
  ا لبورص  ة  المصری  ة
The Egyptian 
Exchange  

 قرار  رقم  ( ٢ )
  لسنة 2019

 بشأن  قواعد  ع  مل صانع  الس  وق  على  األور اق  المال  یة
  المقیدة  بالبورصة  ال  م  صریة

 رئیس مجلس  إدارة  البورصة
  الم  صریة

 بعد  اإلطالع  ع  لى  ق  انون  سوق  رأس المال  الصادر  بالقانون  رقم 95 لسنة 1992
  والئحته  ال  ت  نفیذیة

وتعدیالتهم
  ا ؛

 وعل  ى  قان  ون  ا إلیدا ع  والقید  المرك  زي  ا لصادر  بالقانون  رقم 93 لسنة 2000
  والئحته  التنفیذیة

  و تعدیالتهما ؛

 وعلى  قر ار  رئیس  الج  مه  وریة رقم 191 لسنة 2009 باألحكام  المنظمة  إلدارة
  البورصة  وشئ  و نه  ا

 المالیة  وتعدیالته ؛  وعل  ي
  ق  رار  وزیر  اإلستثمار  رقم 293 لسنة 2007 ا لصاد ر  بتاریخ 2007
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 صانع  السوق  إلى أنشطة  الشركات  العاملة  في
  مجال  األور اق  ال  مالیة ؛

 وعلي  قرار  رئیس  مجلس  إدارة  الهیئة  العامة  للرقابة  المال  ی  ة  رقم 265 لسنة 2014
 بشأن  شروط  و إجراءات  الترخیص  بممارسة  نشاط  صانع  السوق  الشركات

 المنصوص  علیها  بالبند  (ب ) من  المادة 27 من  قانون  سوق  رأس  المال
  وتعدیالته ؛

 وعلي  قرار  رئیس  مجلس  إدارة  الهیئة  العامة  للرقابة  المالیة  رقم 1005
  لسنة 2013 بشأ ن  ال  بنیة

 ا لتكن  ولوجیة  لشركات  السمسرة  ونظم  تأمین
 الم  عل  ومات ؛  وعل  ى  قواعد  الع  ضویة  بالبورصة  المصریة  الص  ادرة  بقرار  رئیس  مجلس
  إدارة البورصة  المصریة  رقم

 لسنة 2014 بتاریخ 156
2014  

 وتعدیالتها ؛  | وعلى قرار رئیس مجلس إدارة البورصة 11 / 05 /
  المصریة رقم 133 لسنة 2014 بشأن قواعد مزاولة نشاط

 وتعامل صانع السوق على وثائق صنادیق المؤش  را ت
المتداولة؛  وعلى  قرار مجلس إدارة البورصة المصریة رقم (
  7) بتاریخ 2018

 بشأن قواعد عمل نشاط صانع السوق على األوراق المالیة المقیدة 25 / 10 /
 بالبورصة المصریة ومعاییر تحدید األوراق المالیة المسموح علیها  مزاو لة نشا ط
 صانع السوق، وعلى خطاب الهیئة ال  ع  ام  ة للرقابة المالیة باع  تماد معاییر تحدید األوراق

  المالیة  بتاریخ 11
  ؛2018 /22 /

  البورصة  المصریة



The 
Egyptian 
Exchange  

  :قرر
 ا لما دة
  األولى

 تسجیل  صانع  السوق  بالبورصة  تتقد م  الش  ركة  المرخص  لها  من  اله  یئة  العامة
 للرقابة  المالیة  بمزاولة  نشاط  صانع  السوق  للبورصة  بطلب  للقید  بسجل

 العضویة  وفقا  لقواعد  العضویة  والعقود  المبرمة  بینها  وبین  البورصة  على  أن
 ترفق  بطلبها  المستندات  المبنیة  بالمحلق  رقم  (3) من  مالحق  ق  و اعد  ال  عضویة

 ویلتزم  صانع  السوق  بتوفیر  اآللیات  والتجهیزات  الفنیة  الخاصة  بالربط  اآللى  مع
 البورصة  لمزاولة  نشاطه  على  أن  یقوم  قطاع  نظم  المعلومات  بالبورصة  بتقدیم
 تقریر  فني  للجنة  العضویة  بمدى  توافر  تلك  المتطلبات  وذلك  وفقا  للمواصفات
 ال  فنی  ة  للبنیة  األساسیة  لنظم  المعلومات  الخاصة  بصانع  السوق  لألوراق  المالی  ة

  .و المبینة  بالملحق  رقم  (1) م  ن  القرار

 المادة  الثانیة  معاییر  تحدید  األوراق  المالیة  المسموح  علیها  مزاولة  نشاط  صانع
 السوق  وتصنیفها  تحدد  اللجنة  المختصة  بالبورصة  األوراق  المالیة  المسموح

 علیها  مزاولة  نشاط  صانع  السوق  من  خالل  قوائم  بتصنیف  األوراق  المالیة  وفقا
 لمعدالت  تداولها  بعد  استبعاد  تلك  التي  ترى  أن  التعامل  علیها  شهد  ممارسات
 تتعارض  مع  األحكام  المنظمة  للتعامل  بالسوق  وتؤث  ر  س  لبا  عل  ى  اس  تقرار

  السوق  وعلى  األخص  الحا الت
اآلتیة
:  



 صدو ر  قرارات  من  لجنة  القید  ضد  الشركة  المصدرة  نت  ی  جة  مخالفات .1
  إفصاح  جسیمة  من  جانب

 الشركة  خالل  آ خر  ستة
 أشهر 2. صدور  قرارات  من  اللجنة  المختصة  برصد  مخالفات  للت  داو ل  خاص  ة
  في  حال  مشاركة  أیة  من  مسئولى
 الشركة  المصدرة  أو  أشخاص  مرتبطة  بهم  في  التأثیر  غیر  المب  ر ر  على
  األسعار  على  النحو  الوارد
 بالباب  الحادي  عشر  من  الالئحة  التنفیذیة  لقانون  سوق  رأس  ال  مال  خال ل  آخر
 ستة  أشهر . 3. حت  ریك  دعوى  جنائیة  من  الهیئة  العامة  للرقابة  المالیة  ضد

