية سيطرة             وعل

  :فعلية إخطار الهيئة مسبقا فى الحاالت التالية
إذا قرروا إدخال تعديل أو تعديالت جوهرية على أحكام النظام األساسـى للـشركة ،               ) أ(

تى تشكل جزءا مـن  خاصة مايتعلق منها بشكل الشركة وشروط التنازل أو نقل ملكية األسهم ال     
  .رأس المال أو حقوق التصويت



إذا قرروا إدماج الشركة فى شركة أخرى يسيطرون عليها أو التنازل عـن مجمـوع    ) ب(
أصولها أو األصول الرئيسية فيها إلى شركة أخرى، أو إعادة توجيه نشاط الـشركة، أو عـدم       

  .توزيع أرباح تحققت فى ميزانيات مختلفة على أسهم رأس المال
تقوم الهيئة بتقييم نتائج هذه العمليات فى ضوء مصالح حـائزى أسـهم رأس المـال أو                 و

حقوق التصويت فى الشركة، وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم عرض الشراء من جانـب                
هؤالء األشخاص، وإذا أنتهت الهيئة إلى ضرورة تقديم عرض شراء، فإنها  تقوم بإعالن ذلك               

مين الحائزين لألغلبية الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض شراء          إلى المساهم أو المساه   
  .خالل المدة التى تحددها الهيئة وفقا ألحكام هذا الفصل

  :الشروط الواجب توافرها فى عرض الشراء وفقا ألحكام هذا الفصل) ٣٥٨(المادة 
  .يجب أن يكون عرض الشراء الذى يقدم وفقا ألحكام هذا الفصل نقديا

وز أن يقل سعر عرض الشراء اإلجبارى فى هذه الحالة عن أعلى سعر دفعة مقـدم               واليج
العرض أو أحد األشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خالل االثنى عشر شهرا الـسابقة               

ويجوز فى حالة إلزام مقدم العرض بتقديم عرض للـشراء          . على تقديم عرض الشراء المعنى    
ى عرضه عن نيته فى شطب قيد الشركة من البورصة فى           وفقا ألحكام هذا الفصل، أن يعلن ف      

حالة إتمام العمليات وفقا لعرض الشراء أيا كانت نسبة الشراء، وفى هذه الحالة يتم شطب قيـد         
  الشركة دون التقيد باألحكام الواردة بقواعد القيد والشطب بالبورصة

 

 


