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مـقـــدمــة
تلعب ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة دورا هاما وحيويا فى عملية التنمية الإقت�صادية وتوفري فر�ص
العمل وعلى الرغم من ذلك فتواجه تلك ال�رشكات �صعوبات بالغة عند حماولة احل�صول على متويل
بنكى لتحقيق التو�سع والو�صول �إىل �أ�سواق جديدة.
ولذلك فقد قامت البور�صة بالتعاون مع اجلهات املعنية ب�إن�شاء �أول �سوق فى املنطقة ي�ساهم القيد بهذا
ال�سوق التاحة امكانيات متويلية �أكرب لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة املقيدة به ويتيح فر�ص ا�ستثمارية
جديدة للم�ستثمرين لتنويع ا�ستثماراتهم ,تابع للبور�صة امل�رصية ويعمل بنف�س نظام التداول.

بور�صة النيل  :بوابة التمويل
بور�صة النيل هى �أول �سوق فى املنطقة ي�ستهدف تنمية ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة فى منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عرب �إتاحة التمويل الالزم المتام التو�سعات.
بور�صة النيل وليدة درا�سة متعمقة لتلبية احتياجات كل من امل�ستثمرين وال�رشكات اال�صغرية واملتو�سطة،
حيث �أثبتت التجارب املماثلة جناحها فى م�ساعدة تلك ال�رشكات على النمو والتو�سع من خالل اتاحة
امكانية �أكرب لفر�ص متويلية عرب م�ستثمرين ت�ستهدف الإ�ستثمار فى �رشكات �أ�صغر حجم ًا من تلك املقيدة فى
ال�سوق الرئي�سى ولكن ذات فر�ص منو عالية.

ال�رشكات امل�ستهدفة
ت�ستهدف بور�صة النيل �إيجاد �سوق لل�رشكات الواعدة من كافة دول املنطقة بدون التقيد ب�صناعة معينة
�أو حدود جغرافية مبا فى ذلك ال�رشكات العائلية.
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�أهمية ومزايا بور�صة النيل
الآن توجد فر�صة �أخرى حقيقية للح�صول على التمويل بدون اللجوء اىل الإقرتا�ض املبا�رش من البنوك عرب
القيد فى بور�صة النيل.

�أهمية بور�صة النيل
•احل�صول على متويل غري حمدود مل�ؤ�س�ستك بدون �إجراءات معقدة وبدون احلاجة اىل �ضمانات.
•ا�ستثمارات م�رصية و�أجنبية �ضخمة تبحث عن �رشكات واعدة مثل �رشكتك للم�ساهمة فيها ومتويلها.
•م�ؤ�س�سات و�صناديق �إ�ستثمار ترغب فى الإ�ستثمار فى ال�رشكات الناجحة وامل�ساعدة فى تطويرها من
ناحية نظم الإدارة والت�سويق والتكنولوجيا وغريها.
•وجود �رشكتك فى البور�صة ي�سهل عملية احل�صول على الت�سهيالت البنكية بكافة �أنواعها .
•توفري �آليات تداول ل�رسعة �أنتقال امللكية وتوفري �آلية عادلة للت�سعري فى حدود �آليات العر�ض والطلب.
•ال�رشكات املقيدة فى �أ�سواق ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة فى العامل �أجمع �شهدت فر�ص منو
ملحوظة بعد قيدها فى ال�سوق وبدء ح�صولها على التمويل املطلوب.
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كيف يتم قيد �رشكتك ال�صغرية واملتو�سطة؟
تتطلب عملية القيد ب�سوق ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة �سل�سلة من الإجراءت تنق�سم �إىل خم�س مراحل :
�أولها � :أن تتعاقد ال�رشكة طالبة قيد �أ�سهمها مع �أحد الرعاة املعتمدين واملقيدين بالبور�صة ,ويكون
الراعى م�سئوال عن معاونة ال�رشكة فى مرحلة قيد �أوراقها املالية  ,كما يتوىل م�سئولية متابعة �إلتزام
ال�رشكة بقواعد ومعايري القيد والأف�صاح  ,على �أن ي�ستمر الراعى ملدة التقل عن �سنتني من تاريخ القيد ,يلتزم
خاللها باجراء التغطية البحثية لل�رشكة التى يرعاها.
ثانيـ ًا  :االعداد للقيد وجتهيز امل�ستندات املطلوبة وتقدميها لالدارة املخت�صة بالبور�صة.
ثالثـ ًا  :تقوم ال�رشكة باعداد درا�سة القيمة العادلة لل�سهم من خالل امل�ست�شار املاىل امل�ستقل ثم حت�صل على
عدم ممانعة الهيئة العامه للرقابة املالية على منهجية هذه الدرا�سة و تقوم بن�رش تقرير االعمال و �سيا�سات
احلوكمة بعد موافقة جلنة القيد على ن�رشه.
رابع ًا  :تقوم ال�رشكة بطرح ن�سبة من ا�سهمها للتداول بالبور�صة بناء على تقرير اف�صاح بغر�ض الطرح او
ن�رشة طرح بعد موافقة جلنة القيد بالبور�صة على ن�رشها .ثم تبدا عملية تنفيذ الطرح بالبور�صة من خالل
ادارة عمليات ال�سوق.
ثم تاتى املرحلة اخلام�سة واالخرية وهى تداول ا�سهم ال�رشكة فى احد ا�سواق البور�صة حيث تقوم
جلنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على ا�سهم ال�رشكة فى احد ا�سواق البور�صة وكذلك �سعر
الفتح وحتريك احلدود ال�سعرية من عدمه فى �أول يوم تداول ليتم حتديد �سعر اقفال للورقة املالية بناء
على قوى العر�ض و الطلب.
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هل ت�ستوفى �رشكتك �رشوط قيد الأ�سهم يف بور�صة النيل؟