  أیا  من  مسئولى  تلك  الش  ركات  تتعلق
 بالتالعب  على  أوراقها  المالی  ة  خالل  آخر  ستة  أشهر . وتحدث  البورصة  قوائم
 التصنیفات  المشار  الیها  عالیه  كل  ثالثة  أشهر  بحد  أقصى  وتعلن  عنها  بالوسائل

  .المعدة  للنشر  بالبورص  ة
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  المادة  الثالثة

 السم  ا ح  بمزاولة  اآللیات واألنشط  ة  المتخصصة  یسمح  لصانع  السوق  بالتعامل  على
 األ و راق  المالیة  التي  یلتزم  بصناعة  سوقها  بالت  داول  في  ذا ت  الجلسة ،  وبالشراء

 بالها م  ش ،  وببی  ع  األوراق  المالیة  المقترضة للوفاء  بإلتزاماته  المنص  وص  علیها
 بق  رار  وزیر  اإل ستثمار  رقم 293 لسنة 2007. وف  ي  حالة  ع  دم  الوفاء

 بااللتزامات  أو  وجود  مخالفات  وحفاظا  على  استقرار  التعامالت ،  یحق  للبورصة
 حظر  استفادة  صانع  السوق  من  كل  أو  بعض  من  نظم  التداول  المعمول  بها  في

 البورصة  والخدمات  والتسهیالت  التي  تتیحها البورصة  للعمل  بها ،  وكذلك  حظر
 تواجد  أیة  من  العاملین  لدى  الجه  ة  العضو  في  قاعة  التداول ،  وذلك  للمد ة  التي

 تحدد ها  لجنة  العضویة . وفقا  للمادة  (89 مكررة  "د ") من  الالئحة  التنفیذیة ،
  .والمادة  رقم  (7)،  ورقم  (11) من  قواعد  العضویة  بالبورصة  المصریة

 المادة
  الرابعة

 التعاقد  على  ورقة  مالیة  أو  أكثر  ل  صانعة  سوقها  الصانع  السوق  العضو
 بالبورصة  التقدم  بطلب  لصناعة  سوق  ورقة  مالیة  أو  أكث  ر  من  األو راق  المالیة

 المدرجة بالتصنیف  المعلن ،  ویوقع  على  عقد  یلحق  بعقد  العضویة  محددة  فیه  هذه
 األوراق . تقوم  اللجنة  المختصة  بدراسة  الطلبات  المقدمة  من  األعضاء  ویجوز
 السماح  للعضو  مزاولة  نشا طه  ع  لى  أكثر  من  ورقة  مالیة ،  كما  یجوز  للبورصة



 السماح  ألكثر  من  عضو  مزاولة  النشاط  على  ورقة  مالیة  واحدة ،  وذلك  وفقا
  لدراسة  اللجنة  للطلبات  المقدمة

 المادة
  الخامسة

 المبالغ  المخصصة  لصناعة  الس  وق  على  الورقة  ال  مالیة  یلتزم  صانع  السوق
 بتخصیص  مبلغ  نقدي ال  یقل  عن  (20 %) من  متوسط  قیم  التداول  الیومیة  للورقة
 المالیة  التي  ی  تم  صناعة  السوق  له  ا،  على  أن  ت  قوم  البورصة  بمراجعة  هذه  النسبة  كل
 ثالثة  أشهر  على  األق  ل  ،  ویجب  أال  تقل  هذه  النسب  ة  في  جمیع  األحوال  عن  ما
 قیمته  (مائتین  وخمسین  ألف  جنیه  مصري ) أو  ما  ی  ع  ادلها  بالعمالت  األجن  بیة

 المقید ة  بها  الورقة  ال  مالیة  وذلك  للورقة  المالیة  المقیدة  بجداول  البورصة
  المصر یة ،  وعن  ما

  کرم
  الیا
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 قیمته  (مائة  ألف  جنیه ) أو  ما  یعادلها  بالعم  الت  األجنبی  ة  المقیدة  بها  الورقة  الم  الی  ة  وذلك
  .(للورقة  المالیة  المقیدة  بس  و ق  الشركات  الم  توسطة  والصغیرة  (بورصة  النیل

 المادة
  السادسة



 الضوابط  المتعلقة  بالعروض  والطلبات  یسمح  لصانع  السوق  بیع  وشراء
 األورا ق  الما لیة  التي  یصنع  سوقها  لحسابه  الخاص ،  وفقا  للمحددات  اآلتیة : 1.
 إدراج  العروض  والطلبات  على  كل  ور قة  مالیة  یصنع  سوقها  بأسعار  قابلة

  ل  لتنفیذ  في  ضوء  أسعار  التنفیذ
 السائدة  على  أن  تكون  أوامر  مزدوجة  ویتم  تعدیلها  أو  تحدیثها  كل  ثال ث
  دقائق  على  األ كثر ،  و ذل  ك  فیما  ال

 یقل  عن 75% من  الوقت  المخصص
 لجلسة  ا لتداول . 2. االلتزام  بال  حد  األقصى  للفرق  بین  سعري  العرض  والطلب ،
  وذلك  وفقا  لما  تحدده  البورصة  بالملحق  رقم

(

2

)  

 ا اللتزا م  با لحد  األدنى  لك  میة  أو  قیمة العروض  والط  لبا ت  عند  إدخال  كل .3
  أمر  أو  عند  تحدیثاته ،  وذلك  وفقا

 لم  ا  تحدده  البورصة  بالملحق
 رقم  (2). 4. كما  یلتزم  صانع  السوق  بادراج  العروض  والطلبات  بكمیات
  متقارب  ة  على  كل  ور قة  مالیة  یصنع  س  و قها
 فیم  ا  ال  یقل  عن 40% من  الوقت  المخصص  لجلسة  التد اول  وحتى  تكون
 الكمیات  متق  اربة  یجب  أن  ال  یت  جاوز  الفرق  بین  الكمیات  المدرجة  بجانبي  العرض
  .%و الطلب 50

 یجوز  للبورصة  تعدیل  النسب  والكمیات  والقی  م  وال  فت  رات  الواردة  بالبند  (1) و  (2)
 و (3) و  (4) عالیه  كل  ثالثة  أش  هر  بحد  أقصى ،  وعلى  أن  تعلن  هذه  التعدیالت  في  ملح  ق



