
  دليل القيد في البورصة المصرية

 مقدمة
 

منظما باللوائح والقوانين التي تتفق مع احدث المعايير الدولية  لقيد سوقًا  البورصة المصرية تتيح
الحصول على التمويل الذي تحتاجه  وتداول األوراق المالية بما يمكن الشرآات التي يتم قيدها من

انب سواء من خالل زيادة رأس المال أو من خالل إصدار أجسواء من مستثمرين محليين أو 
.، وذلك بهدف التوسع في أعمالهاسندات أو صكوك تمويل  

والسندات  والممثلة في األسهم، المصرية األوراق المالية في البورصة قيدوتتمثل أهمية 
من  والشرآات المصدرةن والمستثمر يمكن محددفي توفير مكان  وحقوق االآتتاب، والصكوك

  .عملياتهم نظام تداول إلى بالكاملتنفيذ 

االتفاق بين على المقصورة خارج غير المنظمة والتي يطلق عليها سواق الوفي حين تعتمد أ
 من خالل قيد وتداول األوراق المالية، فإن البائعين والمشترين من خالل شرآات السمسرة 

  :باآلتي يتميز، المصرية البورصة

 .البيع والشراء من خالل نظام التداول بصورة فعالة وعادلة إمكانية تنفيذ أوامر •
نسبة المخاطر التي يمثلها الطرف المقابل، بالنظر إلى أن المشارآين في السوق  انخفاض •

، وهم أعضاء آال من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصةخاضعون لرقابة 
  . بالبورصة

  . الالفع التداول نظامارتفاع السيولة نتيجة  •
  . ، والجودة في تنفيذ الصفقاتالعادلالسعر  •
  . الرقابة على السوق لمنع التالعبات •

قانونية وفنية أسس  التي تقوم على وتعتبر البورصة المصرية من أقدم البورصات في العالم
المستثمرين معَا وسط المجتمع المالي في الشرق بالمصدرة للشرآات  تعد ملتقى، حيث مستقرة

  .تجمعات رؤوس األموال بشكل ملحوظيساعد على جذب  بمااألوسط 

المصدرة الشرآات تلبية احتياجات ومتطلبات تعمل على  فان البورصة المصرية، هعامبصفة و
والمستثمرين على حد سواء، وسوف توفر مع مرور الوقت خيارات متعددة من األسواق 

  .واألدوات المالية مثل وثائق صناديق المؤشرات

نحو قاعدة متنوعة من المستثمرين  بوابة الشرآة المصدرة البورصة المصريةن وبذلك، تكو
  :يوفر اآلتيبما  دوليين،الوالمحلين 

  . في البورصة قيدةهي شرآات ممصر والشرآات الرائدة في ألآبر االنضمام  •
والمستثمرين تنويع مصادر تمويلهم يمكن للشرآة المصدرة حيث  - األدوات الماليةتنوع  •

في  ومستقبال، المقيدة هم االستثمارية من خالل االستثمار في أسهم الشرآات ومحافظ
المتداولة في  صناديق المؤشراتوآذلك في  أو حقوق االآتتاب السندات أو الصكوك

  . البورصة



 األولىالسوق من آال  لألدوات المالية التي تصدر فيتوفر سوق تتسم بالسيولة  •
  . والثانوي

معايير عالمية مستخدمة في مجال األسواق  وفقكنولوجية تعمل البورصة منصة ت توفر •
 .المالية

  .واحده من أفضل البورصات في العالمالشرآة في  تقيد

  قيد شرآتك بالبورصة المصرية؟ يتم آيف

سم الى ثالثة مراحل اساسية اولها قتتطلب عملية القيد بالبورصة سلسلة من االجراءات وتن
وافر لدى وتت االعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها لالدارة المختصة بالبورصة

البورصة قائمة من وآالء القيد المتخصصين فى مساعدة الشرآة فى آيفية انهاء اجراءات القيد 
، وفى حالة تفضيل الشرآة لتقديم طلب القيد من خالل مفوض لديها دون االستعانه  بالبورصة

رآة معاونه الشبوآالء القيد فان فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز ل
، ثم ثانيا تاتى مرحلة الطرح للتداول بالبورصة ونشر تقرير فى هذه المرحلة وما يليها من مراحل

افصاح بغرض الطرح بعد مراجعته وتنفيذ الطرح بالبورصة ، ثم تاتى المرحلة الثالثة واالخيرة 
ل ان وهى تداول اسهم الشرآة فى احد اسواق البورصة  ، وتجدر االشارة الى انه من المحتم

تكون هناك تحديات بالنسبة لهذه العملية ، اال ان الشرآة يمكنها التغلب على هذه التحديات من 
خالل الدعم الفنى المتمثل فى النصح واالرشاد واالستشارات الذى تحصل عليه من ادارة 
  .البورصة بما لديها من متخصصين على مستوى فنى فى هذا المجال اثناء مراحل القيد المختلفة

 

  ؟سهمها بالبورصة المصريةأهل تستوفى شرآتك شروط قيد 

  

