
٢٠٢٠حصـاد عام  
ي عام الصمود واإلصالح

سوق األوراق المال�ة �ف
٢٠٢٠د�سم�ب 



۲ 2

٢٠٢٠تحد�ات ومستهدفات 
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وس كورو مع جائحة والتعامل إدارة البورصة الم��ة  نا ف�ي



4٤

ي 
ويف E-MAGLESتط��ر آل�ة التص��ت اإلل��ت

:التط��رذلكمنالم��ةالبورصة�ستهدف

ي المساعدة•
ام�ف ف وسانتشار منوالحد لمواجهةالحكوم�ةالس�اساتبكافةاإلل�ت .كوروناف�ي

.العالممستوىع�التطوراتلموا�بةالعملآل�اتتط��ر•

كة م� لن�ش المعلومات ولتحقيق هذە األهداف قامت  كات التابعة للبورصة الم��ة بتط� EGID�ش �ر و�ي احدى ال�ش

ي 
ويف .E-Maglesنظام جد�د للتص��ت اإلل��ت

.



٥

ة والمتوسطة : أو�ً  وعات الصغ�ي SMEsتط��ر سوق الم�ش

 
�
تط��ر معدالت اإلفصاح ومضمونها: ثان�ا

 
�
كات جد�دة: ثالثا و�ــــج وق�د �ش ال�ت

 
�
ه�كلة شاملة لقطاعات السوق: رابعا

 
�
اجراءات ق�د تعد�الت وز�ادات رؤوس األموال: خامسا

جانب العرض
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ة والمتوسطة تط��ر :أو�ً  وعات الصغ�ي SMESسوق الم�ش

خطة �س��ق وترو�ــــج شاملة 
ي و�طالق

ويف تتضمن موقع ال��ت
ف "مؤ�ش  ".تم�ي

الخطوة 
الرابعة

التواصل مع مديري 
استثمار الصناديق 

المحافظ المال�ة لتع��ز 
".جانب الطلب"السيولة 

الخطوة 
الثالثة

تط��ر قدرات 
كات المق�دة  ال�ش

".جانب العرض"

الخطوة 
الثان�ة

ه�كلة شاملة 
لسجل الرعاة 

.المعتمدين

الخطوة 
األو�
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ة والمتوسطة تط��ر :أو�ً  وعات الصغ�ي SMESسوق الم�ش

كات المق�دة  "جانب العرض"تط��ر قدرات ال�ش ه�كلة وتنقيح سجل الرعاة
ي إلعادة اإلعمار والتنم�ة بتحمل تم االتفاق مع البنك األورويب

كات المق�دة% ٧٠جزء �صل إ�  .من تكلفة ه�كلة ال�ش
ف بقواعد عمل الرع١٠شطب عدد  مني ف ي من الرعاة غ�ي المل�ت

اة �ف
كات جد�دة٣المرحلة األو� و�ضافة  .�ش

�ف وافقت البورصة الم��ة ع� المساهمة بجزء من تكال
التغط�ة البحث�ة كجزء أص�ل من متطلبات اله�كلة ي للرعاة، عقدت 

اجتماع ١٧�شك�ل لجنة إلجراء تقي�م ثايف
ائج للتأ�د من جاه��تهم وقدراتهم وسيتم اإلعالن عن نت

.التنق�ة خالل أ�ام

ي 
كات �ف ي االرتقاء بمست��ات ال�ش

 المسائل متابعة عمل الرعاة �ف
�ة بحث�ة المرتبطة بتط��ر عالقات مستثم��ن وتوف�ي تغط

والحفاظ ع� مست��ات عال�ة من الشفاف�ة وحوكمة 
كات .ال�ش

ي مكثف لتط��ر قدرات الرعاة يتبعه ي برنامج تدر�يب
تقي�م إضا�ف

ي إلعادة اإلعمار والتنم�ة ل تسج�ل التنسيق مع البنك األورويب
ي سجالت البنك لبدء

تفع�ل الرعاة المعتمدين من البورصة �ف
كات المق�دة معهم للتط�� ر واله�كلة خطة اله�كلة وتعاقد ال�ش

.وتم��ل جزء من إعادة اله�كلة
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ة والمتوسطة تط��ر :أو�ً  وعات الصغ�ي SMESسوق الم�ش

"بالطلجانب"السيولةلتع��ز االستثمار مديريمعالتواصل بالسوقللتع��فشاملةوترو�ــــج�س��قخطة

مال�ةالوالمحافظالصناديقاستثمار مديريمعلقاءاتعقد سيتم
ي النجاحبقصصلتع��فهمالمختلفة

ف السوق،�ف ضخع�هملتحف�ي
.والتداولالسيولةلتع��ز االستثماراتمنم��د 

وعاتسوقتقس�مالم��ةالبورصةقررت ةالم�ش �إالصغ�ي
، ف ف "سوقاألولسوقني كاتو�ضم"تم�ي قوةح�ثمناألفضلال�ش

،الما�ي األداء ي والتشغ��ي
ي و�ضمالن�لسوقوالثايف

كاتالبا�ت .�ش

ف سن��ةر�ــعلقاءاتترت�ب كاتنالمستثم��عالقاتمديريبني ��ش
ف قائمة كةال�ش عملنموذجع�الطالعهم"البحوثومديريتم�ي

.والتداولةالسيوللتع��ز البحث�ةالتغط�ةل��ادةإيراداته،ومصادر 

كا�ضمجد�د مؤ�ش تط��ر منالم��ةالبورصةانتهت قائمةت�ش
ف " ي اطالقهوالمتوقع"تم�ي

اير�ف كمؤ�ش عل�هواالعتماد ،٢٠٢١ف�ب
.السوقتطور لق�اس

ي إل��ت موقعتط��ر منباالنتهاءالم��ةالبورصةستقوم
كقناةويف

ةخدمةلتقد�مفاعل�ةأ��� اتصال ف ي متم�ي طرافأاحت�اجاتتليب
ف "ومؤ�ش قائمةع�الضوءو�سلطالسوق، و�متد بل،"تم�ي
ف وترو�ج�ةتع��ف�ةمواد ليتضمن كاتلتحف�ي الق�د ع�راد واألفال�ش

.واالستثمار

كاتالتنف�ذ�ةالق�اداتباستضافةالبورصةستقوم ف قائمةل�ش تم�ي
EGX“منصةع�ب  TALKS”،عنللحد�ثالبورصةقبلمنالمطورة

ي والمساعدةأعمالهم،تطوراتآخر 
ها �ف ورصةالبصفحاتخالل��ش

 االجتما�ي التواصلمنصاتع�
�
 و�عالم�ا

�
.أ�ضا
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ة والمتوساألرقام تعكس تأث�ي االصالحات ع�  كات الصغ�ي طةسوق ال�ش
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ة والمتوسطة وعات الصغ�ي إجما�ي ق�مة تداول سوق الم�ش