 هذا  القرار  ینشر  بالوسائل  المعدة  بذلك  للبورصة  ویعمل  به  في  ال  یوم  التالى  ل  نشره . وفي
 حالة  تقد م  صانع  الس  و ق  بطلب  للتعامل  ع  ل  ى  ورقة  مالیة  مقیدة  حدیثة  بمجر د  بدء
 تداو لها ،  تقرر  اللجنة  المختصة  الحد  األقصى  للفرق  بین  سعري  العرض  والطلب

 والحد  األدنى  لقیمة  العروض والطلبات  في  ضوء  الد راسة  التي  یقدم  ها  صانع
 السوق  والتي  یجب  أن  تشمل  دراسة  مقارنة  لأل وراق  المالیة  المثی  لة  من  حیث

  .المستوى  السعر ي  ورأس  المال  السوقي

  گرم  ما
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 المادة
  السابعة

 ضوابط  ا لتوق  ف  عن  تقدیم  العروض  والطلبات  یحظر  على  صانع  السوق  التوقف
 المؤقت  أو  النهائي  عن  تقدیم  العروض  والطلبات  على  األوراق  المالیة  الت  ي
 یلتز م  ب  صناعة  سوقها  إ ال  بعد  إس  تیفاء  كافة  المتطلبات  المنظمة  لذلك  وعلى

 األخص  مراعاة  حكم  المادة  رقم  (33) من  قانون  سو ق  رأس  ال  مال واألحكام
 الواردة  بقواعد  العضویة  والتقدم  بذلك  بطلب  للجنة  العضویة  مرفقا  به  ما  یثبت
 إستیفاء  األحكام  المشار  إلیها  بعالیه ،  وفي  حالة  إخالل  صانع  السوق  بأیة  من
 إلتزاماته  المنصوص  علیها  بالقرار  توق  ع  علیه  التدابیر  الو ار دة  في  قواعد  ا لعضویة

  .بالبورصة  المصریة



  المادة  الثامنة

 اإلعفاء  الم  ؤقت  من  إلتز امات  صانع  السوق  یجوز  للبورصة  إعفاء  صانع  السوق
 مؤقتة  خالل  جل  سة  التداو ل  من  الوفاء  بكل  أو  بعض  إلتزاماته  بناء  على  طلب

 موجه للبورصة  على  الوسائل  المعدة  لذلك  الكترونیة  یوضح  به  اإللتزامات
 المطلوب  اإلعفاء  منها  متضمنة  مبررات  طلب  اإلعفاء  ویتم  إخطار  الهیئة

 باإلعفاءات  المؤقتة ،  و ذل  ك  في  الحاالت  اإلس  تثنائیة  ومن  ها  على  سبیل  المثال : 1.
 إیقاف  التعامل  على  ورقة  مالیة  أو  أكثر  من  المسموح  له  التعامل  علیها . 2. عدم

 توافر  عروض  أو  طلبات  عل  ى  ال  ورقة  ا لمالیة  ع  لى  الرغم  من  وفاء  صانع  السوق
 بكل  إلتزام  اته . 3. ظروف  السوق  ا إلستثنائ  یة  مث  ل  حاالت  التقلب  الشدیدة  غیر

  .المعتاد ة  في  األسعار

 ویجب  على  صانع  السوق  في  الحا الت  األ خرى  التي  تحددها  البورصة  اإلفصاح
 الفوري  للمتعاملین  من  خ  الل  البورصة  عن  الوقف  والظروف  االستثنائیة  التي

 تعرض  لها . وال  یعفي  ذلك  صانع  السوق  من  أي  التزامات  منصوص  علیها  ف  ي
 أي  قرارات  أخرى  ،  وفي  جمیع  األحوال  ال  یحق  لصانع  السوق  طلب  اإلعف  اء
 النها ئي  من  مزاولة  نشاطه  على  تلك  األوراق  المالیة  خالل  الثالثة  أشهر  األولى

  .من  بدء  مزاو لت  ه  لنشا طه  علیها
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 المادة
  التاسعة

 اإلفصاح  عن  اإلتفاقیات  یسمح  لصانع  السوق  أن  یبرم  عقودة  أو  إتفاقیات  مع
 الجهة  المصدرة  للورقة  ا لمالیة  ال  تي  یلتزم  بصناعه  سوقها  أو  مع  أي  جهة  أخرى

 بهدف  مزاولة  نشاطه  شریطة  أال  تتعارض  في  أي  من  بنودها  م  ع  أیا  من
 األح  كام  المنظمة  للتعامل  بسوق األوراق  المالیة ،  وعلى  أن  یرسل  نسخة  منها

  .للبورصة  فور  إبرامها

 المادة
  العاشرة

 حظر  تعارض  المصالح  دون  اإلخالل  ب  األحكا م  التشریعیة  المتعلقة  بتعارض
 المصالح ،  یحظر  على  صانع  السوق  القیام  بأي  عمل  یرتب  علی  ه  أي  شكل  من
 أش  كال  تعارض  المصالح  بینه  وبین  أیا  من  األطراف  المعنیة  بصناعة  ورقة

 مالیة  أ و  أكثر  سواء  كانوا  من  المتعاملین  او  الشركات  المصدرة . ال  ی  جوز
 لصان  ع  السوق  استخدام  حقوق  التصویت  النا شئة  ع  ن  أرصدة  األو راق  ال  مالیة

 التي  ت  ملكها  نتیجة  مزاولة  نشاطه ، أو تفویض الغیر بالتصویت بها، أو
 ا س  تخدامها في تعیین أعضاء مجلس إدارة ا لشركة  المصدرة لها، وعلیه أال

  .یمارس أي تأثیر على قراراتها بشكل مباشر أو غیر مباشر

 المادة الحاد یة
  عشر

 تقاریر األد اء  یلتزم صانع السوق بموافاة الهیئة والبورصة بأیة التز امات أو



  تقاریر فور طلبها وعلى األخص تقریر
 دوري بما یلي: 1. بیان یوضح عملیات البیع والشراء التي قام بها في كل

