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  ondsBorpororate C القرض اسناد
  
  

 من قبل الـشركة المـساهمة       إصدارها مالية قابلة للتداول ويحق      أوراق القرض   اسناد
 األوراق شركة من الشركات التي يجيز لها قانون         ألي أو الشركة المساهمة الخاصة     أوالعامة  
 الماليـة   األوراقوقانون    قانون الشركات     إلحكام ويتم طرحها وفقاً     سناداال هذا   إصدارالمالية  

 بسداد القرض وفوائده وفقـاً لـشروط   سناداالللحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذا       
 أنها بيانات متعارف عليها     أو دالالت   أي أو حقوق ملكية    أي المالية   باألوراق ويقصد   اإلصدار
لماليـة علـى     ا األوراق يوافق مجلس مفوضي هيئة      أجنبية أو  ماليه سواء كانت محلية    أوراق

مـن قـانون    ) 3( المادة   أحكاموفق  (  المالية بصوره خاصة     األوراقوتشمل  . اعتبارها كذلك 
  -:مايلي )  2002لسنة ) 76( المالية رقم األوراق

  
  . الشركات القابلة للتحويل والتداولأسهم -1
 . القرض الصادر عن الشركات اسناد -2
 المؤسسات  أوالمؤسسات الرسمية العامة     أو المالية الصادرة عن الحكومة      األوراق -3

 . البلدياتأوالعامة 
 . الماليةاألوراق إيداع إيصاالت -4
 . والوحدات االستثمارية في صناديق االستثمار المشتركاألسهم -5
 . خيار المساهمةاسناد -6
 . التسويةأجلة العقود أوالعقود انية التسوية  -7
 .ععقود خيار الشراء وعقود خيار البي -8
بموافقـة مجلـس   ه أعال) 8-1( مما ذكر في البنود    أي حق في الحصول على      أي -9

 . الماليةاألوراقمفوضي هيئة 
  

  -: لسهولة الوضوح وهي على النحو التالي أسئلة القرض ضمن اسناد أوضحوعلى ذلك 
  
  -: القرضاسناد أنواعا هي م -1

  -:رض  القاسناد من نيوجد نوعي* 
  

  .للتحويلبلة   قرض غير قاسنادا -أ 
 .للتحويل قرض قابلة  اسناد -ب
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   القرض ؟اسناد إصدارما هي شروط  -2
  -: القرض ما يلياسناديشترط الصدار 

  
 القرض وفقاً لدراسـة جـدوى       اسناد إصدار على   اإلدارة مجلس   أعضاءموافقة ثلثي    -أ

  .اإلصداردام الشركة لحصيلة بيع خوبيان است   اقتصادية 
  
 مجلـس االداره  أعضاءويل فيشترط بعد موافقة ثلثي ح القرض قابل للتاسناد كان  إذا -ب

الهيئة العامة الجتماع غير عادي للشركة واتخاذ القرار حيال ذلـك             دعوة على ذلك 
 مال الـشركة    رأس ةوتعتبر موافقة الهيئة العامة على ذلك بمثابة موافقة على زياد         

  تعديل ذلكاإلدارةالمصرح به وال يحق لمجلس 
   
  
  
  
   القرض ؟اسناد توثق أين -3

ة عليها فـي سـجالت   عقا مالكيها وتوثق البيوع الو  بأسماء القرض   اسنادتوثق  
 مثـل مركـز اإليـداع أو       ة لهذه السجالت  ظ لدى الجهة الحاف   أو لها   المصدرةالشركة  

الحافظ األمين المرخص من قبل هيئة األوراق المالية وهو الشخص االعتباري الـذي             
  .فظ األمين لألوراق الماليةيمارس أعمال الح

    
   القرض قابل للتداول ؟اسنادهل  -4

 األوراق المالية وفق قانون     األوراق أسواق القرض قابلة للتداول في      اسنادنعم  
  .المالية النافذ

  
  ما هي القيمة االسمية لسندات القرض ؟ -5

 القـرض   اسـناد  وتصدر شهادات    ،تصدر سندات القرض بقيمه اسمية واحدة     
  .لفة لغايات سهولة التداولبفئات مخت