1,209,093

1,760,380

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1

SMEsكم�ة وق�مة تعامل الحسابات المجمعة ع� اسهم 

ق�مة التداول كم�ة التداول

ي تداوالت السوق ل�سجل 
ة �ف %١٤٨مل�ار جن�ه بمعدل تطور ١٫٣قفزة كب�ي
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�
معدالت اإلفصاح ومضمونها تط��ر :ثان�ا

ةلت��ــــعإجراءاتعدةاتخاذ تم كاتافصاحوت�ي لعملامحطاتخاللمنالموقفوتحل�لدراسةبعد المق�دةال�ش
:التال�ة

المحطة الثالثة

مسئو�ي معلقاءات•
كات المق�دةال�ش

تبالتعد�ال لتع��فهم
ة قواعد ع�األخ�ي

القوائمعناإلفصاح
ع�حثهممعالمال�ة،

البورصةموافاة�عة
بها مرفقالمال�ةبالقوائم

اإلدارةمجلستق��ر 
اتالحسابمراقبوتق��ر 

المحطة الثان�ة

الق�د قواعد تعد�ل•
صةللبور صالح�ةإلعطاء

كاتلمنحالم��ة ال�ش
أق�بحد إضاف�ةمهل
نها�ةتار�ــــخمنيوم٤٥

ة و�ي “المحددةالف�ت
للقوائمأشهر ثالثة

اءاإلجر اتخاذ او “السن��ة
كةح�الالمناسب ال�ش

المحطة األو�

از الجهممث�ي معلقاءات•
للمحاسباتالمركزي
ن  بمراجعةالمعنيني
المال�ةالقوائمواعتماد 
كات المق�دة،لل�ش

اتتبادلبهدف الخ�ب
تأخ�ي مسبباتومعرفة
المال�ة،القوائماعتماد 

كذلانعكاستوضيحمع
وقالسو�شاطكفاءةع�
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�
معدالت اإلفصاح ومضمونها تط��ر :ثان�ا

الشــركــات المقــ�ـــدة

ي المساهمة•
وراقاألع�التداولتنش�ط�ف

المق�دةالمال�ة

كاتعدد تقل�ل• مةغ�ي ال�ش ف ي المل�ت
�ف

ي المال�ةقوائمها عناإلفصاح
�د المواع�ف

المطل��ة

سوق األوراق 
المال�ة المق�دة

ف • ي المال�ةاألوراقتداولبيئةتحسني
�ف

.الم�يالسوق

ف • قاألوراسوقوتنافس�ةكفاءةتحسني

ي مقارنةالم��ةالمال�ة
ف�ما قاألسواببا�ت

�اناتوالباالفصاحاتاتاحة��عةيتعلق

المال�ة

للمستثمر

الدق�قةالمعلومةإ�الوصولضمان•

��عة

ي المساعدة•
فقو استثمار�ةقراراتبناء�ف

.ومنضبطة��عةافصاحات

المستهدفات

م ف كات غ�ي المل�ت ةاإلجراءات المقرر اتباعها مع ال�ش

ام مادي. ف فرض ال�ت ١          .

نقل أوراقها المال�ة ألحد قوائم التداول المعمول بها وفق الضوابط المنظمة. ٢  .

ي المهلة المحددة.
كة �ف ام ال�ش ف ي حالة عدم ال�ت

وقف التعامل ع� الورقة المال�ة �ف ٣.
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�
معدالت اإلفصاح ومضمونها تط��ر :ثان�ا

جانب العرض 
كات المق�دة واالفص احال�ش

كةأيوجودعدم امها إعدم�سببباإل�قافمهددة�ش ف القوائمبأرسالل�ت
ةعنالمال�ة ي المنته�ةالمال�ةالف�ت

كات١٠بـمقارنة،٣٠/٠٩/٢٠٢٠�ف مهددة�ش
ي باإل�قاف

ة�ن ٢٠١٩عاممنالمث�لةالف�ت

يومبانتهاءانتهتقد والمستقلةالمنفردةالمال�ةالقوائمألرسالالمهلةأنح�ث
كاتعدد بلغوقد ١٥/١١/٢٠٢٠ مةالغ�ي ال�ش ف كة٣٩عددالمال�ةالقوائمبأرسالمل�ت ،�ش

ي عليها المنصوصالمهلةإنتهاءوقبل
كلقامت،)التار�ــــخهذا بعد يوم٤٥(الق�دقواعد �ف

كات *.المال�ةالقوائمب�رسالال�ش

تبة ع� تطبيق اإلجراءات الجد�دةنتائج ال الم�ت
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كات المستخدمة لنظام اإلفصاح اإلل��ت  ي ارتفاع عدد ال�ش
ويف

جانب العرض 
كات المق�دة واالفص احال�ش
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ويف تطور كات المستخدمة لنظام االفصاح االل�ك�ت عدد ال�ش



۱٤ 14

ي  ف اإلفصاح المحاسيب استمرار جهود تحسني

كات المق�دة بالبورصة، ٩٥٠مراجعة قوائم مال�ة لنحو  ات نتج عن ذلك مالحظقائمة مال�ة لل�ش
٢٠١٩مالحظة عام ٥٥٨مقارنة بـ٢٠٢٠مالحظة خالل عام ٣٦٦بلغ إجماليها 

كة أ �ش

كة رد ال�ش

الشركةردنشرتم۲۰۲۰-۲-۲۸بتاریخ
فیدیبمابالبورصةاالعالناتشاشةعلى
:االتي

ومعداتبیعناتجاالرباحتلكان.
الجدوىلعدمتخریدھاسبقرواكد

خصیفیماوبمزادبیعتواالقتصادیة
تلكفاناالصولاستبعادفىاالستمرار

بیعناتجمنالمتبقىھىالواردةالمبالغ
قدواالراضىمنمختلفةمساحات

فىللشركةالعادیةالعامةالجمعیةوافقت
اتخاذوالبیععلى۲۸/۹/۲۰۱٦

لوجودنظراوبذلكالخاصةاالجراءات
تلكبیعتمسابقةسنواتتخصخسائر

تعملوالدیونتلكلسداداالصول
لتعظیمجدیدةاعمالعلىالشركة

االیرادات

مالحظات اإلدارة

مطل���وب ایض���اح تفاص���یل بن���د ارب���اح
ملی�ون ج�م  ٦البالغ قدره نحو  راسمالیة

ىف��و توض�یح موق��ف اس�تمرار الش��ركة 
ن�د استبعاد اص�ولھا حی�ث تك�رر وج�ود ب

۳۱/۱۲/۲۰۱۸ف��ىالراس��مالیةاالرب��اح 
ف���������ىملی���������ون  ج���������م و ۲٤بقیم���������ة 

۱٤٬٦۹٥٬٦٤۸بقیم�����ة ۳۱/۱۲/۲۰۱۷
جم ؟ 

كة ب �ش

كة رد ال�ش

ت���م نش���ر رد ۲۰۲۰-٥-۲٦بت���اریخ •
الش����ركة عل����ى شاش����ة االعالن����ات 

: بالبورصة بما یفید االتي
االسھمبندوجودعدمبخصوص•

مسیتكتابىخطافھذاالتداولحرة
القادمةالقوائمفىمراعاتھ

اخ��تالف ارق��ام المقارن��ة بخص��وص •
فیم�������ا یخ�������ص بن�������ود التك�������الیف و 

