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ملغاة

المادة 14
فى تطبيك أحكام هذا المانون والمرات الصادرة تنفيذا له يمصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين لرين
كل منها.
الصكون:
أوراق مالية اسمية متساوية الميمة تصدر لمدة محددة ال تزيد على ثالثين عاماً ،تمثل كل منها حصة شائعة
فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفمات النمدية له وفما لما تحدده نشرة االكتتاب
العام أو مذكرة المعلومات بحسب األحوال.
المشروع:
أى نشاط التصادى مدر للدخل وفما لدراسة جدوى تعد عنه.
التصكين:
عملية مالية يتم من خاللها تملن أصول أو منافع أو حموق مشروع محل التمويل وإصدر صكون ممابلها.

شركة التصكين:
شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدر الصكون ،يتم تأسيسها والترخيص لها وفما ألحكام
هذا المانون ،وتموم بتملن األصول أو المنافع أو الحموق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكون.

الجهة المستفيدة:
الشخص االعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكين من حصيلة االكتتاب فى الصكون وما تتحول
إليها من أموال ،وتشمل األعيان والمنافع والخدمات والنمود والديون وغيرها من الحموق المالية ،والتى يجيز
نظامه األساسى ذلن ،والحاصلة على موافمة الهيئة.

عمد اإلصدار:
العمد الذى تصدر على أساسه الصكون وفما ً ألحكام هذا المانون ،وينظم العاللة بين الجهة المصدرة والجهة
المستفيدة ومنظم اإلصدار ومالكى الصكون من حيث مجاالت استثمار حصيلة الصكون ،ومدة هذا االستثمار،
وعوائده المتولعة ،وطريمة توزيعها وواجبات تلن الجهات ،وآجال الصكون ،وإمكان تداولها واستردادها.

الجهة المصدر:
شركة التصكين التى تصدر الصكون وتحول حصيلة األموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة
تصكين ،تكون الجهة المستفيدة هى الجهة المصدرة.

منظم اإلصدار:
بنن أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفك هذا المانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة
وتنظيم اإلصدار والترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.

وكيل السداد:
بنن مرخص لها من البنن المركزى المصرى يعمل وكيال عن الجهة المصدرة لتنسيك سداد الصكون وأداء
ليمتها فى نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط اإليداع والميد المركزى.

حك اإلنتفاع:
حك استخدام األصول التى تصدر الصكون فى ممابلها بما ال ينتج عنه فناء هذه األصول.

مادة  14مكرر..
تصدر الصكون بموجب عمد إصدار وفما ً إلحدى الصيغ اآلتية:

أ -صكون المضاربة:
تصدر على أساس عمد مضاربة بين مالكى الصكون وممدم العمل ،وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط
التصادى أو مشروع محدد يديره ممدم العمل ،ويمثل الصن حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة ،ويتم
توزيع عائد الصكون من األرباح التى يحممها النشاط أو المشروع وفك النسبة المحددة فى العمد ،ورد ليمتها
االسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.

ب -صكون المرابحة:
تصدر على أساس عمد مرابحة ،وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد
بشرائها ،بعد تملكها ولبضها ،ويمثل الصن حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ،ولبل بيعها
وتسليمها لمشتريها ،وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ،وعائد هذه الصكون هو الفرق بين ثمن شراء
بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

ج -صكون المشاركة:
تصدر على أساس عمد مشاركة ،وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع لائم
أو تمويل نشاط على أساس المشاركة ،ويمثل الصن حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة ،ويستحك
مالكو الصكون حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكون.