   
   القرض بيعة ؟اسنادهل يحق لحامل  -6

 آو إصـدار عـالوة   ب أولقرض بيعة سواء بالقيمة االسمية       ا اسناديحق لحامل   
 أو تم بيعة بخصم     أنر  ظ االسمية بغض الن   بقيمته يسدد   األحوال وفي كل    إصدارخصم  
  .إصدارعالوة 

  
   القرض؟اسناد كيف يتم دفع قيمة  -7
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 قيمة الدفعة بإسم الـشركة      وتقيد القرض عند االكتتاب به دفعة واحدة        اسنادمة  تدفع قي 
 اإلدارة وجد متعهد تغطيه فيجوز في هذه الحالة وبقـرار مـن مجلـس               وإذا،  ةالمقترض

تسجيل المبالغ المدفوعة بإسم متعهد التغطية ، وتعاد حصيلة االكتتاب في الموعد المتفق             
  .عليه مع متعهد التغطية

  
   ؟اإلصدار مدير –من هو متعهد التغطية   -8

 عـن   نيابة المالية وتسويقها    األوراق إصدارات إدارة يمارس الذي   االعتباريالشخص  
لـسنة  ) 23( الماليـة رقـم   األوراق وفق قانون التغطيةالمصدر  حيث كان يعرف متعهد      

ـ ) 76( المالية رقـم     األوراق بموجب قانون    إلغاءه تم   لتي وتعديالته وا  1997  2002سنة  ل
  . مالية من مصدرها بهدف تسويقها أوراقابأن متعهد التغطية هو الشخص الذي يشتري 

  
  ؟اإلصدار مدير أعمال ماهي  -9

  . المالية وتسويقها نيابة عن المصدراألوراق إصدارات ارةإد -1
  
    الماليةاألوراق الالزمة الصدار واإلجراءات بجميع الدراسات والقيام النشرات إعداد -2

 .وتسجيلها وتغطيتها   
  
 بموجب اتفاقية تغطية تبرم بينه وبـين        اإلصدار أعمال تغطية    اإلصدار يمارس مدير     -3 

  .المصدرةالشركة 
 المطـروح ومـا     اإلصدارلتسويق  ) الشركة( بموجب االتفاقية يعمل نيابة عن المصدر      -4 

  .اإلعالميتصل بذلك من نشر بوسائل 
  

  -:اللتزام بما يلي ااإلصدار يتوجب على مدير -5   
  -: بذل العناية-أ

 أي تأكيد أو    إعطاء المطروح دون    لإلصدار حيث يبذل أقصى جهد لجذب مشترين       
  .إصدارها المالية المنوي األوراقالتزام ببيع كمية معينة من 

  
  -: تحقيق غاية-ب
 المطروح مع التعهد بـشراء      لإلصدارحيث يبذل أقصى جهد لجذب مشترين          

 وبالسعر المتفق عليه بموجـب اتفاقيـة        إصدارهاراق المالية التي تم     جزء أو كل األو   
  ).الشركة( وبين المصدراإلصدارالتعهد بالتغطية الموقعة بين مدير 

  
 القـرض االلتـزام بـاألمور       اسـناد  إصدار نشر   إعداد عند   اإلصدار يتوجب على مدير     -6

  -:التالية

mailto:amawi58@yahoo.com
http://www.amawi.info


  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 
  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400      
Tel : +962-7-96464400  
       +962-7-86464400 
 

     

  

  األردن 11937 عمان 541539 ب.ص
  

4  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 
 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 

 

بأن جميـع المعلومـات     ) شركةال(أن يحصل على التعهدات الالزمة من المصدر         -أ
     التي 

  .يحصل عليها صحيحة ودقيقة ومكتملة     
, اإلصـدار  ة جميع المعلومات التي يحصل عليها من المصدر فـي نـشر           إظهار -ب

 بأية معلومـات جوهريـة وأيـة        اإلصدارويلتزم المصدر أن يقوم بتزويد مدير       
انـات التـي تتـضمنها      بما في ذلك البي   , تعديالت جوهرية تطرأ على المعلومات    

