قزار رئيس نجلس الوسراء
رقو (

 ) 2479لسًة 2018

بتعديل بعض أحكام اللائحة التًفيذية لقايوى سوق رأس الهال
 )135لسًة 1993
الصادرة بقزار وسيز الاقتصاد والتجارة الخارجية رقو (
رئيس نجلس الوسراء
بعد اإلطالع عمى قانكف شركات المساىمة كشركات التكصية باألسيـ كالشركات ذات المسئكلية المحدكدة كشركات الشخص
الكاحد الصادر بالقانكف رقـ (  )159لسنة  1981كالئحتو التنفيذية؛
كعمى قانكف سكؽ رأس الماؿ الصادر بالقانكف رقـ (  )95لسنة  1992كالئحتو التنفيذية؛
كعمى قانكف اإليداع كالقيد المركزي لألكراؽ المالية الصادر بالقانكف رقـ (  )93لسنة  2000كالئحتو التنفيذية؛
كعمى القانكف رقـ ( )10لسنة  2009بتنظيـ الرقابة عمى األسكاؽ كاألدكات المالية غير المصرفية؛
كعمى قرار رئيس الجميكرية رقـ (  )279لسنة  2018بتفكيض رئيس مجمس الكزراء في بعض االختصاصات كبأف يككف
ىك الكزير المختص بتطبيق أحكاـ القانكف رقـ ( )10لسنة 2009؛
كبعد مكافقة مجمس إدارة الييئة العامة لمرقابة المالية؛
كبناء عمى ما ارتآه مجمس الدكلة.
ً
قزر
مادة (:)13
تصدر الصككؾ كفقاً لمصيي كالشركو الكاردة بأحكاـ القانكف.
كتصدر الصككؾ مف خالؿ شركة تصكيؾ تتمقى حصيمة االكتتاب في الصككؾ ،كتعمل ككيالُ عف حممة الصككؾ في متابعة
استثمارىا كاستخداميا في األغراض التي صدرت مف أجميا ،كمتابعة تكزيع عكائد كقيمة استردادىا ،كتككف طرفاً في جميع
العقكد مع الجية المستفيدة مف التمكيل كغيرىا مف المشاركيف في اإلصدار نيابة عف مالكي الصككؾ.
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كيضع مجمس إدارة الييئة الشركو كالضكابط الخاصة بقياـ الجية المستفيدة بإصدار الصككؾ بذاتيا لتمكيل مشركعاتيا.
مادة (:)14
تمتزـ شركة التصكيؾ بالشركو اآلتية:
 .1أف يتضمف نظاميا األساسي إجازة إصدار الصككؾ.
 .2أف يككف رأسماؿىا المصدر مدفكعاً بالكامل.
 .3أف تحصل عمى تصنيف ائتماني إلصدار الصككؾ مف إحدى جيات التصنيف التي تقبل الييئة التصنيف إلصدارات
األكراؽ المالية الصادرة عنيا كالمعتمدة لدى الييئة ،كأال تقل درجة التصنيف عف المستكى الداؿ عف الكفاء بااللتزامات
الكاردة بنشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات ،كذلؾ في الحاالت التي تتطمب طبيعة ذلؾ.
 .4أف تقكـ بقيد الصككؾ إكايداعيا لدي شركو اإليداع كالقيد المركزي كفقاً ألحكاـ قانكف اإليداع كالقيد المركزي

لألكراؽ

المالية.
 .5أية شركو أخرى قد تراىا الييئة.
مادة (:)15
أحكاـ خاصة بإصدار الصككؾ:
بناء عمى اقتراح
يجكز بمكافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيؾ إصدار صككؾ قابمة لمتحك يؿ إلى أسيـ ،كذلؾ ً
كضح بو الغرض مف اإلصدار كقيمة العائد عمى الصؾ كأساس احتسابو كنكع الطرح،
مجمس إدارة الشركة ،عمى أف ُي ِّ
كقابميتيا لمتحكيؿ ألسيـ ،كأسس التحكيل ،كالتي تشمل:
معامل التحكيل كطريقة احتسابو كتكقيت التحكيل كمكاعيد تقديـ طمب التحكيل كحدكد حق األسيـ الناتجة عف التحكيل في
كيرَفق بو تقرير مف مراقب حسابات الشركة بشركو اإلصدار.
تكزيعات األرباح عف السنة المالية التي تـ فييا التحكيلُ ،
كتصدر صككؾ اإلصدار الكاحد بقيمة متساكية كقابمة لمتداكؿ كغير قابمة لمتجزئة كأف تعطي حقكؽ متساكية لمالكييا.
كيجكز ؿشركة التصكيؾ أف تصدر صككؾ يطمق عمييا متكافقة مع الشريعة اإلسالمية أك شرعية ،عمى أف تتكافر الشركو
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اآلتية:
(أ) أف يككف المشركع محل التصكيؾ مجا اًز مف لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد تكافقو مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
(ب) أف تككف جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصككؾ كنشرات الطرح المرتبطة بو مجازة مف لجنة الرقابة الشرعية بما
يفيد تكافقيا مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
(ج) أف يككف طمب قيد كتداكؿ إصدار الصككؾ بإحدى البكرصات مجا اًز مف لجنة الرقابة الشرعية.
مادة (:)16
أحكاـ خاصة بطرح الصككؾ:
بناء عمى نشرة اكتتاب عاـ معتمدة مف الييئة أك مذكرة معمكمات تـ المكافقة عمييا مف
تقكـ شركة التصكيؾ بطرح الصككؾ ً
الييئة بحسب األحكاؿ ،كذلؾ كفقاً لمنمكذج المخصص لذلؾ.
المقدمة لمييئة ،ككذلؾ عف المعمكمات الكاردة في
كتككف شركة التصكيؾ مسؤكلة عف صحة المستندات كالبيانات كاإلق اررات
ّ
نشرة االكتتاب العاـ أك مذكرة المعمكمات كدقتيا كشمكليا ،كأي ة معمكمات أك بيانات أخرى يتـ اإلفصاح عنيا ،كتككف ذات
عالقة بعممية اإلصدار .كال تتحمل الييئة أية مسئكلية عف البيانات كالمعمكمات كالتقارير كالمستندات المقدمة ،كأف اعتماد
الييئة لنشرة االكتتاب ليس إقراراً منيا بصحػة كدقة محتكيات تمؾ البيانات كالمعمكمات كالتقارير كالمستندات ،أك إقرار منيا
بقانكنية التصرفات التي يجرييا أي شخص ِبناء عمييا.
كتككف الصككؾ مطركحة في اكتتاب عاـ إذا تـ عرضيا عمى أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف غير محدديف سمفاً.
كتككف الصككؾ مطركحة طرحاً خاصاً في حالة عرضيا عمى أشخاص مف ذكي المالءة المالية أك مؤسسات مالية.
كيقصد باألشخاص مف ذكي المالءة المالية:
 األشخاص االعتبارية العامة. صناديق التأميف كالمعاشات العامة كالخاصة. شركات األمكاؿ التي ال يقل رأسماليا المدفكع عف مميكف جنيو مصري. -األشخاص الطبيعييف ذكي الخبرة التي ال تقل عف ثالث سنكات في أعماؿ االئتماف إكادارة األمكاؿ كاالستثمار.
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 األشخاص الطبيعييف المالكيف ألكراؽ أك أدكات مالية تزيد قيمتيا عمى خمسمائة ألف جنيو صادرة عف شركتيفعمى األقل.
كيقصد بالمؤسسات المالية:
 البنكؾ المصرية كفركع البنكؾ األجنبية الخاضعة إلشراؼ البنؾ المركزي المصري. شركات التأميف أك إعادة التأميف. شركات رأس الماؿ المخاطر. شركات االستثمار المباشر. شركات التمكيل العقاري. شركات التأجير التمكيمي. شركات التخصيـ. صناديق االستثمار. المؤسسات المالية العربية كاإلقميمية كاألجنبية.كيجكز أف يككف لمصككؾ ضامف لتغطية االكتتاب مف الجيات المرخص ليا بذلؾ مف الييئة ،فإذا كاف الضامف بنكاً كجب
عميو الحصكؿ عمى مكافقة البنؾ المركزي المصري ،كما يجكز أف يككف لمصككؾ متعيد إعادة شراء أك متعيد استرداد مف
البنكؾ أك الشركات العاممة في مجاؿ األكراؽ المالية كيمتزـ بشرائيا أك استرداداىا كفقاً لما تحدده نشرة االكتتاب أك مذكرة
المعمكمات بحسب األحكاؿ.
كيجكز لمجية المستفيدة استرداد الصككؾ قبل انتياء مدتيا ،عف طريق تعيد شركة التصكيؾ ببيع مكجكداتيا لمجية بالثمف
الكارد بالتعيد ،إذا نصت نشرة االكتتاب عمى ذلؾ.
مادة (:)70
يجكز لحممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى ذات االصدار الكاحد تككيف جماعة تيدؼ إلى حماية المصالح
المشتركة ألعضائيا كمتابعة اإلصدار حتى انتيائو.
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كيجب أف تتضمف نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات -بحسب االحكاؿ – نصاً يفيد تحديد رغبة المكتتبيف في السندات
كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى في االشتراؾ في عضكية جماعة حممة السندات مف عدمو ،عمى