ويلزم ان تحصل شرآة مساهمه مصرية 
االوراق الماليه على الشرآات العاملة في مجال 

 عدم ممانعه الهيئة على تقديم طلب القيد

 الشكل القانوني

 نوع األسهم  أسهم اسمية عادية أو ممتازة ، نقدية او عينية

قوائم مالية لسنه مالية  دى الشرآةيكون لأن 
 . آاملة سابقه علي طلب القيد

 سجل أداء الشرآة

وفقا لمعايير المحاسبة تعد القوائم المالية 
 ويراجعها مراقب حسابات الشرآة المصرية 

 وفقا لمعايير المراجعة المصرية

 معايير المحاسبة والمراجعة

ن تعينه الجمعية العامة العادية للشرآة من بي
 . المقيدين في سجل مراقبي حسابات الهيئة

  مراقب الحسابات 



من  %5 صافى ربح  يشترط للقيد تحقيق نسبة
  رأس مال الشرآة المطلوب قيده

 الحد األدنى لنسبة صافى الربح 

أال تقل حقوق المساهمين في أخر قوائم يجب 
مالية سنوية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن 

 .رأس المال المدفوع

  حقوق المساهمين

 رأس المال الممكن قيده مليون جنية مدفوع بالكامل 50عن  يقلال 

  الحد األدنى لعدد األسهم الممكن قيدها   سهم مليون 5ال يقل عن 

الحد األدنى لنسبة األسهم المطروحة   جميعها حرة التداول% 10ال تقل عن 
  للتداول

بها  الواجب أن يحتفظسهم الحد األدنى لأل  الشرآة من أسهم رأس مال% 25
 مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشرآة

  .والمساهمين الرئيسين بالشرآة

ال تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء 
  الطرح

مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة فترة احتفاظ 
والمساهمين الرئيسين بالشرآة  الشرآة
  بأسهمهم

نشر الميزانية ال يجوز تداول أسهمهم قبل  
األرباح والخسائر وسائر الوثائق  وحساب

الملحقة بها عن سنتين ماليتين آاملتين ال تقل 
عشر شهرًا  من تاريخ  اثنيآل منهما عن 
  تأسيس الشرآة

فترة احتفاظ مؤسسي الشرآة بما اآتتبوا 
فيه من أسهم في حالة قيد أسهم الشرآة 
قبل إصدار قوائم مالية عن سنة واحدة 

  .على األقل

 الحد األدنى للمساهمين مساهم 500

نشر تقرير إفصاح بغرض الطرح بالبورصة 
وفى حالة القيد قبل صدور قوائم مالية عن سنة 
مالية واحده ، يلزم تضمينه افصاحات اضافيه 
حتى يمكن ان يتداول السهم االصلى بازيد من 

 المدفوع من القيمة االسمية 

 اإلفصاح المطلوب قبل الطرح

آات المصرية واألجنبية يجوز قيد أسهم الشر
 بمراعاة الشروط االضافيه لقيد األسهم األجنبية

 جهة اإلصدار األجنبية

 لغة القوائم المالية اللغة العربية واللغة االنجليزية



االلتزام بقواعد قيد الشرآات ، وآذلك  يجب
 قواعد التداول بالبورصة

 القواعد واللوائح

يد عقدا مع يلزم ان تبرم الشرآة طالبه الق
البورصة ينظم حقوق والتزامات آل منهما بما 
في ذلك االلتزامات المالية التي يتعين علي 
الشرآة سدادها للبورصة لمخالفتها قواعد 

 وإجراءات القيد أو نصوص العقد

 عقد اتفاق القيد

 يلزم خلو النظام االساسى للشرآة من أية قيود
مطلوب على تداول األوراق المالية ال إتفاقية
 .قيدها

 

القيود االتفاقية والنظامية على تداول 
  األسهم

يلزم ان تكون أسهم الشرآة مودعه بنظام 
 اإليداع المرآزي

  اإليداع والقيد المرآزي لألسهم

  لقيدلوآالء القيد لمساعدة شرآتكم يمكنك االستعانة بملف *

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 



  رسم توضيحي لتسلسل عملية القيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مرحلة تقديم مستندات القيد بالبورصة

نشر طلب القيدمرحلة 

استيفاء المستندات وفحص مرحلة 
 طلب القيد

توقيع عقد اتفاق القيد مع مرحلة 
 البورصة

مرحلة صدور قرار بالموافقة على 
 القيد 

بيانات اسهم الشرآة  مرحلة ادراج
 على قاعدة بيانات البورصة

مرحلة تقديم تقرير االفصاح بغرض 
الطرح إلدارة البورصة لفحصه

مرحلة نشر تقرير االفصاح بغرض 
طرح على شاشات التداولال  

خطة الطرح ونشرها على تقديم مرحلة 
  شاشات التداول

تنفيذ الطرح من خالل سوق مرحلة 
 الصفقات الخاصة

التداول على أسهم الشرآة من  بدء
خالل نظام التداول المعتاد



  :المصرية بالبورصة رآةالش سهمأ قيد مستندات همأ

  المستند  طبيعة المستند

مجموعه المستندات القانونية التي تثبت 
  وجود الشخصية االعتبارية للشرآة

موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشرآة  •
 .عند التأسيس وعند آل زيادة

