نموذج تعهد الشركة المصدرة
والراعى المعتمد
************

بشأ و جبابأأال جبما بتاأأال بمشأأدرة بمارأأىدا جبم بد أأا بماهااأأى ااأأال بمابةأأة بمهااأأة مردةابأأة بماامبأأة جبمبجدرأأة

بماردبة  /بماهى طبقاً مقجب ى ةبى بالجدبق بماامبة بمارىدا او بمشدرال بمااجسأطة جبمرأربدا ط طبقأا مقأدبد اارأ
بىبدا بمابةأأة بمهااأأة مردةابأأة بماامبأأة دة أ  )11باأأادب  2112/1/22ج فأأا ءأأجك ب رأأا ة أدبد دةأأب

بمبجدرة بماردبة دة  )161مسنة . )2112

اار أ

بىبدا

مالحظات هامة :
 اسدى ةجب ى بمقبى جبساا بددل جبمشطب بمرأاىدا باجاأب ةأدبد اارأ

ةىبدا بمابةأة بمهااأة مردةابأة بماامبأة دةأ

 )11بمراىد باادب  2112/1/22جاهىبالاه جبالادبكبل بمانفبذبة .

 ب أأنق ةأ أدبد بمس أأبى جتب أأد بالس أأا ااد دةأ أ  252مس أأنة  ) 2112ا ىب أأى دس أأج ةب أأى بالجدبق بماامب أأة بما أأا
ارىدها بمشدرال بمااجسطة جبمرربدا جاقابل بمخىاال و بمهاربال بماا اا ماا بامبجدرة .

 ب بد ا اطببق ب را ةدبد اار

ةىبدا بمابةة بمهااة مسأجق بماأال دةأ  )66مسأنة  2112بمخأا

بقجب أى

بماأأىبجل جبماقارأأة جبماسأأجبة بسأأجق بماشأأدج ال بمااجسأأطة جبمرأأربدا را أاً ب نأأة اسأأدى بمقجب أأى جبال رأأا

بمانقا أأة بماها أأجل با أأا مرا أأىبجل جبماقار أأة جبماس أأجبة جر أأذب بمقجب أأى جبم أأنق بمالتا أأة مهارب أأة بمدةاب أأة ر أأا

بماهااالل فباا م بدى به ن

خا

ءاو ة بدد اار

ةىبدا بمابةة بماشاد بمبه .

واجبات والتزامات الشركة المصدرة والراعى المعتمد تجاه الهيئة والبورصة -:
 ) 1أو ااهاةأأى بمشأأدرة اأأا ب أأى بمد أأاا بماهااأأىبو اأأو بمابةأأة طبق أاً مق أدبد اار أ
مسأ أأجق بماأ أأال دة أ أ  )62مسأ أأنة  2112بش أ أ و انقأ أأب

ةىبدا بمابةأأة بمهااأأة

اأ أأل بمد أ أأال بماهااأ أأىبو مرشأ أأدرال بمرأ أأربدا

جبمااجسطة .
 ) 2ببأد بم بد أأا بماهااأأى قأأىب ببنأأه جبأأبو بمشأأدرة باءأأاو بما بتاأأال ج قأأجق رأأل طأأدً جفقأاً مرناأأجذ

بماهى مذمك را بو باءاو بمهقى شدطا بهى اأجبت فسأخة اأو ب أى بط بدفأه بال بهأى بخطأاد بمطأدً

بالخد خالل اىا الاقل و شاد .

 ) 6بو اراأأت بمشأأدرة بمارأأىدا باقأأىب رافأأة بماهرجاأأال جبمببانأأال بماطرجبأأة مر بد أأا بشأ و اربأأة بمقبأأى
فا بمبجدرة جبمجفاك باماتبااااا بمناشةة و بمقبى بامبجدرة ط اأا ةةأدبد بمشأدرة برأ ة جسأالاة ارأك

بمببانال جبماهرجاال .

