
 
 

 
 
 
 
 
 

ي  بالجمعية  البنوك والبورصات    ةعقدت لجن 
ون   ،حسن حسي   /    األستاذ   : برئاسة  Zoom Meetingلقاء إلكتر

كات العائلية مثلي مجتمع األعمال المضي  م  أعضاء الجمعية منكما حض  اللقاء عدد من السادة     ، وخاصة الشر
ي تمام 

 يوم األربعاء  وذلك ف 
ً
 : تحت عنوان،حيث ُعقد اللقاء  2021أكتوبر  13الساعة الحادية عشر صباحا

 

 "  وضع خارطة طريق إلدراج الشركات العائلية بالبورصة املصرية ل  جلسة متهيدية " 
 بهدف 

كات إ ةطريق لكيفي  ةوضع خارط  ي قد تواجهها   تحدياتالالوقوف عىل و ة بالبورصالعائلية دراج الشر
الت 

ي  التعرف عىلو 
 الخطوط العريضة لذلك  ومناقشةا ،  تعود عليه المزايا الت 

 

 أن، وقد رحب سيادته بالسادة الاللجنةرئيس    – بدأ اللقاء بكلمة األستاذ / حسن حسني  
ً
ا ه حضور، مشت 

ك بي   جمعية رجال األعمال المضيي   ومجلس إدارة البورصة المضية   اللقاءهذا    تم عقد 
 للتعاون المشتر

ً
تنفيذا

كات العائلية بسوق المال كة لتنسيق قيد الشر  علي تشكيل لجنة مشتر
وتوقيع بروتوكول   بعد موافقة الطرفي  

وط القيد وكذلك مزايا القيد   كات وتعريف االعضاء بضوابط وشر تعاون لنشر الوعي بأهمية البورصة لنمو الشر

كات.  ي تنمية الشر
 ف 
 

ي تنعكس   اكد سيادته  و 
ي البورصة المضية يحقق العديد من المزايا واإليجابيات التر

كات العائلية ف  أن قيد الشر

 مباشر 
 
   ة

ً
كات العائلية بشكل خاص، كما أنها تعد حال شيعا عل أداء سوق األوراق المالية بشكل عام ونمو الشر

الورثة مثل تخارج أحد األبناء بسهولة ودخول مستثمرين جدد بجانب  ي تحدث بي   
التر وجذريا للمشكالت 

 امكانية الفصل بي   الملكية واإلدارة. 
 

وة ومصادر تمويل  أن البورصة تعزز من ا  كما اشار سيادته كات العائلية من حيث تنوي    ع التر لقدرت المالية للشر

كات والمؤسسات المالية  خطط النمو من خالل جذب المستثمرين نتيجة منحها الثقة من قبل األفراد والشر

 وصناديق االستثمار من خالل التقييم اليومي لألسهم. 
 

كات  أنه  وأشار   الشر انضمام  ي تحول دون 
التر التحديات  التقييم  برغم  إعادة  ي مقدمتها 

بالبورصة، وف  العائلية 

ي تحتاج من  
إال    ،اشهر الي عام  ٦لألصول سواء بعد الطرح أو قبله المتعلقة بالملكية والمسائل التمويلية والتر

كة واستقالليتها، من خالل خلق مزي    ج متنوع من المستثمرين وتطوير وبناء  ان البورصة تحافظ عل بقاء الشر

 رية واالهتمام باالكتتاب العام. العالمة التجا
 

كات األجنبية تلجأ للبورصة إلدخال مستثمرين جدد لتغطية زيادات رؤوس األموال، سيادتهاكد  كما   ، أن الشر

ي البورصة 
كات العائلية ف  ي قيد الشر

ي لديها نقص ف 
ي الدول العربية ومنها مض التر

وهذا علي عكس ما يحدث ف 

ي العالم نتيجة غياب ثقافة العمل بأهمية الب
ى ف  كات الكتر ي حي   أن اغلب الشر

كات العائلية ف  ورصة لنمو الشر

 المدرجة بالبورصات األوروبية واألمريكية عائلية. 
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ي االستحواذ   وأشار سيادته
ي حاالت تفادي أية مشكالت ف 

ن اكتتاب عام ويحدث ف 
ً
ي البورصة نوعا

أن الطرح ف 

الحصة األكتر لألبناء حيث يتم توزي    ع االسهم حسب الملكية، بينما االكتتاب اآلخر هو اكتتاب خاص  علي  

ة من خالل السماح للمؤسسات المالية وصناديق االستثمار ويمكن الصحاب الشأن  ويتطلب استثمارات كبت 

 االحتفاظ بحق اإلدارة ونسب من الملكية. 
 

 

العائلي  وأكد  كات  الشر رغبة  أهمية  الرئيسي  علي  المحفز  يعد  حيث  بالبورصة  الطرح  خالل  من  النمو  ي 
ف  ة 

ي 
كة ومدي ثقة المستثمرين ف   باالطالع علي الخطط واحتماالت النمو ومستقبل الشر

للمساهمي   المحتملي  

كات  ي اقتصاد الدولة والنشاط الذي تعمل فيه الشر
اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجديدة بجانب ثقة المستثمرين ف 

قط ي  مثل 
والتر ها  وغت  المعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت  والمستشفيات  والصحة  والتعليم  النقل  اعات 

 شهدت مؤخرا إقبال كبت  من المستثمرين. 
 

