
 

 

 

 لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ندوة

 2020 ديسمبر 15 الثالثاء 

 

بورصة    ندوة بعنوان "عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس/ حسن الشافعي  

بحضور السيد الدكتور/ محمد    "واالنطالق  المشروعات الصغيرة والمتوسطة... فرص للنمو 

  15الموافق    الثالثاءيوم    الثانية عشر ظهرفي الساعة  وذلك  فريد صالح رئيس البورصة المصرية  

 بمقر الجمعية بالجيزة.  2020 ديسمبر

 

 : االجتماع كل من شارك فيوقد 

الصيرفي • هبة  قطاع    -  األستاذة/  على  والمشرف  اإلفصاح  لشئون  البورصة  رئيس  مساعد 

   اإلفصاح

   مدير عام إدارة الترويج في البورصة - دعاء خضراألستاذة/  •

 للمجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية عضو الجمعية والعضو المنتدب    -داليا السواح  األستاذة/   •

 

الشافعي المهندس/   الصغيرة    عضو  حسن  المشروعات  لجنة  ورئيس  الجمعية  إدارة  مجلس 

 : والمتوسطة 

أن  االجتماع  أ  بد  • بالحضور، مؤكدا على  بالترحيب  الشافعي  المهندس/ حسن  العالم كله بقيام 

قاطرة النمو والتنمية،  يركز اآلن على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو يعد  

 وعنصر أساسي في دعم الناتج المحلي اإلجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل. 

لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خالل البورصات يسهم  • الوصول للتمويل الالزم 

 .عمال الشركات وتحقيق مستهدفاتها بشكل مستدامأ أهيل وتطوير وتنمية بشكل كبير في ت

طالب بزيادة التوعية للمستثمرين حتى يتم قيد عدد أكبر من الشركات في بورصة المشروعات   •

 الصغيرة والمتوسطة 

 

 : الهندسية للمجموعة المتكاملة لألعمال عضو الجمعية والعضو المنتدب  -األستاذة/ داليا السواح 

هناك نوعين من الشركات األولى هي التي تبدأ وال تنمو، األخرى هي الشركات التي ترغب   •

 في النمو 



معدالت  • وزيادة  النمو  في  ترغب  التي  الشركات  مساندة  في  كبير  بدور  البورصة  تقوم 

 استثماراتها، ولكن تحتاج إلى التمويل

حزمة   • المصرية  البورصة  إدارة  اجراءات  إاتخذت  سوق  وتنمية  المالية أل لتطوير  وراق 

للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتأهيل الشركات الحالية واجتذاب شركات ذات فرص  

كما عملت إدارة البورصة في ظل ازمة كورونا علي اتخاذ ما يلزم لتعزيز السيولة ،  نمو مرتفعة

باالضافة    يئة االستثمار،والتداول وتسهيل إجراءات زيادة رأسمال من خالل بروتوكول مع ه 

 ٪. 50بخفض مقابل الخدمات المقدمه بنسبه   ةالتيسيرات التي قامت بها الرقاب إلى

الرسمي على االندماج في  • القطاع غير  البورصة هو مساعدة  الشركات في  قيد  أهداف  أحد 

السوق  طريق  عن  التمويل  من  أكثر  مميزات  له  بالبورصة  القيد  أن  كما  الرسمي،  القطاع 

 رفيالمص

المقيدة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة   26من الشركات الـ    ٪70استطاعت   •

 أن تستفيد وأن تزيد من رأسمالها

الدور المؤسسي الذي تقوم به البورصة تجاه الشركات هو التوجيه والتنظيم والمساندة، كما أن  •

اللتزام الشركات المقيدة   القيد بالبورصة يسهل من عملية الحصول على تمويل من البنوك وذلك

 بتقديم قوائم مالية بصفة دورية. 

وضعت البورصة المصرية مزايا عديدة من خالل الرعاة، كما حرصت خالل الفترة الماضية   •

 . علي إشراك الشركات نفسها في خطة إعادة الهيكلة

 

 رئيس البورصة المصرية: –الدكتور/ محمد فريد صالح 

ولين عن قيد الشركات ببورصة النيل، حيث ئبدأت بهيكلة الرعاة المس بداية عمليات التطوير   •

راعيا مقيدا في حين أن عدد الشركات المقيد    33وهم    الرعاةوجدنا خلل بين عدد الشركات  

شركة    22شركات، لتصل إلى    10شركة فقط، وتم تنقيح قائمة الرعاة بشطب    26أسهمها  

ستطيع مساعدة الشركات المدرجة وتفعيل دورها قوية ت  رعاةراعية، بما يضمن وجود شركات  

 ضافة خدمات جديدة.إبشكل أكبر بجانب 

عمليات إعادة الهيكلة بعد عمليات التقييم والمراجعة لجميع الظروف واإلجراءات المتبعة    تمت  •

في جميع بورصات العالم ومن خالل االستعانة بخبراء من البنك األوروبي، وإشراك الشركات 

االجتماعات حيث تمت الدراسة على مدار العامين الماضيين للوصول إلى أفضل المدرجة في  

 النتائج. 