 ) 2برجو بم بد ا اسةجال و اقأىب بالساشأادبل جبمنرأل مرشأدرة جاهاجنأة بمشأدرة فأا اد رأة بسأاراال
بادبكبل ةبى بالجدبق بماامبة مرشدرة بامبجدرة اأا بةأدبد بم بد أا برأ ة جسأالاة بماسأانىبل بماقىاأة

مرقبى بامبجدرة .
 ) 5برجو بم بد ا اسةجال و اقىب بالساشادبل جبمنرل مرشدرة فا ربفبة بالما بت بقجب ى جاهاببد بمقبأى
جااطربأأال بالفرأأام جبما افقأأة رأأا بسأأاادبد ةبأأى بمشأأدرة ببجدرأأة بمنبأأل مراشأأدج ال بمااجسأأطة

جبمرربدل
 ) 6را بم بد أا بخطأاد بمابةأة فأا امأة أى بسأااابة بمشأدرة مرقجب أى جبال رأا بمانقاأة مراهااأل فأا
سجق بالجدبق بماامبة .
الشركة المصدرة

الراعى المعتمد
رئيس مجلس االدارة

رئيس مجلس اإلدارة
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تمهيد

ارتاا مرطدفبو او خالل اا ربا بمقانجنببو بماجةهبو ربه.
بهابد قى بمد ابة ً
ا ة ىبى هذب بمهقى انفب ًذب مقدبد اار ةىبدا بمابةة دة  )11مسنة  4112باادب  4112/1/22بش و ةجب ى ةبى
بألجدبق بماامبة بمارىدا او بمشدرال بمرربدا جبمااجسطة ،جةدبد اار ةىبدا بمابةة دة  )16مسنة 4111
باادب  4111/11/11بش و انقب عمل بمد اا بماهااىبو مرشدرال بمرربدا جبمااجسطة.
جبقد بمطدفاو باماتباااا بارك بمق بددبل جرافة بمق بددبل بمادابطة باماهاال بماىبجل) فا بجدرة بمنبل مرشدرال
بمرربدا ج بمااجسطة جأبة اهىبالل اط أد رباا ،جأو رال انااا اسةجل و ةخالمه بامااا ج بالماتباال بمانجطة
ةمبه جأبة اخامفال مقجب ى ةبى بمشدرال بمرربدا ج بمااجسطة جبادبكبااا بمانفبذبة  ،جمقجب ى بماهاال بماىبجل) فا
بجدرة بمنبل مرشدرال بمرربدا جبمااجسطة ،جرذمك و أبة أءدبد انش و اة اال بال ناااة او طدفي هذب
بمهقى ،جا بد اا بالما بت با را ةانجو سجق أد بماال بمراىد بامقانجو دة  59مسنة  ، 1554جةانجو بإلبىبع
جبمقبى بمادرتي بمراىد بامقانجو دة  59مسنة  4111جالة ابااا بمانفبذبة.
برات بمطدفاو بقبجل جانفبذ رل ة بددبل مانة ةبى بألجدبق بماامبة بامبجدرة جرذمك أبة ة بددبل راىدا او بمابةة
جبمبجدرة.
يعتبر البند التمهيدي جزًءا ال يتج أز من هذا العقد.

المادة)1( :
برات جبقد بمطدً بألجل برفاه دبع اهااى بامقبا بامااا بماامبة:
 .1اهدبً بمشدرة باالماتباال بماقددا رباا ااال بمابةة جبمبجدرة جبماساهابو ةبل بمبىك فا اربة بمقبى.
 .2اىدبب بمهااربو مىى بمطدً بم انا را جبابااا جبماتباااا ااال بمابةة جبمبجدرة جبماساهابو.
 .6اقىب بالساشادبل جبمنرل مرشدرة فا اد رة بساراال رافة بادبكبل بمقبى جبالبىبع بمادرتى.

خارا.
ااا أج
ً
 .2اقىب بالساشادبل جبمنرل مرشدرة فا اربة طدم بالسا مالراااب سجبك راو ً
 .5اقىب بالساشادبل جبمنرل مرشدرة فا ربفبة بالما بت بقجب ى بمقبى جااطربال بالفرام جبما افقة را
بساادبد ةبىها بامبجدرة.

 .6اقىب أبة بساشادبل مرشدرة مالما بت بامق بددبل بمراىدا او بمابةة جبمبجدرة جبالادبكبل بمانفبذبة مااا.

جبقد بمطدً بم انا باالما بت بانفبذ ارك بمبنجى طجبل فادا

قى بمد ابة جرذمك باسابفاك رافة ااطربال بمقبى

جبساا بددل جبإلفرام.
المادة)2( :
برات بمدبع بماهااى بإخطاد بمابةة جبمبجدرة فا امة ى بسااابة بمشدرة مرقجب ى جبال را بمانقاة مراهاال فا
سجق بألجدبق بماامبة.
المادة)3( :
هذب بمهقى سادى ماىا سنابو او اادب اجةبهه بث ببىأ او بج .....................