 جلس  ة تداول. 2. متوسط الفرق بین سعرى الشراء والبیع الیومي لكل ورقة
 مالیة. 3. نسبة  قیمة األوامر التي تم  تنفیذه  ا خالل الیوم إلى إجمالي قیمة
 األوامر التي تم ادراجها.  ویلتزم صانع السوق بتقدیم قائمة للبورصة بنسبة

 ملكیته لألوراق المالیة التي یزاول نشاطة علیها كصانع للسوق بصفة دوری  ة
  .تحدد ها البو رصة وكذلك التغییرات ال  تي طرأت علیها
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 المادة  الثانیة
  ع  شر

 سریان  القرار  ینش  ر  هذا  القرار  بالوسائل  المعد ة  لذلك  بالبورصة  ویعمل  به
 إعتبارا  من  یوم  العمل  التالي  لنشره  وعلى  قطاعات  وإدارات  البورصة  وشركة

  .اإلیداع  والقید  المركزي  والجه  ات  المعنیة  تنفی  ذ  هذا  الق  رار  كل  فیما  یخصه

 رئیس  مجلس
 إدارة  البورصة



  المصریة
  حر

 أ / محمد  فرید
  صا لح

صدر  يف ١۴ /
2019  

 شارع  الشریفین ،  الرمز  البریدي 11513. ص .ب. 358 محمد  فرید . القاهرة . ج .م . ع . المبنى  ب 135. القریة  الذكیة . الكیلو 28 طریق  القاهرة (1) 4
  اإلسكندریة  الصحراوي . ص .ب. 47 القریة  الذكیة

4 (A) El Sherifein St., Postal Code 11513, P.O. Box 358 Mohamed Farid, 
Cairo, Egypt Building B 135, Smart Village, KM 28 Cairo - Alexandria Desert 
Road, PO Box 47 Smart Village  

  ا لبورصة  المصر یة



The Egyptian 
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 الملحق  رقم  (1) المواصفات  ال  فنیة  ل  لب  نیة  الت  حتیة  لنظم
  ا لمعل  ومات  ال  خاصة  بصانع  ا لسوق

 یجب  توافق  تلك  المعاییر  مع  ما  تقرره  الهیئة  العامة  للرقابة  المالی  ة  والق  وا عد
 الصادرة  من  البورص  ة وتحدیثاتها : مواصفات  خطوط  الرب  ط  (الشبكات  الخارجیة ): . یتم  الربط  مع

 البورصة  على  أن  توفر  الربط  م  ع  مق  ر  شر كة  تداول  ا ألوراق  المالیة  مباشرة  إلى  ال  بورصة
  بدون  وجود

 وسیط  وذ لك  وفقا  للسرعات  و التقنیات  المقررة  من
عدم  استخدام  خطوط الربط  بالبورصة  في  غیر  الغرض  الهیئة . . 
 الرئیسي . األجهزة  الالزمة  ال  مطلوب  توافرها  للشركة

  :لخطوط  الربط
 مودی  ل 1841 أو  أعلى  ویحتوي  على  مخارج  الشب  كات CISCO یجب  توفیر  راوتر
  ) الخار جیة  (سواء  كانت  هذه  ا لمخارج

seri
al  

،  
Ethern
et  

،  
SHD
SL  

 المتوافقة  م  ع  المودیل  المق  دم  وا لتي  تغطي  ف  ي  العدد  الخطوط (
  المراد

 على  األقل  لل  شبكة (Ethernet) توصیلها  مع  وجود  مخرج  واحد
 الداخلیة ). - عدم  استخدام  الراوتر  المعد  للربط  بالبورصة  في  أي  شبكات  أخرى  سواء  داخلیة
  او  خارجیة  (ر بط  بمكان  اخر

 اوانتر نت ----الخ ). مقدمو  الخدمات  المت  عاملون  مع  الب  ورصة  المصریة  . الشركة  المصریة  ل  نقل
  Te Data البیانات

 شر كة  اتصاالت / نا یل  اون



  الین
  شر كة  نور  . شر كة  فودا فون -

 شركة  لینك  د وت  نت  القو اعد  التي  ی  جب  على  شركة  تداول  األورا ق  الم  الیة  اتباعها  - عدم
 من  نطاق  العناوین  ال  خاصة  بخدمات  التدا و ل  داخل  الشبكة IP استخدام  اي  عنوان

  الداخلیة  لشركة  تداول  األو راق
 أمن firewall خلف (TWS) بخال ف  ا لمقرر  سلفة  من  ال  بو رصة  - عدم  وضع  أجهزة  التداول

 المعلومات  الشرك  ا ت  تداو ل  األورا ق  في  حال  ة الربط  مع  ا ل  بو رصة  المصریة  یجب  أن  تلتزم  بالمعاییر
 التأمینیة  الصا درة  من  البورصة  وت  حدیثها  بصورة  دور یة  وعلى  سبیل  ال  مثال  ال  الحصر  -

  Firewall الجدار  الناري
 . Antivirus نظام  مك  ا فحة  الفیروس  ات

 أنظمة  التشغیل  والتطبیقات : یجب  أن  تكون  جمیع  أنظمة  التش  غیل  والتطبیقات  ل  دى  الشركة
  سواء  على  األجهز ة  أو

  الخوادم  مرخصة

 ت  أمین  االتصال  والخدمات  عن  طری  ق  االن  ترنت  و فق  ا  ل  ما  تقرره  ال  هی  ئة
  .والبورص  ة  وتحدیثها  بصورة  مستمرة

 إجراءات
  عامة

 ال  یسم  ح  بالدخول  عل  ى  أنظمة  ال  تأم  ی  ن  المختلفة  اال  للمسئول  ال  فن  ي  المختص . یجب  على  ا لشركة  ابالغ
 البورصة  فو را  في  حالة  ا لتعرض  ألي  اخت  راق  ا و  الشك  في  الت  عرض  ألح  د  هذه  ا لمحاوالت . یجب  عدم

 السماح  ب  نسخ  أي  وثائق  تحتو ي  اي  معلومات  مهمة  أو  سریة  على  الوسائط  الخارجیة  مث  ل
  بطاقة  الذاكرة