ال�شكل القانوين

�رشكة م�ساهمه م�رصية ويلزم ان حت�صل ال�رشكات العاملة يف جمال
االوراق املاليه على عدم ممانعه الهيئة على تقدمي طلب القيد.

نوع الأ�سهم
�سجل �أداء ال�رشكة

( ا�سمية ) (عادية و� /أو ممتازة ) (نقدية و� /أو عينية )
�أن يكون لدى ال�رشكة قوائم مالية ل�سنتني ماليتني �سابقتني علي طلب القيد
م�صدق عليها من اجلهات الإدارية املخت�صة ،وفى حالة عدم �إ�صدار �سوى
قوائم مالية واحدة عن �سنة مالية كاملة يجوز تقدميها مع خطة عمل
م�ستقبلية لثالث �سنوات مت�ضمنة النتائج املتوقعة معتمدة من احد الرعاة
املعتمدين لدي البور�صة �أو احد امل�ست�شارين املاليني املعتمدين لدى الهيئة
مرفق ًا بها عدم ممانعة الهيئة على درا�سة امل�ست�شار املاىل امل�ستقل عن
القيمة العادلة لل�سهم من حيث اتباع الأ�س�س واملنهجيات فى �إعداد هذه
الدرا�سة.

معايري املحا�سبة واملراجعة

تعد القوائم املالية وفقا ملعايري املحا�سبة واملراجعة امل�رصية وم�صدق عليها
من اجلمعية العامة العادية لل�رشكة وموثقة من اجلهة الإدارية املخت�صة.

مراقب احل�سابات

تعينه اجلمعية العامة العادية لل�رشكة من بني املقيدين يف �سجل
مراقبي ح�سابات الهيئة العامة للرقابة املالية.

احلد الأدنى للربح
حقوق امل�ساهمني

ال ي�شرتط للقيد حتقيق ن�سبة معينه من �صافى الربح.
يجب �أال تقل حقوق امل�ساهمني يف �أخر قوائم مالية �سنوية �أو دورية
�سابقة علي تاريخ طلب القيد عن ر�أ�س املال املدفوع.

ر�أ�س املال املمكن قيده

�أقل من  50مليون جنية وال يقل عن  1مليون جنية مدفوع بالكامل عند
القيد ،وال يزيد بعد ذلك عن  100مليون جنيه من واقع �أخر قوائم مالية
�سنوية �أو دورية.

بور�صة النيل

6/23/16 12:19 PM

5

دليل القيد

NILEX listing brochure (A4) new updatw.indd 5

احلد الأدنى لعدد

ال يقل عن � 100ألف �سهم .

للأ�سهم املمكن قيدها
احلد الأدنىلن�سبة الأ�سهم

ال تقل الن�سبة عن  %20من �إجماىل �أ�سهم ال�رشكة.