  . خالل فترة االكتتاباإلصدارنشرة 
  

   ما هي البيانات المتوجب توفرها في سند القرض؟-10
  : القرض البيانات التاليةاسناديجب أن يتضمن 

  -:على وجه السند  - أ
رقم تسجيلها وتاريخـه ومـدة    وجد وعنوانها و   أن وشعارها   المقرضةاسم الشركة    -

  .ورأس مالها الشركة
 . كان السند اسمياإذااسم مالك السند  -
 .رقم السند ونوعه وقيمته االسمية ومدته وسعر الفائدة -

 
  :على ظهر السند-ب
  . القرضاسنادوع قيم م مج-
  . ومواعيد استحقاق الفائدةسناداال إطفاء مواعيد وشروط -
  . وجدتإن الضمانات الخاصة الذي يمثله السند -
 الـسند شـريطة أن      إلى إضافتها المقترضةالشركة   أي شروط وأحكام أخرى ترى       -

  .اإلصدار مع شروط اإلضافات تتوافق هذه
  

 الواجـب   اإلجراء القرض مضمون بأموال وموجودات عينيه ما هو         اسناد كان   إذا -11
  ؟إتباعه

 أو غير منقولة أو بموجـودات   منقولة القرض مضمونه بأموال     اسناد كانت   إذا     
( الضمانات أو الكفـاالت  فيجـب أن يـتم توثيـق ذلـك             عينيه أخرى أو أي من      

لدى الجهات ذات العالقة بما يتوافق والتشريعات المعمـول         ) الضمان,الكفالة,الرهن
 وذلك لضمان   المقرضة الشركة   إلى الفرض   اسنادبها قبل تسليم أموال االكتتاب في       

  .حقوق كافة األطراف وذوي المصالح
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  لقرض بعمله أجنبية؟ ااسناد هل يجوز تحرير -12
 بـأي   إصدارها القرض بالدينار األردني ولكن يجوز       اسناد أن تصدر    األصل     

عمله أجنبية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمـا يتوافـق و أحكـام               
  .النافذةالتشريعات 

  
   القانوني لذلك؟اإلجراء ما هو المقررة سناداالفي حال عدم تغطية جميع   -13

 التي تم االكتتاب بها اذا لم تـتم         سناداال أن يكتفي بقيمة     اإلدارةيجوز لمجلس   
 لـم يكـن هنـاك متعهـد         وإذا,  الصادرة خالل المدة المقررة    سناداالتغطية جميع   

  . بين الطرفينالمبرمةفيخضع األمر لالتفاقية ) اإلصدارمدير (تغطية
  

  ؟ويلح القرض القابلة للتاسنادما هي شروط إصدار  -14
ويل وفق  ح قرض قابل للت   اسناد إصدار إليه سابقا يجوز للشركة      اإلشارةكما تم   
  -:الشروط التالية

  
 يتضمن قرار مجلـس     أن المجلس على    أعضاء ثلثي بموافقة   إدارةقرار مجلس     -

 أسهم إلى القرض   اسناد تحويل   أساسهام على   تاإلدارة على جميع الشروط التي ي     
  . وبالشرط المحددة لذلكالخطية سناداال ، وان يتم اخذ موافقة مالكي

  
ـ  على ذلك كونه    العامة غير العادية    موافقة الهيئة    -  رأسـمال  زيـادة    ةيعتبر بمثاب

  .الشركة
  
ـ     ح القرض رغبته بالت   اسناد يبدي حامل      إن - عليهـا   صنويل في المواعيد التي ت

  .ويلح فإذا لم يبدي رغبته خالل هذه المدة فقد حقه في الت  اإلصدارشروط 
  

 حقوق في األرباح التي تقـرر       سناداال تكون لألسهم التي يحصل عليها مالكو        أن -
الهيئة العامة توزيعها على المساهمين تتناسب  مع المدة الزمنيـة بـين موعـد               

  . وانتهاء السنة الماليةأسهم القرض إلى اسنادويل من حالت
  
 تم إصدارها خـالل الـسنة    يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد األسهم التي         أن -

