دليـــل قـــيـــد
ســوق الشــركــــات
الصغيرة والمتوسطة

المحتويات
مــقــدمــــة

2

أهمية ومزايا سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

٤

كيف يتم قيد شركتك الصغيرة والمتوسطة؟

٦

هل تستوفى شركتك شروط قيد األسهم في سوق الشركات
الصغيرة والمتوسطة ؟

٩

أهم مستندات قيد األسهم فى سوق الشركات الصغيرة
والمتوسطة

١٤

ما هي نشرة الطرح؟

١٧

خطوات عملية القـــــــيد

١٨

مـقـــدمــة
تلعــب الشــركات الصغيــرة والمتوســطة دورا

حيــث تتــداول اســهم الشــركات الصغيــره

هامــا وحيويــا فــى عمليــة التنميــة اإلقتصاديــة

والمتوســطة فــى هــذا الســوق علــى نفــس

وتوفيــر فــرص العمــل وعلــى الرغــم مــن ذلــك

نظــام التــداول.

فتواجــه تلــك الشــركات صعوبــات بالغــة عنــد
محاولــة الحصــول علــى تمويــل بنكــى لتحقيــق
ســـوق الشركات الصـغـيـرة والمتـوسـطـة

التوســع والوصــول إلــى أســواق جديــدة.

كمصــدر للتـمــويـــل

ولذلــك فقــد قامــت البورصــة بالتعــاون مــع
الجهــات المعنيــة بإنشــاء أول ســوق فــى

ســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــى

يســاهم القيــد بهــذا الســوق

مصرهــى أول ســوق فــى المنطقــة يســتهدف

التاحــة امكانيــات تمويليــة أكبــر للشــركات

تنميــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــى

الصغيــرة والمتوســطة المقيــدة بــه ويتيــح

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عبــر

فــرص اســتثمارية جديــدة للمســتثمرين لتنويــع

إتاحــة التمويــل الــازم التمــام التوســعات.

ا ســتثما ر ا تهم .

ســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة

وجديــر بالذكــر ان ســوق الشــركات الصغيــرة

وليــدة دراســة متعمقــة لتلبيــة احتياجــات

والمتوســطة هــى جــزء مــن البورصــة المصريــة

كل مــن المســتثمرين والشــركات االصغيــرة

المنطقــة
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والمتوســطة ،حيــث أثبتــت التجــارب المماثلــة
نجاحهــا فــى مســاعدة تلــك الشــركات علــى
النمــو والتوســع مــن خــال اتاحــة امكانيــة أكبــر
لفــرص تمويليةعبــر مســتثمرين تســتهدف
اإلســتثمار فــى شــركات أصغــر حجمــً.

الشـــركــات المـســـتــهــدفــــة
تســتهدف

ســوق

الشــركات

الصغيــرة

والمتوســطة كســوق لتــداول اســهم الشــركات
الصغيــره والمتوســطة الــى جــذب الشــركات
الواعــدة للقيــد بــدون التقيــد بصناعــة معينــة
أو حــدود جغرافيــة بمــا فــى ذلــك الشــركات
العائليــة فــى ظــل شــروط قيــد وادراج ميســره.
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أهمية ومزايا سوق الشركات
الصغيرة والمتوسطة
حيــث تتيــح هــذه الســوق للشــركات الصغيــرة

والنمــو فــي ظــل وجودهــا فــي ســوق فعالــة،

والمتوســطة فرصــة أخــرى حقيقيــة للحصــول

وبمــا يــؤدي إلــى إتاحــة فــرص عمــل جديــدة

علــى التمويــل بــدون اللجــوء إلــى اإلقتــراض

وتوليــد مســتمر للوظائــف ممــا يكــون لــه أكبــر

المباشــر مــن البنــوك عبــر القيــد فــى ســوق

األثــر علــى مســتوى اإلقتصــاد القومــى.