املطروحة للتداول
احلد الأدنى الأ�سهم حرة

ال تقل عن ن�سبة  %10من �إجماىل �أ�سهم ال�رشكة املقيدة.

التداول
احلد الأدنى للأ�سهم

 %51ملدة �سنتني ماليتني مبا اليقل عن � 24شهر من تاريخ القيد ،بحد �أدنى

الواجب �أن يحتفظ

 ٪25من �إجماىل الأ�سهم املطلوب قيدها ويف حالة كون ن�صف ما

بها امل�ساهمني الرئي�سني

ميلكونه اقل من ن�سبة  ٪25وجب ا�ستكمالها من �أع�ضاء جمل�س الإدارة

بال�رشكة
احلد الأدنى للم�ساهمني

وم�ؤ�س�سي ال�رشكة.
 100م�ساهم بعد الطرح مع مراعاة �أن تكون اال�سهم موزعة يف �ضوء
ال�ضوابط التي حتددها البور�صة.

الإف�صاح املطلوب لتنفيذ

ن�رش تقرير بنموذج �أعمال ال�رشكة وهيكل �إدارتها و�سابقة �أعمالها و�سيا�سة

الطرح*

احلوكمة التى تتبعها بعد القيد وكذلك ن�رش تقرير �إف�صاح بغر�ض
الطرح �أو ن�رشة الطرح.

لغة القوائم املالية
القواعد واللوائح

اللغة العربية.
يلزم االلتزام بقواعد قيد ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة وقواعد قيد
ال�رشكات الكبرية فيما مل يرد به ن�ص خا�ص ،وكذلك قواعد التداول
بالبور�صة.

عقد اتفاق القيد

يلزم ان تربم ال�رشكة طالبه القيد عقدا مع البور�صة ينظم حقوق
والتزامات كل منهما مبا يف ذلك االلتزامات املالية التي يتعني على
ال�رشكة �سدادها للبور�صة ملخالفتها قواعد و�إجراءات القيد �أو ن�صو�ص
العقد.

*مسئولية صحة وسالمة تقرير االفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح مسئولية كل من مجلس إدارة الشركة واملستشار املالى ومراقب احلسابات فى حدود تقريره.
بور�صة النيل
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القيود االتفاقية

خلو النظام اال�سا�سى لل�رشكة من �أية قيود على تداول الأوراق املالية

والنظامية على تداول

املطلوب قيدها مع عدم الإخالل بالقيود الواردة بالت�رشيعات املنظمة

الأ�سهم
الإيداع والقيد املركزي للأ�سهم

لبع�ض الأن�شطة �أو مناطق جغرافية معينة.
ان تكون �أ�سهم ال�رشكة مودعة بنظام الإيداع املركزي.

التعاقد مع احد الرعاة

يلزم التعاقد مع �أحد الرعاة املعتمدين بال�سجل املعد لذلك بالبور�صة

املعتمدين

على �أن ي�ستمر الراعي ملدة ال تقل عن �سنتني من تاريخ القيد يلتزم خاللها
بالتغطية البحثية لل�رشكة التى يرعاها.
�أو ان يكون من بني م�ساهميها �صندوق لر�أ�س مال املخاطر او م�ؤ�س�سة
ا�ستثمارية �أو مالية ال تقل ن�سبة م�ساهمته عن  %10من �إجمايل �أ�سهم ال�رشكة
امل�صدرة ،وان يتعهد كتابيا بعدم بيع م�ساهمته �إال بعد مرور عامني من
تاريخ القيد.

االلتزام بتمويل التو�سعات
وخطة التخارج
تلتزم ال�رشكة بالآتى

تلتزم ال�رشكة بالإف�صاح عن ذلك يف تقرير الإف�صاح بغر�ض الطرح �أو
ن�رشة الطرح.
•قيد كافة االوراق املاليه امل�صدره من ذات النوع.
•احل�صول علي عدم ممانعة الهيئة العامه للرقابه املاليه على
تقدمي طلب قيد لل�رشكات العاملة فى جمال االوراق املاليه.
•�إن�شاء موقع الكرتونى لل�رشكه على �شبكة املعلومات الدوليه.
•تقدمي طلب القيد ومرفقاته من خالل املمثل القانونى.
•تقدمي اقرار من كل م�ساهم رئي�سى وع�ضو جمل�س ادارة ال�رشكه
بعدم �صدور احكام ق�ضائية او حتريك لدعاوى جنائية من الهيئة
العامه للرقابه املاليه �ضد اى منهم.
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�إجــــــراءات القـــــــيد
التعاقد مع راعى معتمد
أو مشاركة مؤسسة مالية
بنسبة % 10

