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 4502% فأكثر من رأس مالها لسنة 05أسس االجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 

والٌمقرة بموجب قرار  4554( لسنة 67( من قانون األوراق المالية رقم )04( و)8والصادرة باالستناد ألحكام المادتين )

 مجلس المفوضين

 4/9/4502( تاريخ 466/4502رقم )

  

% فأكثر 05( : تسمى هذه االسس "أسس االجراءات بحق الشركات المدرجة فً السوق التً تبلػ خسائرها المتراكمة 1المادة )

 .4/9/4512" وٌعمل بها اعتبارا من تارٌخ 4512من رأس مالها لسنة 

 

األنظمة والتعلٌمات والقرارات (: مع مراعاة المعانً المخصصة للتعارٌؾ الواردة فً قانون األوراق المالٌة و4المادة )

الصادرة بمقتضاه، ٌكون للكلمات والعبارات الواردة فـً هذه االسس المعانً المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر 

 :ذلك

متراكمة فً الخسائر المتراكمه: هً خسائر الشركة المرحلة من قائمة الدخل للفترات المالٌة السابقة الظاهرة فً بند الخسائر ال

 .حقوق الملكٌة مضافاً لها خسائر الفترة المالٌة الحالٌة

 

 .رأس المـال : هو رأس المال المكتتب به والمدفوع فعلٌاً حسب احكام قانون الشركات والنظام االساسً للشركة

 .الشــــركـــــــــــة : الشركة المساهمة العامة المدرجة فً السوق المالً

 

% فأكثر من رأس مالها 05هذه االسس على الشركات المدرجة فً السوق التً تبلػ خسائرها المتراكمة  (: تطبق3المادة )

ودون االخالل بأي احكام منصوص علٌها فً أي تشرٌعات تخضع لها الشركة، وأي صالحٌات لمجلس مفوضً هٌئة االوراق 

 .المالٌة او مجلس ادارة البورصة

 

 :% من رأس مالها50% وتقل عن 05السوق التً تبلػ خسائرها المتراكمة  (: الشركات المدرجة ف2ًالمادة )

a.  من رأس مالها بإعالم الهٌئة والبورصة خطٌاً وبشكل فوري عند 50% وتقل عن 05تلتزم الشركة التً تبلػ خسائرها المتراكمة %
 .بٌانات مالٌة مدققة او مراجعة مع تحدٌد مقدار ونسبة تلك الخسائر وأسبابهاصدور تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً حول اٌة 

b.  من رأس 50% وتقل عن 05تقوم البورصة ومن خالل نشراتها بإضافة إشارة الى اسم الشركة التً بلؽت خسائرها المتراكمة %
 .مالها

c.  إعالم الهٌئة والبورصة خطٌاً وبشكل فوري عن ذلك % من رأس مالها 05على الشركة التً تنخفض خسائرها المتراكمة الى ما دون
 .عند صدور تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً حول اٌة بٌانات مالٌة مدققة او مراجعة

d.  تقوم البورصة بحذؾ االشارة الموضحة فً البند )ب( من هذه المادة عند اعالمها عن قٌام الشركة بتخفٌض خسائرها المتراكمة كما
 .ج( اعالههو موضح فً البند )

 

 

 :% من رأس مالها155% وتقل عن 50(: الشركات المدرجة فً السوق التً تبلػ خسائرها المتراكمة 0المادة )



a.  من رأس مالها بما ٌل155ً% وتقل عن 50تلتزم الشركة التً تبلػ خسائرها المتراكمة %: 
 

الخارجً حول اٌة بٌانات مالٌة مدققة او مراجعة مع  إعالم الهٌئة والبورصة خطٌاً وبشكل فوري عند صدور تقرٌر مدقق الحسابات .1
 .تحدٌد مقدار ونسبة تلك الخسائر وأسبابها

إعداد وتزوٌد الهٌئة والبورصة بخطة عمل مصادق علٌها من قبل مجلس ادارتها لتصوٌب اوضاعها وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثة  .4
هذه المادة، على ان تتضمن الخطة شرحاً وافٌاً عن االجراءات المقترحة  ( من1-أشهر من تارٌخ اعالم الهٌئة المبٌن فً البند )أ

والخطط التموٌلٌة والتشؽٌلٌة واالستثمارٌة وبٌان للتدفقات النقدٌة والتوقعات المستقبلٌة لسنة قادمة على االقل، على أن تكون معززة 
 .باالرقام ضمن جدول زمنً للتنفٌذ