د -صكون إجارة الموجودات أو الخدمات:
تصدر على أساس عمد إجارة موجودات أو خدمات ،وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات
أو الخدمات إلعادة بيعها لمتلمى هذه الموجودات أو الخدمات ،ويمثل الصن حصة شائعة فى ملكية الموجودات
أو الخدمات ،وعائد هذه الصكون هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

ه -أى صيغة أخرى لعمود الصكون تحددها الالئحة التنفيذية للمانون:
وفى جميع األحوال ال يجوز أن تتضمن صيغة التعالد نصا ً بضمان حصة مالن الصن فى رأس المال أو بضمان
عائد ممطوع أو منسوب إلى ليمة الصن ،ويستثنى من ذلن حاالت التمصير أو اإلخالل بأحكام المانون أو
مخالفة شروط نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

مادة  14مكررا 1
يجوز أن تصدر صكون يطلك عليها "متوافمة مع الشريعة اإلسالمية" أو "إسالمية" أو "شرعية" كما يجوز
أو أن يشار إليها إلى أى من تلن العبارات فى أى من عمودها أو نشرات طرحها أو وثائمها أو مواد الترويج
لها أو اإلعالنات الصادرة عنها إال وفما للشروط اآلتية:
أ -أن تشكل لجنة رلابة شرعية لإلصدار وفما ً للضوابط التى يصدر بها لرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن
متطلبات تشكيل للجان الرلابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
ب -أن يكون المشروع محل التصكين مجازا ً من لجن الرلابة الشرعية بما يفيد توافمه مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
ج -أن يكون طلب ليد وتداول إصدار الصكون بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرلابة الشرعية.

وتلتزم لجنة الرلابة الشرعية منذ إصدار الصكون وحتى انتهاء استردادها بالتحمك من استمرار توافك
الصكون مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وإثبات ذلن فى تمارير دورية تعدها كل ثالثة أشهر ،ويتم نشر ما أعد
من تمارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

مادة  14مكررا 2
يشترط فى إصدار صكون لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
أ -أن يدر دخل وفما ً لدراسة تعد لهذا الغرض.
ب -أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
ج -يجوز للشركات المصرية فمط إصدار صكون لتمويل نشاط أو مشروع معين
د -أن يكون له حسابات مالية مستملة عن األنشطة أو المشروعات األخرى الخاصة بالجهة المصدرة
والجهة المستفيدة وتستخرج منها الموائم المالية الدورية والسنوية مستمال عن األنشطة أو المشروعات
األخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
و -أن يتولى مرالبة حسابات المشروع مرالب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين
لدى الهيئة.
ز -أن تصدر الموائم المالية للنشاط أو المشروع وفما لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا المانون،
وتتم مراجعتها وفما لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا المانون.
وتصدر الصكون بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العمالت األجنبية المابلة للتحويل ،وذلن مع مراعاة أحكام
التشريعات المنظمة للتعامل بالنمد األجنبى.

مادة  14مكررا ..3
تصدر الصكون من خالل شركة تصكين تتلمى حصيلة االكتتاب فى الصكون ،وتعمل وكيال عن حملة الصكون
فى متابعة استثمارها واستخدامها فى األغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وليمة
استردادها وتكون طرف فى جميع العمود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى اإلصدار
نيابة عن مالكى الصكون.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بميام الجهة المستفيدة بإصدار الصكون بنفسها.

مادة  14مكررا :4
يجوز لشركة التصكين أن تتعامل فى أكثر من إصدار صن واحد حتى تمام سداده ،بشرط أن يرخص بذلن من
مجلس إدارة الهيئة وفما للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمسان حسابات مستملة لكل
إصدار بما يترتب عليه التصار حموق حملة كل إصدار من الصكون على األصول المرتطة باإلصدار.

