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مقـــدمــــة

تتطلــب عمليــة القيــد بســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أن تتعاقــد
الشــركة التــي ترغــب فــي قيــد أســهمها مــع أحــد الرعــاة المعتمديــن
والمقيديــن بســجل الرعــاة بســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،علــى
أن يكــون الراعــى مســئوال عــن معاونــة الشــركة فــى مرحلــة قيــد أوراقهــا
الماليــة ،كمــا يتولــى مســئولية متابعــة إلتــزام الشــركة بقواعــد ومعاييــر
القيــد واألفصــاح ،علــى أن يســتمر الراعــى لمــدة التقــل عــن ســنتين مــن تاريــخ
القيــد ،وذلــك وفقــا لقواعــد قيــد وشــطب االوارق الماليــة بالبورصــة المصريــة
الصــادره بقــرار مجلــس ادارة الهيئــه العامــه للرقابــه الماليــة رقــم ( )11لســنة
 2014بتاريــخ  22ينايــر  2014والمعمــول بهــا اعتبــارا مــن  1فبرايــر  2014وتعديالتها،
وقــرار رئيــس مجلــس االدارة رقــم ( )١٦٨لســنة  ٢٠١٢و قرار رئيــس مجلس االدارة
رقــم ( )٩١٨لســنة  ٢٠٢٠بشــأن تنظيــم عمــل الرعــاة المعتمديــن للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة.
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الراعــي المعتمــد هــو أحــد الشــركات
المتخصصــة فــى االستشــارات الماليــة
وينحصــر دوره فــى تأهيــل الشــركة
للقيــد فــى بورصــة الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،مــع اإلعــداد لعمليــة
طــرح أســهمها فــى البورصــة المصريــة،
والتعاقــد مــع احــد الشــركات المرخــص
لهــا باعــداد االبحــاث لتقديــم التغطيــة
البحثيــة للورقــة الماليــة المعنــي برعايتها
كل ســتة اشــهر.
باإلضافــة إلــى دورره فــي تدريــب
العامليــن لــدى الشــركة علــى قواعــد
القيــد واإلفصــاح وكيفيــة االلتــزام بهــا.

مفــــهــــوم الرعـــــاة

شروط القيد في السجل
يقيــد الرعــاة المعتمديــن للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بالســجل المعــد
لذلــك بالبورصــة المصريــة بقــرار يصــدر مــن مجلــس ادارة البورصــة بنــاء علــى
طلــب يقــدم مــن الشــركة الراغبــة فــي تقديــم خدمــة الراعــي المعتمــد
ويشــترط لقيــد تلــك الشــركات بســجل الرعــاة بالبورصــة توافــر الشــروط
التاليــة- :
أوال :ان تكــون حاصلــة علــى ترخيــص مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة
بمزاولــة احــد األنشــطة التاليــة -:
1.1نشاط االستشارات المالية.
2.2ترويج وتغطية االكتتاب في االوراق المالية.
3.3االشــتراك فــي تأســيس الشــركات التــي تصــدر أوراق ماليــة وفــي زيــادة
رؤوس أمــوال.
4.4رأس مال المخاطر.
5.5صناديق االستثمار المباشر.
ثانيــا :ان تبــرم عقــدا مــع البورصــة ينظــم حقــوق والتزامــات كل منهمــا بمــا
فــي ذلــك االلتزامــات الماليــة التــي يتعيــن علــي االراعــي المعتمــد ســدادها
للبورصــة فــي حالــة االخــال بــاي بنــد مــن بنــود العقــد او أيــً مــن الضوابــط
التشــريعية المنظمــة والحاكمــة للتعامــل بالســوق.
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ثالثــا :أن يكــون طلــب القيــد وفقــا
للنمــوذج المعــد لذلــك بالبورصــة
مرفقــا بــه المســتندات المحــددة
بهــذا النمــوذج.