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
أهـمـيــــة الســــوق
دور السوق فى تعزيز التنمية المستدامة

رفــع قــدرات شــركتكم علــى مواجهــة

تفتــح ســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة

التحديــات األساســية التــي تنجــم عــن المتغيــرات

أبوابهــا باســتمرار أمــام الشــركات الواعــدة

اإلقتصاديــة ،وحمايتهــا مــن التعثــر واإلنهيــار،

الجديــدة وذلــك لطــرح أســهمها للمســتثمرين

باإلضافــة إلــى المزايــا األخــرى التــي توفرهــا

ولتســهم فــي تحويــل هــذه الشــركات العائليــة

ســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والتــي

أو المســيطر عليهــا مــن قبــل عــدد محــدود مــن

يمكــن تلخيصهــا فــي اآلتــي:

المســاهمين إلــى شــركات مســاهمة مطروحــة

- -الحصــول علــى تمويــل غيــر محــدود

طــرح عــام أو خــاص ،ممــا يتيــح لهــذه الشــركات

لشــركتك بــدون إجــراءات معقــدة وبــدون

امكانيــة الحصــول علــى التمويــل فــي صــورة

الحاجــة الــى ضمانــات لتطويــر أعمــال

زيــادة رأس مــال بمــا يضمــن لهــا اإلســتمرار
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الشــركة ،فهــي الســبيل األمثــل لتوفيــر

- -وجــود شــركتك فــى البورصــة يســهل

التنميــة المســتدامة وحمايــة الشــركة مــن

عمليــة الحصــول علــى التســهيالت البنكيــة

التفتــت فــي األجيــال القادمــة للشــركة

بكافــة أنواعهــا.

العائليــة.

- -وضــع أقــوى لشــركتك أمــام العمــاء

- -إســتثمارات مصريــة وأجنبيــة ضخمــة

والمورديــن والبنــوك لخضوعهــا للتحقــق

تبحــث عــن شــركات واعــدة مثــل شــركتك

مــن توافــر المعاييــر الماليــة والقانونيــة.

للمســاهمة فيهــا وتمويلهــا.

- -تســهيل عمليــات إندمــاج الشــركات الصغيرة

- -مؤسســات وصناديــق إســتثمار ترغــب

وإتحادهــا لتكويــن كيانــات أكثر تنافســية.

فــى اإلســتثمار فــى الشــركات الناجحــة

- -توفير الدعاية المجانية للشركة ومنتجاته.

والمســاعدة فــى تطويرهــا مــن ناحيــة نظــم

- -توفيــر آليــات تــداول لســرعة إنتقــال الملكيــة

اإلدارة والتســويق والتكنولوجيــا وغيرهــا.

وتوفيــر آليــة عادلــة للتســعير فــى حــدود

- -الشــركات المقيــدة فــى أســواق الشــركات

آليــات العــرض والطلــب.

الصغيــرة والمتوســطة فــى العالــم أجمــع
شــهدت فــرص نمــو ملحوظــة بعــد قيدهــا
فــى الســوق وبــدء حصولهــا علــى التمويــل
المطلــوب.
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كيف يتـم قــيــد شـركـتك
الصـغـيـرة والمتـوسـطـــة؟
تتطلــب عمليــة القيــد بســوق الشــركات الصغيرة

والجهــات المصريــة واألجنبيــة الراغبــة فــي

والمتوســطة سلســلة مــن اإلجــراءت تنقســم

قيــد أو قيــد وطــرح أوراقهــا الماليــة بالبورصــة

إلــى عــدة مراحــل :

المصريــة ،ويتضمــن البيانــات األساســية لــكل
شــركة بســجل الهيئــة مثــل  :إســم الشــركة

أو ً
ال :أن تتعاقــد الشــركة طالبــة قيــد أســهمها

 -عنوانهــا  -غرضهــا  -أنشــطتها  -هيــكل

مــع أحــد الرعــاة المعتمديــن والمقيديــن

الملكيــة  -أنــواع األوراق المطلــوب طرحهــا

بالبورصــة  -ويكــون الراعــى مســئو ً
ال عــن معاونة

 -المســاهمين الرئيســين  -مجلــس اإلدارة

الشــركة فــى مرحلــة قيــد أوراقهــا الماليــة -

والمديريــن الرئيســيين  -أنــواع األســهم (ممتــازة

كمــا يتولــى مســئولية متابعــة إلتــزام الشــركة

 -عاديــة ).

بقواعــد ومعاييــر القيــد واإلفصــاح  -علــى أن
يســتمر الراعــى لمــدة التقــل عــن ســنتين مــن

ثالثـــً :اإلعــداد للقيــد وتجهيــز المســتندات

تاريــخ القيــد -يلتــزم خاللهــا بالتعاقــد مــع أحــد

المطلوبــة وتقديمهــا لــإدارة المختصــة

الشــركات المتخصصــة فــي اعــداد التغطيــات

بالبورصــة ،حيــث انــه علــى الشــركة أو الجهــة

البحثيــة عــن الشــركات المشــمولة برعايتــه

خــال شــهر علــى األكثــر مــن موافقــة الهيئــة

وذلــك بشــكل نصــف ســنوي.