أف يرفق بسند

االكتتاب إقرار مف المكتتبيف بالرغبة في عضكية جماعة حممة السندات مف عدمو ،كتتككف الجماعة إذا ُقبل االشتراؾ في
عضكيتيا حممة أكثر مف ( )%25مف قيمة اإلصدار كفقاً لممذكرة المرفقة بسند االكتتاب.
كفي حالة إصدار سندات أك صككؾ التمكيل أك أكراؽ مالية أخرى عمى دفعات في إطار برنامج إجمالي لإلصدار يككف لحممة
كل دفعة مف السندات أك صككؾ التمكيل أك األكراؽ المالية األخرى االشتراؾ في الجماعة كالمشاركة في كافة أعماليا أك
ق ارراتيا بنسبة ما يممككنو مف سندات أك صككؾ تمكيل أك أكراؽ مالية أخرى إلى إجمالي رصيد السندات أك الصككؾ أك
األكراؽ المالية األخرى القائـ في تاريخ اإلشتراؾ في الجماعة.
كتبيف نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات بحسب األحكاؿ كيفية تككيف الجماعة في ىذه الحالة كطريقة اشتراؾ حممة كل دفعة
في الجماعة.
مادة (:)71
يككف لجماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى ممثل قانكني مف بيف أعضائيا يتـ اختياره في
اجتماع لمجماعة بقرار مف أغمبية حممة السندات

أك صككؾ التمكيل أك األكراؽ المالية األخرى الحاضرة في االجتماع

كيتـ اخطار الييئة ك الجيات المرتبطة باإلصدار باسـ ممثل الجماعة فكر اختياره ،كيتـ اإلخطار كفقاً لكسائل النشر المحددة
بالضكابط الصادرة مف مجمس ادارة الييئة.
كتحدد الجماعة فترة تمثيمو ليا كمف ينكب عنو عند غيابو ،كالمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرىا لو،

فإذا لـ يتـ

اختياره خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ أكؿ اجتماع دعي إليو الختياره ،عمى الجية المصدرة لمسندات إبالغ الييئة بطمب تعييف
ممثل لمجماعة ،كعمى رئيس الييئة أف يصدر قرار بتعييف ممثل لمجماعة خالؿ شير مف تاريخ كصكؿ الطمب لمييئة.
كيتـ عزؿ الممثل القانكني لمجماعة بأغمبية حممة السندات أك صككؾ التمكيل أك األكراؽ المالية األخرى الحاضرة في
بناء عمى طمب مف حممة ( )%5مف قيمة
االجتماع كذلؾ لفقده أحد الشركو المبينة في ىذه الالئحة أك لغيرىا مف األسباب ً
اإلصدار أك مف الييئة كيجب أف يككف قرار العزؿ مسبباً ،مع اختيار ممثل قانكني آخر في ذات االجتماع بنفس الشركو
كاالجراءات الخاصة بالتعييف.
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مادة (:)72
يجب أف يككف ممثل الجماعة أك نائبو شخصاً طبيعياً سكاء بصفتو الشخصية أك بصفتو ممثالً عف شخص اعتباري كيجب
أال يككف لمممثل القانكني أك نائبو عالقة مباشرة أك غير مباشرة بالجية مصدرة األكراؽ المالية أك األطراؼ المرتبطة بعممية
التكريق أك مصمحة تتعارض مع مصمحة حاممي تمؾ األكراؽ أك أف يككف عضكاً بمجمس إدارة أك مف الشركاء المديريف أك
أعضاء مجمس المراقبة أك مف العامميف لدى شركة تممؾ أكثر مف ( )%10مف رأس ماؿ الجية مصدرة األكراؽ المالية أك
ضامنة لكل أك بعض ديكف ىذه الجية.
مادة (  73فقرة أكلى) :
يجب عمى رئيس مجمس إدارة الجية أك العضك المنتدب لإلدارة ،كالممثل القانكني لمجماعة أف يخطر الييئة بتشكيل
الجماعة كاسـ ممثميا القانكني

خالؿ خمسة عشر يكماً مف تاريخ تشكيميا ،ك ذلؾ كفقاً لكسائل النشر المحددة بالضكابط

الصادرة مف مجمس ادارة الييئة.
مادة (:)74
يتكلى الممثل القانكني لمجماعة مباشرة االختصاصات اآلتية:
أ  -رئاسة اجتماعات الجماعة ،كفي حالة غيابو كمف ينكب عنو تختار الجماعة مف يحل محمو في رئاسة االجتماع.
ب -القياـ بأعماؿ اإلدارة الالزمة لتسيير أمكر الجماعة كحماية مصالحيا كذلؾ طبقاً لمنظاـ الذي تضعو لو الجماعة.
ج -تمثيل الجماعة في مكاجية الجية المصدرة أك الغير كأماـ القضاء.
د  -رفع الدعاكى التي تكافق الجماعة عمى إقامتيا باسميا كذلؾ بغرض المحافظة عمى المصالح المشتركة ألعضائيا
كبصفة خاصة الدعاكى المتعمقة بإبطاؿ الق اررات كاألعماؿ الضارة بالجـ اعة مف الجية المصدرة إف كاف لذلؾ
مقتضى.
ىػ-الدعكة لعقد الجماعة في الحاالت التي تستدعى ذلؾ حماية لمصالحيـ أك في حالة اتخاذ قرار بالجية المصدرة يضر
بمصالح حممة السندات أك صككؾ التمكيل أك في حالة حدكث حالة
صككؾ التمكيل أك األكراؽ المالية األخرى في مكاعيدىا.
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إخالؿ كعدـ سداد مستحقات حممة السندات أك