بماجبفق ،...............................جال باجت فس هذب بمهقى او أ ى بمطدفبو ةال بهى ةخطاد بمطدً
بألخد باىا ال اقل و شاد ،جبرات بمطدفاو نى بمدغبة فا فس بماهاةى بإخطاد بمابةة جبمبجدرة خالل اىا ال
اقل و شاد ، ،وعلى أن يتضمن اإلخطار أسباب الفسخ وبيان الطرف الذي طلب فسخ العقد ،ج را بمطدً

بم اني ةخطاد بمابةة جبمبجدرة بامدبع بماىبى خالل ذبل بماىا.

المادة)4( :
بهابد بمطدً بألجل اسةجال و بأل ءدبد بماا بارو أو ا ىث ل اابا ب مااهااربو جبمناااة و ة اااىل

خطط ال بمسنجبل بمقاىاة  ،بما ىى فباا بألدبام بمااجةهة جبماي بقىااا بمطدً بم اني راسانى مرقبى ةذب م برو
بمطدً بم انا ةى برىد ةجبة اامبة و سنة راارة.
المادة)5( :

برات بمطدً بم انا بسىبى بمابرغ بماافق ربه سنجبا مرطدً بالجل اقابل بماجةبا را هذب بمهقى ،جبمقبا بااااه

بماافق رباا طبقا ماذب بمهقى مقبى جبساادبد ةبى بمطدً بم انا ببجدرة بمنبل مراشدج ال بمرربدا ج بمااجسطة
برفاه شدرة رربدا بج ااجسطة  ،جهذ ب بمابرغ ال بشال رافة بمدسج جبماردجفال جاقابل بمخىاال ج

بماطبج ال بماسا قة را بمطدً بم اني خالل اىا هذب بمهقى.
المادة)6( :
ال باجت مرطدً بألجل بماىخل فا بمق بددبل بالسا اادبة جبإلىبدبة مرشدرة ةذ ها ق أربل إلىبدا بمشدرة ،جبرت

بمطدً بالجل ةخطاد بمابةة ج بمبجدرة نى ى بسابفاك بمطدً بم انا مقجب ى بمقبى ج بساا بددل جااطربال
بإلفرام.
المادة)7( :
برات بمطدً بألجل بام فاق را سدبة اهرجاال بمطدً بم انا ج ى بإلفرام و أى اهرجاة خارة بامشدرة

جماىا سنابو او اادب ةنااك بماهاةى.

المادة)8( :
برات بمطدً بم انا باسابل اااة بمطدً بالجل جباىبىل باماهرجاال بمالتاة جفقا مرااا بمانجطة بمبه  ،ج ةجب ى
بمقبى جبساا بددل جااطربال بالفرام ،جةجب ى بماىبجل جبالادبكبل بمانفبذبة ما  ،جبإلةدبد بر ة ارك بماهرجاال ،
جبالسااابة ماجاباال بمطدً بالجل فباا بخ

ذمك.

المادة)9( :
لمجلس إدارة البورصة فى حالة إخالل الطرف األول ألي من األحكام المنظمة للتعامل وااللتزامات الحاكمة
لعمله  ،أو البنود الواردة بالعقد المبرم بينه وبين البورصة أو بينه وبين الطرف الثاني أو فقدانه أيا من شروط
القيد بسجل الرعاة بالبورصة  ،أن يتخذ تدبيرا ً مسببا ً أو أكثر من التدابير اآلتية:
 -1توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة اليها .

 -4ح ظر توقيعها عقود رعاية جديدة مع شركات مقيد أوراق مالية لها بالبورصة  ،وعدم قبول طلبات قيد
جديدة منها للمدة التي يحددها المجلس .
 -9تعليق قيد الشركة بسجل الرعاة .
وذلك وفقا للمادة السادسة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم ( )861لسنة .2182
المادة)11( :
فا ال جاجى نتبع ببو طدفا بماهاةى برجو مااا بمراجك ةما بمابةة مرفرل فا هذب بمنتبع ،جفا ال ب ادبض أبا
انااا را ةدبد بمابةة برجو بماقر أاا مانة بماقراال بامابةة طبقًا مرااىا  91ج  91او بمقانجو  59مسنة
.1554
المادة)11( :
دد بمهقى او الث نس أرربة ب افق رل طدً بنسخة اناا مرهال باجاباا جاجىع بمنسخة بم ام ة فا ارً

بمطدً بم انا بمشدرة) مىى ةطاع بمشدرال بماقبىا بامبجدرة
الطرف األول

الطرف الثاني

بالس .......................

بالس .......................

بمجقبفة .......................

بمجقبفة.....................

بماجةبا .......................

بماجةبا.....................

