االجراءات الخاصة بالشركات املساهمة العامة املدرجة في السوق
التي بلغت خسائرها املتراكمة  %30فأكثر من رأس مالها
املادة ()1
مع مراعاة التعريفات الواردة في القانون رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية وقانون
رقم ( )4لسنة  2000في شأن هيئة وسوق األوراق املالية والسلع واألنظمة الصادرة بمقتضاهما،
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه اإلجراءات املعاني املخصصة لها أدناه،
الخسائر املتراكمةة هـي سسـا ر الشـراة املر لـة مـم قا مـة الـتسا للفاـيات املاليـة السـابقة الظـاهرة
ً
في بنت الخسا ر املاياامة في قوق امللكية مضافا لها سسا ر الفاية املالية الحالية.
الش ةةركة ة ة ةةة الشراة املساهمة العامة املترجة في سوق األوراق املالية.
رأس املةال هو رأس مال الشراة املصتر.
الفئة األولى هي الفئة التي تترج فيها الشركات التي تستوفي شروط إدراج األوراق املالية وفقا
لقرار مجلس الوزراء رقم  12لسنة  2000بشأن نظام إدراج األوراق املالية.
الفئة الثانية هي الفئة التي تترج فيها الشركات التي ال يتوافر فيها شرط أو أاثي مم الشروط
املقررة في الفئة األولى أو مم الشروط األسرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

املادة ()2

االجراءات الخاصة بالشركات املساهمة العامة املدرجة في السوق وتبلغ خسائرها من  %30إلى
أقل من  %50من رأس مالها:
.1

تلازم الشراة التي تظهر في بياناتها املالية التورية أو السنوية أن سسا رها املاياامة قت بلغت
ً
نسبة مم  %30إلى أقا مم  %50مم رأس مالها ،باإلفصاح فورا للهيئة والسوق عم ذلك،
وعلى ان يتضمم اإلفصاح تحليا تفصيلي للخسا ر املاياامة ومقتارها ونسبتها مم رأس املال
واألسباب الر يسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسا ر وتاريخها واإلجراءات التي سيتم اتخاذها
ً
ملعالجتها ،وإذا تزامم اإلفصاح املطلوب وفقا لهذا البنت مع االفصاح الخاص بالنتا ج املالية
األولية أو السنوية أو املر لية تعفى الشراة مم اإلفصاح املستقا في ال قامت بتضمينه في
االفصاح الخاص بالنتا ج املالية األولية أو السنوية أو املر لية.

.2

تلازم الشراة التي تظهر في بياناتها املالية التورية أو السنوية أن سسا رها املاياامة قت
ً
انخفضت إلى ما دون  %30مم رأس مالها ،باإلفصاح فورا للهيئة والسوق عم ذلك وعلى ان
يتضمم اإلفصاح تحليا تفصيلي للخسا ر املاياامة ومقتارها ونسبتها إلى رأس املال واألسباب
التي أدت إلى انخفاضها بما في ذلك اإلجراءات التي تم اتخاذها ملعالجتها .وإذا تزامم اإلفصاح
ً
املطلوب وفقا لهذا البنت مع االفصاح الخاص بالنتا ج املالية األولية أو السنوية أو املر لية
تعفى الشراة مم اإلفصاح املستقا في ال قامت بتضمينه في االفصاح الخاص بالنتا ج املالية
األولية أو السنوية أو املر لية.