Flash، أو CD أو 
 لجمیع  البیانات  المهمة Backup غیرها . البد  من  وجود  نسخ  احتیاطیة
  وحفظها  في  مكان  آمن  حتى  یمكن  استرجاعها  وقت

  .الحاج  ة
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  والطلبات  عند  ادخال  كل  أ مر  الحد  األدنى  لقیمة  العروض
  وطلبات  الشراء  % الفرق  السعري  بی  ن عرو ض البیع
  (متوسط  قیمة  التداول  الیومي  (جم
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ک  ند  

  التصنیف
 األول  السیولة وفق  ا للق  ر ارات الصادرة  عن البورصة في  هذا الشأن كم  ا
  :هو موضح أدناه
 الثاني  یتم تصنیف األوراق المالیة المسم  و ح علیها بمزاولة نشاط صانع
 السوق وفقا للمتوسط الیومي لق  یمة التد اول كل ثالث أشهر، ویتم
  تحدیث فئات
 تصنیف األور اق  المالیة المسموح علیها بمزاولة نشاط صانع
  السوق
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  التصنیف  األول  قائمة  الشرك  ات  التي  حققت  متوسطات  قیم  تدا ول  یومی  ة  أك  ثر  من 30 ملیون



  اسم  الشركة باللغة  ال  ع  ربیة
  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة
  كود  الترقیم  الدولي

  القلعة  ل  الستش  ارات  المالیه  - اسهم  عادیة

  (البنك  التجار ي  الدولي  (مصر
Citadel Capital - Common Shares Commercial International Bank (Egypt)  

EGS73541C0121 EGS60121C018 | 2  
|  

التصنیف  الثاني  قائمة  الشركات  التي  حققت  م  تو سطات  قیم  تداول  یومیة  ما  بین 30 ملیون  و
  5 ملیون

  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیز ی  ة
  كود  الترقیم  الدولي
  المجموعه  المالیه  هیرمس  القابضه
EGS69101C011  
Egyptian Financial Group-Hermes  
Holding Company  

  مصر  الجدیدة  لالسكان  والتعمیر
Heliopolis Housing  
EGS65591C017 | EGS655L1C012  
Palm Hills Development Company  
  بالم  هیلز  للتعمیر

  السویدى  الیكتریك  ا لشركة  العربیة  الدارة  وتطویر  األصو ل
ELSWEDY ELECTRIC  
EGS3G0Z1C014  

EGS72AQ1C016  
Arab Co. for Asset Management And  
Development  

Orascom Investment Holding  
| EGS693V1C014  
  اوراسكوم  لالستثمار  القابضه



  مجموعة  طلعت  مصطفى  القابضة
TMG Holding  
EGS691S1C011  

  بایون  ري ز  القابضة  لألستثمارات  المالیة
Pioneers Holding  
EGS691L1C018  
119  

  المصریة  لالتصاالت
Telecom Egypt  
EGS48031C016  

  ال  شرقیة  - ایسترن  كومباني
Eastern Company  
EGS37091C013  
10  

  المصریة  للمنتجعات  السیاحیة
Egyptian for Tourism Resorts  
EGS70431C019  

  القابضة  المصر یة  الكویتیة
Egyptian Kuwaiti Holding  
EGS69082c013 EGS65851C015  
  السادس  من  اكتوبر  للتنمیة  واالستثمار - سودیك
| 13  
Six of October Development &  
Investment (SODIC)  

  مدینة  نصر  لالسكان  والتعمیر
Medinet Nasr Housing  
EGS65571C019|  

14  
  االسكندریة  للزیوت  المعدنیة
Alexandria Mineral Oils Company  
EGS380P1C010  
15  

Emaar Misr for Development  
EGS673Y1C015  



16  

  إعمار  مصر  للتنمیة

  جهینة  للصناعات  الغذائیة
Juhayna Food Industries  
EGS30901C010  
17  

GB AUTO  
  جی  بی  اوتو  الكابالت  الكهربائیة  المصر یة

Electro Cable Egypt  
EGS673T1C012| 18 EGS3G231C011 | 19 EGS33041C012 | 20  
  النساجون  الشرقیون  لل  سجاد
Oriental Weavers  

  حدید  عز
Ezz Steel  
EGS3C251C013  
21  

10  
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  اسم  الشركة  بال  ل  غة  االنجلیزیة
  كود  الت  رقیم  الدولي
  اسم  الشركة  باللغة  العربیة  بنك  كریدي  أجریكول  مصر
Credit Agricole Egypt  
EGS60041C018  

  ابوقیر  لالسمدة  والصناعات  الكیماویة
Abou Kir Fertilizers  
EGS38191C010  
23  

  ابن سینا  فارما



Ibnsina Pharma  
EGS51201C012  
24  

  الصن  اعات  الكیما ویة  المص  ر یة  - كیما
Egyptian Chemical Industries (Kima)  
EGS38201C017 | 25  

  المصری  ة  الدولیة  للصنا عات  ا لدوائ  یة  - ایبیكو
|  
26  
Egyptian International Pharmaceuticals | EGS38081C013 |  
(EIPICO)  

Arab Cotton Ginning  
EGS32221C011  
27  
  العربیة  لحلیج  األقطان

  اوراسكوم  للتنمیة  مصر  سیدى  كریر  للبتروكیماویات
Orascom Development Egypt  

EGS70321C012  

Sidi Kerir Petrochemicals  
EGS380S1C017  
29  

  اوراسكوم  كونستراكشون  لیمیتد
Orascom Construction Limited  
EGS95001C011  
| 30  

  مصر  لاللومنیوم
Egypt Aluminum  
EGS3E181C010  
13  

 التصنیف  الثالث  قائمة  الشركات  التي  حققت  متوسطا ت  قیم  تدا ول  یومیة  ما  ب  ین 5 ملیون  و1
  ملیون

  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة



  كود  الترقیم  الدولي

  الصعید  العامة  للمقاوالت  واالستثمار  العقاري |
EGS21531C016  
Elsaeed Contracting& Real Estate  
Investment Company SCCD  
SCCD  