مادة  14مكررا :5
يجوز للجهات التالية بعد موافمة الهيئة االستفادة من تمويل من خالل عمد إصدار صكون-:
أ -شركات المساهمة الخاضعة ألحكام هذا المانون أو لانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم
والشركات ذات المسئولية المحددة والتى يسمح نظامها األساسى بذلن.
ب -البنون التى تسمح نظامها األساسى بذلن وبعد الحصول على موافمة البنن المركزى المصرى.
ج -ا لهيئات العامة وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة بعد الحصول على موافمة مجلس الوزراء بناء
على عرض وزير المالية.
د -مؤسسات التمويل الدولية أو اإللليمية بعد الحصول على موافمة مجلس إدارة البنن المركزى المصرى.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد األدنى واأللصى لميمة الصكون لكل من الجهات المشار إليها ،كما يحدد أيضا
الشروط واإلجراءات واجبة االتباع للموافمة على إصدار صكون للجهات الواردة فى البند "د".

مادة  14مكررا :..6
يتعين لحصول شركة أو بنن وفما ألحكام المادة

 14مكررا  5على موافمة الهيئة لالستفادة من تمويل من

خالل عمد إصدار صكون وما يرتبط به من تصكين وإصدار صكون اإللتزام بما يأتى:
أ -التعالد مع منظم لإلصدار يتولى اإلشراف على إعداد جميع المستندات واإلجراءات والتعالدات ويتولى
التعامل مع الهيئة بشأنها.
أن ال يمل صاف حموق الملكية عن خمسين مليون جنيه من والع آخر لوائم مالية معتمدة ،وأن تكون لد
أصدرت عن سنة مالية كاملة على األلل ،وتستثنى الشركات التى لم يمر عام على تأسيسها من ذلن
الشرط وفما ً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ب -موافمة الجمعية العامة غير العادية على عمد إصدار الصكون والتعهدات المرتبطة به وااللتزامات
المترتبة عليه.
ج -تمديم نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب األحوال وفما ألحكام المادة  14مكررا  8من هذا
المانون.

مادة  14مكررا :7
للهيئات واألشخاص االعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هى الجهة المستفيدة منها على أن يتوافر فيها
مايلى..
أ -اعتماد وزارة المالية نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكون وغيرها من المستندات
والبيانات واإللرارات المرتبطة باإلصدار والممدمة للهيئة.
ب -أن يتولى مرالبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مرالب حسابات من بين
المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
ج -أن يكون رأسمال شركة التصكين مملون بالكامل لبنون لطاع عام أو شركات لطاع عام أو لطاع أعمال
عام أو غيرها من األشخاص االعتبارية العامة.
د -أن يكون لشركة التصكين مرالبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة  14مكررا :8
مع مراعاة أحكام المادة  4من هذا المانون تنظم الالئحة التنفيذية لواعد وإجراءات إصدار الصكون وطرحها
لالكتتاب العام أو من خالل الطرح الخاص وتغطيتها.
وتموم الجهة المصدرة بطرح الصكون بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة
ومعدة على النموذج المعد لذلن ويتم نشر نشرة االكتتاب العام وفما ً للمواعد الواردة بالفمرة الثانية من المادة
 4من هذا المانون.
وتحدد الالئحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكون،
والمستندات والبيانات واإللرارات الواجب إرفالها بها العتمادها من الهيئة ،على أن تتضمن شهادة بالتصنيف
االئتمانى لإلصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب إال تمل درجته عن المستوى
الدال على الوفاء بااللتزامات الواردة بنشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ،وذلن فى الحاالت التى تتطلب
طبيعة الصن ذلن.
وتكون الشركة المصدرة للصكون مسئولة عن صحة المستندات والبيانات واإللرارات الممدمة للهيئة ،وعن
المعلومات الواردة فى نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودلتها وشمولها وأية معلومات أو بيانات
أخرى يتم اإلفصاح عنها.

مادة  14مكررا :9
الجهة المصدرة للصكون هى المسئولة عن االلتزامات الممررة لحملة الصكون ،وفما لألحكام المنظمة لعمل
شركات التصكين الواردة فى هذا المانون ،وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة االكتتاب العام أو مذكرة
المعلومات.
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.

