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ــد  ــطة أن تتعاق ــرة والمتوس ــركات الصغي ــوق الش ــد بس ــة القي ــب عملي تتطل

الشــركة التــي ترغــب فــي قيــد أســهمها مــع أحــد الرعــاة المعتمديــن 

ــى  ــطة، عل ــرة والمتوس ــركات الصغي ــوق الش ــاة بس ــجل الرع ــن بس والمقيدي

ــة الشــركة فــى مرحلــة قيــد أوراقهــا  أن يكــون الراعــى مســئوال عــن معاون

ــر  ــد ومعايي ــركة بقواع ــزام الش ــة إلت ــئولية متابع ــى مس ــا يتول ــة، كم المالي

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 )11( لســنة 

2014 بتاريــخ 22 ينايــر 2014 والمعمــول  بهــا اعتبــارا مــن  1 فبرايــر 2014  وتعديالتها، 

وقــرار رئيــس مجلــس االدارة رقــم )١٦٨( لســنة ٢٠١٢ و قرار رئيــس مجلس االدارة 

ــركات  ــن للش ــاة المعتمدي ــل الرع ــم  عم ــأن تنظي ــنة  ٢٠٢٠ بش ــم )٩١٨( لس رق

ــطة. ــرة والمتوس الصغي

مقـــدمــــة



الشــركات  أحــد  هــو  المعتمــد  الراعــي 

الماليــة  االستشــارات  فــى  المتخصصــة 

الشــركة  تأهيــل  فــى  دوره  وينحصــر 

للقيــد فــى بورصــة الشــركات الصغيــرة 

لعمليــة  اإلعــداد  مــع  والمتوســطة، 

ــة،  ــة المصري ــى البورص ــهمها ف ــرح أس ط

ــص  والتعاقــد مــع احــد الشــركات المرخ

لهــا باعــداد االبحــاث لتقديــم التغطيــة 

البحثيــة للورقــة الماليــة المعنــي برعايتها 

كل ســتة اشــهر.

تدريــب  فــي  دورره  إلــى  باإلضافــة 

قواعــد  علــى  الشــركة  لــدى  العامليــن 

القيــد واإلفصــاح وكيفيــة االلتــزام بهــا.

مفــــهــــوم الرعـــــاة 
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يقيــد الرعــاة المعتمديــن للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بالســجل المعــد 

لذلــك بالبورصــة المصريــة بقــرار يصــدر مــن مجلــس ادارة البورصــة بنــاء علــى 

ــد  ــي المعتم ــة الراع ــم خدم ــي تقدي ــة ف ــركة الراغب ــن الش ــدم م ــب يق طل

ويشــترط لقيــد تلــك الشــركات بســجل الرعــاة بالبورصــة توافــر الشــروط 

ــة: -  التالي

ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــن الهيئ ــص م ــى ترخي ــة عل ــون حاصل أوال: ان تك

ــة :-  ــطة التالي ــد األنش ــة اح بمزاول

نشاط االستشارات المالية.. ١

ترويج وتغطية االكتتاب في االوراق المالية.. ٢

ــادة . 3 ــي زي ــة وف ــدر أوراق مالي ــي تص ــركات الت ــيس الش ــي تأس ــتراك ف االش

رؤوس أمــوال.

رأس مال المخاطر.. 4

صناديق االستثمار المباشر.. 5

ثانيــا: ان تبــرم عقــدا مــع البورصــة ينظــم حقــوق والتزامــات كل منهمــا بمــا 

فــي ذلــك االلتزامــات الماليــة التــي يتعيــن علــي االراعــي المعتمــد ســدادها 

ــط  ــن الضواب ــً م ــد او أي ــود العق ــن بن ــد م ــاي بن ــالل ب ــة االخ ــي حال ــة ف للبورص

ــوق. ــل بالس ــة للتعام ــة والحاكم ــريعية المنظم التش

شروط القيد في السجل
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وفقــا  القيــد  طلــب  يكــون  أن  ثالثــا: 

بالبورصــة  لذلــك  المعــد  للنمــوذج 

المحــددة  المســتندات  بــه  مرفقــا 

النمــوذج. بهــذا 

االلتزام بما يلي :- 

الفصــل التــام بيــن انشــطة رعايــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وأي . ١

أنشــطة أخــرى مرخــص لــه بهــا.