  ال  عربیة  لالسمنت
Arabian Cement Company  
EGS3C001C0162  

  مجموعة  بورتو  القابضة - بورتو  جروب
Porto Group  
EGS694A1C018  

  سی  ای  كابیتال  القابضة
CI Capital Holding  
EGS691D1C018  

  عبور  الند  للصناعات  الغذائیة
Obour Land For Food Industries  
EGS30AL1C012  

  (مجموعة  عامر  القابضة  (عامر  جروب
EGS675S1C011 | 6  

Amer Group Holding |Edita Food Industries S.A.E  
  ایدیتا  للصناعات  الغذائیة
| EGS30511C011  

|  
Mena Touristic  
&  
Real Estate Investment  
|  
EGS65441C015  
  مینا  لالستثمار  السیاحي  والعقاري

  شركة  مستشفي  كلیوباترا
Cleopatra Hospital Company  



EGS729J1C018  

  ام .ام  جروب  للصن  اعة  والت  جارة  العالمیة
E GS75011C014  
|  
10  

MM Group For Industry And International  
Trade  

Reacap Financial Investments  
| EGS69191C012  
11  

  ریكاب  لالستثمارات  المالیة  الخدمات  المالحیة  والبترولیة  - ماریدیف
Maridive & oil services  

  المالیة  و  الصناعیة  المصریة
Egyptian Financial & Industrial  
EGS44012C010 12 EGS38381C017 13 EGS65091C018 | 1 4  
El Shams Housing & Urbanization  
  الشمس  لالسكان  والتعمیر  بنك  قطر  الوطني  االهلي  القناة  للتوكی  الت  المال حیة
Qatar National Bank Alahly  
EGS60081C014 | 15  

Canal Shipping Agencies  
EGS44031C010 | 16  

11  
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  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة
  كود  الترقیم  الدولى
  اسم  الشركة  باللغة العربیة
  بنك  التعمیر  واإلسكان



Housing & Development Bank  

  العامة  لصناعة  الورق  - راكتا
Rakta Paper Manufacturing  

EGS60301C016 | 17 EGS36021C011 18  

EGS33321C018| 19 | EGS38251C012 20  
Dice Sport & Casual Wear  

Extracted Oils  

United Arab Shipping  
EGS47021C01821  
  دایس  للمالبس  الجاهز ة

  الزیوت  المستخلصة  ومنتجاتها  العربیة  المتحدة  للشحن  والتفریغ

  ر مكو  النشاء  القرى  السیاحیه  الصناعات  الغذائیة  العربیة -دومتى

  الدولیة  للمحاصیل  الزراعیه
Remco for Touristic Villages Construction  
EGS702710019  

Arabian Food Industries DOMTY  
EGS30031C016  

International Agricultural Products  
EGS07061C012  
24  

  (المصریة  لخدمات  النقل  (ایجیترانس
Egyptian Transport (EGYTRANS)  

Faisal Islamic Bank of Egypt - In EGP  
  بنك  فیصل  اإلسالمي  المصریة  بالجنیه

  األهل  ي  للتنمیة  وا الست  ثم  ار
El Ahli Investment and Development  

EGS42051C01025 EGS60321C014 | 26 EGS69021C011 | 27       
EGS691T1C010 | 28 EGS21541C015 | 29  
B Investments Holding  

  بي  انفستمنتس  القابضه  | الجیزة  العامة  للمقاوالت  واالستثمار  العقار ى
  النعیم  القابضة  لألستثمارات
Giza General Contracting  



Naeem Holding  
EGS69182C011 | 30  

 التصنیف  الرابع  قائمة  الشركات  التي  حققت  متوسطات  قیم  تداول  یومیة  ما  بین
  1 ملیون  و 300 الف

  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  اسم  الشركة  باللغة  اإلنجلیزیة
:  
  كود  الترقیم  الدولي

|  
Export Development Bank of Egypt (EDBE) | EGS60241C014  

Development & Engineering Consultants  
| EGS65081C019  
  البنك  المصري  لتنمیة  الصادرات

  التعمیر  واالستشارات  الهندسیة  العز  للسیرامیك  و  البورسلین  - الجوهره

  مصر  إلنتاج  األسمد ة  - موبكو
El Ezz Porcelain (Gemma)  
EGS3C071C015  

Misr Fretilizers Production Company -  
Mopco  
EGS39061C014  

The Arab Ceramic CO. - Ceramica Remas | EGS3C151C015 |  

Egyptian Starch & Glucose  
EGS30431C018  

Alexandria Containers and goods  
EGS42111C012  

  العربیة  للخزف  - سیرامیكا  ریماس

 المصریة  لصناعة  النشا  والجلوكوز  االسك  ندریة  لتداول  ا لحاویات  والبضائع  مصرف  أبو  ظبي  األسالمي -
  مصر



  اسیك  للتعدین  - اسكوم  العز  الدخیلة  للصلب  - االسكندریة
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt  
EGS60111C019  
| 8  

Asek Company for Mining - Ascom  
EGS10001C013  
|  
9  

EL Ezz Aldekhela Steel - Alexandria  
| EGS3D041C017| 10  

  االسماع  یلیة  الوطنیة  للصناعات  الغذائی  ة |
  (فودیكو)
Ismailia National Food Industries  
EGSO 1041C010  
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  ا لب  و رصة  المصریة
The Egyptian Exchange  
  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  اسم  الشركة  باللغة  اإلنجلیزیة
  كود  الترقیم  الدولي

  االسم  اعیلیة  مصر للد و ا جن
Ismailia Misr Poultry  

EGS02021C011 | 12 EGS60231C015 |  
Suez Canal Bank  

  بنك  قناة  السویس  الملتقي  العربي  لالستثمارات
Arab Moltaka Investments Co  
EGS67221C019  

  اسمنت  بورتالند  طرة  المصریة
Torah Cement  



EGS3C311C015  

  بنك  فیصل  اإلسالمي  المصري  - بالدوالر |
Faisal Islamic Bank of Egypt  
-  
In US Dollars  
|  
EGS60322C012  

  القاهرة  للدواجن
Cairo Poultry  
EGS02051C018  

Engineering Industries (ICON)  
  الصناعات  الهندسیة  ال  معماریة  لالن  شاء
  والتعمیر  - ایكون
EGS3F021C017  
18  