1
تقدمي
مستندات القيد
بالبورصة

2
نشر
طلب القيد

3
استيفاء املستندات وفحص
طلب القيد

4
صدور قرار باملوافقة
على القيد املبدئى

5
توقيع عقد اتفاق القيد مع
البورصة

6
إدراج بيانات أسهم
الشركة على قاعدة
بيانات التداول

7
اعداد دراسة القيمة العادلة و
احلصول على عدم ممانعة الهيئة
العامة للرقابة املالية عليها

8
نشر تقرير بنموذج أعمال
الشركة وهيكل إدارتها وسابقة
اعمالها وسياسات احلوكمة

9
تقدمي تقرير اإلفصاح بغرض
الطرح أو نشرة الطرح
للبورصة لفحصه

10
نشر تقرير اإلفصاح بغرض
الطرح أو نشرة الطرح على
شاشات التداول

11
تنفيذ الطرح من خالل
سوق الصفقات اخلاصة

12
13

بدء التداول على أسهم الشركة من خالل نظام التداول املعتاد

بور�صة النيل
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�أهم م�ستندات قيد �ألأ�سهم فى بور�صة النيل
جمموعه امل�ستندات القانونية
التي تثبت وجود ال�شخ�صية
االعتبارية لل�رش�آة

•موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية على �إ�صدار �أ�سهم ال�رشكة عند الت�أ�سي�س وعند
كل زيادة.
•النظام اال�سا�سى لل�رشكة من�شورا ب�صحيفة اال�ستثمار �أو �صحيفة ال�رشكات.
•م�ستخرج ر�سمي حديث من ال�سجل التجاري لل�رشكة.

امل�ستندات املرتبطة بتقدمي
طلب القيد بالبور�صة

•�صورة من التوكيل الر�سمي املوثق من املمثل القانوين �إىل الراعى املعتمد
�أو املفو�ض بالتعامل مع البور�صة لإنهاء �إجراءات القيد.
•طلب قيد موقع من املمثل القانوين لل�رشكة وفقا للنموذج املعد لذلك.
•توقيع عقد االتفاق بني البور�صة واملمثل القانوين لل�رشكة لقيد �أ�سهم ال�رشكة.
•�صور �إي�صاالت �سداد مقابل اخلدمات ور�سوم القيد.
•مناذج القيد على مكاتبات ال�رشكة وخمتومة بخامتها.

امل�ستندات املرتبطة بوجود
الراعي املعتمد �أو عدم
وجوده

يف حالة وجود راعى
•ن�سخه من عقد الرعاية بني الراعي وال�رشكة وفقا للنموذج املعد لذلك.
•تعهد و�إقرار من كال من الراعي املعتمد وال�رشكة بالتزامات كالهما جتاه البور�صة
والهيئة والوفاء بها.

يف حالة عدم وجوده
•تعهد موقع علية من املمثل القانوين ل�صندوق لر�أ�س مال املخاطر �أو
امل�ؤ�س�سة اال�ستثمارية �أو املالية بعدم بيع م�ساهمته التي ال تقل عن  %10من
�إجمايل �أ�سهم ال�رشكة �إال بعد مرور عامني من تاريخ القيد.

م�ستندات مرتبطة باملركز
املايل لل�رشكة

•التقارير املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني �سابقتني على طلب القيد وكذلك اخر
تقارير مالية دورية �صادرة �إن وجدت .
•حم�رض اجلمعية العامة العادية التي �صدقت على القوائم املالية.