 

كات العائلية بسهولة السيطرة علي االكتكما   ي تحقق  تاكد انه يمكن للشر
اب وإدخال نوعية من المستثمرين التر

سو  كة  الشر اتيجية  واستر النمو  وخطط  لتمويل  الهدف  البنوك  إل  اللجوء  أو  بالبورصة  اإلدراج  من خالل  اء 

 الخطط قبل اتخاذ خطوة القيد وبما يسهل من عمليات التوافق مع معايت  الطرح. 
 

 

كة مساهمة حيث    سيادته  أوضحثم   كات العائلية ان تكون شر وط الواجب توافرها لقيد الشر أن من أهم الشر

كات ذات المسئولية الم طات البورصة يمكن بسهولة تحويل الشر كة مساهمة أو التوافق مع اشتر حدودة الي شر

كة مساهمة تدرج بالبورصة كة فردية ثم إنشاء شر  أو إنشاء شر
ً
ا كات ، مشت  ورة حل المشاكل المالية للشر إل ض 

العائلية غت  المساهمة بجانب أهمية ترتيب األوراق والمستندات وتحديد الوقت المناسب للطرح بما يحقق 

كات العائلية. علي الدولة  عائد كبت    والشر
 

 

ة وثقة حيث أن من أهم متطلبات اإلدراج هي المستندات المالية كما أكد أنه    مستشار مالي ذو ختر
يجب تعي  

اتيجية باإلضافة إل طات البورصة ثم يتم االتفاق علي االستر  ي   تعي  والقوائم وترتيب االوراق بطريقة تراعي اشتر

ي حل اي اختالفات بي   الوضع ق
كة يساعد ف  ي للشر

 بل الطرح وبعده. مستشار قانون 
 

 

كات يتم بطرق مختلفة، منها خصم التدفقات النقدية وهذا يعتر عن مستقبل الربحية ثم   وأشار أن تقييم الشر

ي، الفتا  خصم األرباح المستقبلية، وهذه هي الطريقة األكتر اعتمادا من كافة البنوك والمؤسسات المالية الكتر

ي يمنح تقييم
كات مستقبليا مقارنة من »الكاش الفلو« حيث أن   أن تقييم األصول ومنها األراض  أعلي ألداء الشر

المستقبلية   كة  اء ربحية الشر ي كاصول للمستثمرين وانما شر
أراض  بالبورصة ال تقوم بطرح  المدرجة  كات  الشر

 وليس األصول. 
 

 

ي حال ثم أكد 
وع من  ةأنه ف  كة عمل مشر ح المستشار المالي للشر

كة منخفض يقتر فصل علي  أن يكون تقييم الشر

كة المدرجة الجزء األكتر  كة مستقلة لهذا األصل وتمتلك فيه الشر ي ويتم انشاء شر
كة من األراض  أحد اصول الشر

كة من المهم أيضا أن يحقق التقييم ، و وبالتالي البد أن يتم التقييم قبل الطرح باالتفاق مع المستشار المالي للشر

يب   ة أرباح رأسمالية من فروق التقييم. مكسب مالي كبت  حيث يتم دفع ض 

 

 

 

 

 



 

احلضور للسادة  واملناقشة  احلوار  باب  فتح  مت  بالقيد  ممثلي    ثم  املهتمة  العائلية  الشركات 
 ، حيث مت تناول أهم النقاط التالية: بالبورصة 

 

ي تأن  د  يأكتم الت •
ي صعوبة  ؤ أبرز العقبات التر

كات العائلية بسوق األوراق المالية يكمن ف  جل من ادارج الشر

ي خطوة ا
كات قبل البدء ف  وع توافق الشر كة جديدة بجانب امتالك مشر لطرح بالمقارنة بتأسيس شر

كات للنمو.  نس بالن« قوي يعتر عن رغبة الشر  جيد و»بت  

ي الملكية وهو ما  أن  د  يأكتم الت •
ي مض ف 

ي أو الثالث ف 
ي الجيل الثان 

كات العائلية تواجه صعوبات ف  الشر

واهمها سهولة دخول مستثمرين جدد،    يتطلب فصل الملكية عن اإلدارة لتفادي الكثت  من المشاكل

 كما أن خطط النمو قد تتعارض مع البعض. 

أكتر   تمت اإلشارة • يتطلب وقت  كات والذي  الشر تقييم  ي 
ف  تواجه صعوبات  العائلية  كات  الشر أن  الي 

كات للتحول إل البورصة علي مستوي الدولة البجانب اإلهتمام ب  تسويق للشر

 

 

ر ثم إنتىه اللقاء حيث قام  اللجنة بتوجيه الشكر لكافة السادة الحضور  رئيس  – األستاذ / حسن حسي 

 الفعالة خالل اللقاء.  مشاركتهمحسن عىل 