علــى التســجيل أن تنتهــى مــن قيــد او قيــد وطرح
اوراقهــا الماليــة بالبورصــة المصريــة ،ويجــوز مــد

ثانيـــً :تســجيل الشــركة بســجل الهيئــة العامــة

هــذه المهلــة بموافقــة الهيئــة.

للرقابــة الماليــة و هــو ســجل لتســجيل الشــركات
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تقــوم الشــركة بطــرح نســبة مــن

أســهم الشــركة فــى ســوق الشــركات الصغيــرة

رابعــً:

أســهمها للتــداول بالبورصــة بنــاءًا علــى تقريــر

والمتوســطة ،حيــث تقــوم لجنــة العمليــات

افصــاح بغــرض الطــرح أو نشــرة طــرح معتمــد مــن

بتحديــد تاريــخ بــدء التــداول علــى أســهم

الهيئــة .ثــم تبــدأ عمليــة تنفيــذ الطــرح بالبورصــة

الشــركة ،وكذلــك ســعر الفتــح وتحريــك الحــدود

مــن خــال إدارة عمليــات الســوق.

الســعرية مــن عدمــه فــى أول يــوم تــداول ليتــم
تحديــد ســعر إقفــال للورقــة الماليــة بنــاءًا علــى

ثــم تأتــى المرحلــة الخامســة واألخيــرة ،بنجــاح

قــوى العــرض و الطلــب.

الطــرح يتــم اســتيفاء شــروط القيــد وبــدء تــداول

تسجيل
الشركة
بالهيئة

القيد قبل
الطرح
بالبورصة

إعتماد نشرة
الطرح من
الهيئة
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تنفيذ
الطرح بالبورصة
واستيفاء شروط
القيد

بدء
التداول
بالبورصة

هل تستوفى شركتك شروط قيد األسهم
في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ؟
الشكل القانوني

عليهــا مــن الجهــات اإلداريــة المختصــة ،وفــى

شركة مساهمه مصرية

حالــة عــدم إصــدار ســوى قوائــم ماليــة واحــدة
عــن ســنة ماليــة كاملــة يجــوز تقديمهــا مــع

نوع األسهم

خطــة عمــل مســتقبلية لثــاث ســنوات متضمنــة

(أســمية) (عاديــة و /أو ممتــازة) (نقديــة و /أو

النتائــج المتوقعــة معتمــدة مــن احــد الرعــاة

عينيــة)

المعتمديــن لــدى البورصــة أو أحــد المستشــارين
المالييــن المعتمديــن لــدى الهيئــة مرفقــً بهــا

التسجيل لدي الهيئة

عــدم ممانعــة الهيئــة علــى دراســة المستشــار

يتــم التســجيل لــدى الهيئــة وفقــً إلشــتراطات

المالــى المســتقل عــن القيمــة العادلــة للســهم

معينــة تســتهدف خلــو الشــركة مــن أيــة موانــع

مــن حيــث اتبــاع األســس والمنهجيــات فــى

رقابيــة علــى الطــرح.

إعــداد هــذه الدراســة.

سجل أداء الشركة

معايير المحاسبة والمراجعة

أن يكــون لــدى الشــركة قوائــم ماليــة لســنتين

تعــد القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر المحاســبة

ماليتيــن ســابقتين علــى طلــب القيــد و مصــدق

والمراجعــة المصريــة ويراجعهــا مراقــب
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حســابات الشــركة ومصــدق عليهــا مــن

رأس المال الممكن قيده

الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة وموثقــة

أقــل مــن  ١٠٠مليــون جنيــه وال يقــل عــن  1مليــون

مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة.

جنيــه مدفــوع بالكامــل عنــد القيــد ،وال يزيــد
بعــد ذلــك عــن  ٢00مليــون جنيــه مــن واقــع آخــر
قوائــم ماليــة ســنوية أو دوريــة.

مراقب الحسابات
تعينــه الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة مــن
بيــن المقيديــن فــي ســجل مراقبــي حســابات

الحد األدنى لعدد األسهم الممكن قيدها

الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.

ال يقل عن  100ألف سهم.