  . خالل تلك السنةأسهم في تحويلها إلى أصحابها القرض التي رغب اسنادمقابل 
  

  ؟ القرضاسنادممن تتكون هيئة مالكي  -15

mailto:amawi58@yahoo.com
http://www.amawi.info


  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 
  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400      
Tel : +962-7-96464400  
       +962-7-86464400 
 

     

  

  األردن 11937 عمان 541539 ب.ص
  

6  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 
 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 

 

 إصدار  أمين القرض في كل إصدار ولها الحق في تعيين          اسنادكماً من مالكي    حتتكون  
مـن   مرخص اإلصدار أمينون  يكأن القرض شريطة   سنادالعلى نفقة الشركة المصدرة     

   المالية األوراققبل هيئة 
  

    القرض؟اسنادما هي مهام هيئة مالكي  -16
  .سناداالحماية حقوق مالكي  -1
   لصيانة حقوقهم بالتعاون مع أمين اإلصدارالالزمةاتخاذ التدابير  -2
 سـناد ال الـشركة المـصدرة   إدارة مرة بناء على دعوة من مجلس  ألولتجتمع الهيئة    -3

  القرض
  .اإلصدار أمين القرض اسنادبعد ذلك يتولى دعوة هيئة مالكي  -4
  
  

  ؟اإلصدار أمينما هي صالحيات  -17
  -: الصالحيات التاليةاإلصدار أمينيتولى      

  
 مدعي عليه كما يمثلها لدى      أو القضاء كمدع    أمام القرض   اسنادتمثيل هيئة مالكي     -1

  .أي جهة أخرى
  
   القرضاسنادماعات هيئة مالكي تولى أمانة اجت -2
  
 القرض، والمحافظـة علـى حقـوقهم    اسناد الالزمة لحماية مالكي باألعمالالقيام   -3

  .سناداالبالتعاون مع هيئة مالكي   الالزمة لذلكاإلجراءاتواتخاذ 
  
 مراقب عـام الـشركات والـشركة        إلى القرض   اسنادتبليغ قرارات هيئة مالكي      -4

  . مدرجاً فيهسنادااليكون ) بورصة( سوق  وأي سنادالمصدرة لال
  
 بـالتواريخ  سـناد اال بتوزيع الفوائد وإطفـاء  سنادمتابعة قيام الشركة المصدرة لال     -5

  .المحددة بنشرة اإلصدار
  
 وإبـداء مالحظاتـه   سـناد لالحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المـصدرة       -6

اعـات فـي الحـاالت التـي         القرض بتقارير عن نلك االجتم     اسنادوتزويد حملة   
  .تستدعي ذلك
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 اسناد القرض، وإبالغ هيئة مالكي      اسنادمراقبة كل تصرف يخالف شروط إصدار        -7
  .القرض بذلك التصرف المخالف للقانون

  
 ال يقل   أنما رأى ذلك ضرورياً على      ل ك لالجتماع القرض   اسناددعوة هيئة مالكي     -8

  .عن مرة واحدة في السنة
  
   القرضاسناد توكلها إليه هيئة مالكي  أخرىأي مهام -9

  
الهيئات العامة للشركة الـسنة المقترضـة        اجتماعاتهل يحق المين اإلصدار حضور       -18

  والتصويت على القرارات؟
 لحضور اجتماعات الهيئة العامـة     اإلصدار أمينيتوجب على الشركة المقترضة دعوة      

   ويبدي أي مالحظاتللشركة، ويتوجب على أمين اإلصدار حضور االجتماعات
وال يحق المين االصدار التصويت على قرارات الهيئة العامة كـون هـذه الـصالحية               

  .للمساهم فقط
  

   القرض؟اسنادكيفية دعوة هيئة مالكي  -19
 اإلصدار وفقاً للقواعد المقررة لدعوة      أمين القرض من قبل     اسناديتم دعوة هيئة مالكي     

