بورصة النيل

تلعب الشركات املتوسطة والصغيرة دورا محوريا في االقتصاد املصري حيث تسهم بنحو
 75%من النمو االقتصادي و 80%من العمالة وعلى الرغم من األهمية البالغة لتلك الشركات،
إال أنها كثيرا ما تواجه صعوبات متويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا في هذا الشأن من خالل تقدمي العديد من املبادرات .ومن أهمها إنشاء
بورصة النيل والتي تعد أهم اآلليات التي تساعد الشركات املتوسطة والصغيرة في احلصول على
التمويل وزيادة رأسمالها.
ويتناول هذا الكتيب بشكل مختصر دور بورصة النيل في متويل هذا القطاع من الشركات ،وما يعود
عليها من مزايا عند القيد والتحول من شركات فردية أو عائلية إلى شركات مساهمة عامة.
خيارات التمويل ودور بورصة النيل
عندما تكون شركتك بحاجة للتوسع والنمو فإنها تبحث عن التمويل املناسب لتلك التوسعات والذي
يتوافق مع احتياجاتها وقدراتها .فقد تلجأ الشركة إلى االقتراض البنكي ،ولكن بالنسبة لقطاع
الشركات الصغيرة واملتوسطة قد توجد بعض املعوقات التي حتول دون حصول الشركات على التمويل
الالزم من البنوك ميكن تلخيصها فيما يلي :
•غياب النظام املالي للشركات الصغيرة واملتوسطة.
•قلة أو انعدام الضمانات لعدم وجود أصول مقابلة.
•عدم وجود تاريخ مالى قوى للشركات.
•ارتفاع درجة اخملاطرة النخفاض كفاءة اإلدارة.
ولكن اآلن توجد فرصة أخرى حقيقية للحصول على التمويل بدون اللجوء إلى االقتراض ،وذلك من خالل
القيد في بورصة النيل.
ما هي بورصة النيل ؟
بورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات املتوسطة والصغيرة مبنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
توفر بورصة النيل فرص التمويل للشركات ذات اإلمكانيات الواعدة من كافة القطاعات بدون تعقيدات
مبا يسمح برفع قدرتهم التنافسية ويوفر املزيد من فرص العمل في إطار يجمع بني املرونة في قيد
الشركات الواعدة مع توفير احلماية حلقوق كل من الشركات املقيدة واملستثمرين.
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بورصة النيل  ...بوابة التمويل
بورصة النيل هي سوق للشركات املتوسطة والصغيرة داخل البورصة املصرية .يتيح هذا السوق
التمويل الالزم لتلك الشركات ملساعدتها على التوسع والنمو .فبالرغم من أهمية ذلك القطاع من
الشركات لالقتصاد القومي وامتالكها إلمكانيات عالية للنجاح والنمو فإن مساهمتها في النمو
االقتصادي والتكوين الرأسمالي يعتبر محدود نظرا ً ملا تواجهه من معوقات في جانب التمويل لذا فإن
بورصة النيل توفر إمكانيات وفرص غير محدودة للتمويل والتوسع.
أهمية بورصة النيل للشركات الصغيرة و المتوسطة و مزايا التحول
لشركة مساهمة
في ظل املتغيرات واملستجدات االقتصادية ،فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية
الصغيرة منها أو املتوسطة خملاطر جدية تهدد كيانها واستمراريتها آجال ً أو عاجالً ،و لذلك أصبح من
الضروري العمل على تطوير الشركات املتوسطة والصغيرة من خالل حتولها إلى شركات مساهمة
عامة ومقيدة في البورصة ،مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات األساسية التي تنجم عن هذه
املتغيرات ،وكذلك حمايتها من التعثر واالنهيار ،باإلضافة إلى املزايا األخرى التي توفرها بورصة النيل
والتي ميكن تلخيصها في اآلتي:
•احلصول على متويل طويل األجل لتنمية وتطوير أعمال الشركة عن طريق زيادة رأسمالها أو
طرح جزء من أسهمها لالكتتاب.
•وضع أقوى أمام العمالء واملوردين والبنوك.
•حتديد قيمة عادلة للشركة وحمايتها من التفتت في األجيال القادمة.
•حماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة
العادلة.
•تسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واحتادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.
التسهيالت المقدمة للقيد ببورصة النيل
في حالة رغبة الشركة في القيد ببورصة النيل ،فإنها حتصل على العديد من املزايا وبإجراءات وشروط
أسهل من السوق الرئيسي
 - 1قواعد قيد أكثر مرونة :توفر قواعد القيد ببورصة النيل شروط ميسرة للقيد مقارنة بالسوق
الرئيسي.