مادة  14مكررا :10
يجوز أن يكون للصكون ضامن لتغطية االكتتاب من بين البنون المرخص لها وبموافمة البنن المركزى أو
غيرها من الجهات المرخص لها بذلن من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكون متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنون أو الشركات العاملة فى مجال
األوراق المالية يلتزم بشرائها أو استراداها وفما ً لما تحدده نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات.

مادة  14مكررا :11
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكون لعدم التغطية أو ألى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى
دفعوها كاملة وذلن خالل يومى عمل من التاريخ المحدد النتهاء مدة تغطية االكتتاب أو الطرح وحدوث عدم
التغطية ،وخالل المدة التى تحددها نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حاالت عدم اكتمال
عملية اإلصدار.

مادة  14مكررا :12
يجب أن يتم ليد الصكون وإيداعها لدى شركة اإليداع والميد المركزى وفما ألحكام لانون اإليداع والميد
المركزى.
وتحفظ الصكون من خالل أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة ،ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء
الميمة االستردادية عند حلول أجل الصن وفما لألحكام الواردة بنشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات.

مادة  14مكررا :13
يجب ليد الصكون التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات األوراق المالية فى مصر ،كما يجوز
إداراجها وتداولها فى األسواق المالية فى الخارج بعد موافمة الهيئة ،كما يجوز ليد الصكون التى تطرح طرحا
خاصا فى إحدى بورصات األوراق المالية بمصر ،ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ولواعد وإجراءات ليدها
وتداولها.

ويكون تداول الصكون خارج بورصات األوراق المالية وفما للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة،
ولواعد ليدها.

مادة  14مكرر :14
يجوز لمالكى الصكون ذات اإلصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة ألعضائها ويكون
للجماعة ممثل لانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفما للشروط واألوضاع التى تحددها الالئحة
التنفيذية ،ويشترط أن ال تكون له أية عاللة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وأال تكون له مصلحة
متعارضة مع مصلحة الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكين بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها ولراراتها.
وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة لالنعماد وكيفية االنعماد ومكانه والتصويت وعاللة الجماعة
بالجهة المصدرة.

مادة  14مكرر :15
تحدد الالئحة التنفيذية متطلبات اإلفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكين والجهة المستفيدة وغيرها
من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكون سواء عند اإلصدار أو حتى نهاية أجل الصن ،ويجب أن
يتضمن اإلفصاح على تمارير مرالب الحسابات والموائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف االئتمانى
الخاص بالصكون واألحداث الجوهرية والتعديالت على التعالدات والتعهدات الواردة بنشرة االكتتاب أو مذكرة
المعلومات إلصدار الصكون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة لواعد ومعايير ومواعيد اإلفصاح.

مادة  14مكرر :16
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكون والشركات
المستفيدة ومرالبى حساباتهم ،وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات
الدولية ذات االختصاص.

مادة  14مكرر :17
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج ليمة الصكون فى نهاية أجلها لمالكيها ،وتتعهد بشراء موجوداتها المائمة
فى نهاية مدة الصكون.

ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات لبل نهاية مدة الصكون ،وتحدد هذه الميمة وفما ً للضوابط التى تتضمنها
نشرة االكتتاب.

مادة  14مكرر :18
تعفى من ضريبة الميمة المضافة ،ومن جميع الضرائب والرسوم أيا ً كان نوعها كافة التصرفات التى تتم فيما
بين الجهة المصدرة أو المستفيدة وبين شركة التصكين بشأن ما يأتى-:
أ -التصرفات العمارية وتسجيل العمارات الالزمة لنمل ملكية األصول العمارية التى تتم بين الجهة المصدرة
وشركة التصكين سواء عند إصدار الصكون أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة اإلصدار.
ب -تسجيل الموجودات واألصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكين سواء عند إصدار
الصكون أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة اإلصدار.

وتسرى على توزيعات العائد أو األرباح الممررة لحملة الصكون وعلى ناتج التعامل على الصكون المعاملة
الضريبية الممررة لسندات الشركات.