ط المص��اریف العمومی��ة و خالف��ھ نح��ی
ت س��یادتكم علم��ا ب��ان مراق��ب الحس��ابا

اعت���اد عل���ى ھ���ذا التبوی���ب و س���وف 
م الق��وائف��ىیراع��ى طل��ب البورص��ة  

المالیة القادمة 

مالحظات اإلدارة

مطل�وب ایض��اح اس�باب االخ��تالف•
ن�ود ارقام المقارنة فیما یخص بفى

تكلف�������ة النش�������اط و المص�������اریف 
العمومیة و االداریة و مص�روفات
البی���ع و التوزی���ع حی���ث ان ارق���ام

قائم��ة ال��دخل تخ��صف��ىالمقارن��ة 
و ۳۱/۳/۲۰۱۹ف�ىالفترة المثیل�ة 

االیض����احات المتمم����ة ل����ذات ف����ى
البن�����ود ارق�����ام المقارن�����ة تخ�����ص 

۳۱/۱۲/۲۰۱۹
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�
و�ــــج : ثالثا كات جد�دة ال�ت وق�د �ش

ي تقوم بعمل�ات نقل المل��ة �•
كات اليت سوق خارج ال�ش

.المقصورة بالبورصة
ك• كات المق�دة بنظام الحفظ المركزي ��ش ة م� ال�ش

.للمقاصة
كات المق�دة �سجالت الهيئة العامة لالس• .تثمارال�ش

كات المستهد فةال�ش

كة• .التواصل مع مسئول االتصال بال�ش
ي يتضمن كافة ال�تيبات•

ويف .ب��د إل��ت
كة• .مقابلة اإلدارة التنف�ذ�ة لل�ش
كة للق�د يتم نقل ب�• ي حالة استجابة ال�ش

اناتها إ� �ف
ي 
.حساب آخر تحت مس� ق�د وفحص مبديئ

ي حالة االنتهاء من الفحص يتم عرض موقف •
�ف

كة ع� اللجنة المختصة بالبورصة و�ت م نقلها ال�ش
.إ� نظام الق�د

طرق التواصل مع 
كات لتع��ف ال�ش

خطوات و�جراءات 
رصةومزا�ا الق�د بالبو 



16

جانب العرض
التواصل مع الفئات 

نالمختلفة من المستثم��

۱٦

"منصات التواصل االجتما�ي "السوش�ال م�د�ا 

EGX"منصةإطالقتمكما  Talks" ي
سلسلةخاللهما من��ش وتمالبورصةإدارةطورتهااليت

الخاطئةالمفاه�ممنعد�د لتصحيحاالستثمار،وك�ف�ةوفلسفةبالبورصةللتع��فف�ديوهات

صفحات البورصة 
على 

منصات التواصل االجتماعي

"EGX 
Educational"

فیدوھات۱۰

"EGX Talks"
فیدیوھات۹

عدد المتفاعلین مع 
الفیدیوھات حوالي

متابع٥۰۰۰

عدد متابعي الصفحة
الف متابع٥٥

۳تنظیم عدد 
محاضرات لمتابعي 

صفحات البورصة بعدد 
فرد۸۰
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كات مستهدفة ولم تط�ح أسهمها �سبب الجائحة �ش

جانب العرض 
كات المق�دة واالفص احال�ش

ي فرضتها جائحة كورونا، أدت إ� تأج�ل ط� 
ح عدد الظروف المعقدة اليت

ي عدد من القطاعات
كات المق�دة �ف من ال�ش

رئ��ي سوق جن�ه5,250,000,000 قطاع البنوك

رئ��ي سوق دوالر1,000,000,000 وخدمات قطاع طاقة
مساندة

سوق رئ��ي  جن�ه700,000,000 قطاع خدمات مال�ة 
وم�ف�ة

سوق رئ��ي  جن�ه 121,000,000 قطاع موارد أساس�ة
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�
السوقلقطاعات ومراجعة مستمرة �كلة شاملة ه:رابعا

جانب العرض 
كات المق�دة واالفص احال�ش

كاتمراجعة التصن�ف القطا�ي أعمال نتائج  لل�ش

كةحوا�ي تصن�فمراجعةتم كاتتمثل(مق�دة�ش ي ال�ش
ي لها لمال�ةاالسنةتنت�ي اليت

�ف

)عامكلمند�سم�ب ٢١

154

 المراجعةنتائججاءتوقد
ً
ن�فالتصتعد�لع�المال�ةاألوراقق�د لجنةموافقةمتضمنة

ف القطا�ي  كتني -:��كما ل�ش

الدول�ة لألسمدة وال��ماو�ات ثماراالتحاد الص�د�ي للخدمات الطب�ة واالست

منبد�ً "وموزعونتجارة"قطــــــــاعل�صبح
ي وذلك"أساس�ةموارد "قطاع

�لتحلضوء�ف
كةلل�ش المال�ةللقوائمطبقا النشاطإيرادات

ي المنته�ةالمال�ةاألعوامعن
٢٠١٩و٢٠١٨�ف

ف ح�ث منناتجةالنشاطإيراداتأنتبني
كةممارسة األسمدةتجارةلنشاطال�ش

.إنتاجهاول�سالزراع�ةوالمخصبات

ةرعا�قطاعمنبد�ً عقاراتقطاعل�صبح
ي وذلكوأدو�ة،صح�ة

اتإيرادتحل�لضوء�ف
 النشاط

�
كةالمال�ةللقوائمطبقا نعلل�ش

ي المنته�ةالمال�ةاألعوام
٢٠١٩و2018�ف

ف ح�ث منناتجةالنشاطإيراداتأنتبني
كةممارسة العقارياالستثمار لنشاطال�ش

.األدو�ةبيعول�س
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�
ق�د تعد�الت وز�ادات رؤوس األموالإجراءات : خامسا

جانب العرض 
كات المق�دة واالفص احال�ش

وسجائحةتداع�اتأثرت بورصةالأنإال األموال،رؤوسز�اداتحركةع�المستجدكوروناف�ي
التسه�التقد�موتاألطرافكافةمعبالتنسيقالتداع�اتتلكتأث�ي منالحد ع�عملتالم��ة
كات .ممكنوقتبأ�عالق�د إجراءاتإلنهاءالمق�دةلل�ش

ب�ان معدل أ�ام ق�د اسهم ز�ادات رؤوس األموال 

٢٠٢٠عام ٢٠١٩عام 

ة ق�د اسهم ال�� ادات متوسط ف�ت
النقد�ة 

يوم يوم57 63

ة  ق�د اسهم ال�� ادات متوسط ف�ت
المجان�ة 

يوم يوم99١٣٣



۲۰ 20

 
�
ق�د تعد�الت وز�ادات رؤوس األموالإجراءات : خامسا

جانب العرض 
كات المق�دة واالفص احال�ش
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إجمالي قیم زیادات رؤوس األموال النقدیة والمجانیة