ك -أي اختصاصات أخري منصكص عمييا في نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات.
مادة (:)75
يجب عمى الجية المصدرة إخطار ممثل الجماعة بمكعد جمسات الجمعية العامة أك الجية المختصة بذلؾ في غير الشركات
بحسب األحكاؿ ،كمكافاتو بجميع األكراؽ المرفقة باإلخطار عمى الكجو الذي يتـ بو إخطار المساىميف.
كيككف الممثل القانكني لمجماعة حق حضكر اجتماعات الجمعية العامة لمجية المصدرة أك الجية المختصة بذلؾ في غير
الشركات بحسب األحكاؿ  ،إكابداء مالحظاتو دكف أف يككف لو صكت معدكد في المداكالت ،كيككف لو عرض ق اررات كتكصيات
الجماعة عمى مجمس إدارة الجية المصدرة أك الجمعية العامة لمجية المصدرة ،كيجب إثبات محتكاىا في محضر الجمسة.
كال يجكز لمـ ـ ثل القانكني لمجماعة التدخل في إدارة الجية المصدرة.
مادة (:)76
تدعى لالجتماع -في أي كقت -جماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى في األحكاؿ اآلتية:
أ  -إذا طمب الممثل القانكني لمجماعة.
ب -إذا طمب مجمس إدارة الجية المصدرة أك الشريؾ أك الشركاء المديركف بحسب األحكاؿ.
ج -إذا طمب حممة ماال يقل عف ( )%5مف قيمة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى بكتاب مسجل
مصحكب بعمـ الكصكؿ مف الجية المصدرة أك الممثل القانكني لمجماعة ،فإذا لـ يتـ االجتماع خالؿ ثالثيف يكماً
جاز لمطالبيف أك بعضيـ أف يطمبكا مف القضاء األمر بتعييف ممثل مؤقت لمجماعة يتكلى الدعكة لعقد االجتماع
كرئاستو.
د  -إذا طمبت الييئة.
ىػ-إذا طمب مصفي الجية المصدرة خالؿ فترة التصفية.
ك -في أي حالة أخرى يتـ النص عمييا في نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات.
عمى أف يتضمف الطمب في جميع األحكاؿ المكضكعات المطمكب عرضيا عمى الجماعة.
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كما تختص الجماعة بالنظر في المكضكعات اآلتية:
أ  -التعديالت عمى بنكد نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات الخاصة بالسندات أك الصككؾ أك األكراؽ المالية األخرى.
ب -تعديل العقكد المرتبطة بعممية التكريق خالؿ عمر السندات كحاالت إنياء تمؾ العقكد.
ج -إج ارء أي زيادة في األتعاب كالعمكالت كالمصاريف التي يتـ خصميا مف محفظة الحقكؽ المالية المحالة خالؿ عمر
سندات التكريق الصادرة في مقابميا.
د  -حدكث أي حالة مف حاالت اإلخالؿ الكاردة بنشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات أك عدـ سداد مستحقات حممة
السندات أك األكراؽ المالية األخرى في تكاريخ استحقاقيا المحددة.
ق -المسائل التي تطمب الييئة عرضيا عمى الجماعة.
ك -مكضكعات أخرى منصكص عمييا بنشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات.
كتصدر ق اررات الجماعة بصفة عامة باألغمبية الحاضرة فيما عدا الق اررات المتعمقة بالبنكد

أرقاـ ( أ ،د ،ق) فتصدر بأغمبية

ثمثي السندات أك الصككؾ الحاضرة.
مادة (:)77
يجب عمى كل مف كجو الدعكى الجتماع الجماعة أف يخطر الييئة كالجية مصدرة األكراؽ بالبيانات كاإلخطارات المكجية
لمدعكة لعقد اجتماع لمجماعة كذلؾ في ذات تاريخ اإلخطار أك اإلعالف.
مادة (:)79
تتضمف الدعكة إلى اجتماع جماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى البيانات المتطمبة لدعكة الجمعية
العادية لمشركة كالكاردة بالالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ (  )159لسنة  1981أك الجية المختصة بذلؾ في غير الشركات
بحسب األحكاؿ ،عمى أف يضاؼ إلى البيانات المبينة في الدعكة لالجتماع بياف اإلصدار أك اإلصدارات التي يدعى حممة
أكراقيا إلى االجتماع ،كاسـ كعنكاف الشخص الذي يدعك إلى االجتماع كصفتو ،أك قرار المحكمة بتعييف ممثل مؤقت لمدعكة
إلى االجتماع في حالة كجكده.
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كتتـ الدعكة إلى االجتماع كفقاً لمطريقة المحددة بنشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات الخاصة باإلصدار عمى

أف يتـ اخطار

الييئة مسبقاً بيا كنشرىا كفقاً لمضكابط المحددة بالنشر الكاردة بقرار مجمس ادارة الييئة .
مادة (:)81
يككف مف حق كل حامل سند أك صؾ تمكيل أك كرقة مالية أخرى حضكر اجتماعات جماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل
كاألكراؽ المالية األخرى سكاء بنفسو أك بنائب عنو.
كيككف لحممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى التي تقرر استيالكيا دكف أف يتـ أداء قيمتيا بالكامل سكاء
إلفالس الجية المصدرة أك لخالؼ حكؿ شركو رد قيمة السند أك صؾ التمكيل أك أية كرقة مالية أخرى ،الحق في حضكر
االجتماعات.
كال يجكز أف يمثل حممة السندات أك صككؾ التمكيل أك األكراؽ المالية األخرى في حضكر اجتماعات الجماعة أعضاء
مجمس إدارة الجية مصدرة السندات أك صككؾ التمكيل أك األكراؽ المالية األخرى أك أية شركة أخرى ضامنة لديكنيـ أك
أعضاء مجمس مراقبتيا أك مراقبي حساباتيا أك أحد العامميف بيا أك أصكؿ أك فركع أك أزكاج األشخاص المشار إلييـ.
مادة (:)82
تجتمع جماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى في مقر الجية المصدرة أك أي مكاف آخر تحدده
الجماعة لالجتماع في المدينة التي بيا مقر الجية المصدرة ،كتتحمل الجية المصدرة نفقات االجتماع كالدعكة إليو كما
يتقرر مف مكافأة لمـ ـ ثل القانكني لمجماعة.
مادة (:)83
يككف لجماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى أف تتخذ في اجتماعاتيا التي تتـ طبقاً ألحكاـ ىذه
الالئحة اإلجراءات اآلتية:
(أ) أي اجراء يككف مف شأنو حماية المصالح المشتركة لحممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى
كتنفيذ الشركو التي تـ عمى أساسيا االكتتاب.
(ب) تقرير النفقات التي قد تترتب عمى أي مف اإلجراءات التي تتخذىا.
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(ج) إبداء أية تكصيات في شأف مف شئكف الجية المصدرة لتعرض عمى الجمعية العامة لممساىميف أك مجمس إدارة
الشركة المصدرة أك الجية المختصة بذلؾ في غير الشركات بحسب األحكاؿ.
كال يجكز لجماعة حممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى أف تتخذ أية إجراءات يترتب عمييا زيادة أعباء
أعضائيا أك عدـ المساكاة في المعاممة بينيـ.