الحد األدنى للربح

الحد األدنىلنسبة األسهم المطروحة

ال يشــترط للقيــد تحقيــق نســبة معينــه مــن

للتداول

صافــى الربــح.

ال تقــل النســبة عــن  %٢٥مــن إجمالــى أســهم
الشــركة المقيــدة أو ربــع فــي االلــف مــن رأس

حقوق المساهمين

المــال الســوقى حــر التــداول بالبورصــة بمــا ال

يجــب أال تقــل حقــوق المســاهمين فــي آخــر

يقــل عــن  ٪١٠مــن أســهم الشــركة.

قوائــم ماليــة ســنوية أو دوريــة ســابقة علــى
تاريــخ طلــب القيــد عــن رأس المــال المدفــوع.
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الحد األدنى لألسهم حرة التداول

تاليــة فــي رأس مــال الشــركة وذلــك فيمــا عــدا

ال تقــل عــن نســبة  %10مــن إجمالــى أســهم

األســهم المجانيــة.

الشــركة المقيــدة أو  ٨/١فــي االلــف مــن رأس
المــال الســوقى حــر التــداول بالبورصــة بمــا ال

الحد األدنى للمساهمين

يقــل عــن  ٪٥مــن أســهم الشــركة.

 100مســاهم بعــد الطــرح مــع مراعــاة أن تكــون
األســهم موزعــة فــي ضــوء الضوابــط التــي
تحددهــا البورصــة.

الحد األدنى لألسهم الواجب أن يحتفظ بها
المساهمين الرئيسيين بالشركة
 %51لمــدة ســنتين ماليتيــن بمــا اليقــل عــن 24

القواعد واللوائح

شــهر مــن تاريــخ القيــد أو تاريــخ الطــرح ،بحــد

االلتــزام بقواعــد قيــد الشــركات الصغيــرة

أدنــى  ٪25مــن إجمالــى األســهم المطلــوب

والمتوســطة وقواعــد قيــد الشــركات الكبيــرة

قيدهــا وفــي حالــة كــون نصــف مــا يملكونــه

فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص ،وكذلــك قواعــد

أقــل مــن نســبة  ٪25وجــب إســتكمالها مــن

التــداول بالبورصــة.

أعضــاء مجلــس اإلدارة ومؤسســي الشــركة
وفــي كل االحــوال يســتمر االحتفــاظ بنســبة ٪٢٥

عقد اتفاق القيد

مــن أســهم الشــركة لســنة ماليــة تاليــة ،وعلــى

يلــزم أن تبــرم الشــركة طالبــة القيــد عقــدًا مــع

أن تســري ذات شــروط االحتفــاظ علــى اي زيــادة

البورصــة فــور إخطارهــا بقبــول القيــد ينظــم
10

حقــوق وإلتزامــات كل منهمــا بمــا فــي ذلــك

التعاقد مع احد الرعاة المعتمدين

االلتزامــات الماليــة التــي يتعيــن علــى الشــركة

يلــزم التعاقــد مــع أحــد الرعــاة المعتمديــن

ســدادها للبورصــة لمخالفتهــا قواعــد وإجــراءات

بالســجل المعــد لذلــك بالبورصــة علــى أن

القيــد أو نصــوص العقــد وتعتبــر بنــود العقــد

يســتمر الراعــي لمــدة ال تقــل عــن ســنتين مــن

وتعديالتــه والمالحــق االضافيــه جــزء مــن

تاريــخ القيــد.

التزامــات القيــد وإســتمراره.

أو ان يكــون مــن بيــن مســاهميها صنــدوق لــرأس
مــال المخاطــر أو مؤسســة إســتثمارية أو ماليــة

القيود اإلتفاقية والنظامية على تداول

ال تقــل نســبة مســاهمته عــن  %10مــن إجمالــي

األسهم

أســهم الشــركة المصــدرة ،وأن يتعهــد كتابيــً

اإليداع والقيد المركزي لألسهم

بعــدم بيــع مســاهمته إال بعــد مــرور عاميــن مــن

يلــزم خلــو النظــام األساســى للشــركة مــن أيــة

تاريــخ القيــد.

قيــود علــى تــداول األوراق الماليــة المطلــوب
قيدهــا مــع عــدم اإلخــال بالقيــود الــواردة

موقع إلكتروني

بالتشــريعات المنظمــة لبعــض األنشــطة أو

تلتــزم الشــركة بإنشــاء موقــع الكترونــي لنشــر

مناطــق جغرافيــة معينــة.