قیم الزیادات المجانیة قیم الزیادات النقدیة
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�
ق�د تعد�الت وز�ادات رؤوس األموالإجراءات : خامسا

ف تعاونبروتوكول تثمار االس وهيئةالبورصةبني
كاتال�ش أموالرؤوسز�اداتق�د إجراءاتلت�س�ي 

المق�دة

كةعمللجنة�شك�ل ف مش�ت مار لالستثالعامةالهيئةبني
ي الم��ة،والبورصةالحرةوالمناطق

لها ماعاجتأولعقدتاليت
ي 
:ع�للعمل٢٠٢٠يوليو�ف

والموافقاتالتوث�قاتإلنهاءالالزمةاإلجراءاتاتخاذ �عة
كاتالخاصة كاتلل�ش القانون�ةالمشكالتومواجهةوحسملل�ش
ي االستثمار مناخع�إ�جاب�ا ينعكسبما وذلكالمق�دة

.م��ف

ون�ةالوسائلتفع�لضمان الجمع�اتببالتص��تالخاصةاإلل��ت
كاتالعموم�ة دةالمنعقالجمع�اتمحا�ف توثيقوضمانلل�ش
.االتصالتقن�اتبواسطة

دماتخمرا�ز داخلالم��ةللبورصةمكاتبا�شاءإمكان�ةبحث
.بالمحافظاتاالستثمار 

 كاتأموالرؤوسز�اداتإجراءاتت�س�ي ز وتع��المق�دة،ال�ش
ي �سهمنحو ع�التعاون

مطل��ةالالمعامالتوم�كنةتبس�ط�ف
ةو���ــــع .الق�دخدماتإنهاءوت�ي

كة التوصل إ� حل  وقد نتج عن اجتماعات اللجنة المش�ت
كات وعقد جمع�ات عموم�ة لها واإلعالن ١٠مشكالت لعدد  �ش

انيتها  ف عن م�ي



۲۲

ةوز�ادالتداول بيئة 
كفاءة السوق 

ات جد�دة: أو�ً  ف مؤ�ش تدشني

 
�
آل�ات وجداول تداول جد�دة :ثان�ا

 
�
تدر�ب كوادر سوق األوراق المال�ة: ثالثا

 
�
تط��ر البن�ة التكنولوج�ة: رابعا
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بيئة التداول وز�ادة كفاءة السوق 



۲٤

بيئة التداول وز�ادة كفاءة السوق 

2017                          2018                          2019                            2020 

قد�ة أثر توز�عات األر�اح النتعد�ل•
.ع� حدود اإل�قاف المؤقت

ن تخف�ض زمن اإل�قاف المؤقت م•
.دق�قة١٥إ� ٣٠

اتصناديقوثائقإضافة• المؤ�ش
.المتخصصةاأل�شطةقائمةا�

ي البنوكدور تفع�ل•
اء�ف وراقاأل�ش

.بالهامشالمال�ة
بمزاولةالسماحمعاي�ي تعد�ل•

.المتخصصةاأل�شطة
�عللتعاملاألق�الحد مضاعفة•

ي األسهم
رار تكمعالجلسة،ذات�ف

.للمستثمرالتعامل
كاتالسماح• ئةبتجز المق�د لل�ش

.العامخاللمرةمنا��� األسهم
ماألسهع�المزا�دةوحدةتعد�ل•

ي 
٢عنق�متها تقلاليت

.دوالر/جن�ه
ي تخف�ض•

اإل�قافلزمنإضا�ف
.دقائق١٠إ�١٥منالمؤقت

ي السع��ةالحدود تح��ك•
حال�ف

اءعروضوجود  مغاير �سعر �ش
.السوقلسعر 

ي التداولآل�ةنطاقتوسيع•
اتذ�ف

ائمبقو األسهمجميعع�الجلسة
.المتخصصةاأل�شطة

�لبالتسجالسوقلصانعالسماح•
ظ�مبتنل�سمحأ��� أو سهمع�
اضعمل�اتمزاولةآل�ة راقاألو اق�ت

.البيعبغرضالمال�ة
معلتتما�ش العض��ةقواعد تعد�ل•

.السوقصانععملقواعد 
EGXمؤ�ش إطالق• 30 Capped.
ول�ةالداالستشار�ةاللجنةتفع�ل•

.السوقكفاءةلرفع
EGXمؤ�ش منهج�ةتط��ر • 30
المال�ةاألوراققائمةاخت�ار •

اضبآل�ةالخاصة بغرضاالق�ت
ي اآلل�ةوتفع�لالبيع

ر شه�ف
.د�سم�ب 

.المجمعةالحساباتنظامتط��ر •
EGXمؤ�ش إطالق• 30 TR.
ار االستثمصناديقوثائقإضافة•

اءكضمان ي لل�ش
.الهام�ش

�حللطالتنف�ذ�ةاالجراءاتإصدار •
.والخاصالعام

اتإطالق EGXجد�دةمؤ�ش 70
EWI،EGX 100 EWI،

ات .القطاع�ةوالمؤ�ش
وثائقسوقلصانعالسماح

اتصناديق المتداولةالمؤ�ش
.تلل�م�اأديف حد دونأوامر بوضع

 مانلضُبعد عنالعملنظمتط��ر
.العملاستمرار�ة

المؤقتاإل�قافآل�ةإلغاء
ي للتداوالت 

.الصعودحالة�ف
كاتالسماح ي بتلالسم�ةل�ش

�ت
�د سواءالعمالءأوامر  بال�ب

ي 
ويف .ولالمحمتطب�قاتأو اإلل��ت

د"التداولقائمةاستحداث".
 مال�ةالاألوراقاخت�ار معاي�ي تط��ر

اضآلل�ة .البيعبغرضاالق�ت
الحسابآل�ةباستخدامالسماح

سوقاسهملتداولالمجمع
SMEs.

 لتط��ر إجراءاتحزمةاتخاذ
.SMEsسوقوتنم�ة

إجما�ي ق�م التداول
310,997,534,820 

السندات+ الصفقات+ أسھم

إجما�ي ق�م التداول
347,068,128,403 

السندات+ الصفقات+ أسھم

إجما�ي ق�م التداول
409,663,746,482 

السندات+ الصفقات+ أسھم

إجما�ي ق�م التداول
689408168887

السندات+ الصفقات+ أسھم
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ف : أو�ً  ات جد�دةتدشني مؤ�ش

ف الم��ــــــةالبورصـــةقامـــــت :و�ي ،٢٠٢٠العامخاللجد�دةاتمؤشـــر بتدشـــــني

بهدف

 ــاتاحت�اجمــعيتماشــىو�مــا الســــوقأداءق�ــــاسأدواتتن��ــــعو و�شــاطســيولةاأل�ثــر الشــركاتأداءعــنالتعب�ي

.المســتثم��ن

ي التــوازنتحقيق
�نالمكونــةبالشــركاتالســع��ةالتغ�ــراتاثــر �ف علــىبالمؤشــر ــةمدرجشــركةكلتحصــلأنبعــد للمؤ�ش

ي الــوزننفس .النسيب

المؤشــــراتكصناد�ــــقمال�ــــةمنتجـاتاســـتحداثإمكان�ـة.