 التي تطبق على الـدعوة      األحكامدعوة واالجتماعات   الهيئة العامة للشركة وتطبق على ال     
اءات دعوة الهيئة العامة والنـصاب القـانوني   ألحكام التي تطبق على إجر    اواالجتماعات  
  .واتخاذ القرارات

  
  ؟اإلصدار في حال وجود تصرف يخالف شروط اإلجراء ماهو -20

ـ    أقرته إذا إال يعتبر باطالً    اإلصداركل تصرف يخالف شروط       اسـناد الكي   هيئـة م
 سـناد اال ال تقـل     أن الممثلة في االجتماع شريطة      أصواتهم أرباعالقرض بأكثرية ثالثة    

  . المصدرة والمكتتب بهاسناداال قيمة  مجموعالممثلة في االجتماع عن ثلثي
  

   القرض؟اسناد إطفاءهل يجوز للشركة  -21
) 6(قرعة كـل   القرض بالاسناد حق الشركة بإطفاء  اإلصدار تتضمن شروط    أنيجوز  
  . بدفعة واحدة بتاريخ االستحقاق أو سنة أو أشهر

  
   القرض بسعر فائدة متغير ؟اسناد إصدار هل يجوز للشركة -22

 متغير خالل مدة السند حـسب واقـع   أو بسعر فائدة ثابت سناداال إصداريحق للشركة  
  .سناداال االتفاق المسبق مع مالكي أوالحال سواء بتحديد مسبق لسعر الفائدة 
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 القـرض  اسـناد  مـن   إصدارتها التي تتبعها الشركة في طرح       اإلصدارات أنواع ماهي   -23
  ؟لالكتتاب
 إذا إصـدار  نشرة   أعداد خاصة وبدون    إصدار عن طريق االكتتاب الخاص بشروط       -1

  .مستثمر)30( مستثمرين ال يزيد عن إلى موجه اإلصداركان 
  
 القرض وفـق  إصدار وذلك بإعداد نشرة )االكتتاب العام   (  عن طريق العرض العام      -2

  .افذةن المالية الاألوراقمتطلبات تسجيل 
  

   القرض؟اسناد ماهي الفوائد الممكن تحقيقها من االستثمار في -24
  -:يوجد عدد من الفوائد وفما على سبيل المثال 

 القرض من الـضرائب وفـق       اسناد والفوائد المتأتية عن االستثمار في       األرباح إعفاء -1
يعفـى مـن    (( حيث تـنص     2009 لسنة   من قانون ضريبة الدخل   ) 4/8( المادة   كامأح

 والـسندات  واألسـهم  المتأتي من داخل المملكة في المتاجرة بالحصص        ضريبة الدخل 
  )).الخ...... القرضاسنادو

 . تقليل مخاطر االستثمار بها إلى القرض لها ضمانات متعددة مما يؤدي اسناد -2
 .فوائدضمان نسبة محدودة من ال -3
 . القرض في السوق المالياسنادقابلية تداول  -4

  
   القرض؟داسنا ماهي المخاطر التي قد تنجم عن االستثمار في -25

  :يوجد عدد من المخاطر ومن ضمنها 
 ارتفـاع سـعر     أن إذ سناداال مما يؤثر على القيمة السوقية لسعر        الفائدة رأسعاتذبذب   -1

 الفائدة يقابلـه    أسعار وانخفاض   سناداالية لسعر   الفائدة يقابله انخفاض في القيمة السوق     
  .سنادلالارتفاع في القيمة السوقية 

 حد درجة كبيرة بالتشريعات النافـذة    إلىر  ث القرض تتأ  اسناد السيولة التي تتمتع بها      إن -2
 .التي تنظم عمليات االصدار والتداول وظروف السوق المالي

 بتاريخ االسـتحقاق تعتمـد      سنادلالسمية   قدرة الشركة على سداد الفوائد والقيمة اال       إن -3
على المبالغ التي تحصلها الشركة بتواريخ االستحقاق ومدى توفر السيولة لها  حيـث              

 القرض مما يـؤدي الـى       اسنادان هناك تتغير في بعض الشركات التي حصلت على          
 .عدم دفع الفوائد بتواريخها لعدم توفر السيولة
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