البورصة  • بين  التعاون  نتاج  كانت  بالبورصة  مؤخراً  تمت  التي  اإلصالحات  من  كبير  جزء 

والتنمية   اإلعمار  إلعادة  األوروبي  والبنك  من (  EBRD) المصرية  العديد  عالجت  والتي 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك يقوم أيضا  االختالفات والخلل في بورصة  

 . بتمويل جزء من تكلفة الرعاة بالنسبة للشركات التي ترغب في القيد في البورصة

تدر • بجانب  منه  المطلوبة  المهام  الراعي  تحقيق  للتأكد من  التنقيح  استكمال عمليات  يب سيتم 

مد  من  والتأكد  منها  المقدمة  الخدمات  وتطوير  مثل  امر  ىالرعاة  والقوانين  للضوابط  عاتهم 

 اإلفصاحات وغيرها. 



الوصول   • في  والمتوسطة  الصغيرة  خاصة  الشركات  مساعدة  في  رئيسي  البورصات العب 

باإلفصاح   الشركات  تلتزم  المقابل  وفي  أعمالها،  وتنمية  واالنطالق  للتوسع  الالزم  للتمويل 

وإتاحة كافة المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية، وهذا حق  

 أصيل للمستثمر وخطوة أساسية لتعزيز السيولة والتداول.

 منها:  المنافع التي تستفيد منها الشركات مع اإلدراج في البورصةو هناك عدد من المزايا •

ى التمويل للشركات بهدف التوسع في النشاط  تعد البورصة المنصة األرخص في الحصول عل .1

 وتوسيع قاعدة الملكية 

ضرائب  .2 من  اإلعفاء  ومنها  المغرية  الضريبية  الحوافز  من  العديد  علي  الشركات  حصول 

األرباح الرأسمالية، وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة لتصل 

 المقيدة للشركات غير  ٪10مقارنة بنسبة  ٪5إلى 

المقيدة  .3 للشركات  التمويل  تكلفة  التمويل من  التمويل، حيث تخفض مؤسسات  انخفاض تكلفة 

 بسبب ثقتها في نتائجها المالية، واإلفصاحات الدورية. 

توفر البورصة القدرة على الدخول والتخارج من االستثمارات بسهولة ويسر وتطبيق قواعد  .4

فاظ على نشاط الشركة من خالل ضمان استمرارية  الحوكمة، ما يساعد الشركات العائلية للح

 النشاط وفقا لنظام مؤسسي. 

التمويل،  ل  بالنسبة .5 غير   فإن تكلفة  الشركات  من  أقل  خصم  بمعامل  تستفيد  المقيدة  الشركات 

المدرجة، وذلك ألن الشركات المدرجة تتمتع بالشفافية واإلفصاح عن قوائمها المالية، وكذا 

 روج. سهولة وسرعة الدخول والخ 

معيار الحوكمة ملزم للشركات المدرجة، وهو ما يسهم في تحويل الشركات من عائلية وفي   •

األغلب ليس لديها نموذج عمل مؤسسي، وكذلك فإن الشركات المقيدة تكون حظوظها وفرصها  

في االستفادة من التمويل المصرفي أعلى وأكبر، ألنها مدرجة في البورصات ولديها ممارسات 

وإفصاح عن قوائمها المالية بشكل شفاف، وكذا االستفادة من كافة المقومات التي تؤهلك  حوكمة  

 للنمو 

البورصة على أتم االستعداد للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات األهلية لعمل التوعية الالزمة   •

 بأهمية البورصة والدور الذي تقوم به. 

 

 : البورصة لشئون اإلفصاح والمشرف على قطاع اإلفصاحمساعد رئيس  -األستاذة/ هبة الصيرفي 

بعنوان   تقديمي  عرض  بعمل  الصيرفي  هبة  األستاذة/  الصغيرة   إعادةقامت  الشركات  سوق  هيكلة 

 ، تضمن ما يلي: والمتوسطة

عام   • منذ  التداول  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  بورصة  أن   2010بدأت  باعتبار 

شركات ووصل عددها   10والمتوسطة هي قاطرة النمو، وقد تم البدء بـ  المشروعات الصغيرة  

 شركة  26اآلن إلى 

ا • لقيد الشركات لتصل  تنقيح الرعاه المعتمدين  تم  شركة   22  إلىن  آلفي إطار إعادة الهيكلة 

 . ةوإلغاء الشريحة الثاني ةشركات الرعاي ةلدراس ة الثاني ةالمرحلتنقيح وجاري 

قيح العتماد الرعاة النشيطين فقط، وبعدها سيتم تدريب الرعاة لتحقيق  سيتم استكمال خطة التن •

دورها وإضافة التزامات جديدة، أبرزها إعادة هيكلة الشركات قبل القيد، تطوير إدارة فعالة  

جودة   لضمان  وذلك  البحثية،  بالتغطية  المختصة  الجهات  مع  التعاقد  المستثمرين،  لعالقات 



نب العرض، وفي الوقت نفسه تطوير جانب الطلب من خالل الشركات المطروحة لتوفير جا

 التغطية البحثية والترويج للمستثمرين. 