(الهادة الزابعة)
ُيضاؼ إلى الالئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ المشار إلييا مكاد جديدة بأرقاـ 16 ( :مكرر) 16 ( ،مكرر 16 ( ،)1
مكرر  16 ( ،)2مكرر  16 ( ،)3مكرر  16 ( ،)4مكرر  16 ( ،)5مكرر  16 ( ،)6مكرر  16 ( ،)7مكرر  16 ( ،)8مكرر
 35 ( ،)9مكرر  35( ،)2مكرر  43( ،)3مكرر) 83 ( ،مكرر) 83 ( ،مكرر  83 ( ،)1مكرر  83 ( ،)2مكرر 83 ( ،)3
مكرر  83( ،)4مكرر  119 ( ،)5مكرر  119( ،)2مكرر  119 ( ،)3مكرر  139( ،)4مكرر) 139 ( ،مكرر ( ،)1كفقرة
أخيرة لممادة  253( ،)174مكرر) ،كذلؾ عمى النحك التالي:
مادة ( 16مكرر):
إجراءات إصدار كطرح الصككؾ:
يقكـ مجمس إدارة شركة التصكيؾ بتقديػـ طمػب إلى الييئة لمحصكؿ عمى مكافقتيا عمى إصدار الصككؾ.
كيقدـ الطمب م َّ
كق ًعا ـ ف ؽبل شخص مخكؿ بالتكقيع نياب ًة عف مجمس إدارة شركة التصكيؾ ،مرفقاً بو ما يمي:
ُ
ُ
- 1صكرة مف محضر اجتماع مجمس إدارة شركة التصكيؾ باقتراح إصدار الصككؾ.
- 2قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيؾ بالمكافقة عمى إصدار الصككؾ  ،عمى أف تشمل المكافقة الدراسة
التي أعدتيا الشركة بشأف عممية اإلصدار  ،متضمنة الغرض مف اإلصدار كجدكاه ،كأثر ىذا اإلصدار عمى حقكؽ
حممة األسيـ إذا كانت الصككؾ قابمة لمتحك يؿ إلى أسيـ ،كنكع الطرح كنكع العائد كسعره ككيفية احتسابو ،كمدة
اإلصدار ،كالبكرصة التي تدرج الصككؾ بيا ،ككيفية سداد قيمة استرداد الصككؾ ،كممخص التدفق النقدي السنكي
المتكقع.
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كيجب مكافقة الجية المختصة بالييئات كاألشخاص االعتبارية العامة حاؿ إصدارىا صكككاً تككف ىي الجية
المستفيدة منيا.
- 3آخر قكائـ مالية سنكية ؿشركة التصكيؾ ،كاالفتراضات األساسية التي ُبنيت عمييا تمؾ القكائـ ،مرفقاً بيا تقرير
مراقب الحسابات.
- 4آخر قكائـ مالية سنكية لمجية الضامنة حاؿ ككف اإلصدار مضمكناً مف قبل أي جية غير حككمية.
مرفق بيا تقرير كل مف مراقبي
معتمدة مف رئيس مجمس اإلدارة كالعضك المنتدب لمشركة،
- 5نسخة مف نشرة اال كتتاب
اً
َ
حسابات الشركة كالمستشار القانكني ليا برأييـ في اؿنشرة ،عمى أف تككف مستكفاة لكافة تكقيعات أ طراؼ عممية
الطرح.
صدؽ عميو مف مراقب حسابات شركة التصكيؾ بمكقف سداد إصدارات الصككؾ السابقة حاؿ كجكدىا.
- 6بياف ُم َ
- 7مكافقة البنؾ المركزي المصري عمى اإلصدار (بالنسبة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية الدكلية كاإلقميمية).
- 8شيادة بالتصنيف االئتماني إلصدار الصككؾ مف إحدى جيات التصنيف التي تقبل الييئة التصنيف إلصدارات
األكراؽ المالية الصادرة عنيا كالمعتمدة لدى الييئة عمى أف يتـ مكافاة الييئة بالشيادة المزمع إصدارىا فكر
مكافاتيا بالمشركع النيائي لنشرة االكتتاب كمذكرة المعمكمات .كيجب أال تقل درجة التصنيف عف المستكى الداؿ
على القدرة عمى الكفاء بااللتزامات التي ترتبيا الصككؾ كفقاً لمقكاعد التي يحددىا مجمس إدارة الييئة.
- 9دراسة الجدكى لممشركع الذي يمكؿ بحصيمة االكتتاب كالقيمة العادلة لمكجكدات الصككؾ عمى اف تككف ىذه
الدراسة معتمده مف مستشار مالي مستقل معتمد لدي الييئة.
 - 10عقكد االصدار كبياف كشركو كأحكاـ كل منيا كاآلثار المترتبو عمييا في حاؿ الصككؾ المتكافقو مع الشريعو
االسالميو ،كفتكي لجنة الرقابة الشرعية التي تفيد إف كل ماكرد بنشره االكتتاب كعقكد االصدار يتفق كأحكاـ الشريعو
اإلسالمية.
- 11بياف بالعقكد المبرمة بيف شركة التصكيؾ كالجيو المستفيدة.
 - 12بياف بالضمانات كالتأمينات المقدمة مف الشركة ألصحاب الصككؾ.
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- 13بنكد مصاريف االكتتاب ككيفية احتسابيا مصدقاً عميو مف رئيس مجمس إدارة الجية المستفيدة كمرفقاً بيا تقرير
مراقب الحسابات.
 - 14بياف بالتأميف عمى أصكؿ الجية المستفيدة ،عمى أف يتضمف قيمة التأميف كنكعو كاسـ الشركة المؤمف لدييا
كتاريخ انتياء أك تجديد التأميف ،كالمستفيد مف التأميف إف كجد.
- 15بياف بالرىكف كاالمتيازات الحالية المترتبة عمى أصكؿ الجية المستفيدة ،عمى أف يتضمف بياف األصل المرىكف
كقيمتو كنكعو كالتمكيل الممنكح لمجية المستفيدة في مقابمو ،كنكع الرىكف كاالمتيازات المترتبة عمى األصكؿ (إف
كجد).
- 16إقرار مف شركة التصكيؾ كالجية المستفيدة فى بداية اإلصدار أف جميع المعمكمات الكاردة بنشرة االكتتاب صحيحة
كعمى مسئكليتيا ككذا المستندات كالبيانات المرفقة بنشرة االكتتاب.
 - 17إقرار مف الشركة المستفيدة عند تقديـ المستندات لمييئة بااللتزاـ بشراء مكجكدات الصككؾ فى نياية