املادة ()3
االجراءات الخاصة بالشركات املساهمة العامة املدرجة في السوق وتبلغ خسائرها  %50فأكثر
من رأس مالها:
دون اإلسالل بأي أ كام منصوص عليها في أي تشريعات تخضع لها الشركات العامة املترجة في
السوق .تطبق على هذه الشركات اإلجراءات اآلتية:
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 .1تلازم الشراة التـي تظهـر فـي بياناتهـا املاليـة التوريـة أو السـنوية أن سسـا رها املاياامـة قـت بلغـت
ً
نســبة  %50فــأاثي مــم رأس مالهــا ،باإلفصــاح فــورا للهيئــة والســوق عــم ذلــك علــى ان يتضــمم
اإلفصاح مقتار الخسا ر املاياامة ونسبتها مم رأس املـال واألسـباب الر يسـة التـي أدت إلـى بلـوغ
ً
هـذه الخسـا ر .وإذا تـزامم اإلفصـاح املطلـوب وفقـا لهـذا البنـت مـع االفصـاح الخـاص بالنتـا ج
املاليـة األوليــة أو السـنوية أو املر ليــة تعفـى الشــراة مـم اإلفصــاح املسـتقا فــي ـال قامــت
بتضمينه في االفصاح الخاص بالنتا ج املالية األولية أو السنوية أو املر لية.
 .2يلازم السوق بنقا إدراج الشراة إلى الفئة الثانية التي يتعين أن تعرض على شاشة التتاول
بصورة منفصلة عم الفئة األولى ،مع مراعاة أن يظهر عرض الفئة العبارة التالية (يترج بهذه
الفئة الشركات التي ال يتوافر فيها شرط أو أاثي مم الشروط املقررة في الفئة األولى أو
الشركات التي لم تستوف أ ت االلازامات املستمرة املقررة عليها أو أاثي أو الشركات التي بلغت
سسا رها املاياامة  %50فأاثي مم رأس مالها).
ً
 .3تلا ــزم الش ــراة باإلفص ــاح لك ــا م ــم الهيئ ــة والس ــوق س ــالل فا ــية ال تتج ــاوز  45يوم ــا م ــم ت ــاري
اإلفصــاح عــم البيانــات املاليــة التوريــة أو الســنوية التــي بلغــت بهــا الخســا ر نســبة  %50فــأاثي
عــم سطــة ملعالج ــة الخس ــا ر معتم ــتة مــم مسرش ــار مــالي معتم ــت ل ــتى الهيئ ــة عل ــى ان تتض ــمم
الخطــة تحليــا تفصــيلي للخســا ر املاياامــة ومقــتارها ونســبتها إلــى رأس املــال وأســبابها وإجـراءات
معالجته ــا والج ــتول الزمذ ــي ل ــذلك .ومواف ــاة الهيئ ــة بع ــتم ممانع ــة جه ــة ت ــرسي

ال ش ــاط عل ــى

ع ــرض سط ــة الهيكل ــة بال س ــبة للبن ــول وش ــركات الت ــأمين ،ويح ــتد امللح ــق رق ــم ( )1م ــم ه ــذه
اإلجراءات الحت األدنى مم املعلومات للخطة املطلوبة.
ً
 .4يجب على مجلس إدارة الشراة سالل( )30ثالثين يوما مم تاري اإلفصـاح للهيئـة عـم البيانـات
املاليــة التوريــة أو الســنوية دعــوة الجمعيــة العموميــة التخــاذ ق ـرار ســاص باســتمرار الشــراة فــي
مباشرة نشاطها وتنفيذ سطة هيكلة رأس مالها أو ا الشراة قبا األجا املحتد لها.
 .5يلازم مجلس إدارة الشراة برشكيا لجنـة تسـى لجنـة متابعـة تنفيـذ سطـة الهيكلـة ال يقـا عـتد
أعضائها عم ثالثة يكون مم بينهم أ ـت أعضـاء مجلـس اإلدارة املسـتقلين ومسرشـار مـالي معتمـت
Page 2|6

لتى الهيئة وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ سطة الهيكلـة ورفـع تقريـر الـى مجلـس إدارة الشـراة عـم
تطور تنفيذ الخطة ونتا ج التنفيذ وفق الجتول الزمذي.
 .6تلا ــزم الش ــراة باإلفص ــاح للهيئ ــة ف ــي نهاي ــة ك ــا ش ــهر ع ــم قوا مه ــا املالي ــة املع ــتة م ــم قب ــا إدارة
الشراة وبما ال يتجاوز متة العشرة أيام التالية لنهاية كا شهر او سب ما تقرره الهيئة.
 .7تلاــزم الشــراة باإلفصــاح للســوق والهيئــة بتقريــر ربــع ســنوي مــع البيانــات املاليــة املر ليــة عــم
تفاصـ ــيا تنفيـ ــذها للخطـ ــة مـ ــع تحـ ــتي التوقعـ ــات واألرقـ ــام الـ ــواردة فـ ــي الخطـ ــة ومبـ ــيرات أي
انحراف لألداء إن وجت وايفية معالجته.

املادة ()4
االجراءات التي يجب اتباعها في حال عدم التزام الشركة
فــي ــال عــتم الاـزام الشــراة باإلفصــاح لكــا مــم الهيئــة والســوق عــم سطــة معالجــة الخســا ر ســالل
ً
فاية الـ  45يوما ،تقوم الهيئة بفرض الجزاءات املقررة بحـق الشـراة ،ومنحهـا مهلـة جتيـتة أقصـاها
ش ــهر لتق ــتيم سط ــة املعالج ــة ،وإال ج ــاز للس ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ بع ــت موافق ــة الهيئ ــة -وق ـ

الت ــتاول عل ــى أس ــهم

الشراة إلى ين إفصا ها عم سطة املعالجة التي توافق عليها الهيئة.