ي العامل�ــنمتطلبــاتتحقيق
ي يرغبــونالذ�ــناالســتثمار صناد�ــقمديريخاصــةالســوق،�ف

ةمرجعــ�اتمؤشــر وجــود�ف

.األداءلق�ــاساألوزانةمتساو�

ف تمك ي االســتثمار مــنالمســتثم��نني
.أفضــل�شــكلالقطا�ي للمؤشــر المكونــةالشــركاتأســهم�ف

ىالمصــر االقتصــاد داخــلالعاملــةوالقطاعــاتالصناعــاتلمختلــفالج�ــد التمث�ــلبتوف�ــر القطاع�ــةالمؤشــراتق�ــام.

EGX70 EWIEGX100 EWIات القطاع�ة المؤ�ش
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ف : أو�ً  ات جد�دةتدشني مؤ�ش
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ف : أو�ً  ات جد�دةتدشني مؤ�ش

ات أداء  ٢٠٢٠خالل العام القطاع�ة المؤ�ش
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بيئة التداول

وز�ادة كفاءة 

السوق

۲۸

 
�
آل�ات وجداول تداول جد�دة:ثان�ا

ات المتداولة بوضع أوامر دون حد أديف السماح  لصناع سوق وثائق صناديق المؤ�ش
 10,000لل�م�ات بدً� من 

�
وث�قة سابقا

:إ�التعد�لو�ــهدف

ي مار واالستثاالدخار عمل�ةمناالستفادةإمكان�ةع�المستثم��نمختلفمساعدة
�ف

ي تثمر المساستثماراتمحفظةتن��ــــععمل�ةمناالستفادةوكذا المال�ة،األوراقأسواق
�ف

اتالمكونةاألسهم .�سهولةللمؤ�ش

ا��ي االدخار ع�المستثم��نصغار مساعدة اقاألور سوقخاللمناألجلط��لال�ت

.المال�ة

ي بدورەللق�امالسوقصانعدور تفع�ل
.ةالهامالمال�ةاألداةهذەسوقصناعة�ف

ات المتداولة تعد�ل قواعد مزاولة �شاط صانع السوق ع� وثائق صناديق المؤ�ش
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بيئة التداول

وز�ادة كفاءة 

السوق

۲۹

 
�
آل�ات وجداول تداول جد�دة:ثان�ا

"ج"و"ب"و"أ"للقوائممغايرةبضوابط"د"القائمة�ستحدثالبورصة

والذي تم تعد�له بموجب ٢٠٢٠لسنة ٦٢١بموجب قرار رئ�س مجلس اإلدارة رقم 
.٢٠٢٠لسنة ٩١٦القرار رقم 

بهدف
ي الدعم 

كات المتواجدة �ف "  د"قائمة قرار المستثم��ن وتوف�ي المعلومات الخاصة بال�ش
.خاصة أنها أسهم تتسم بأنها عال�ة المخاطر

ي المال�ةاألوراق"د"بالقائمةتدرج
 فيها تتوافر اليت

�
:التال�ةالحاالت منأ�ا

الحاالت . .الشطبإجراءاتمناالنتهاءوحيت االجباريللشطبالموجبة١

حاالت . .الشطبإجراءاتمناالنتهاءوحيت االخت�اريالشطب٢

حاالت . ي واالفصاحالق�د قواعد مخالفة٣
تباليت اتالتعاملوقفعليها ي�ت .محددة�ي غلف�ت

حاالت . امعدم٤ ف ف االل�ت ةطوالرس�ي را�ي بتعيني وعات�سوقالق�د ف�ت سطةالمتو الم�ش

ة كةقدرةثبتإذا إال ،والصغ�ي نةاللجع�العرضبعد را�ي غ�ي منالتعاملع�ال�ش

.بالبورصةالمختصة

الحاالت . ي األخرى٥
.المال�ةرقابةللالعامةالهيئةعليها وتوافقالق�د لجنةمنقرار بها �صدر اليت



٠٫٠٠٥
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بيئة التداول

وز�ادة كفاءة 

السوق

۳۰

 
�
آل�ات وجداول تداول جد�دة:ثان�ا

٢٠٢٠لسنة ٦١٨بموجب قرار رئ�س مجلس اإلدارة رقم 

اض األوراق المال�ة بغرض البيع تط��ر معاي�ي اخت�ار األوراق المال�ة المؤهلة آلل�ة اق�ت

ي لألسهم حرة التداول الخت�ار األوراق المال�ة المسم�ح ع
ليها اجراء تم تعد�ل مع�ار رأس المال السو�ت

اض األوراق المال�ة بغرض البيع إ�  كخطوة �سمح ب��ادة عدد األوراق ٠٫٠٠٥بدً� من ٠٫٠٠١اق�ت

.المال�ة المؤهلة لهذە اآلل�ة

٠٫٠٠١
د 

عد
دة 

ز�ا
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ى إ
أد

ما 
م
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ق
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بيئة التداول

وز�ادة كفاءة 

السوق

۳۱

 
�
آل�ات وجداول تداول جد�دة:ثان�ا

ي 
ويف �د االل��ت ي أوامر العمالء من خالل ال�ب

كات السم�ة بتل�ت أو الرسائل السماح ل�ش
النص�ة باستخدام تطب�قات الهاتف المحمول

�طة،التداولعمل�ة�سه�لبهدف• الحسابتحفبعقد الوس�لةتلكع�منصوص�كونأن�ش

�د منالصادرةاألوامر كافةعنبمسئوليتهالعم�لإقرار وكذا العم�لمع ي االل��ت ال�ب
رقمأو ويف

.بالعقدالمذكور الهاتف

كاتومساعدةبالتداولالخاصةالتطوراتموا�بة• ي ال�ش
ومنها طارئةالالظروفكافةمعالتعامل�ف

ي لمواجهةاالجتما�ي التباعد إجراءات
وسجائحةتف�ش .كوروناف�ي
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�
سوق األوراق المال�ةكوادر تدر�ب  : ثالثا

بيئة التداول 

وز�ادة كفاءة 

السوق

نامج ي ال�ب .المؤسس�ةالمخاطر ب�دارةالخاصالتدر�يب

ي برنامجها الم��ةالبورصةأطلقت ي التدر�يب
ل�افة"س�ةالمؤسالمخاطر إدارة"حولالثايف

كات ي الوساطة�ش
 وذلكالمال�ة،األوراق�ف

�
ون�ا نفعال�اتاستمرتإل��ت ي امجال�ب التدر�يب

ي "
كاتممث�ي بحضور أ�ام،٣،"المجايف ي الوساطة�ش

ف المال�ةاألوراق�ف �دارةبالمعنيني
نامجإنالم��ة،البورصةرئ�سف��د محمد الدكتور وقالالمخاطر  ي التدر�ال�ب ي يب