شروط استمرار
قيد الرعاة
االلتزام بما يلي -:
1.1الفصــل التــام بيــن انشــطة رعايــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وأي
أنشــطة أخــرى مرخــص لــه بهــا.
2.2التحقــق المســتمر مــن عــدم وجــود تعــا ُرض مصالــح بينــه و العامليــن
لديــه مــن جهــة وبيــن الشــركات المشــمولة برعايتــه مــن جهــة أخــري.
المشــمولة برعايتــه بالضوابــط الحاكمــة
3.3إلمــام مســئولي الشــركة
ُ
للتعامــل بســوق المــال وعلــى األخــص -:
 االلمــام بقواعــد وإجــراءات القيــد بالبورصــة وااللتزامــات المترتبــة علــيذلــك.
 تدريــب ومتابعــة أداء مســئولي عالقــات المســتثمرين بهــا وإخطــارالبورصــة فــي حــال تــرك أ ّيــً منهــم لعملــه ،مــع إيضــاح أســباب ذلــك.
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4.4تقديــم االستشــارات وال ُنصــح للشــركة المشــمولة برعايتــه ،وعلــي
األخــص فــي جميــع مراحــل القيــد بالبورصــة ،وفــي إجــراءات تنفيــذ
الطــرح.
5.5التحقــق الــدوري مــن قيــام الشــركة المشــمولة برعايتــه بالوفــاء
بااللتزامــات الناشــئة عــن القيــد والوفــاء بجميــع متطلبــات اإلفصــاح.
المتعلقــة
6.6الــرد الفــوري علــي البورصــة فــي جميــع االستفســارات ُ
بالشــركة المشــمولة برعايتــه ،وإخطــار البورصــة فــي حالــة عــدم
اســتجابة الشــركة للقواعــد واألحــكام المنظمــة للتعامــل بالبورصــة.
7.7عــدم صــدور أ َّيــة جــزاءات أو تدابيــر احترازيــة بوقــف النشــاط مــن قبــل
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.

خــــــطــــــــوات القـــــيـــــــــــــد

تتقــدم الشــركة الراغبــة فــي

١

تقديــم خدمــة الراعــى المعتمــد
بطلــب القيــد بســجل الرعــاة مرفقــً بــه
كافــة المســتندات المطلوبــة.
عــرض الطلــب المســتوفى

٢

علــى مجلــس إدارة البورصــة.
يصــدر قــرار مجلــس إدارة
البورصــة بالقيــد بســجل الرعاة

٣

فــي حالــة الموافقــة علــى القيــد ،على
ان يتــم توقيــع العقــد خــال االجــل
المحــدد مــن قبــل المجلــس واال اعتبــر
قــرار الموافقــة علــى القيــد كأن لــم
يكــن.