النظام االساسى للشرآة منشورا بصحيفة  •
 .وتعديالته االستثمار أو صحيفة الشرآات

ن السجل مستخرج رسمي حديث م •
  .التجاري للشرآة

مجموعه المستندات المرتبطة بتقديم 
  طلب القيد بالبورصة

صورة من التوآيل الرسمي الموثق من  •
الممثل القانوني إلى المفوض بالتعامل مع 

 .البورصة إلنهاء إجراءات القيد
طلب قيد موقع من الممثل القانوني للشرآة  •

 .وفقا للنموذج المعد لذلك
تفاق بين البورصة والممثل توقيع عقد اال •

 .القانوني للشرآة لقيد أسهم الشرآة
صور إيصاالت سداد مقابل الخدمات  •

 .ورسوم القيد
نماذج القيد على مكاتبات الشرآة ومختومة  •

 . بخاتمها
ما يفيد ايداع اسهم الشرآة بنظام اإليداع  •

 .المرآزيوالقيد 
•   

مجموعه مستندات مرتبطة بالمرآز 
  المالي للشرآة

تقارير المالية عن سنه مالية آاملة سابقة ال •
 .على طلب القيد 

محضر الجمعية العامة العادية التي صدقت  •
على أخر قوائم مالية معتمدا من الجهة 

 .اإلدارية المختصة
نسخه من محاضر الجمعيات العامة  •

ومجالس إدارة الشرآة السابقة المتضمنة 
أية تعديالت في رأس المال أو النظام 

ى أو تشكيل مجلس اإلدارة معتمده االساس
 .من الجهة اإلدارية المختصة

شهادة حديثة من مراقب الحسابات المقيد  •
بسجل الهيئة موضح بها تطور رأس المال 

 .وأسلوب سداد آل إصدار
  

  

  
  



  :المصرية بالبورصة الشرآة سهمأ طرح مستندات همأ

  طبيعة المستند  المستند

:ن عدة أقسام رئيسية آما يليمكون م •  تقرير اإلفصاح بغرض الطرح
o  البيانات العامة عن الشرآة

 .المطروح أسهمها
o بيانات االتصال بالشرآة 
o  بيانات القيد باإليداع المرآزي

 .والبورصة
o  بيانات اعضاء مجلس االدارة

 .ومساهمتهم 
o  عدد المساهمين ونسبة المشارآة فى

 .راس المال
o  بيانات المؤسسين والمساهمين الذين

فأآثر والمجموعات % 1يملكون 
 .المرتبطة

o نسبة االسهم حرة التداول. 
o بيانات الطرح بالبورصة 
o  بيانات المساهمين عرضى االسهم

 .للبيع
o  موقف االسهم من حيث التجميد

سواء طبقا لمتطلبات القيد او وفقا 
لمتطلبات القيود القانونية على اسهم 

 .المؤسسين
o اسم مراقب الحسابات وبياناته 
o ان (م المالية للشرآة ملخص القوائ

 ).وجدت
o  مضمون اخر تقرير لمراقب

 ).ان وجد(الحسابات 
o  اهم المؤشرات المالية للشرآة وفقا

 .للقوائم المالية
o  افصاحات اضافيه يمكن تضمينها

وعلى األخص لو لم تنشر الشرآة 
قوائم مالية عن سنة مالية واحدة 

 .على األقل 
د آل صفحة من صفحات هذا ميلزم ان يعت •

لتقرير الممثل القانوني ومراقب الحسابات ا
 .والمستشار القانوني والمستشار المالي

يلزم ان يرفق بتقرير اإلفصاح آافة  •
 .المستندات المؤيدة لكل ما ذآر بهذا التقرير

يلزم ان يتم نشر هذا التقرير بعد قيد أسهم  •



  طبيعة المستند  المستند

 .الشرآة وقبل تنفيذ الطرح بالبورصة
رير تكون علما بان سالمة محتوى هذا التق •

على مسئولية والمستشار القانوني 
والمستشار المالي والممثل القانوني ومراقب 

  .الحسابات
دراسة المستشار المالي المستقل 

  بالقيمة العادلة للشرآة
 :يتكون من ما يلي •

o تقرير المستشار المالي 
o المقدمة 
o  نتائج التقييم (الملخص التنفيذي

 )وملخص نتائج اإلعمال
o آةنبذه عن الشر 
o نبذه عن السوق 
o  أهم االفتراضات واألسس التي

 .قامت عليها الدراسة
o  10(القوائم المالية التقديرية 

 )سنوات
جدير بالذآر ان مسئولية صحة وسالمة  •

محتوى هذا التقرير تقع على المستشار 
  .المالي والشرآة

 تتضمن الهدف من الطرح •  خطة الطرح بالبورصة 
ن خالل سوق الجدول الزمني لتنفيذ الطرح م •

 .الصفقات الخاصة بالبورصة
 هيكل الملكية قبل وبعد تنفيذ الطرح •
يلزم ان تكون معتمده من الممثل القانوني  •

 .للشرآة
  

  

  

 


