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ردا على بعض التعليقات علي صفحات الفيسبوك لغير المتخصصين بخصوص أسلوب طرح 

 أسهم شركة الشرقية للدخان تود وزارة قطاع األعمال العام توضيح التالي:

 

متداول بقوة في البورصة المصرية منذ سنوات طويلة، و تبلغ حصة أن السهم مقيد و -1

ي منها و بالتالاألكبر نصيب التستحوذ المؤسسات على  %54القطاع الخاص قبل الطرح 

 في طرح خاص عليها. %5.4من الطبيعي أن يتم طرح أغلب ال 

، في حين أن الطرح ون سهممليار ومئتان وخمسون ملي 2عدد األسهم المصدرة تبلغ إن  -2

من رأسمال  %5.4بة النسيخص فقط مائة مليون ومئتين وخمسون ألف سهم فقط )وهي ل

 الشركة فقط(.
الصناديق و على مديري إستثمار  ، في الطرح الخاصعلى الرغم من طرح السهم -3

جاء من المؤسسات األجنبية و  كبر وبمراحلإال أن الطلب األ ،المؤسسات المصرية

يضيف لحصيلة مصر من العملة ، وذلك له أثر إيجابي نظراً ألنه %45العربية بنسبة 

 بية.األجن
العرف في مجال بنوك اإلستثمار أن يتم الطرح الخاص ألسهم متداولة في البورصة  -5

حيث ال يجب التأثير على سعر السهم خالل أيام أو ساعات التداول بدون إعالن مسبق 

اص لشريحة الطرح الخمن قبل المستثمرين وامر األتلقى قبل الطرح. و قد تم فتح باب 

 البورصة يوم الخميس.جلسة التداول ببعد إغالق 
سهم لو يبين الرسم البياني التالي سعر االسهم تم تجزئته مرتين خالل العام الماضي.   -4

ام دد األسهم في بداية ع، حيث أن عالسوقي في العامين الماضيين معدال بقراري التجزئة

ن مليار ومئتان وخمسون مليو 2 ، وبعد التجزئة بلغ عددفقط سهممائة مليون  بلغ 2112

جنيه  2.33توزيع أرباح نقدية للسهم خالل العام الماضي بقيمة ذلك باإلضافة إلى . سهم

 مصري للسهم الواحد )بناءاً على عدد األسهم الحالية(.



 
و في رأينا أن السعر الذي تم تنفيذ الطرح الخاص عليه مناسبا جدا لظروف السوق و  -6

في مستقبل الشركة و كذلك  يعكس تفاؤال من المتخصصين من المؤسسات األجنبية

 .اإلقتصاد المصري
الفرصة كانت متاحة طول الوقت للمستثمرين اإلفراد لشراء السهم من البورصة كما أن  -7

 الطرح العام يعطي فرصة أخرى للشراء.

 

   