�سخته�ف
ف تزو�د �ستهدفالثان�ة ي لهمالالزمةوالمهاراتبالمعرفةالمتدر�ني

و�دارةا�تشاف�ةك�ف�ف
المحتملةالمخاطر 

كة ١١٠ �ش
سم�ة

متدرب١٢٥

ثالثة أ�ام
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بيئة التداول

وز�ادة كفاءة 

السوق

۳۳

 
�
تط��ر البن�ة التكنولوج�ة :رابعا

مساعدةتداولوأدواتأنظمة

:��ي ما واألدواتالنظمهذەومن

�سيونالرئالمتعاملونقبلمنالخزانةسنداتبتداولالخاصالجد�د النظاممناالنتهاء•

.)٢٠٢٠يوليو(

كاتالمال�ةبالب�اناتالخاصةالتقار�ر منالعد�د إ�شاء ي الوساطةل�ش
منالمال�ةقاألورا�ف

لبحثلالبورصةموقعع�جد�دةصفحةوا�شاءالعض��ةبنظامالمال�ةالقوائمواقع

.التقار�رهذەوعرض
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بيئة التداول

وز�ادة كفاءة 

السوق

۳٤

 
�
تط��ر البن�ة التكنولوج�ة :رابعا

أنظمة وآل�ات لدعم العمل عن ُبعد 

ي 
از�ةاإلجراءاتظل�ف ي اح�ت

وسانتشار منللحد الم��ةالحكومةاتخذتها اليت قامكورونا،ف�ي

ةبمجهوداتالم��ةبالبورصةالمعلوماتنظمقطاع مساعدةلالعملمنظومةلتط��ر كب�ي

:أهمهامنوكانُبعد،عنالعملع�السوقأطرافكافة

 مثلمتطورةبرامجخاللمنُبعد عنع�العملنظمتوف�يVPN ف ف لتمكني منالعاملني

.المطل��ةالمهامبنفسوالق�اممنازلهممنالعمل

 ي التواصلوتطب�قاتنظمكافةتوف�ي
ويف ها اإلل��ت امجمنوغ�ي ف لمساعدةال�ب ع�العاملني

ي خارجها،أوم� داخلسواءُبعد عناالجتماعاتعقد 
ي إل��ت تص��تتحتاجال واليت

.ويف



۳٥

الطلبجانب 

الخدمات والثقافة المال�ة

العالقات الخارج�ة والتواجد الدو�ي 
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الخدمات والثقافة المال�ة
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�ةالمسابقات ف المال�ةالثقافةلن�ش التحف�ي

 ٢٠٢٠يونيو " (محسن عادل للثقافة المال�ة"البورصة تدشن جائزة(

تعل�م�ةالواأل�شطةالجهود بكافةالمتعلقةالجوائز ع�عادلمحسن.األستاذالراحلأسمالم��ةالبورصةإدارةاطلقت
ي السن��ةالمسابقةو�ي المال�ة،والثقافةالو�ي لن�ش الرام�ة

االجتما�ي لالتواصمواقعخاللمنالبورصةإدارةدشنتها اليت
ي واالستثمار العملبأساس�اتوالمعرفةالو�ي مست��اترفعبهدف

ي المال�ة،االوراقسوق�ف
ي انطلقتواليت

األولموسمها �ف
 ملحو تفاع�ً المال�ةللثقافةعادلمحسنمسابقةمناألو�النسخةوشهدت.2020لعامالمباركالفطر ع�د اجازةخالل

�
ظا

،و�قبال فعكب�ي .جائزة١٥منبد�ً جائزة٢٣إ�الجوائز عدد إجما�ي البورصةإدارةل�ت

الخدمات والثقافة المال�ة
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جانب الطلب 
التواصل مع المستثم��ن

والمؤسسات المحل�ة 

والدول�ة

۳۸

لالستثمارالعامةبالهيئةالم��ةالبورصةمكتبشاط�

توف�ي إ�ي الم��ةالبورصةمكتبيهدف
�ضمح�ثللمستثم��نالخدمات

ي األخرىالجهاتمنالعد�د المركز 
اليت

�عي�� مما المستثمر معها يتعامل
ف  و�عةكفاءةو�ضمنالمتعاملني

ف التواصل نعأسفر والذيالجهاتبني
ي المستثمر ا�الخدماتإتاحة

توق�ف
ناخالموتهيئةاإلجراءاتوت�س�ي أقل،

لالستثمارالجاذب
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ي ال��ــع األول
ال��ــع الرابع المتوقعال��ــع الثالثال��ــع الثايف

٢٠٢٠عدد العمالء 

مكتب 
البورصة 

الھیئة العامة 
لالستثمار

الھیئة العامة 
للرقابة المالیة

مكتب 
الجوازات 
والھجرة

السجل التجاري

مصر للمقاصة 
واإلیداع والقید 

المركزي

الخدمات والثقافة المال�ة
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جانب الطلب 
التواصل مع المستثم��ن

والمؤسسات المحل�ة 

والدول�ة

۳۹

�كتب�ت سهممعاك(اإلعالن�ةالحملةالم��ةالبورصةأطلقت الو�ي ��ش فعال�اتضمن)�ش
الفكر صحيحتإ�باإلضافةبالبورصةلالستثمار مستثم��نوجذببالبورصةاالستثمار عن

ي االستثمار عنالمغلوط
اإلعالملوسائجميعع�اإلعالن�ةالحملةبثتموقد .البورصة�ف

،والتواصل ف استفساراتع�والرد العمالءلخدمةوحدةوتط��راالجتما�ي ف المواطنني الراغبني
ي 
١٥٢٢١المخت�التل�فونرقمخاللمناالستثمار �ف

�كب�ت تسهممعاك(الم��ةبالبورصةاالستثمار لتشجيعاإلعالن�ةالحملة )�ش

الخدمات والثقافة المال�ة
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جانب الطلب 
التواصل مع المستثم��ن

والمؤسسات المحل�ة 

والدول�ة

٤۰

ي مسلسلالبورصةانتجت
ەتمكرتويف تضمنمؤسسةبالالخاصةاالجتما�ي التواصلمواقعع���ش

ي ستثمار واال الق�د ومزا�ا وخطواترحلةوش�قةسهلةلغةباستخدامدرا�ي �شكلتح�ي حلقة١٣
�ف

.البورصة

ي 
"سهم-حكا�ة"المسلسل ال�رتويف

الخدمات والثقافة المال�ة
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جانب الطلب 
التواصل مع المستثم��ن

والمؤسسات المحل�ة 

والدول�ة

٤۱

معللتواصلهامةتفاعل�ةكوس�لةاالجتما�ي التواصلمنصاتع�االعتماد البورصةتغفللم
و�ــــجالمال�ةوالثقافةالو�ي و��ش لتع��ز الفئاتكافة ي لالستثمار وال�ت