أجل الصؾ

أك قبل ذلؾ.
َّ
المقدمة مف الجية المستفيدة إلى مالكي الصككؾ (إف كجد) كنسخة مف اتفاقية ضماف
 - 18إق اررات بالضمانات
الصككؾ (إف كجدت).
 - 19إقرار مف منظـ االصدار كالجيو المصدره بأنو حصل عمى كافة البيانات كالمعمكمات الالزمة في شأف اإلصدار،
َّ
المقدمة إلى الييئة دقيقة كصحيحة ككاممة ،كالحفاظ
كأنو بذؿ عنايو الرجل الحريص لمتأكد مف أف المعمكمات كالبيانات
عمي حقكؽ مالكي الصككؾ المرتقبيف.
 - 20إقرار بااللتزاـ بأحكاـ الشريعو االسالميو طبقاً لما تقرره

لجنة الرقابة الشرعية لإلصدار في حالو اصدار صككؾ

يطمق عمييا متكافقو مع الشريعو االسالميو.
- 21أية مستندات أخرى تطمبيا الييئة.
كيجب عمى الييئة إبداء الرأي في الطمب المقدـ خالؿ خمسة عشر يكـ عمل عمى األكثر مف تاريخ استالـ األكراؽ مف شركة
التصكيؾ ،كيككف إبداء الرأي إما بالمكافقة لمدعكة لالكتتاب كاإلذف بنشر الدعكة أك بالرفض المسبب مع البياف الكاضح
لإلجراءات كالمستندات المطمكب استيفائيا لمحصكؿ عمى المكافقة.
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كفي حاؿ رفض الييئة لمطمب ،يجب أف يككف الرفض مرفقاً بخطاب رسمي ُيكضح األسباب كاإلجراءات المكممة لمحصكؿ
عمى المكافقة.

مادة ( 16مكرر :)1
البيانات التي يجب أف تتضمنيا نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات إلصدار الصككؾ:
يجب أف تتضمف نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات البيانات التالية :
- 1بيانات شركة التصكيؾ:


البيانات الرئيسيو لمشرؾة كتشمل اسـ الشركة كرأس ماليا كغرضيا إكاصدارات الصككؾ السابقة.



نياي أجمو.
ة
حقكؽ الشركة كالتزاماتيا منذ إصدار الصؾ كحتي



التزامات الشركة مع أطراؼ عممية التصكيؾ.

 - 2بيانات الجية المستفيدة:


اسـ الجية المستفيدة كغرضيا كرأس ماليا إكاصدارات الصككؾ أك السندات السابقة.



بياف بالمساىميف الرئيسييف فييا كعنكاف مركزىا الرئيسي كتاريخ تأسيسيا كاسـ كعنكاف مراقبي حساباتيا.



البيانات الخاصة بأعضاء مجمس إدارة الشركة كمديرييا.



القكائـ المالية لمجية المستفيدة عف ثالثة سنكات سابقة مرفقاً بيا تقارير مراقبي الحسابات.



تكقعات األداء المالي لمجية المستفيدة خالؿ مدة اإلصدار كيجب أف تتضمف نشرة االكتتاب تقديرات األداء المالي
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عف الفترة المستقبمية التي تمثل فترة اإلصدار.


بياف عف الدعاكى القضائية المقامة ضد الجية المستفيدة حاؿ كجكدىا.

- 3بيانات عف لجنة الرقابة الشرعية (حاؿ ككف الصككؾ متكافقة مع الشريعة اإلسالمية):
معمكمات تعريفية عف لجنة الرقابة الشرعية التي أجازت الصككؾ كتشمل التفاصيل الخاصة بعدد أعضاء المجنة كأسماءىـ
كخبراتيـ بما يتفق مع الضكابط الصادرة بقرار مجمس ادارة الييئة.
- 4بيانات متعمقة بالصككؾ:
شركو كأحكاـ اإلصدار بما في ذلؾ القيمة اإلجمالية لإلصدار كقيمة الصككؾ األسمية كعددىا كممخصاً
تمنحيا الصككؾ لمالكييا كسعر اإلصدار كبياناً بقيمة الربح المتكقع

بالحقكؽ التي

كتفاصيل خاصة بإجراءات االستيالؾ أك االسترداد

المبكر كبياف بإجراءات تداكؿ كتسكية الصككؾ كاستردادىا ،كتتضمف المعمكمات عمى كجو األخص ما يمي:


تاريخ االستحقاؽ النيائي ،إكاجراءاتو.



الضمانات المقدمة حاؿ كجكدىا ،عمى أف يبيف

نكع الضماف كنسبة التغطية إلجمالي قيمة الصككؾ ،كالجية

الضامنة.


أكجو استخداـ حصيمة االكتتاب في الصككؾ.



معدؿ التحكيل إذا كانت الصككؾ قابمة لمتحكيل ألسيـ.



إذا كانت الصككؾ قابمة لمتحكيل إلى أسيـ كجب أف تحتكي نشرة االكتتاب عمى اإلجراءات الخاصة بعممية كشركو
التحكيل ،إكايضاح جميع القكاعد كاإلجراءات التي يجب اتباعيا لمتحكيل ألسيـ ،كالحقكؽ كااللتزامات المترتبة عمى
مالكييا نتيجة تطبيق ىذا اإلجراء ،إكاذا كاف سعر التحكيل ثابتا أك متغي ار خالؿ مدة أجل اإلصدار ،إكاذا كاف متغي ار
كجب تقديـ جدكؿ َّ
كيعمف عنو في النشرة.
محدد بذلؾ ُ



الضكابط الحاكمة لتداكؿ كاسترداد الصككؾ محل اإلصدار ،بحسب طبيعة كنكعية كل صؾ ،كفًقا ألحكاـ عقد
اإلصدار.



األسباب التي تستكجب االستحقاؽ المبكر كمعالجة التعثر في حالة كقكعو ،ككيفية تسكية حقكؽ مالكي الصككؾ.
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اإلفصاح عف عكامل المخاطر التي تخص االستثمار في الصككؾ ،ككذلؾ المخاطر المتعمقة بالجية المستفيدة
كبمجاؿ نشاطيا كبالمشركع أك النشاو الذي يراد تمكيمو بالصككؾ ،كذلؾ في قسـ يحمل عنكاف (عكامل المخاطر)
بترتيب أكلكية المخاطر مف األكثر إلى األقل خط ارً ،كأيضا بياف طرؽ التحكو مف ىذه المخاطر.



إذا كاف اإلصدار مضمكناً مف قبل شركة يجب أف تتضمف النشرة معمكمات متكاممة عف الشركة الضامنة .فإذا كانت
الجية الضامنة لإلصدار  ،جية حككمية ،يجب ذكر اسـ الجية الحككمية الضامنة أك القرار الذي تـ بمكجبو منح
الضماف.



إذا كانت الصككؾ مضمكفة بمكجكدات كجب أف تحتكي نشرة االكتتاب عمى شرح بالتزامات الجية المصدرة تجاه
مالكي الصككؾ كالتفاصيل باإلجراءات الخاصة بالبيع كالتنازؿ عف المكجػكدات أك عف أي حقكؽ لمجية المصدرة
في المكجكدات كطبيعة المكجكدات كممخص لشركو كأحكاـ أي عقكد أك اتفاقيات أك ضمانات أك كفاالت بنكية
مرتبطة بالمكجكدات كتاريخ أك تكاريخ استحقاؽ المكجكدات كعممة كقيمة المكجكدات الدفترية كالفعمية إكاذا كانت
المكجكدات مضمكنة بمكجكدات أخرى تحدد تفاصيل تمؾ المكجكدات األخرى.