إعداد مؤشر جديد لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة  خطة تطوير بورصة    تضمنت  •

قائمة »التميز«، والتي سيتم اختيارها وفقا لمنهجية تعتمد على قوة األداء المالي والتشغيلي،  

تم تصميم موقع إلكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات على أن ي

 والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. 

سيتم الترويج لشركات قائمة تميز من خالل استضافة القيادات التنفيذية لشركات القائمة عبر  •

تطورات   EGY TALKSمنصة   آخر  للحديث عن  المصرية  البورصة  قبل  من  المطورة 

تميز   قائمة  بشركات  المستثمرين  عالقات  مديري  بين  سنوية  ربع  لقاءات  وتنظم  األعمال 

نموذج عمل الشركة ومصادر اإليرادات، بما يسهم في زيادة   ومديري البحوث، الطالعهم على

 التغطية البحثية، وهي إحدى العوامل األساسية في جذب سيولة جديدة 

 

 : مدير عام إدارة الترويج في البورصة  - دعاء خضراألستاذة/ 

األوراق المالية  قيد وطرح جراءات إقواعد وبعمل عرض تقديمي بعنوان األستاذة/ دعاء خضر قامت 

 بالبورصة المصرية تضمن ما يلي: 

 92لسنة   95من قانون   16األساس القانوني للقيد هو المادة 

 من مزايا القيد في البورصة:  •

تيسير الحصول على التمويل الالزم للتوسع وزيادة معدالت نمو الشركة من خالل العديد من  .1

 سواق النقد أاألدوات المالية بدال من االعتماد على التمويل من 

لية للتسعير  آو كل من استثماراتهم من خالل توفير  أتاحة الفرصة للمستثمرين السترداد جزء و/إ .2

 للتخارج  العادل للورقة المالية وكذلك

تواجد الشركة في البورصة أمر يسهم في القيام بعقد مقارنة مع الشركات المنافسة في نفس  .3

 المجال

الدعاية المباشرة وغير المباشرة للشركة وألعمالها وأنشطتها فضال عن إضافة المزيد من الثقة  .4

 مام عمالئها والموردين أفي مصداقية الشركة 

 سهم بما يساعد على سهولة الدخول والخروج من السوق ألتوفير السيولة المالية لحاملي ا .5

التقييم العادل للشركة تشجيع الشركات المقيدة على عمليات االندماج واالست  .6 حواذ فى ضوء 

 اعتمادا على قوتها فى السوق وحركة تداولها اليومي 

نظام  إتمكين   .7 تطبيق  تحفيز موظفيها عبر  الشركة من  وتحفيز  إنظمة  أكثر من  أو  أدارة  ثابة 

 العاملين والتنفيذين في شكل تملك أسهم في الشركة

، يل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة الماليةالتسجهناك متطلبات عامة للقيد في البورصة منها:   •

اال يزيد رأس المال المرخص ، أن تكون األوراق المالية مقيدة بنظام اإليداع و القيد المركزي

أال يتضمن  ،  وراقها المالية على خمسة أمثال رأس المال المصدرأ به للشركة الراغبة في قيد  

باإلضافة إلى متطلبات    ق المالية المطلوب قيدهاالنظام األساسي أيه قيود على تداول األورا

 أخرى 

عن سنتين ماليتين سابقتين    ةن تصدر الشركة قوائمها الماليأ  هناك أيضا معايير مالية منها: •

مليون جنيه    100أن يكون رأس المال المصدر مدفوًعا بالكامل وال يقل عن ،  على طلب القيد 

، مليون جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة 100اقل من  إلىمليون جنيه  1و من  ، أمصري



، باإلضافة  عن سنتين   ةمليون جنيه لشركات االكتتاب العام التي لم تصدر قوائم مالي  200وأ

 إلى معايير أخرى 

كما تضمن العرض مراحل القيد، تصنيف الشركات التي تقيد بالبورصة، مفهوم الطرح العام   •

 والطرح، الجدول الزمني للطرح، شروط استمرار القيد والخاص، الفرق بين االكتتاب 

 

 

 