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 - 2قواعد إفصاح ميسرة :للتيسير على الشركات املتوسطة والصغيرة فقد مت إعفائهم من بعض
شروط اإلفصاح التي ال تخل بسالمة السوق وأمنه.
 - 3قواعد مساعدة وتأهيل الشركات في عملية القيد وطرح األسهم.
 - 4وجود رعاة معتمدون يؤهلون الشركات للقيد في البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات املقيدة
بالبورصة كما يساعدون في عملية طرح األسهم لالكتتاب.
 - 5تكلفـة أقـل للقيـد  :مت تخفيض تكلفة القيد للشركات املتوسطة والصغيرة بحيث ال تزيد عن
 2في األلف من رأس مال الشركة املقيدة.
شروط عامة للقيد ببورصة النيل
تتميز بورصة النيل بإجراءات وشروط مبسطة وميسرة لتسهيل القيد ومن هذه الشروط:
• أن تكون األوراق املالية مقيدة بنظام اإليداع والقيد املركزى.
• أال يتضمن النظام األساسى للشركة أو شروط اإلصدار أية قيود على تداول األوراق املالية املطلوب قيدها.
• أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتني ماليتني سابقتني علي طلب القيد ،وفى حالة عدم
إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقدميها مع خطة عمل ثالثية مستقبلية متضمنة
النتائج املتوقعة معتمدة من الراعي أو احد املستشارين املاليني املعتمدين لدى الهيئة مرفقا ً بها عدم
ممانعة الهيئة على دراسة املستشار املالى املستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع األسس
واملنهجيات فى إعداد هذه الدراسة.
• أال تقل حقوق املساهمني في أخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن رأس املال
املدفوع.
• أن يكون رأس املال مدفوعا ً بالكامل.
• أال تقل األوراق املالية املطروحة للتداول بالبورصة عن  20٪من مجموع األوراق املالية املصدرة وأال يقل عدد
املساهمني عن  100مساهم وذلك خالل فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.
• اال تقل نسبة احتفاظ مؤسسي واعضاء مجلس ادارة الشركة املطلوب قيدها عن  51%من أسهم رأس
مالها وذلك ملدة ال تقل عن سنتني ماليتني من تاريخ اجراء الطرح.
ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة املالية ولو لم يتوافر فيها أحد الشرطني األخيرين ،على أن تتعهد الشركة
بإستيفاء كافة الشروط خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ القيد.
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من هم الرعاة المعتمدون ؟
الراعي املعتمد هو أحد الشركات املتخصصة في تقدمي االستشارات للشركات املقيدة في بورصة
النيل وينحصر دوره في تأهيل الشركة للقيد في بورصة النيل ،مع اإلعداد لعملية طرح أسهمها في
البورصة ،باإلضافة إلى تدريب العاملني لدى الشركة على قواعد القيد واإلفصاح وكيفية االلتزام بها.
•ال يتدخل الراعي في إدارة الشركة بأي شكل من األشكال وال سلطة له على أي قرار استثماري
تتخذه الشركة.
دور ومهام الرعاة المعتمدين
•تقدير إذا كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل.
•تقدمي النصح واإلرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل.
•التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة.
•مساعدة الشركة في إعداد القوائم املالية وتقدميها في توقيتاتها احملددة.
•مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.
•مساعدة الشركة في عملية طرح األسهم لالكتتاب سواء كان عاما ً أو خاصاً.
للتعرف على قائمة محدثة بأسماء الرعاة املعتمدين يرجى الدخول على www.nilex.com.eg :
أهمية بورصة النيل للمستثمر
ميكن تلخيص مزايا االستثمار في بورصة النيل بالنسبة للمستثمر في النقاط التالية :
•توفر بورصة النيل فرصة أمام املستثمرين لتنويع استثماراتهم في سوق األوراق املالية ليتضمن
االستثمار في شركات ناشئة ولكن ذات فرص منو مرتفعة.
•انخفاض قيمة رسوم التداول في بورصة النيل لتصل إلى  2في األلف بحد أقصى  500جنيه
مصري.
•وجود راعي معتمد لكل شركة مقيدة للتأكد من سالمة القيد واإلفصاح اخلاص بها وحتت
إشراف الهيئة العامة للرقابة املالية مما يوفر املزيد من األمان للمستثمر.
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