املادة ()5
االجراءات التي يجب اتباعها في حال انخفاض الخسائر املتراكمة للشركة
 .1تلازم الشراة بإبالغ الهيئة والسوق فور انخفاض سسا رها إلى ما دون  %50مم رأس مالها.
 .2يلازم السوق بنقا ادراج الشراة مم الفئة الثانية إلى الفئة األولى.

املادة ()6
للهيئة أن تراعي عنت تطبيق أ كام هذه اإلجراءات أي تحفظات أو مال ظات يبتيها متقق
الحسابات الخارجي للشراة ضمم تقريره على سسا ر الشراة املاياامة.
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امللحق 1
حتتوي خطة تعديل أوضاع الشركة ومعاجلة اخلسائر على املعلومات اآلتية:
أوالً :وصف لوضع الشركة:
أ ) معلومات عن األنشطة الرئيسة للشركة ،والقطاعات ذات العالقة.
ب ) معلومات مالية تفصيلية عن الشركة آلخر مخس سنوات أو منذ تأسيس الشركة (أيهما
أقل) ،على أن تتضمن حتليالً ملؤشرات األداء الرئيسة ولألداء التشغيلي ولالستثمارات
واملشاريع وللمركز املالي ولنتائج االعمال وللتدفقات النقدية.
ج ) املخاطر املؤثرة على الشركة والقطاعات ذات العالقة.
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د ) التغريات يف أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وكبار املساهمني يف آخر ثالث
سنوات.
ه ) حتليل ملدى التزام الشركة بضوابط احلوكمة خالل الثالث سنوات األخرية ،وأهم
املعلومات الواردة يف تقرير احلوكمة خاصة فيما يتعلق مباكافتت وروات أعضاء جملس
اإلدارة وكبار التنفيذيني يف آخر ثالث سنوات.
ثانياً :معلومات تفصيلية عن أسباب خسائر الشركة:
أ ) شرح تفصيلي ألسباب بلوغ اخلسائر النسبة املعلن عنها ،شاملةً األسباب التشغيلية واملالية،
وغريها.
ب ) شرح لإلجراءات اليت اختذتها الشركة ملعاجلة اخلسائر.
ثالثاً :شرح تفصيلي للخطة:
أ ) بيانات تفصيلية عن اللجنة املشاكلة لتنفيذ اخلطة ،شاملةً أمساء أعضاء اللجنة،
ومؤهالتهم ،وصفة عضويتهم ،وصالحياتهم ،وطريقة ترشيحهم ،ومدة تاكليفهم.
ب ) شرح تفصيلي عن التغريات يف كل مما يلي:
 .1اسرتاتيجيات الشركة وتوجهاتها.
 .2السياسات واإلجراءات التشغيلية للشركة.
 .3هياكل الشركة التنظيمي.
 .4وضع الشركة املالي.
 .5أصول الشركة.
ج ) التوقعات املستقبلية للقوائم املالية للخمس سنوات القادمة.
د ) حتديد خماطر السوق واملخاطر التشغيلية وغريها من املخاطر اليت قد تؤثر على اخلطة،
باإلضافة إىل احللول املقرتحة لتجن تلك املخاطر.
ه ) حتديد مؤشرات األداء واليت بناءً عليها يقاس مدى حتقيق الشركة ألهدافها املستقبلية
الواردة يف اخلطة.
رابعاً :اجلدول الزمين إلجناز اخلطة:
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أ ) وضع جدول زمين إلجناز اخلطة.
ب ) اإلفصاح عن مؤشرات األداء.
خامساً :اإلقرارات:
جي أن تتضمن اخلطة إقراراً بالصيغة اآلتية:
حتتوي هذه اخلطة على معلومات مت تقدميها حس متطلبات اإلجراءات والتعليمات اخلاصة
بالشركات املدرجة أسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها املرتاكمة  %30فأكثر من رأس
ماهلا الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع .ويتحمل أعضاء جملس إدارة الشركة واإلدارة
التنفيذية ،جم تمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة حمتويات هذه اخلطة واملعلومات الواردة
فيها .وال تتحمل اهليئة أو السوق أي مسؤولية عن حمتويات هذه اخلطة ،وال تعطي أي تأكيدات
تتعلق بدقتها أو اكتماهلا.
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