إ�شاءتمح�ثرصة،البو �ف
.االجتما�ي التواصلمواقعكافةع�للمؤسسةحسابات

https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX/

https://www.instagram.com/egyptianexchange_egx/

https://twitter.com/egxegyptian/

https://www.linkedin.com/company/egyptian-exchange-egx

"منصات التواصل االجتما�ي "السوش�ال م�د�ا 

الخدمات والثقافة المال�ة

https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX/
https://www.instagram.com/egyptianexchange_egx/
https://twitter.com/egxegyptian/
https://www.linkedin.com/company/egyptian-exchange-egx
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جانب الطلب 
التواصل مع المستثم��ن

والمؤسسات المحل�ة 

والدول�ة

٤۲

ي تط��ر استمرت 
ي البورصة الم��ة �ف

ويف ي المجتمع من أجل رفع درجة الو�ي الما�ي موقعها اإلل��ت
 �ف

ي ز�ادة عدد المستثم��ن واألوراق المال�ة المق�دة وكان من أبرز تلك التحد
:يثاتبما �ساهم �ف

كتب�ت ...سهممعاك"البورصةبحملةالخاصةالصفحاتو��ش إ�شاء� "�ش

ش عدد من االنفوجرافات التوض�ح�ة��

تحد�ث دل�ل قواعد و�جراءات التداول بالبورصة الم��ة

ي اإلل�للموقعالمستمر التط��ر 
ويف �ت

الخدمات والثقافة المال�ة
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كاتالجامعاتمستوىع�المال�ةالثقافة��ش  وال�ش

اتمنسلسلةخاللمن ي المتاحةالمال�ةواألدواتاالستثمار مبادئحولالمحا�ف
.المال�ةاألوراقسوق�ف

ي 
ورش عمل موظ�ف

الش

ورش عمل ٤•
كات  ألر�ــع �ش

١٠٠وحوا�ي 
.موظف

ورش عمل اليوم 
الواحد

منعملورش٥•
برنامجخالل

اليومتدر�ب
عنالواحد 

اساس�ات
ي االستثمار 

�ف
لعددالبورصة

طالب١٢٠
وطالبة

ز�ارات لمقر 
البورصة

وطالبةطالب٣٨٠•
لمقر ز�ارة١٦خالل

ةجوللعملالبورصة
ي 
حالمتحف�ف و�ش

ي االستثمار لمبادئ
�ف

البورصة

الجامعات 

ي طالب١٠٠٠•
�ف

مختلفةجامعات
بالجمهور�ة

الخدمات والثقافة المال�ة
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التدر�ب�ةوالمؤسساتالجامعاتمعالتعاونبروتوكوالت منعدد وتفع�لتوقيع

ف تفاهممذكرةتوقيع النقضمةومحكالم��ةالبورصةبني
والجنائ�ةةاالقتصاد�الدوائر لقضاةتدر�ب�ةدوراتلتقد�م
كاتلنمو الفعالةالمساندةلتقد�م الم��ةال�ش

ف تعاونبروتوكولتوقيع النهضةوجامعةالبورصةبني
لمالاسوقبأ�شطةالطالبلتع��فس��فببيف 

٢٠٢٠د�سم�ب 

اونتعالبروتوكولتفع�ل
ف  والهيئةالبورصةبني

لخالمنللتدر�بالوطن�ة
ي المشاركة

نامج�ف ال�ب
ي  ثةالثالللدفعةالتدر�يب
نامج �للتأهالرئا�ي لل�ب

ف  التنف�ذيني

الخدمات والثقافة المال�ة
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ي الفاعل�ات الثقاف�ة والتنم��ة
المشاركة �ف

ي الم��ةالبورصة
ايريناير (مرەألولال�تابمعرض�ف )٢٠٢٠وف�ب

زائر٤٠٠

ي المشاركة
RISEقمةفعال�ات�ف UPللشباب

الخدمات والثقافة المال�ة
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الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

م� رئ�س اتحاد البورصات الع���ة 

، و٢١، و�ضم ١٩٧٨، ح�ث تأسس عام ٢٠١٩تولت م� رئاسة االتحاد إب��ل 
�
كة مدرجة برأس مال ١٦٦٢عضوا ٣٬١�ش

.٢٠١٩ت��ليون دوالر بنها�ة 

:التال�ةبالمحطاتالع���ةالبورصاتاتحاد بتط��ر الخاصةالجهود مرتولقد 

 االتحاد تق��ةإ�الس�ي،
�
ي دورها ل��ادةالع���ةالبورصاتوتنم�ةمؤسس�ا

.االقتصاد�ف

ي كب�ي حد إ��سهمس�اساتص�اغة
.لالتحادمستدامةإيراداتمصادر خلق�ف

ي مرةألولإدارةمجلسبتشك�لللسماحاألسا�ي النظامتعد�ل
ي ئمةدانوع�ةلجاناستحداثاالتحاد،تار�ــــخ�ف

ه�كل�ف
.االتحاد

ر�فينيت�فمعبالتعاونجد�د مؤ�ش إطالق(Refinitive)، 
�
كاتاخت�ار�ا ي ال���ونانبعاثاتمنخفضةلل�ش

ةمنطق�ف
ق .إف��ق�اوشمالاألوسطال�ش

 ي برنامجإعداد ەتدر�يب ي الع���ةالبورصاتق�اداتمنكب�ي عدد ح�ف
.�س���از�ورخ�ف

 ي برنامجإعداد .بهاالمق�دةكاتوال�ش بالبورصاتالمستدامالعملاساس�اتعناالعضاءالع���ةالبورصاتل�وادر تدر�يب

ي المستخدمةالمال�ةالتكنولوج�ا أنظمةتط��ر ع�العمل
.الصلةذاتواألطرافالبورصات�ف

األعضاءع�المستحقةالمتأخراتمناالنتهاء.
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الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

م� رئ�س اتحاد البورصات الع���ة 
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الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

اتفاق�ة تعاون مع بورصة العراق

ي 
كةاللجنةأعمالإطار �ف رف�عةالمش�ت

ف المستوى الع���ةم� جمهور�ةبني
ي العراقوجمهور�ة

ي انعقدتاليت
منةالف�ت �ف

منك�ً برئاسة،٢٠٢٠أ�ت��ر٣٠إ�٢٨
تعاون�ةاتفاقتوقيعتمالبلدينوزراءرئ��ي 
ف التعاونتع��ز بهدف ألوراقلالعراقسوقبني
الم��ةوالبورصةالمال�ة



49٤۹

الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

ةالم��ةالبورصةرئ�سف��د محمد الدكتور أل�ت  ي ٥٢رقمللدفعةمحا�ف
تطوراتخاللها تناول،دبلوما�ي ١٥تتضمنواليت

ي االقتصادياإلصالحبرنامج
��فتعع�بالعملالمستقبلسفراءالبورصة،رئ�سطالبكما الم��ة،الحكومةوتنفذەتتبناەاليت

ي األعمالتجمعات
ي الدول�ف

استثمار�ةرصفمنعنهأثمر وما الم�ياالقتصادياإلصالحبرنامجتطوراتبأخر بها �عملوناليت
ي وخاصة

.االستثماراتمنم��د الجتذاباألسهم،سوق�ف
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الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