  المصریه  لمدینة  االنتاج  االعالمي
Egyptian Media Production City  

Egyptian Gulf Bank  
  البنك  المصري  الخلیجي

  المتحدة  لالسكان  والتعمیر  | المصریین  في  الخارج  لالستثمار  والتنمیة
| EGS78021C010 | 19  

EGS60182C010 EGS65061C01121  
United Housing & Development  

EGS67181C015  
Egyptians Abroad for Investment &  
Development  

  المصریین  لالسكان  والتن  میة  والتعمیر
EGS65341C017  
Egyptians Housing Development &  
Reconstruction  

Mansourah Poultry  

  المنصورة  للدواجن



  المصریین  لالستثمار  والتنمیة  العمرانیة |
EGS02091C014 | 24 EGS213S1C01025  
Egyptians For Investment & Urban  
Development  

  العامة  لمنتجات  الخزف  والصیني
Ceramic & Porcelain  
EGS3C111C01926  

  التوفیق  للتأجیر  التمویلي  -أیة .تي .لیس
|  
27 | Al Tawfeek Leasing Company  
-  
A  
.  
T  
. LEASE  
|  

EGS676N1C015  
A.T.LEASE  

  بنك  البركة  مصر
Al Baraka Bank Egypt  
EGS60101C010  
28  

  المهندس  للتأمین
Mohandes Insurance  
EGS63041C015 | 29  

عت  اقة   مصر  الوطنیة  للصلب  - 
Misr National Steel - Ataqa  
EGS3D0C1C018| 30  

  مصر  بني  سویف  لالسمنت
Misr Beni Suef Cement  
EGS3C371C019  
31  



 التصنیف  الخامس  قائمة  الشركات  التي  حققت  متوسطات  قیم  تداول  یومیة  ما
  بین 300 الف  و100 الف

  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة
|  
  كود  الت  رقیم  الدولي |
  القاهرة  لالدویة  والصناعات  الكیم  اویة
Cairo Pharmaceuticals  
EGS38391C016 | 1  

  العربیة  للمحابس
Arab Valves Company  
| EGS3E1E1C013  

  مصر  لالسمنت  - قنا
Misr Cement (Qena)  
EGS3C391C017  
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  ا لب  ورصة  المصریة
The Egyptian Exchange  

  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة
|  
  كود  الترقیم  الدولي
  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  السویس  لألسمنت
Suez Cement  
EGS3C181C012 | 4  



  اال سكندریة  لالدویة  والصناعات الكیماویة
|  

| Alexandria Pharmaceuticals  
|  
EGS38341C011  
5  

  زهراء  المعادي  لالستثما ر  والت  عمیر
EGS21171C011 |  
Zahraa Maadi Investment &  
Development  

  مصر  لصن  اعة  الكیماو یات
Misr Chemical Industries  
| EGS38211C016 | 7  

  شارم  دریمز  لالستثمار  السیاحي
EGS70571C012  

Sharm Dreams Co. for Tourism Investment  

  العرفة  لالستثمار ات  واالستشارات
Al Arafa For Investment And | EGS672I2C014  
Consultancies  

  الدلتا  للسكر
Delta Sugar  

EGS30201C015 | 01  

  مطاحن  مصر  العلیا
Upper Egypt Flour Mills  
| EGS30451C016 | 11  

  الخلیجیة  ا لكندی  ة  لالستثمار  العقاري  العربي
|  
Gulf Canadian Real Estate | EGS651B1C018 | 21  
Investment Co.  

  مطاحن  وسط  وغرب  الدلتا
EGS30421C019  
Middle & West Delta Flour  

Mills  



  غاز  مصر
Natural Gas & Mining Project | EGS39011C019 | 41  
(Egypt Gas)  

  مصر  لالسواق  الحرة
Misr Duty Free Shops  
| EGS53051C016 | 51 | EGS32041C013 | 16  
  (االسكندریة  للغزل  والنسیج  (سبینالكس
Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX)  

  (المصریة  لألقمار  الصناعیة  (نایل  سات
Egyptian Satellites (NileSat)  
EGS48022C015 | 17  

  شركة  النصر  لألعمال  المدنیة
| EGS23111C015 | 18  
Nasr Company for Civil  
Works  

  العبور  لالستثمار  العقارى
| EGS65551C011 | 19  
El Obour Real Estate  

Investment  

  كفر  الزیات  للمبیدات  والكیماویات
Kafr El Zayat Pesticides  
| EGS38411C012 | 20  

  ال  عربیة  لالدویة  والصناعات  الكیماویة
Arab Pharmaceuticals  
EGS38321C013 | 21  

  العقاریة  للبنوك  الوطنیة  للتنمیة
National Real Estate Bank for | EGS65511C015 | 22  
Development  

  مطاحن ومخابز  شمال  القاهرة
North Cairo Mills  
EGS30361C017| 32  



  اکتوبر  فارما
October Pharma  
EGS380R1C018  

  النیل  لالدویة  والصناعات  الكیم  اویة  - النیل
EGS38331C012 | 52  

El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries  
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  ا ل  بورصة  المصریة
The Egyptian Exchange  

 التصنیف  السادس  قائمة  الشركات  ا لت  ي  حققت  مت  وسط  ات  قی  م  تداول  یوم  یة  اقل
  م  ن 100 الف

|  
  اسم  ال  شركة  باللغة  االنجلیزیة
|  
  كود  الترقی  م  الد ولي
  اسم  الشركة  باللغة  العربی  ة
  األلومنیوم  العربیة
Arab Aluminum  
EGS3D031C018  

EGS38161C013  
  یونیفرسال  لصناعة مواد  التعبئ  ة  و
  التغلیف  و  الورق  - یونیباك

Universal For Paper and Packaging Materials  
(Unipack  



  مطاحن  شرق  الدلتا
Ea st Delta Flour Mills  
EGS30351C018  

Pyramisa Hotels  
EGS70331C011  
  - بیرامیزا  للفنادق  والقرى  السیاحیة
  بیرامیزا
  و

  القاهرة  للخدمات  التعلیمیة
  مینا  فارم  لألدویة  و  الصناعات  الكیماویة -
Cairo Educational Services | EGS722012014  