المالٌة المدققه أو المراجعة الالحقة متضمنة تقرٌر حول تنفٌذها للخطة الموضوعة من قبلها لتصوٌب تزوٌد الهٌئة والبورصة ببٌاناتها  .3
 .اوضاعها وتخفٌض خسائرها المتراكمة مع تحدٌث للتوقعات واالرقام الواردة فٌها ومبررات أي انحراؾ لالداء إن وجد

b. من راس مالها لجلسة تداول واحدة 155% وتقل عن 50تراكمة تقوم البورصة بإٌقاؾ تداول أسهم الشركة عند بلوغ خسائرها الم %
 .( من هذه المادة1-تلً إعالم الهٌئة والبورصة عن الخسائر المتراكمة المبٌن فً البند )أ

c.  من رأس 155% وتقل عن 50تقوم البورصة ومن خالل نشراتها باضافة اشارة الى اسم الشركة التً بلؽت خسائرها المتراكمة %
 .مالها

d.  من رأس مالها، إعالم الهٌئة والبورصة خطٌاً وبشكل فوري عن 50على الشركة التً تنخفض خسائرها المتراكمة الى ما دون %
 .ذلك عند صدور تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً حول اٌة بٌانات مالٌة مدققة او مراجعة

e. من رأس مالها فلمجلس 155% وتقل عن 50ا بـ فً حال استمرار خسائر الشركة المتراكمة لمدة ستة أشهر من تارٌخ تحققه %
 .المفوضٌن إتخاذ قرار بإٌقاؾ أسهم الشركة عن التداول فً البورصة

f.  من راسمالها فً أي 50تقوم البورصة بحذؾ أو تؽٌٌر االشارة حسب واقع الحال عند تخفٌض الشركة لخسائرها المتراكمة دون %
 ..بٌانات مالٌة الحقة مدققة او مراجعة

 

 :% من رأس مالها فأكثر155(: الشركات المدرجة فً السوق التً تبلػ خسائرها المتراكمة 6مادة )ال

a.  فأكثر من رأس مالها بما ٌل155ًتلتزم الشركة التً تبلػ خسائرها المتراكمة % : 
 

إعالم الهٌئة والبورصة خطٌاً وبشكل فوري عند صدور تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً حول اٌة بٌانات مالٌة مدققة او مراجعة مع  .1
 .تحدٌد مقدار ونسبة تلك الخسائر وأسبابها

ال تتجاوز ثالثة إعداد وتزوٌد الهٌئة والبورصة بخطة عمل مصادق علٌها من قبل مجلس ادارتها لتصوٌب اوضاعها وذلك خالل فترة  .4
( من هذه المادة، على ان تتضمن الخطة شرحاً وافٌاً عن االجراءات المقترحة 1-أشهر من تارٌخ اعالم الهٌئة المبٌن فً البند )أ

مة والخطط التموٌلٌة والتشؽٌلٌة واالستثمارٌة وبٌان للتدفقات النقدٌة والتوقعات المستقبلٌة لسنة قادمة على االقل، على أن تكون مدع
 .باالرقام وجدول زمنً للتنفٌذ

تزوٌد الهٌئة والبورصة ببٌاناتها المالٌة المدققة أو المراجعة الالحقة متضمنة تقرٌر حول تنفٌذها للخطة الموضوعة من قبلها لتصوٌب  .3
 .وجد اوضاعها وتخفٌض خسائرها المتراكمة مع تحدٌث للتوقعات واالرقام الواردة فٌها ومبررات أي انحراؾ لالداء إن

b.  فأكثر من راس مالها لجلستً تداول تلً إعالم الهٌئة 155تقوم البورصة بإٌقاؾ تداول أسهم الشركة عند بلوغ خسائرها المتراكمة %
 .( من هذه المادة1-والبورصة عن الخسائر المتراكمة المبٌن فً البند )أ

c. فأكثر من راس مالها155راكمة لمجلس مفوضً الهٌئة إٌقاؾ تداول أسهم الشركة عند بلوغ خسائرها المت %. 
d.  فأكثر من رأس مالها155تقوم البورصة ومن خالل نشراتها باضافة اشارة الى اسم الشركة التً بلؽت خسائرها المتراكمة %. 

e.  من رأس مالها إعالم الهٌئة والبورصة خطٌاً بذلك وبشكل 155على الشركة التً تنخفض خسائرها المتراكمة الى ما دون نسبة %
 .وري عن ذلك عند صدور تقرٌر مدقق الحسابات الخارجً حول اٌة بٌانات مالٌة مدققة او مراجعةف

f.  من راسمالها فً أي 155تقوم البورصة بحذؾ أو تؽٌٌر االشارة حسب واقع الحال عند تخفٌض الشركة لخسائرها المتراكمة دون %
 .بٌانات مالٌة الحقة مدققة أو مراجعة

g.  فأكثر من راس مالها فلمجلس 155الشركة من قبل المجلس عن التداول عند بلوغ خسائرها المتراكمة فً حال تم إٌقاؾ أسهم %
% من راس مالها فً البٌانات المالٌة السنوٌة 50المفوضٌن إعادة أسهم الشركة الى التداول عند تخفٌض الشركة لخسائرها دون 

 .المدققة للشركة تحقٌقها أرباحاً تشؽٌلٌة للسنة المالٌة االخٌرة المدققة الالحقة، على ان تظهر القوائم المالٌة السنوٌة
 

(: ٌراعى عند تطبٌق احكام هذه االسس أثر أٌة تحفظات او مالحظات ٌبدٌها مدقق الحسابات الخارجً للشركة ضمن تقرٌره 5المادة)
 .على خسائر الشركة المتراكمة

 

 