كفي حالة إصدار صككؾ يطمق عمييا متكافقة مع الشريعة اإلسالمية ،فيجب أف تتضمف نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات
تفاصيل القػ اررات أك التصاريػح أك المكافقات التي بمكجبيا إصدار الصككؾ كتفاصيل أي ديكف أك
الدفع قبل صككؾ محل اإلصدار المعني ،كعمى األخص ـ ا يمي:


عقكد اإلصدار كبياف شركو كأحكاـ كل منيا كاآلثار المترتبة عميو ا.



بياف بالعقكد المكقعة بيف الجية المستفيدة كالمشاركيف في اإلصدار .



أيو إق اررات أك التزامات بيف أطراؼ عممية التصكيؾ.

- 5كصف لممشركع محل (التمكيل بحصيمة إصدار الصككؾ):
دراسة جدكى المشركع أك النشاو الذي يمكؿ بحصيمة الصككؾ كالتي تتضمف:


كافيا لممشركع أك النشاو.
كصًفا ً



تحديد تكاليف إنشائو أك تطكيره.
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صككؾ تككف ليا أكلكية



إدارة المشركع كمككناتو كمراحل تنفيذه حسب ما يتـ االكتتاب فيو.



سابقة الخبرات في إداره تمؾ المشركعات.



تفاصيل االفتراضات األساسية التي تستند إلييا التكقعات.



معدؿ العائد المتكقع ،كطريقة االحتساب.



طريقة تكزيع األرباح المتكقعة لممشركع أك النشاو.

- 6بيانات االكتتاب:


القيمة األسمية لمصؾ ،كقيمة االكتتاب،كمدتو ،كالقيمة اإلجمالية لالكتتاب ،طبيعة االكتتاب كعممة االكتتاب.



بياف الشرائح المخصصة لألفراد كالمؤسسات إف كجد.



ِ
المكتتبيف عند تقديـ طمب االكتتاب ككيفية الحصكؿ عمى نشرة االكتتاب
بياف المستندات كاإلجراءات المطمكبة مف
أك مذكرة المعمكمات.



تفاصيل الحد األدنى كالحد األقصى لالكتتاب.



أسمكب تخصيص الصككؾ المصدرة بيف المكتتبيف في حالة زيادة قيمة االكتتاب عف قيمة اإلصدار.



طريقة سداد قيمة االكتتاب ،كمتمقي االكتتاب ،كبياف التاريخ المتكقع لقيد الصككؾ (إف كجد).

كفق لطبيعة الجوة المستفيدة أك صيي الصككؾ.
- 7أ ة
ي بيانات تطمبيا الييئة اً
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مادة ( 16مكرر :)2
متطمبات اإلفصاح لمجية المستفيدة:
تمتزـ الجية المستفيدة بإخطار الييئة بما يمي:
- 1نشر ممخص كاؼ لتقرير مجمس اإلدارة كلمقكائـ المالية السنكية كربع السنكية كااليضاحات المتممة ليا كفقا
لمعايير المحاسبة التي يحددىا مجمس اإلدارة ككفقا لمعايير المراجعة المصرية.
- 2أي تعديالت عمى التعاقدات كالتعيدات بنشرة االكتتاب اك مذكرة المعمكمات إلصدار الصككؾ.
- 3أي حدث يترتب عميو معمكمات جكىري ة مف شأنيا أف تؤثر عمى تداكؿ الصككؾ أك عمى سعرىا أك

عمى مقدرة

الجية المستفيدة عمى الكفاء بالتزاماتيا كذلؾ فكر عمـ تمؾ الجية بتمؾ الكاقعة أك المعمكمات.
- 4األحكاـ القضائية أك أحكاـ التحكيـ الصادرة في أي مرحمة مف مراحل التقاضي كالتي تؤثر في مركز الشركة المالي
أك في حقكؽ مالكي الصككؾ أك عمى القرار االستثماري لممتعامميف.
- 5الق اررات الجكىرية التي تصدر عف جماعة مالكي الصككؾ كأي تعديالت في بيانات نشرة الطرح .
- 6شيادة حديثة بالتصنيف االئتماني تقدـ خالؿ  90يكـ مف نياية السنة المالية كتجدد سنكياً خالؿ أجل الصؾ.
- 7اؿقرارات الصادرة بعدـ سداد أي جزء مف الربح المستحق لمالكي الصككؾ.

17

- 8أي إصدار جديد ألسيـ أك سندات ديف أك صككؾ تقرر الجية المصدرة القياـ بو كعمى األخص أية ضمانة متعمقة
بيذا اإلصدار الجديد.
- 9أي تغيير يط أر عمى مستندات التأسيس لمجية المستفيدة.
- 10أي تغيير بالنسبة لرأس ماؿ المصدر أك المرخص بو ؿلجية المستفيدة.
- 11أي قرار بتغيير طبيعة غرض كنشاو الجية المستفيدة.
- 12أي تغيير في عضكية مجمس إدارة الجية المستفيدة أك مديرييا.
- 13أي تغيير في مراقبي حساباتيا.
- 14أي تغيير في ىيكل الممكية.
- 15حاالت تعارض المصالح كأكجو تجنبيا.
كما يجب إخطار الييئة ؛ كالبكرصة – حاؿ ككف الصككؾ مطركحة في اكتتاب عاـ لمتداكؿ-باألمكر التالية فكر كقكعيا أك
عمميا بيا:
أ) قياـ الجية المستفيدة أك شركتيا األـ أك أي مف شركاتيا التابعة بتقديـ طمب بشأف

مصف
حميا أك بشأف تعييف
ٍ

ليا.
ب) صدكر حكـ بحل أك تصفية الجية المستفيدة.
ج) اتخاذ الجية المستفيدة أك شركتيا األـ أك أية شركة تابعة ليا ق ار اًر بحميا.
د) انقضاء أجل الجيػة المستفيدة أك شركتيػا األـ أك أي مف شركاتيػا التابعة.
ق) قياـ أي مرتيف بحيازة أك كضع اليد عمى أك بيع جزء مف مكجكدات الجية المستفيدة تزيد قيمتو اإلجمالية عف
 %10مف القيمة الدفترية لصافي تمؾ المكجكدات.
كذلؾ دكف اإلخالؿ بأي التزاـ بمتطمبات اإلفصاح الكاردة بقكاعد قي كشطب األكراؽ المالية لمصككؾ المقيدة بجداكؿ
البكرصة.
كلمييئة أك البكرصة طمب أي إفصاحات أخرى.
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مادة ( 16مكرر :)3
التزامات اإلفصاح لشركة التصكيؾ:
تمتزـ شركة التصكيؾ بإخطار الييئة بما يمي:




أي تغيير في أطراؼ عممية التصكيؾ ،أك في أي بند مف بنكد عقد اإلصدار.
تقرير ربع سنكي عف متابعة االستثمارات كاستخداميا في األغراض التي صدرت مف أجميا.
تكاريخ تكزيع عائد الصككؾ.