البيانــات والمعلومــات التــي تحددهــا إدارة

أن تكــون أســهم الشــركة مودعــة بنظــام

البورصــة.

اإليــداع المركــزي.
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االلتزام بتمويل التوسعات وخطة التخارج

ما هى مهلة تنفيذ الطرح بالبورصة ؟ وهل

تلتــزم الشــركة خــال ثالثــة ســنوات مــن تاريــخ

يمكن مدها لمدد آخرى؟

القيــد بالتوســعات وزيــادة رأس مالهــا المصــدر

خــال شــهر مــن تاريــخ تســجيلها لــدى الهيئــة،

والمدفــوع بالكامــل.

ويجــوز مــد هــذه المهلــة بموافقــة الهيئــة فــي
الحــاالت التــي تقدرهــا.

تلتزم الشركة باآلتى
• •قيــد كافــة االوراق الماليــة المصــدرة مــن

التصويت التراكمي
وجــوب إســتخدام إســلوب التصويــت التراكمــى

ذات النــوع.
• •تقديــم طلــب القيــد ومرفقاتــه مــن خــال

فــي إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يســمح

الممثــل القانونــي بعــد التســجيل المســبق

بالتمثيــل النســبى فــي عضويــة مجلــس اإلدارة

بالهيئــة.

كلمــا أمكــن ذلــك.

• •اعتمــاد تقريــر اإلفصــاح بغــرض الطــرح أو
نشــرة الطــرح مــن الهيئــة العامــة للرقابــة

رأس المال المرخص

الماليــة و نشــر تقريــر اإلفصــاح.

اال يزيــد رأس المــال المرخــص بــه للشــركة الراغبــة

• •قيــد أو قيــد وطــرح أوراقهــا الماليــة بالبورصــة

فــي قيــد اوراقهــا الماليــة علــى خمســة أمثــال
رأس المــال المصــدر.

خــال شــهر علــى األكثــر مــن موافقــة
الهيئــة علــى التســجيل
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حظر الجمع بين منصبين

إقرار من كل مساهم رئيسي وعضو مجلس

حظــر الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة

إدارة الشركة بعدم صدور احكام قضائية

ومنصــب العضــو المنتــدب او الرئيــس التنفيــذي

تقديــم إقــرار مــن كل مســاهم رئيســي وعضــو

للشــركة.

مجلــس إدارة الشــركة بعــدم صــدور احــكام
قضائيــة أو تحريــك لدعــاوى جنائيــة مــن الهيئــة
العامــة للرقابــة الماليــة ضــد مــن أي منهــم.

التمثيل النسائي
يتضمــن تشــكيل مجالــس إدارات هذه الشــركات
عضوتيــن علــى األقــل أو أال تقــل نســبة تمثيــل
المــرأه عــن (.)٪٢٥
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أهم مستندات قيد األسهم فى سوق
الشركات الصغيرة والمتوسطة
• •صــورة مــن التوكيــل الرســمي الموثــق مــن

مجموعة المستندات القانونية التي تثبت
وجود الشخصية اإلعتبارية للشركة

الممثــل القانونــي إلــى الراعــى المعتمــد أو

• •موافقــة الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة

المفــوض بالتعامــل مــع البورصــة إلنهــاء
إجــراءات القيــد.

علــى إصــدار أســهم الشــركة عنــد التأســيس

• •خطــاب التســجيل بالهيئــة العامــه للرقابــة

وعنــد كل زيــادة.
• •النظــام األساســى للشــركة منشــورًا

الماليــة بالســجل المعــد لذلــك.
• • مــا يفيــد إيــداع اســهم الشــركة بنظــام

بصحيفــة اإلســتثمار أو صحيفــة الشــركات.
• •مســتخرج رســمي حديــث مــن الســجل

اإليــداع والقيــد المركــزي.
• •نمــاذج القيــد علــى مكاتبــات الشــركة

التجــاري للشــركة.

ومختومــة

بخاتمهــا.

• •صــور إيصــاالت ســداد مقابــل الخدمــات

المستندات المرتبطة بتقديم طلب القيد

ورســوم القيــد.

بالبورصة

• •توقيــع عقــد االتفــاق بيــن البورصــة والممثــل

• •طلــب قيــد موقــع مــن الممثــل القانونــي

القانونــي للشــركة لقيــد أســهم الشــركة.

