حـــــقـــــــوق
االكتتاب

نــبــذة عــن
معلومات استرشادية حول حقوق االكتتاب
حرصا ً من إدارة البورصة املصرية على تطوير وحتسني املنتجات واخلدمات املقدمة للمستثمرين
واملتعاملني في البورصة و زيادة وعى املستثمرين ،فقد رأت إدارة البورصة نشر تلك املعلومات
االسترشادية عن حقوق االكتتاب باعتبارها أداة مالية حديثة التداول ،وذلك حتى ميكن لكل مستثمر
حالي ومرتقب ان يتخذ قراره االستثماري ببيع أو شراء أو االحتفاظ بحقوق االكتتاب في ضوء معرفته
الدقيقة بطبيعتها.
أن حق االكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من السهم األصلى وله فترة صالحية تستنفذ بعدها ،فإذا لم
يدرك مالك حق االكتتاب ضرورة التصرف فى حق االكتتاب قبل استنفاذه فقد يؤدى ذلك الى انخفاض
قيمة ما ميلكه من أسهم أو ضياع قيمة هذه احلقوق ما لم يستخدمها املساهم فى االكتتاب فى
أسهم زيادة رأس املال وما يتطلبه من قيامه بسداد قيمة هذه األسهم .

وتتلخص المعلومات االسترشادية عن حق االكتتاب فيما يلي:
• حق االكتتاب
هو احلق الذى يتيح ملساهمى الشركة االكتتاب فى أسهم الزيادة النقدية لرأس املال املصدر خالل
الفترة احملددة لالكتتاب وفقا ً لنسبة كل مساهم في رأس مال الشركة ،ومبوجب هذا احلق يكون
حلامله األولوية في االكتتاب في أسهم زيادة رأس املال بإحدى الشركات املقيدة بالبورصة.
وجدير بالذكر أن عدد احلقوق التى تصدرها الشركة يعادل دائما عدد أسهم الشركة ،وكل حق قد
يعطى حق األولوية فى شراء جزء من السهم (ربع أو نصف سهم مثال ً ) أو سهم أو أكثر من أسهم
زيادة رأس املال حسب قيمة زيادة رأس املال املقررة.
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• قيمة حق االكتتاب فى أول يوم لتداوله منفصل عن السهم االصلى:
هى الفرق بني سعر السهم محمال ً باحلق في االكتتاب وبني سعر السهم غير محمل باحلق (وهو
ما يعرف بالسعر النظرى الذى ميكن احتسابه باضافة مجموع رأس املال السوقى قبل الزيادة الى
قيمة الزيادة مقسوما على عدد اسهم الشركة بعد الزيادة) وفقا للمعادلة االتية:
• اساس احتساب السعر النظرى للسهم فى تاريخ نهاية احلق (غير محمل باحلق) :
( آخر سعر إقفال فى يوم نهاية احلق  Xعدد األسهم املقيدة قبل الزيادة )  ( +سعر
االكتتاب  Xعدد أسهم الزيادة املطروحة لالكتتاب )  /عدد األسهم اإلجمالى بعد الزيادة.
• أساس احتساب السعر النظرى حلق االكتتاب منفصال (سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول):
(آخر سعر إقفال للسهم فى يوم نهاية احلق  -سعر السهم النظرى غير محمل باحلق).
• فترة االكتتاب االصلية.
الفترة احملددة لالكتتاب فى اسهم الزيادة النقدية للشركة املصدرة واملنصوص عليها بإعالن دعوة
قدامى املساهمني لالكتتاب واملنشور بالصحف والتي ال تقل عن عشرة أيام وال جتاوز شهرين
اعتبارا ً من التاريخ احملدد لفتح باب االكتتاب.
• فترة اكتتاب اعادة التغطية.
الفترة احملددة لالكتتاب فى اجلزء غير املغطى من أسهم الزيادة النقدية لرأس املال دون التقيد
بنسبة املساهمة فى حالة اذا ما قررت الشركة اعادة طرح اجلزء غير املغطى لالكتتاب مرة أخرى.
حيث يجوز قانونا مد فترة االكتتاب بإذن من رئيس الهيئة مدة ال تزيد على شهرين آخرين بعد
فترة االكتتاب االصلية.
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• من هو مالك حق االكتتاب؟
هو مالك سهم الشركة حتى تاريخ نهاية احلق خالل فترة االكتتاب األصلية ومشترى احلق طوال
فترة قيد احلق.
• بدائل التصرف في حق االكتتاب:
تتحدد طبيعة حق االكتتاب من حيث كونه متصل أو منفصل عن السهم االصلى في ضوء قرار
مجلس إدارة الشركة أو اجلمعية العامة غير العادية لها كما يلى :
البديل األول  :تداول حق االكتتاب متصال بالسهم االصلى  :وفى تلك احلالة يكون امام املساهم
القدمي الذى ثبت حقه فى االكتتاب منذ صدور قرار السلطه اخملتصة بالزيادة اما :
• استخدام هذا احلق املتصل فى التقدم للبنك املتلقى لالكتتاب فى اسهم الزيادة لسداد
ثمن شراء اسهم الزيادة التى يخول له احلق احلصول عليها.
• بيع اسهمه االصلية محملة باحلق فى االولوية فى االكتتاب فى اسهم الزيادة الى اى
مستثمر جديد الذى قد يكتتب فى اسهم الزيادة بهذا احلق او قد يعيد بيع هذه االسهم