يف حالة ن�رش ال�رشكة قوائم مالية عن �سنة واحده على الأقل
•التقارير املالية عن �سنة مالية �سابقة على طلب القيد .
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•حم�رض اجلمعية العامة العادية التي �صدقت على �آخر قوائم مالية
معتمد ًا من اجلهة الإدارية املخت�صة.
•�شهادة حديثة من مراقب احل�سابات املقيد ب�سجل الهيئة مو�ضح بها تطور
ر�أ�س املال و�أ�سلوب �سداد كل �إ�صدار.
•خطة عمل ملدة ثالث �سنوات م�ستقبلية مت�ضمنة النتائج املتوقعة معتمدة
من الراعي �أو احد امل�ست�شارين املاليني املعتمدين لدى الهيئة.
•درا�سة القيمة العادلة لل�سهم معدة من م�ست�شار ماىل م�ستقل ومعتمدة من
مراقب احل�سابات ومن جمل�س الإدارة.
•عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة املالية على الأركان ال�شكلية ومنهجية
درا�سة القيمة العادلة.

تقرير بنموذج �أعمال ال�رشكة
وهيكل �إدارتها و�سابقة

وهو تقرير تعده ال�رشكة يت�ضمن موقف ال�رشكة وممارا�سات احلوكمة التي
�سوف تتبعها بعد القيد.

اعمالها و�سيا�سة احلوكمة
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�أهم م�ستندات طرح �ألأ�سهم فى بور�صة النيل

تقرير الإف�صاح بغر�ض
الطرح �أو ن�رشة الطرح*

مكون من عدة �أق�سام رئي�سية كما يلي :
•البيانات العامة عن ال�رشكة املطروح �أ�سهمها.
•بيانات االت�صال بال�رشكة
•بيانات القيد بالإيداع املركزي والبور�صة.
•بيانات اع�ضاء جمل�س االدارة وم�ساهمتهم.
•عدد امل�ساهمني ون�سبة امل�شاركة فى را�س املال.
•بيانات امل�ؤ�س�سني وامل�ساهمني الذين ميلكون  %1ف�أكرث واملجموعات
املرتبطة.
•ن�سبة اال�سهم حرة التداول.
•بيانات الطرح بالبور�صة.
•بيانات امل�ساهمني عار�ضى اال�سهم للبيع.
•موقف اال�سهم من حيث التجميد �سواء طبقا ملتطلبات القيد او وفق ًا
ملتطلبات القيود القانونية على ا�سهم امل�ؤ�س�سني.
•ا�سم مراقب احل�سابات وبياناته.
•ملخ�ص القوائم املالية لل�رشكة (ان وجد).
•م�ضمون اخر تقرير ملراقب احل�سابات (ان وجد).
•اهم امل�ؤ�رشات املالية لل�رشكة وفقا للقوائم املالية.
•اف�صاحات ا�ضافيه ميكن ت�ضمينها وعلى الأخ�ص لو هناك معلومات
جوهرية �آخرى يلزم الإف�صاح عنها.
•يلزم ان يعتمد كل �صفحة من �صفحات هذا التقرير املمثل القانوين
ومراقب احل�سابات وامل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل.
•يلزم ان يرفق بتقرير الإف�صاح كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لكل ما ذكر
بهذا التقرير.
•يلزم ان يتم ن�رش هذا التقرير بعد قيد �أ�سهم ال�رشكة وقبل تنفيذ الطرح
بالبور�صة وذلك مبوافقة جلنة القيد بالبور�صة علي الن�رش.

* مسئولية صحة وسالمة تقرير االفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح مسئولية كل من مجلس إدارة الشركة واملستشار املالى ومراقب احلسابات فى حدود تقريره.
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درا�سة امل�ست�شار املايل

يتكون من ما يلي

امل�ستقل بالقيمة العادلة

تقرير امل�ست�شار املايل  -املقدمة  -امللخ�ص التنفيذي (نتائج التقييم

لل�رشكة*

وملخ�ص نتائج الإعمال)  -نبذه عن ال�رشكة  -نبذه عن ال�سوق -
�أهم االفرتا�ضات والأ�س�س التي قامت عليها الدرا�سة  -القوائم املالية
التقديرية (� 5سنوات)

خطة الطرح بالبور�صة

تت�ضمن الهدف من الطرح  -اجلدول الزمني لتنفيذ الطرح من خالل
�سوق ال�صفقات اخلا�صة بالبور�صة  -هيكل امللكية قبل وبعد تنفيذ
الطرح  -يلزم ان تكون معتمده من املمثل القانوين لل�رشكة.

* مسئولية صحة وسالمة تقرير االفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح مسئولية كل من مجلس إدارة الشركة واملستشار املالى ومراقب احلسابات فى حدود تقريره.
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