ي الصعبةالظروفمنالرغمع�
ةالمشاركةتوقفإ�أدتاليت ي المبا�ش

البورصةإدارةنأإال الدول�ةالفاعل�اتكافة�ف

كنولوج�ة،التالوسائلاستخدامخاللمنالدول�ةاألطرافكافةمعالتشاور استمرار ع�إ�ار لديها كانالم��ة

:الدو�ي الصع�د ع�األ�شطةهذەومن

ف األعضاءكأحد الم��ةالبورصةانضمام وعالمؤسسني Africanاألف��ق�ةللبورصاتال��طلم�ش Exchanges

Linkage Project

ي كعضو البورصةدور تفع�ل
الم��ةالبورصةرئ�سانتخابإعادةتمالذي(WFE)العالم�ةالبورصاتاتحاد �ف

.التوا�ي ع�ي الثان�ةللمرةالناشئةالبورصاتعمللمجموعةكرئ�س

ي ممثلةالم��ةالبورصةشاركت
ي البورصةرئ�سصالح،ف��د محمد الدكتور �ف

والمؤتمراتشطةاأل�منالعد�د �ف

ون�اوالمنعقدةالدول�ة ي المشاركةرأسها وع�ي ال��ت
ي االتحاد مؤتمر �ف

رأسوأسواقالمال�ةالمؤسسات"االف���ت

ي المالرأسألسواقالمرك��ةالبنوكدعم"ومؤتمر،"المال
ف تعاونخاللمنالمنظم،"كوروناجائحةظل�ف بني

ي كمحكموالمشاركةالع���ة،البورصاتواتحاد الع���ةالمصارفاتحاد 
معبالتعاونوالمقامةFINtechمسابقة�ف

.الع���ةالبورصاتاتحاد 
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الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

البورصة الم��ة والتنم�ة المستدامة

ي الم��ةالبورصةاستمرت
ي االستدامةلدعمجهودها �ف

طةاأل�شمنالعد�د خاللمنوذلكالم�يالسوق�ف
:��ي ما منها وكانوالفعال�ات،

المستدامةللبورصاتالمتحدةاألمممبادرةUN-SSE)٢٠٢٠مارس(.

ي المشاركة
.)٢٠٢٠مارس(WFE-SWGالعال�ي البورصاتباتحاد االستدامةعملمجموعة�ف

 أسي��ة-اليوروالبورصاتاتحاد استدامةتق��رFEAS.

تق��ر استدامة البورصة الم��ة

ي 
 جاءوالذيالسنوياالستدامةتق��ر ب�عداد الم��ةالبورصةقامتاالستدامةممارساتتع��ز سب�ل�ف

�
وفقا

Globalالعالم�ةالتقار�ر مبادرةلمعاي�ي  Reporting Initiative (GRI)، 
�
Coreاألسا�ي اإلفصاحلمنهج�ةووفقا

Reporting Approach،مختلفةالالموضوعاتتأث�ي تناولوالذيالجوه��ةالموضوعاتلتحل�لالتق��ر وعرض

.وعاتالموضلهذەواالجتماع�ةوالبيئ�ةاالقتصاد�ةاألثار وأهم�ةالمصلحة،أصحابقراراتع�لالستدامة
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الخارج�ة والتواجد الدو�ي العالقات 

ي البورصةمشاركة
دول�ةالفاعل�ات�ف

 ٢٠٢٠مارس (فاعل�ة يوم المرأة العال�ي(المي المستثمر العفعال�ات االحتفال بأسب�ع
)٢٠٢٠أ�ت��ر (
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بورصة السلع الم��ةتأس�س 

ي 
المساهمة �ن

دعم 
االقتصاد 
الم�ي 

وز�ادة قدرته 
التنافس�ة 

جيع صغار أن البورصة السلع�ة تهدف إ� تقل�ل حلقات تداول السلع و�ش"
ف لدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة "التجار والمنتجني

ع� المص�ل�ي وز�ر التم��ن والتجارة الداخل�ة.د

ة القابلة أن بورصة السلع الم��ة بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحا�ف "
ب، للتخ��ن وآل�ة هامه للتسع�ي من خالل ال�ات السوق العرض والطل
ى "وتجمع أطراف عمل�ة التداول من تجار ومخازن و�ائع ومش�ت

البورصة الم��ةرئ�س –محمد ف��د صالح . د

وع  فكرة م�ش
بورصة السلع 

الم��ة

عقد إجتماعات 
كات  مع أهم �ش

الفحص 
والتصن�ف، 

وهيئة الرقابة 
ع� الصادرات 

والواردات 

ز�ارات إ� 
كات إدارة  �ش

المخازن 
ومواقعها 
بالموايف 

عرض تقد�� 
ع� الس�د 
رئ�س الوزراء

اإلنتهاء من 
دراسة جدوى 
إ�شاء بورصة 
ةالسلع الم��

صدور قرار 
رئ�س الوزراء 
بالموافقة ع� 
تأس�س بورصة 

السلع

إجراءات 
تحد�د مشاركة 

ف  المساهمني
وتحد�د ه�كل 

المل��ة

اإلعالن 
الرس� عن 

كة  تأس�س �ش
البورصة 

عالم��ة للسل

۹/۲۰۲۰۲/۲۰۲۰۱/۲۰۲۰۱۰/۲۰۱۹۱۲/۲۰۱۸۱۲/۲۰۱۸۱۱/۲۰۱۸۸/۲۰۱۸
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احصائ�ات 
�ة البورصة الم� 

٢٠٢٠لعام 

٥٤

ات السوق تطور مؤ�ش

.بالجن�ه والدوالرEGX30مؤ�ش •
.EGX70 EWIمؤ�ش •
.EGX100 EWIمؤ�ش •
ات القطاع�ة• .المؤ�ش

تطور رأس المال 
ي 
السو�ت

ي للسوق الرئ��ي •
.رأس المال السو�ت

ي للقطاعات•
.رأس المال السو�ت

ي للسندات•
.رأس المال السو�ت

إجمال�ات التداول .المق�دةوغ�ي المق�دةالمال�ةلألوراقالتداولإجمال�ات•

ز�ادات رؤوس األموال 
ةوالتوز�عات النقد�

.ز�ادات رؤوس األموال•
.التوز�عات النقد�ة•

أعداد المستثم��ن 
وتعامالتهم .تطور أعداد المستثم��ن•

٢٠٢٠احصائ�ات البورصة الم��ة لعام 
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ات السوق: أو�ً  تطور مؤ�ش
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منذ بدا�ة العام
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ات السوق: أو�ً  تطور مؤ�ش
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ات السوق: أو�ً  تطور مؤ�ش

٥۷

ات القطاع�ة المؤ�ش
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ي تطور : ثان�ا

رأس المال السو�ت
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إجمال�ات التداول: ثالثا
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ز�ادات رؤوس األموال والتوز�عات النقد�ة: رابعا
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ز�ادات رؤوس األموال والتوز�عات النقد�ة: رابعا
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�
تطور أعداد المستثم��ن وتعامالتهم: خامسا

٦٤
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