للشــركة وفقــً للنمــوذج المعــد لذلــك.
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المستندات المرتبطة بوجود الراعي

مستندات مرتبطة بالمركز المالي للشركة

المعتمد أو عدم وجوده

• •التقاريــر الماليــة عــن ســنتين ماليتيــن

في حالة وجود راعى

كاملتيــن ســابقتين علــى طلــب القيــد

نســخه مــن عقــد الرعايــة بيــن الراعــي والشــركة

وكذلــك اخــر تقاريــر ماليــة دوريــة صــادرة إن

وفقــً للنمــوذج المعــد لذلــك.

وجــدت .

تعهــد وإقــرار مــن ك ً
ال مــن الراعــي المعتمــد

• •محضــر الجمعيــة العامــة العاديــة التــي

والشــركة بإلتزامــات كالهمــا تجــاه البورصــة

صدقــت علــى القوائــم الماليــة.

والهيئــة والوفــاء بهــا.
فــي حالــة نشــر الشــركة قوائــم ماليــة عــن
في حالة عدم وجود راعى

ســنة واحــدة علــى األقــل

تعهــد موقــع عليــه مــن الممثــل القانونــي

• •التقاريــر الماليــة عــن ســنة ماليــة ســابقة علــى

لصنــدوق لــرأس مــال المخاطــر أو المؤسســة

طلــب القيــد .

اإلســتثمارية أو الماليــة بعــدم بيــع مســاهمته

• •محضــر الجمعيــة العامــة العاديــة التــي صدقــت

التــي ال تقــل عــن  %10مــن إجمالــي أســهم

علــى آخــر قوائــم ماليــة معتمــدًا مــن الجهــة

الشــركة إال بعــد مــرور عاميــن مــن تاريــخ القيــد.

اإلداريــة المختصــة.
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• •شــهادة حديثــة مــن مراقــب الحســابات المقيــد

• •دراســة القيمــة العادلــة للســهم معــدة مــن

بســجل الهيئــة موضــح بهــا تطــور رأس المــال

مستشــار مالــى مســتقل ومعتمــدة مــن مراقــب

وأســلوب ســداد كل إصــدار.

الحســابات ومــن مجلــس اإلدارة.

• •خطــة عمــل لمــدة ثــاث ســنوات مســتقبلية
متضمنــة النتائــج المتوقعــة معتمدة مــن الراعي
أو أحــد المستشــارين المالييــن المعتمديــن لــدى
الهيئــة.
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نـشــرة الـطــــرح

مثابة
عقد بين الطرف
البائع والمشترى المحتمل
بموجبه يتم عرض البيع
وقبول الشراء على
السهم محل الطرح

تقـريـر
يـوضــح المـوقــف
المـــالــي والقــانـونــى
للشــركــة مـحـل الطـــــــرح

ال يجوز
تضمينها معلومات غير
حقيقية واال عوقب من
قام بذلك بالجزاءات
المشار اليها بالقانون
 95لسنة 1992

ال يجوز
تضمينها
معلومات غير
موثقة

تضمن كافة
المعلومات القانونية
والمحاسبية الجوهرية
وغير الجوهرية التي يلزم
معرفتها التخاذ قرار
االستثمار

أهمية نـشــرة الـطــــرح
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خـطـــوات عـمــلـيـــة القــــيــــــد

01

التعاقد مع
راعى معتمد
أو مشاركة
مؤسسة مالية
بنسبة % 10

05

إستيفاء
المستندات
وفحص طلب
القيد

03

تقديم
مستندات
القيد
بالبورصة

توقيع عقد
اتفاق القيد مع
البورصة

06

02

تسجيل
الشركة بسجل
الهيئة العامة
للرقابة المالية

07

04
نشر
طلب
القيد
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صدور قرار
بالموافقة على
القيد

10

نشر تقرير
اإلفصاح بغرض الطرح أو
نشرة الطرح على شاشات
التداول بصحيفتين
يوميتين صباحيتين
واسعتي االنتشار

08

إدراج بيانات
أسهم الشركة
على قاعدة
بيانات البورصة

09

إعتماد تقرير
اإلفصاح بغرض
الطرح أو نشرة الطرح
من الهيئة العامة
للرقابة المالية
عليها

12

نجاح
الطرح
وإستيفاء
شروط القيد

13
11

تنفيذ
الطرح من
خالل سوق
الصفقات
الخاصة
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بدء التداول

على أسهم الشركة
من خالل نظام
التداول
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