
 دعما لبرنامج الطروحات الحكومیة البورصة تسمح للشركات المقیدة بتجزئة األسهم أكثر من مرة خالل العام
 

 محمد فرید: تجزئة القیمة االسمیة لألسهم أكثر من مرة یسهم في تنشیط التداوالت
 
 
 

 في إطار حرص إدارة البورصة المصریة على تبسیط اإلجراءات للشركات المقیدة فیما یتعلق بتجزئة أسهمها، اعتمدت الهیئة العامة
 للرقابة المالیة، الثالثاء، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد األقصى لعدد مرات التجزئة للقیمة االسمیة ألسهم الشركات المقیدة

 .بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القید الصادرة من مجلس إدارة الهیئة
 

 ویتیح هذا التعدیل للشركات المقیدة بالبورصة تجزئة القیمة اإلسمیة ألسهمها أكثر من مرة خالل 12 شهرا من تاریخ قید أخر تجزئة،
 وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابیة والتنظیمیة، طالما أن معدالت السیولة  على أسهم الشركة كانت أقل من معدالت

 .السیولة للسوق
 

 یذكر أن نص المادة 60 من اإلجراءات التنفیذیة لقواعد قید واستمرار قید وشطب األوراق المالیة، "التي تم إلغائها "، " وفي جمیع
 .األحوال ال یجوز للشركات المقیدة بتجزئة القیمة االسمیة ألسهمها اال لمرة واحدة خالل 12 شهر من تاریخ قید أخر تجزئة في البورصة

 
 فإلغاء المادة 60 من اإلجراءات التنفیذیة لقواعد القید مهد الطریق لتفعیل المادة 49 من قواعد قید وشطب األوراق المالیة بالبورصة،

 والتي تسمح للشركات التي تزید معدالت السیولة على أسهمها عن معدل السیولة بالسوق بتجزئة القیمة االسمیة ألسهمها ألكثر من مرة
 خالل 12 شهر، بشرط الحصول على عدم ممانعة من قبل البورصة وهیئة الرقابة المالیة، مع االلتزام بنشر تقریر إفصاح متضمن

 .أسباب ومبررات عملیة التجزئة
 

 ویأتي ذلك اإلجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعیل وتنشیط برنامج توسیع قاعدة ملكیة الشركات الحكومیة عبر سوق األوراق المالیة بما
 یسهم في هیكلة تلك الشركات وزیادة معدالت الحوكمة بها ، فتجزئة األسهم یسهم في تنشیط الطلب على األسهم التي سیتم طرحها ضمن

 . برنامج الطروحات الحكومیة
 

 وقال محمد فرید رئیس البورصة المصریة، إن السماح بتجزئة القیمة االسمیة ألسهم الشركات المقیدة ألكثر من مرة خالل العام، یساعد
 على تنشیط التداول بالبورصة وزیادة جاذبیة األوراق المالیة المتداولة على نحو یسهم في اجتذاب شرائح جدیدة من المستثمرین الى

 .السوق
 

 وأضاف فرید، أن تبسیط اإلجراءات المرتبطة بتجزئة القیمة االسمیة لألسهم وتخفیض أسعار أسهم الشركات، یسهم في نجاح برنامج
 .الطروحات الحكومیة، كونه یجعل أسعار األسهم في متناول كافة شرائح المستثمرین

 
 وتابع رئیس البورصة، أن التعدیل األخیر یسهل على  الشركات المقیدة إجراءات الحصول على التمویل النقدي من خالل زیادة رأس
 المال، كونه یجعل من أسعار االكتتاب في األسهم في متناول جمیع المستثمرین، ویؤدى إلى تخفیض قیمة حقوق االكتتاب بما یضمن

 .تغطیة هذه االكتتابات وحصول الشركات على التمویل المطلوب
 
 