٤

يصــدر قــرار مجلــس إدارة البورصــة
«مســببًا» فــي حالــة رفــض طلــب
القيــد.
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التزامات الرعاة
1.1تلتــزم الشــركة المقيــدة بســجل الرعــاة
بالبورصــة المصريــة  -بصفــة نصــف ســنوية
علــي األقــل  -بالتعاقــد مــع احــد الشــركات
المرخــص لهــا باعــداد أبحــاث علــى الشــركات
المقيــدة لتقديــم تغطيــة بحثيــة للورقــة
الماليــة المشــمولة برعايتهــا.
2.2يبــرم المســئول عــن االدارة الفعليــة
للراعــي عقــدا مســتقال مــع كل شــركة
مــن الشــركات المشــمولة برعايتــه يتضمــن
التزامــات وحقــوق كل طــرف وفقــا للنمــوذج
المعــد لذلــك مــن البورصــة ،علــي ان يتضمــن
العقــد شــرطا بعــدم ةجــواز فســخة مــع
احــد اطرافــه  ........الــخ .
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شروط إعداد التغطية البحثية
أن يتــم اعدادهــا فــي اطــار الضوابــط التشــريعية الحاكمــة ووفقــا للمبــادئ
المتعــارف عليهــا والقواعــد التــي تكفــل حياديــة التغطيــة البحثيــة
العلميــة ُ
علــى ان تتضمــن كحــد أدنــى البنــود التاليــة:
الملخص:
التوصيــات االســتثمارية وتحليــل أداء الورقــة الماليــة وملخــص ألبــرز الفــرص
وتحديــات ُمدعمــة بالمحــاور الرئيســية التــي تعتمــد عليهــا الشــركة.
المحتوى:
ُنبــذة عــن الشــركة بمــا يشــمل ُنبــذة عــن الســوق والصناعــة ونمــوذج االعمــال
الخــاص بالشــركة مــع تحليــل األداء ونتائــج االعمــال والتحليــل المالــى
للشــركة والقوائــم الماليــة الفعليــة والمتوقعــة مــع إيضــاح االفتراضــات
والتقييــم (المنهجيــة وطــرق التقييــم المســتخدمة).
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التدابير في حالة اإلخالل
بااللتزامات الحاكمة
لمجلــس ادارة البورصــة فــي حــال اخــال الشــركة المقيــدة
بســجل الرعــاة بالبورصــة ألي مــن االحــكام المنظمــة للتعامــل
وااللتزامــات الحاكمــة لعملــه او البنــود الــواردة بالعقــد المبــرم
بينــه وبيــن البورصــة او بينــه وبيــن الشــركة المشــمولة برعايتــه
او فقدانــه ايــا مــن الشــروط القيــد بســجل الرعــاة بالبورصــة ان
ُيتخــذ تدبيــرا مســببا او أكثــر مــن التدابيــر االتيــة- :

1.1توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة اليها.
2.2حظــر إبــرام عقــود رعايــة جديــدة مــع شــركات مقيــدة
اوراق ماليــة لهــا بالبورصــة وعــدم قبــول طلبــات قيــد
جديــدة منهــا للمــدة التــي يحددهــا المجلــس.
3.3تعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة.
4.4فــرض التــزام مالــى علــى الراعــى وفقــا للعقــد المبــرم
مــع البورصــة.
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حاالت الشطب االجبارى من
السجل
1.1عــدم القيــام برعايــة أي شــركة خــال عاميــن مــن تاريــخ القيــد بالســجل
المعــد لذلــك بالبورصــة أو مــن تاريــخ القيــد بالبورصــة آلخــر شــركة مــن
ُ
الشــركات التــي يقــوم برعايتهــا.
2.2عــدم القيــام بالتعاقــد مــع أحــد الشــركات المتخصصــة فــي إعــداد
التغطيــات البحثيــة عــن الشــركات المشــمولة برعايتــه وذلــك بشــكل
نصــف ســنوي.
3.3عــدم تدريــب ومتابعــة أداء مســئولي عالقــات المســتثمرين بالشــركات
المشــمولة برعايتــه ،وإخطــار البورصــة فــي حــال تــرك أ ّيــً منهــم لعملــه،
مــع إيضــاح أســباب ذلــك.
4.4أي اخــال ببنــود التعاقــد أو بالضوابــط التشــريعية الحاكمــة للتعامــل
بالســوق يــرى مجلــس إدارة البورصــة أنهــا إخــال يترتــب عليــه أي ضــرر
للمتعامليــن.
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إمكانية إعادة قيد الرعاة بعد
الشطب من السجل
هل يمكن التقدم بطلب قيد للشركات التي تم شطبها من
سجل الراعاة

نعم ،بشرط مرور عامين على األقل من تاريخ الشطب.
هل يجوز للشركة الراعية التقدم بطلب شطب اختياري من
سجل الرعاة:

نعم بشرط:
1.1تقديــم مــا يثبــت الوفــاء بكافــة التزاماتهــا تجــاه الشــركات المشــمولة
برعايتهــا وتجــاة البورصــة.
2.2ومــا يفيــد اخطارهــا للشــركات المشــمولة برعايتهــا قبــل شــهر علــى
االقــل بمــا يفيــد فســخ عقــد الرعايــة.
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