محملة باحلق.
• عدم التصرف فى هذا احلق بالبيع او االكتتاب واالحتفاظ بهذا احلق وعدم ممارسته خالل
فترة االكتتاب مما يترتب عليه اضرار به وانخفاض ثروته.
البديل الثاني  :تداول حق االكتتاب منفصال ً عن السهم األصلي خالل فترة االكتتاب األصلية،
وبالتالي يكون أمام املستثمر أحد أو كل هذه البدائل:
• ميكن للمساهم القدمي االحتفاظ بأسهمه االصلية والتصرف فى حقوق االكتتاب وذلك
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ببيعها كلها أو جزء منها واحلصول على مقابل نقدى لهذه احلقوق يعوض االنخفاض فى
نسبة مساهمته نتيجة عدم االكتتاب فى كل أو جزء من أسهم الزيادة ،وذلك اذا لم تكن
لدى هذا املساهم سيولة متكنه من االكتتاب فى اسهم الزيادة.
• قد يقوم املساهم االصلى ببيع جزء أو كل أسهمه األصلية بدون احلق وشراء حقوق
اضافيه متكنه من االكتتاب فى أسهم زيادة رأس املال باالضافه إلى احلقوق احلالية له.
وفي جميع األحوال فأن السماح بقيد وتداول احلق فى االكتتاب منفصال ً عن السهم األصلي خالل
فترة االكتتاب فى زيادة رأس املال يعتبر ميزة للمساهمني حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى
االكتتاب أن يقوم ببيع هذا احلق بقيمة سوقية تعادل نظريا ً الفارق بني سعر السهم محمال ً باحلق
وبني سعر السهم غير محمل باحلق.
كما يوفر تداول حق االكتتاب السيولة للمساهمني احلاليني غير الراغبني باملشاركة بزيادة رأس مال
الشركة دون احلاجة لبيع أسهمهم ودون حصول انخفاض في القيمة السوقية ملساهمتهم في
الشركة وذلك عن طريق بيع حقهم آلخرين يرغبون فى االكتتاب بأسهم الزيادة.
ومينح تداول حق االكتتاب الفرصة للمساهمني احلاليني الذين ال تتوفر لديهم القدرة املالية على
املشاركة في االكتتاب اخلاص ،لتسييل جزء من مساهمتهم بالشركة واملشاركة باالكتتاب وذلك
عن طريق بيع جزء من حقوقهم واستخدام املتحصالت من عملية البيع في املشاركة باالكتتاب.
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• الخيارات المتاحة للمساهمين الذين لهم حق االكتتاب :
متاح أمام املساهمني الذين لهم حق االكتتاب في أسهم زيادة رأس املال عددا من اخليارات :
• ممارسة احلق باالكتتاب بكامل حقوق االكتتاب لدى املساهم للحفاظ على نسبة ملكية
املساهم في الشركة.
• بيع حقوق االكتتاب أو جزء منها من خالل السوق ،حيث يستطيع املساهم أن يبيع حقوق
االكتتاب أو جزءا منها من خالل إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في
السوق ،وهذا اخليار يتيح له احلصول على تعويض مالي مقابل البيع اجلزئي أو الكلي حلقه.
• شراء حقوق اكتتاب إضافية عن طريق السوق ،حيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشراء (وأوامر
البيع أيضاً) عن طريق شركات الوساطة طوال فترة قيد حق االكتتاب ويحق جلميع املشترين
االكتتاب في األسهم.
• إمكانية االكتتاب في أسهم إضافية:
يستطيع املساهمون القدامي االكتتاب في أسهم إضافية ،من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة
التداول مع األخذ في االعتبار الضوابط املنصوص عليها في القانون رقم  95لسنة  1992و الئحته
التنفيذية فيما يخص ضوابط زيادة نسب املساهمات لكبار املساهمني.
• ساعات تداول حقوق االكتتاب:
مدة التداول في السوق هي نفس فترة تداول األسهم خالل اجللسة تبدأ من الساعة  10:00صباحا
و حتي  2:30ظهرا ً و ذلك خالل الفترة احملددة لتداول حقوق االكتتاب.
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• نسبة االرتفاع واالنخفاض المسموح بها في تداول حقوق االكتتاب:
ترتبط النسبة املئوية للحدود السعرية على احلق باحلدود السعرية على السهم األصلي ولكن قد
يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى املفروض على السهم األصلي،
حيث حتسب احلدود السعرية للحق منفصال ً وفق املعادلة التالية-:
[(احلد السعري للسهم األصلي  xالسعر النظري للحق منفصال ً) ( +احلد السعري
للسهم األصلي  xسعر االكتتاب في أسهم الزيادة)]  /السعر النظري للحق منفصال ً
• تحديد سعر الفتح لحق االكتتاب:
سعر الفتح لهذه احلقوق هو الفارق بني آخر سعر إقفال للسهم محمال ً باحلق وبني السعر النظري
للسهم األصلي غير محمل باحلق.
• حقوق مشتري حق االكتتاب:

يسمح جلميع حملة حقوق االكتتاب في هذه املرحلة باالكتتاب باألسهم اجلديدة ،سوا ًء
كانوا من املساهمني القدامي الذين لم يقوموا ببيع حق االكتتاب أو ممن اشتروا هذه احلقوق
خالل فترة تداولها.

• إمكانية إعادة بيع حقوق االكتتاب المشتراة :

يحق للمساهم إعادة بيع حقوق االكتتاب التي سبق ان قام بشرائها طوال فترة قيد حق
االكتتاب وذلك بعد ان يتم تسوية عملية الشراء.

• مصير حقوق االكتتاب التي يتم تداولها بعد انتهاء فترة قيدها:

في حال عدم قيام املستثمر اجلديد ببيع حقوق االكتتاب املوجودة لديه قبل نهاية فترة تداول
هذه احلقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه احلقوق لالكتتاب باألسهم اجلديدة ألنه لن
يستمر قيدها أو تداولها بعد ذلك حيث تستنفذ وال يكون لها قيمة بعد غلق باب االكتتاب.
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• هل يستطيع مالك حقوق اإلكتتاب البيع أو التنازل عن الحق بعد
انقضاء فترة التداول؟

ال ،ال ميكن ذلك .فبعد انقضاء فترة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممارسة احلق في االكتتاب
بالزيادة في رأس املال أو عدم ممارسة ذلك.

وفي حال عدم ممارسة احلق وغلق باب االكتتاب ميكن أن يتعرض املستثمر خلسارة مبقدار
قيمة هذه احلقوق الستنفاذها .
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