EGS380G1C011  
Minapharm Pharmaceuticals  

  الدولیة  لألسمدة  والكیماویات
International Company For | EGS520D1C015  
Fertilizers & Chemicals  

Rowad Tourism (Al Rowad) | EGS702810018  
  رواد  السیاحة  - رواد  ممفیس  لالدویة  والصناعات  الكیماویة

Memphis Pharmaceuticals  
| EGS38351C010  

  (سماد  مصر  (ایجیفرت
Samad Misr -EGYFERT  
| EGS51191C012  

  عبر  المحیطات  للسیاحة
TransOceans Tours  
EGS79072C012  

  الشروق  الحدیثة  للطباعة  و  التغلیف
| Modern Shorouk Printing & | EGS3A0A1C016  
Packaging  

  بنك  الكوی  ت  الوطنى  - مصر
National Bank Of Kuwait- | EGS60171C013  



| Egypt - NBK  

| EGS681D1C010  
EAC ثمار ) لت  داول   المصریة  العربیة  (
  األوراق  المالیة

Egyptian Arabian (cmar) Securities Brokerage EAC  

  دلتا  ل  الن  ش  اء  وال  تعمیر
EGS21451C017  
Delta Construction &  
Rebuilding  

  الشرقیة الوطنیة  لالمن  الغذائي
Sharkia National Food  
EGS30291C016  

  و ادي  كوم  امبو  الستصالح  األراضي
EGSO01071C017  
Wadi Kom Ombo Land  

Reclamation  

  الد لتا  للتأمین
Delta Insurance  
EGS63031C016  

  المجموعة  المصریة  العقاریة
Egyptian Real Estate Group | EGS652112012  

  الیسیكو  مصر
Lecico Egypt  
EGS3C161C014  

  الع  ربیة  للصناعات  الهندسیة
El Arabia Engineering  
EGS3G111C015  
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  البورصة المصریة
The Egyptian Exchange  

  اسم  الشركة  باللغة  العربیة
  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة
|  

  كود  الترقیم  الدولي

Industries  

  المصریة  للدواجن
Egypt for Poultry  
EGS02211C018  

  مطاحن  ومخابز  جنوب  القاهرة  والجیزة |
South Cairo  
&  
Giza Mills  
&  
|  
EGS30411C010  
Bakeries  

M  
. B  
  أم  بي  ل  له  ندسة
M.B Engineerin g  
| EGS22TV1C015  

  یوتوبیا  لالستثمار  العقاري  والسیاحي
UTOPIA  
EGS655Y1C017  

Saudi Egyptian Investment | السعودیة  المصریة  لالستثمار  والتمویل  

| EGS67031C012  
& Finance  

  العالم  ی  ة  لالستث  م  ار  والتنمیة
International Co For | EGS67191C014 Investment & Development  



  اکرومصر  للشدات  والسقالت  المعدنیة
Acrow Misr  
EGS3E071C013  

E gyptians Real Estate Fund  
|  
EGS694B1C017  
  و ثائق  شركة  صندوق  استثمار  المصریین |
  لالس  تث  م  ار  ال  عقارى
Certificates  

  مصر  للفنادق
Misr Hotels  

| EGS70081C012  

EGS38421C011  
  مصر  للزیوت  و  الصابون
Misr Oils & Soap  

EGS60142C014 | بنك  الشركة  المصرفیة  العربیة  الد و لیة  
| Societe Arabe Internationale  
De Banque (SAIB)  

  القاهرة  لالسكا ن  والتعمیر
El K ahera Housing  
EGS65071C010 |  

  المصریة  للمشروعات  السیاحیة  العالمیة |
EGS70011C019  
Egyptian International  
Tourism Projects  

  انترناشیونال  بزنیس  كوربوریشن  للتجارة |
  والتوكی  الت  الت  جاریة
International Business | EGS550K1C019 Corporation For Trading and  
Agencies  

Prime Holding  
EGS691A1C011 |  

  برایم  القابضة  لالستثمارات  المالیة  االسك  ندریه  الوطنیة  لالستثمارات  المالیة
EGS67331C016  



Alexandria National Company for Financial  
Investment  

  سبأ  الدولیة  لألدویة  والصناعات  الكیم  اویة |
EGS382M1C011  
Sabaa International  

Company for Pharmaceutical and  

Chemical  

  العالمیة  لتصنیع  البالستیك
  واالكریلك
  رو بكس
|  
| EGS3A221C018  
Rubex International for  

Plastic and Acrylic Manufacturing  

|  
EGS950110018  
  شهادات  اإلی  داع  المصریة  لمجموعة
  السالم  القابضة
EDRs Of Al Salam Holding  
Company  
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  ا لبورصة  المصریة
The Egyptian Exchange  

  اسم  الشركة  باللغة  االنجلیزیة
|  

  كود  الترقیم  الدولي
  اسم  الشركة  باللغة  العربیة  االسكندریة  االسمنت  بورتالند

Alexandria Cement  



EGS3H051C012  

  دلتا  للطباعة  والتغلیف
EGS370W1C013  
Delta For Printing &  

Packaging  

  الوطنیة  لالسكان  للنقابات  المهنیة
EGS65131C012 |  

National Housing for Professional Syndicates  

  جولدن  تكس  لالصواف
Golden Textiles & Clothes || EGS32161C019  
Wool  

  األ ولي  لالستث  مار  والتنمیة  العقاریة
|  

First Investment Company | EGS65AL1C010  

And Real Estate Development  

  المصریة  الكویتیة  لالستثمار  والتجار ة
EGS65901C015 |  
Misr Kuwait Investment &  

Trading Co.,  

  السعودیة  المصریة  لالستثمار  والتمویل |
Saudi Egyptian Investment  
|  
EGS67032C010  
& Finance $  

  ا لقلعة  لالستشارات  المالیه  - اسهم  ممتازة |
Citadel Capital  
-  
Preferred  
|  
EGS73541P048  
Shares  

  الش  ر ق  ا ألو سط  لصناعة  الزجاج



EGS3C001C012  
Middle East Glass Manufacturing  

| EGS70H02C014  
  الشمس  بیرامیدز  للفنادق والمنشأت
  السیاحیة

El Shams Pyramids For Hotels & Touristic Projects  
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