ــن . ٢ ــه و العاملي ــح بين ــاُرض مصال ــود تع ــدم وج ــن ع ــتمر م ــق المس التحق

ــري. ــة أخ ــن جه ــه م ــمولة برعايت ــركات المش ــن الش ــة وبي ــن جه ــه م لدي

الحاكمــة . 3 بالضوابــط  برعايتــه  المشــُمولة  الشــركة  مســئولي  إلمــام 

-: المــال وعلــى األخــص  للتعامــل بســوق 

االلمــام  بقواعــد وإجــراءات القيــد بالبورصــة وااللتزامــات المترتبــة علــي   -

ذلــك.

تدريــب ومتابعــة أداء مســئولي عالقــات المســتثمرين بهــا وإخطــار   -

ــك.   ــباب ذل ــاح أس ــع إيض ــه، م ــم لعمل ً منه ــ ــرك أّي ــال ت ــي ح ــة ف البورص

شروط استمرار 
قيد الرعاة 



وعلــي . 4 برعايتــه،  المشــمولة  للشــركة  والُنصــح  االستشــارات  تقديــم 

األخــص فــي جميــع مراحــل القيــد بالبورصــة، وفــي إجــراءات تنفيــذ 

الطــرح.

بالوفــاء . 5 برعايتــه  المشــمولة  الشــركة  قيــام  مــن  الــدوري  التحقــق 

اإلفصــاح. متطلبــات  بجميــع  والوفــاء  القيــد  عــن  الناشــئة  بااللتزامــات 

الُمتعلقــة . ٦ االستفســارات  جميــع  فــي  البورصــة  علــي  الفــوري  الــرد 

عــدم  حالــة  فــي  البورصــة  وإخطــار  برعايتــه،  المشــمولة  بالشــركة 

بالبورصــة. للتعامــل  المنظمــة  واألحــكام  للقواعــد  الشــركة  اســتجابة 

ــل . 7 ــن قب ــاط م ــف النش ــة بوق ــر احترازي ــزاءات أو تدابي ــة ج ــدور أيَّ ــدم ص ع

الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.
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د
قـــــيـــــــــــــ

ت   ال
وا

طــــــــ
خــــــ

فــي  الراغبــة  الشــركة  تتقــدم 

تقديــم خدمــة الراعــى المعتمــد 

بطلــب القيــد بســجل الرعــاة مرفقــً بــه 

كافــة المســتندات المطلوبــة.

١

المســتوفى  الطلــب  عــرض 

علــى مجلــس إدارة البورصــة.

إدارة  مجلــس  قــرار  يصــدر 

البورصــة بالقيــد بســجل الرعاة 

فــي حالــة الموافقــة علــى القيــد، على 

ان يتــم توقيــع العقــد خــالل االجــل 

المحــدد مــن قبــل المجلــس واال اعتبــر 

قــرار الموافقــة علــى القيــد كأن لــم 

ــن. يك

يصــدر قــرار مجلــس إدارة البورصــة 

»مســببً« فــي حالــة رفــض طلــب 

ــد. القي

٣

٤

٢
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التزامات الرعاة 

الرعــاة . ١ بســجل  المقيــدة  الشــركة  تلتــزم 

ــنوية  ــف س ــة نص ــة - بصف ــة المصري بالبورص

علــي األقــل - بالتعاقــد مــع احــد الشــركات 

المرخــص لهــا باعــداد أبحــاث علــى الشــركات 

للورقــة  بحثيــة  تغطيــة  لتقديــم  المقيــدة 

الماليــة المشــمولة برعايتهــا.