مادة ( 16مكرر :)4
التزامات اإلفصاح لككيل السداد:
يجب أف يعد ككيل السداد تقري اًر شيرياً بشأف عائد المشركعات المستثمر بيا الصككؾ ،كعميو إخطار الييئة كحممة الصككؾ
أك مف يمثميـ بالتقرير مرفقاً بو تقرير مراقب الحسابات.
كيجب أف يتضمف التقرير الشيري ما يأتي:
(أ) المبالي التي تـ تحصيميا في فترة
( ب)

المعد عنيا التقرير.

ما تـ سداده مف مستحقات حممة الصككؾ.
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(جػ) العمكالت كالمصركفات التي تـ خصميا.
(د)

فائض األمكاؿ المكدعة لديو كمجاالت استثماره كفقاً لنشرة االكتتاب.

(ىػ)

حاالت التأخير أك االمتناع عف السداد كاإلجراءات التي تمت بشأنيا.

(ك )

كل ما يؤثر عمى جكدة الضمانات المتصمة بالحقكؽ المحالة تأثي ار جكىريا.

(ز) أي تغيير بشأف االتفاؽ مع أميف الحفع أك الجية المسئكلة عف تحصيل الحقكؽ كالمستحقات المحالة.
مادة ( 16مكرر :)5
التزامات لجنو الرقابة الشرعية (حاؿ إصدار صككؾ متكافقة مع الشريعة اإلسالمية):
االلتزاـ بإعداد تقارير دكرية كل ثالثة أشير مف تاريخ إصدار الصؾ كحتى تماـ سداده.
مادة ( 16مكرر :)6
يجب أف يتـ قيد الصككؾ كايداعيا لدى شركة االيداع كالقيد المركزي كفقاً ألحكاـ قانكف اإليداع كالقيد المركزي.
مادة ( 16مكرر :)7
يحدد مجمس ادارة الييئة شركو كقكاعد قيد الصككؾ في احدى بكرصات األكراؽ المالية المصرية ،أك احدى البكرصات
بالخارج بعد مكافقة الييئة.
كيككف تداكؿ الصككؾ خارج بكرصات األكراؽ المالية كفقاً لمضكابط التي يصدر بيا قرار مف مجمس إدارة الييئة.
مادة ( 16مكرر :)8
يصدر مجمس إدارة الييئة معايير المحاسبة كالمراجعة التي تمتزـ بيا الشركات المصدرة لمصككؾ كالشركات المستفيدة
كمراجعة حساباتيـ ،كلو أف يعتمد أي معايير محاسبة كمراجعة أخرى صادرة مف إحدى الجيات الدكلية ذات االختصاص.
مادة ( 16مكرر :)9
تمتزـ الجية المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصككؾ في نياية أجميا لمالكييا كتتعيد بشراء مكجكداتيا القائمة في نياية مدة
الصككؾ.
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كيجكز التعيد بشراء المكجكدات قبل نياية مدة الصككؾ ،كتحدد ىذه القيمة كفقاً لمضكابط التي تتضمنيا نشرة االكتتاب.

مادة ( 35مكرر :)2
يجكز لمجمعية العامة العادية تفكيض مجمس ادارة الشركة في إصدار سندات كصككؾ لمتمكيل كاألكراؽ المالية األخرى قصيرة
األجل (أدكات ديف قصيرة األجل) لمدة ال تجاكز سنتيف سكاء لإلصدار المنفرد أك برنامج االصدارات ،كفقاً لمقكاعد كاالجراءات
التي يضعيا مجمس ادارة الييئة في شأف طرحيا في اكتتاب عاـ أك خاص.
المادة ( 35مكرر :)3
مع عدـ االخالؿ باألحكاـ المنظمة إلصدار السندات في قانكف سكؽ رأس الماؿ كىذه الالئحة  ،يجكز إصدار سندات كصككؾ
تمكيل خضراء تخصص حصيمتيا لتمكيل إكاعادة تمكيل المشركعات الخضراء الصديقة لمبيئة.
كيصدر مجمس إدارة الييئة قكاعد إكاجراءات اصدار السندات الخضراء ،عمى أف يتضمف:
مفيكميا ،كأنكاعيا (كمف بينيا سندات التكريق الخضراء) ،إكاجراءات إصدارىا ،الجيات المسمكح ليـ بإصدارىا ،كالتزامات
مصدرييا ،كتصنيفيا االئتماني ،كنماذج ألنكاع المشركعات الخضراء ،كالتزامات مصدري السندات الخضراء ،كاالشتراطات
الكاجب تكافرىا في المستشاريف كالمؤسسات المستقمة مف ذكي الخبرة في المعايير البيئية كقيدىـ في السجل المعد ليذا
الغرض مف قبل الييئة بالتشاكر مع كزارة شئكف البيئة.
مادة ( 83مكرر):
تشكيل جماعة مالكى الصككؾ:
يجكز لمالكي الصككؾ ذات اإلصدار الكاحد تككيف جماعة تيدؼ إلى حماية مصالح مالكى الصككؾ كمتابعة اإلصدار حتى
انتيائو.
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كيجب أف تتضمف نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات -بحسب األحكاؿ – نصاً يفيد تحديد رغبة المكتتبيف في الصككؾ في
االشتراؾ في عضكية جماعة مالكى الصككؾ مف عدمو ،عمى أف يرفق بسند االكتتاب

إقرار مف المكتتبيف بالرغبة في

عضكية جماعة مالكى الصككؾ مف عدمو ،كتتككف الجماعة إذا ُقبل االشتراؾ في عضكيتيا حممة أكثر مف

( )%25مف

قيمة اإلصدار كفقاً لممذكرة المرفقة بسند االكتتاب.
عمى أف تظل تمؾ الجماعة قائمة منذ تاريخ تشكيميا ،كتنتيي بانتياء أجل الصككؾ ،أك استيالؾ قيمة الصككؾ أك اتفاؽ
مالكى الصككؾ عمى إنياء أعماليا.
كتخطر الييئة بتشكيل الجماعة خالؿ خمسة عشر يكماً مف تاريخ تشكيميا ،عمى أف يتـ إخطار الجيات المرتبطة بالصككؾ
المصدرة باسـ ممثل الجماعة فكر اختياره ،كعمى كجو األخص الجية المصدرة لمصككؾ كيتـ اإلخطار كفقاً لكسائل النشر
المحددة بالضكابط الصادرة مف مجمس ادارة الييئة.
كيككف اختيار ممثل جماعة مالكى الصككؾ أك تعيينو أك عزلو كفقاً ألحكاـ المادة ( )71مف ىذه الالئحة ،كيراعى في اختيار
ممثل الجماعة كنائبو أال تككف ليما عالقة مباشرة أك غير مباشرة بالجية المصدرة أك مصمحة تتعارض مع مصمحة جماعة
مالكي الصككؾ كأال يككف قد حكـ عمييما بأي عقكبة جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة كأف يككنا كامال األىمية كلـ
يحكـ عمييما باإلفالس ما لـ يرد اعتبارىما.
مادة ( 83مكرر :)1
يتكلى الممثل القانكني لجماعة مالكى الصككؾ دعكة الجماعة لالنعقاد ،كتجتمع الجماعة بمقر الجية المصدرة لمصككؾ
بالمكاف المحدد بنشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات.
كيسرى في شأف إجراءات دعكة جماعة حممة الصككؾ لالنعقاد ،ككيفية االنعقاد كالتصكيت عمى ق اررات الجماعة ،كعالقة
الجماعة بالجية المصدرة ،القكاعد كاإلجراءات الكاردة بيذا الفصل الخاصة بجماعة حممة السندات.
مادة ( 83مكرر :)2
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أك

