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هبة الصيرفى :  إعداد 
مدير البحوث والتطوير فى بورصتى القاهرة واإلسكندرية        

مقدمة 

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً فى         
أداء االقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء، وهو ما            
دفع العديد من الدول إلى االهتمام بتنمية ودعم قطاع           
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة فى          
تحقيق معدالت نمو اقتصادى أقوى وتوفير فرص عمل     

. تستوعب الزيادات السكانية المتتالية        

واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
فى مصر
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معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة   
فى مصر

(Exit Strategy)א
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
الحل 

العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لجأت إلى         

  سوق متخصصة لقيد وتداول الشرآات الصغيرة     إنشاء  

والمتوسطة آمدخل لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية         

.الالزمة، وإحداث طفرة فى نمو قطاعات محددة    

 

واقع أسواق الشرآات الصغيرة والمتوسطة    
فى العالم 
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أسواق الشرآات الصغيرة والمتوسطة  
 2005خالل 

) رأس المال السوقى(
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أسواق الشرآات الصغيرة والمتوسطة  
 2005خالل 

)عدد الشرآات المقيدة( 
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أسواق الشرآات الصغيرة والمتوسطة  
 2005خالل 

)قيمة التداول( 
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آوريا  اليابان إيطاليا انجلترا هونج آونج  سنغافورة
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أسواق الشرآات الصغيرة والمتوسطة  
 2005خالل 

) العائد( 

إنشاء سوق   
الهدف  … للشرآات الصغيرة والمتوسطة   

توفير أدوات تمويلية مستدامة للمشروعات الصغيرة              "

والمتوسطة بما يسمح برفع قدراتها التنافسية وتعظيم قيمتها                

المضافة لالقتصاد القومى وبما يسهم فى توفير المزيد من فرص              

 أحد األركان الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة           بعتبر  العمل والذى  

  "المصرية فى الوقت الراهن    

إنشاء سوق 
المزايا … للشرآات الصغيرة والمتوسطة   

א
دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل بصورة غير               •

.  رسمية فى منظومة االقتصاد الرسمى         

توفير فرصة لدخول االستثمارات األجنبية إلى قطاع المشروعات                  •
.  الصغيرة والمتوسطة  

القطاعات الواعدة التى تتمتع بمزايا نسبية وتحتاج           وتطوير   دعم  •
لدعم فنى وتمويلى مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الغزل          

. والنسيج

  .تفعيل آليات التمويل عن طريق رأس المال المخاطر          •
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إنشاء سوق 
المزايا … للشرآات الصغيرة والمتوسطة   

للشركات الصغيرة والمتوسطة   

إتاحة الفرصة لتوفير التمويل الالزم للتوسع فى النشاط بعيدًا عن               •
. صعوبات التمويل المصرفى   

يساعد قيد الشركة فى البورصة على تقوية وضعها التفاوضى          •
. عند االقتراض   

توفير فرصة لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء، مما يسمح              •
.بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية واإلدارية           

إنشاء سوق 
المزايا … للشرآات الصغيرة والمتوسطة   

توفير إمكانية حدوث عمليات اندماج مع شركات أخرى بهدف خلق            •
كيانات أكبر وأكثر تنافسية أو أن يتم االستحواذ عليها من قبل     

.شركات أكبر

تحديد قيمة عادلة للشركة من خالل القيمة السوقية ألسهم الشركة         •
فى البورصة   

االلتزامات التى تتحملها الشركة بسبب القيد فى البورصة ترفع من      •

. كفاءة اإلدارة المالية والتنظيمية للشركة  

إنشاء سوق   
…  للشرآات الصغيرة والمتوسطة   

االستهداف
 شركات صغيرة ومتوسطة ولكن واعدة ولديها     •

. امكانيات عالية للنمو   

استهداف قطاعات معينة مثل تكنولوجيا المعلومات،          •

. الغزل والنسيج
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إنشاء سوق   
التحديات  ...للشرآات الصغيرة والمتوسطة   

إحجام الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الدخول إلى سوق         •
. الشركات الصغيرة والمتوسطة  

ضعف خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة بكيفية التعامل فى       •
.  البورصة 

إحجام المستثمرين عن االستثمار فى سوق المشروعات الصغيرة            •

 .والمتوسطة  

محاور العمل 
وضع اإلجراءات التنظيمية والتشريعية لسوق       

الشركات الصغيرة والمتوسطة  

اجتذاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى   

السوق الجديد 

تشجيع المستثمرين على االستثمار فى السوق       

الجديد

 

محاور العمل 
وضع اإلجراءات التنظيمية والتشريعية لسوق الشركات          

الصغيرة والمتوسطة    

الهيكل التنظيمى والقانونى       

داخل اإلطار التنظيمى لبورصتى         تعمل سوق متخصصة 

. القاهرة واإلسكندرية تتبع البورصة تنظيمياً وقانونياً ومالياً            
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قواعد القيد بسوق 
 الشرآات الصغيرة والمتوسطة   
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اإلجراءات التنظيمية والتشريعية لسوق     
الشركات الصغيرة والمتوسطة    
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المحور الثانى 
سياسات جذب الشرآات الصغيرة والمتوسطة     

 

رفع درجة وعى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية القيد            
فى بورصة األوراق المالية وتدريبها على قواعد القيد             

.واإلفصاح بالبورصة    

التركيز على وجود فرص للشركات الواعدة باالنتقال إلى                

. السوق الرئيسى مستقبالً    
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المحور الثالث
سياسات جذب االستثمارات إلي السوق الجديد      

.الترويج لفرص النمو التي تملكها تلك الشركات           

تخفيض تكلفة التداول والتسوية للمستثمرين في سوق            
.الشركات الصغيرة والمتوسطة    

تصميم مؤشر خاص لمتابعة أداء سوق السوق الجديد لجذب         
.انتباه المستثمرين لمدى الربحية التي يحققها السوق            

خلق أسم المع للسوق الجديد والقيام بحمالت دعاية قوية له        
. للفت انتباه المستثمرين للسوق وفرص نموه       
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