الفعليــة . ٢ االدارة  عــن  المســئول  يبــرم 

شــركة  كل  مــع  مســتقال  عقــدا  للراعــي 

ــن  ــه يتضم ــمولة برعايت ــركات المش ــن الش م

التزامــات وحقــوق كل طــرف وفقــا للنمــوذج 

المعــد لذلــك مــن البورصــة، علــي ان يتضمــن 

العقــد شــرطا بعــدم ةجــواز فســخة مــع 

........ الــخ . احــد اطرافــه 
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أن يتــم اعدادهــا فــي اطــار الضوابــط التشــريعية الحاكمــة ووفقــا للمبــادئ 

العلميــة الُمتعــارف عليهــا والقواعــد التــي تكفــل حياديــة التغطيــة البحثيــة 

علــى ان تتضمــن كحــد أدنــى البنــود التاليــة:

الملخص:

ــرص  ــرز الف ــص ألب ــة وملخ ــة المالي ــل أداء الورق ــتثمارية وتحلي ــات االس التوصي

ــركة. ــا الش ــد عليه ــي تعتم ــية الت ــاور الرئيس ــة بالمح ــات ُمدعم وتحدي

المحتوى:

ُنبــذة عــن الشــركة بمــا يشــمل ُنبــذة عــن الســوق والصناعــة ونمــوذج االعمــال 

المالــى  والتحليــل  االعمــال  ونتائــج  األداء  تحليــل  مــع  بالشــركة  الخــاص 

للشــركة والقوائــم الماليــة الفعليــة والمتوقعــة مــع إيضــاح االفتراضــات 

والتقييــم )المنهجيــة وطــرق التقييــم المســتخدمة(.

شروط إعداد التغطية البحثية
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التدابير في حالة اإلخالل 
بااللتزامات الحاكمة

لمجلــس ادارة البورصــة فــي حــال اخــالل 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:  -

توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة اليها.. ١

ــدة . ٢ ــركات مقي ــع ش ــدة م ــة جدي ــود رعاي ــرام عق ــر إب حظ

اوراق ماليــة لهــا بالبورصــة وعــدم قبــول طلبــات قيــد 

جديــدة منهــا للمــدة التــي يحددهــا المجلــس.

تعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة.. 3

ــرم . 4 ــد المب ــا للعق ــى وفق ــى الراع ــى عل ــزام مال ــرض الت ف

ــة. ــع البورص م
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عــدم القيــام برعايــة أي شــركة خــالل عاميــن مــن تاريــخ القيــد بالســجل . ١

ــن  ــركة م ــر ش ــة آلخ ــد بالبورص ــخ القي ــن تاري ــة أو م ــك بالبورص ــد لذل الُمع

الشــركات التــي يقــوم برعايتهــا.

عــدم القيــام بالتعاقــد مــع أحــد الشــركات المتخصصــة فــي إعــداد . ٢

التغطيــات البحثيــة عــن الشــركات المشــمولة برعايتــه وذلــك بشــكل 

ــنوي.  ــف س نص

ــركات . 3 ــتثمرين بالش ــات المس ــئولي عالق ــة أداء مس ــب ومتابع ــدم تدري ع

المشــمولة برعايتــه، وإخطــار البورصــة فــي حــال تــرك أّيــً منهــم لعملــه، 

مــع إيضــاح أســباب ذلــك.

أي اخــالل ببنــود التعاقــد أو بالضوابــط التشــريعية الحاكمــة للتعامــل . 4

ــرر  ــه أي ض ــب علي ــالل يترت ــا إخ ــة أنه ــس إدارة البورص ــرى مجل ــوق ي بالس

للمتعامليــن.

حاالت الشطب االجبارى من 
السجل
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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:

تقديــم مــا يثبــت الوفــاء بكافــة التزاماتهــا تجــاه الشــركات المشــمولة . 1

برعايتهــا وتجــاة البورصــة.

ــى . 2 ــهر عل ــل ش ــا قب ــمولة برعايته ــركات المش ــا للش ــد اخطاره ــا يفي وم

ــة. ــد الرعاي ــخ عق ــد فس ــا يفي ــل بم االق
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