مع عدـ اإلخالؿ باختصاصات جماعة حممة السندات الكاردة بالمادة (  )83مف ىذه الالئحة يككف لجماعة مالكى الصككؾ
متابعة لمصالحيـ لدى الجية المستفيدة كغيرىا مف الجيات ذات العالقة باإلصدار ،كيككف ليا اتخاذ أية إجراءات أك تدابير
لحماية حقكؽ الجماعة ،كعمى األخص ما يمي:
- 1متابعة استخداـ حصيمة إصدار الصككؾ في األغراض المحددة بنشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات.
- 2متابعة أية تصرفات يقكـ بو المصدر أك الجية المستفيدة كال تتفق مع نشرة االكتتاب

أك مذكرة المعمكمات كتؤثر

سمباً عمى حقكؽ مالكي الصككؾ ،كاتخاذ الالزـ بشأنو.
- 3متابعة تكزيع األرباح أك العكائد كإتماـ استرداد مالكي الصككؾ لحقكقيـ في نياية مدة اإلصدار كفقاً لنشرة االكتتاب
أك مذكرة المعمكمات لإلصدار.
- 4المكافقة عمى أي تعديالت تط أر عمى نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات أك عقد االصدار المبرـ بيف الجية المصدرة
كالجية المستفيدة كمنظـ اإلصدار مف حيث

أكجو استثمار حصيمة الصككؾ كمدة االستثمار كعكائده المتكقعة

كطريقة تكزيعيا كفقاً لطبيعة الصككؾ المكتتب فييا ككاجبات كالتزامات الجية المصدرة كالجية المستفيدة كمنظـ
اإلصدار كآجاؿ الصككؾ كإمكاف تداكليا أك استردادىا.
- 5القياـ بأية مياـ أك اختصاصات أخرى منصكص عمييا في نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات.
مادة ( 83مكرر :)3
مع مراعاة اختصاصات الممثل القانكني لجماعة حممة السندات الكاردة بالمادة (  )74مف ىذه الالئحة ،يتعيف عمى الممثل
القانكني لجماعة مالكى الصككؾ القياـ بما يمي:
- 1اإللتزاـ بما تضمفتق نشرة االكتتاب أك مذكرة المعمكمات مف اختصاصات أخري مرتبطة باإلصدار ،مع قياـ الممثل
القانكني لمجماعة في سبيل قيامو بميامو بالتنسيق مع الجيات ذات العالقة باإلصدار في األحكاؿ التي تستكجب
ذلؾ.
- 2الدعكة لعقد جماعة مالكى الصككؾ فك اًر لعرض أي بيانات

أك معمكمات كاردة مف الجية المستفيدة تؤثر تأثي ار

جكىرياً عمى الصككؾ أك عمى سير إنجاز المشركع ككذا عرض اإلجراءات التي اتخذتيا الجية المستفيدة لمكاجية
ذلؾ.
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مادة ( 83مكرر :)4
عمى الجية المستفيدة لمصككؾ إخطار ممثل جماعة مالكى الصككؾ عف أي بيانات

أك معمكمات تؤثر تأثي اًر جكىرياً عمى

الصككؾ أك عمى سير إنجاز المشركع كعف اإلجراءات التي اتخذىا لمكاجية ذلؾ  ،عمى أف يتـ االفصاح خالؿ ثالثة أياـ عمل
مف تاريخ تكافر المعمكمة.
كتتحمل الجية المستفيدة نفقات االجتماع كالدعكة إليو كما يتقرر مف مكافأة لمممثل القانكني ،كذلؾ ما لـ تتضمف نشرة
لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكى الصككؾ كمكافآت ممثميا.
اإلصدار تحديد أسمكب أخر ّ
مادة ( 83مكرر :)5
تسري األحكاـ المنظمة لحممة السندات كصككؾ التمكيل كاألكراؽ المالية األخرى الكاردة بيذا الفصل ،فيما لـ يرد بشأنو نص
خاص في المكاد المنظمة لجماعة مالكي الصككؾ.
مادة ( 119مكرر :)2
يقكـ المصفي خالؿ فترة التصفية بجميع األعماؿ التي تقتضييا أعماؿ التصفية ،كيحظر عميو خالؿ ىذه الفترة القياـ بتمقي
أي طمبات أك أكامر جديدة بشأف األكراؽ المالية أك العقكد التي يتـ التداكؿ عمييا ،بحسب األحكاؿ.
كما يمتزـ بأف يقدـ لمييئة تقرير كل ثالثة أشير بما قاـ بو مف إجراءات لمتصفية.
بناء عمى طمب ذكي الشأف ،طمب عزؿ أك استبداؿ المصفي المعيف إلنجاز أعماؿ تصفية
كلمييئة مف تمقاء نفسيا أك ً
البكرصة ،إذا لـ يقـ باألعماؿ الكاجب عميو قانكناً القياـ بيا أك تقاعس عف أدائيا في المدة المحددة ،أك إذا لـ يقـ بيا عمى
الكجو المطمكب.
كيشير
كتتكلى الجمعية العامة لمبكرصة اتخاذ إجراءات العزؿ أك االستبداؿ بحسب األحكاؿ كتحديد مف يحل محل المصفيُ .
قرار العزؿ أك االستبداؿ بالسجل التجاري كفقاً لمقكاعد المقررة قانكناً في ىذا الشأف.
كيسرى فيما لـ يرد بو نص خاص في المكاد السابقة قكاعد إكاجراءات تصفية الشركات العاممة في مجاؿ األكراؽ المالية،
كأحكاـ القانكف رقـ ( )159لسنة .1981
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(الهادة الساسة)
ُتمغى الفقرات كالمكاد أرقاـ 191( ،)103( ،)61 ( ،)8 ( :الفقرتيف الثانية كالثالثة) 193 ( ،الفقرة الثانية) 205 ( ،الفقرتيف
الثانية كالثالثة) 328( ،مكرر) 328( ،مكرر أ) مف الالئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ المشار إلييا.
كما ُتمغى األحكاـ المنظمة لألسيـ لحاممو الكاردة بالمادتيف رقمي (  1فقرة ثانية) )37 ( ،مف الالئحة التنفيذية لقانكف سكؽ
رأس الماؿ المشار إلييا ،كأينما كردت في أي مادة أخرى بذات الالئحة.
كما تمغى المكاد أرقاـ )38 ( ،)12 ( ،)5 ( ،)4 ( :مف الالئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ المشار إلييا ،كذلؾ اعتبا اًر
مف تاريخ  17يناير .2019
(الهادة السابعة)
كيعمل بو مف اليكـ التالي لتاريخ نشره.
ُينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ُ ،
صدر في

/

2018 /
رئيس نجلس الوسراء

د /نصطفى ندبولي

25

