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مادة ( )1احكام عامه -:
ان عملية قيد ااوراق الماليية بالبورصية عمليية فنيية وقا و يية وماليية تاتياع لمتابعية مسيتمرة وتفهيم كاميل لقواعيد القييد
وكذلك القوا ين المتعلقة بالشركات ،وتوجد العديد من الشيركات طالبية القييد فيى السيوق الرئيسيى والتيى تنقصيها الخبيرة
الفنية المطلوبة ا هاء اجراءات القيد  ،مما قد يترت علية ان تفشل بعض هذه الشركات فى قيد اوراقها بالبورصة او قد
تطول الفترة الزمنية التى تستغرقها عملية قيد ااوراق المالية بالبورصة مما يؤدى الى فقدان الشيركة المصيدرة لمزاييا
القيد بالبورصة او لتأخر استفادتها بهذه المزايا .
و ظرا لما تضمنتة قواعد القيد واجراءتها التنفيذية وتعديالتهما من احكام جديدة تج عنهيا مسيتندات واجيراءات اضيافية
مطلوبة من الشركات طالبة القيد اول مرة وكذلك من الشركات المقيدة لتوفيق اوضاع قيدها او للماافظة على استمرار
القيد  ،وهذه االتزامات تهدف ادارة البورصة للتأكد من قيام ادارة الشركة بياالتزام بهيا بميا يضيمن ا سيياع المعلوميات
من الشركات المقيدة بالسهولة وبالدقة وفى التوقيت المناس  ،ولذلك كا يت هنياك الااجية اليى دور وكييل القييد المسيجل
بالبورصة لما له من دورحيوى ومؤثر .
مادة (: )2الهدف من وجود وكيل للقيد للشركات طالبة القيد -:
 -1المساعده فى تاقيق السرعة والسهولة فى ا هاء اجراءات القيد .
 -2توفير قدر من الثقة فى مستندات القيد المقدمة .
 -3التأكد الى حد ما من قيام الشركة المقيدة باتخاذ ااجراءات التى تمكنها من تنفيذ التزامات استمرار القيد .
 -4المساعدة فى جذع الشركات ذات الجودة العالية للقيد بالبورصة .
 -5توفير النصح واارشاد والمعاو ه للشركات الراغبه فى القيد فى السوق الرئيسى .
مادة ( : )3مفهوم وكيل القيد -:
وكيل القيد هي إحدي الجهات التي تقوم بمساعدة الشركات المصدرة سواء الراغبه للقيد ألول مرة أو المقييدة بالبورصية
بالسوق الرئيسى اتخاذ إجراءات القيد والماافظة على استمراره واتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بالشركة وفقيا لقواعيد
القيد واإلجراءات التنفيذية وتعديالتها وبنود العقد اإلتفاقي والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
مادة ( : )4الجهات التى يحق لها القيد فى سجل وكالء القيد -:
الجهات التى ياق لها التقدم للبورصة للمصرية للقيد فى سجل وكالء القيد لديها تتمثل فى ما يلى -:
 .1مكات مااسبة ومراجعة .
 .2مكات وشركات ااستشارات القا و ية والمالية والمااماة.
 .3شركات ااستشارات المالية والرعاه المقيدين بسجل البورصة
 .4امناء استثمار فى بعض البنوك المختلفة او البنوك بصفة عامة .
 .5وكالء القيد ااجا
 .6الجهات ااخرى الماليه او ااجنبيه التى يوافق عليها مجلس ادارة البورصة المصرية
مادة ( : )5مسئوليات وكالء القيد المعتمدين -:
 -1التأكد من إذا كا ت الشركات المصدرة مناسبة للقيد بالسوق الرئيسى وفقا لقواعد القيد الجديدة وتعديالتها .
 -2تقديم النصح واإلرشاد وااستشارات للشركات المصدرة لتأهيلها للقيد ثم معاو تها على استمرار قيدها بالبورصة .
 -3التاكد من سالمة وصاة كافة البيا ات والمستندات المقدمة من الشركات المصدرة ويكون مسئوا عنها
وذلك بموج عقد تقديم خدمات وكيل القيد وكذلك التوكيل الرسمي المبرم بين الشركة المصدرة ووكيل القيد إل هاء
إجراءات القيد بالبورصة .
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 -4التأكد من المام الشركة الراغبة فى القيد و/او المقيده بالسوق الرئيسى بكافة قواعيد القييد الجدييدة وقواعيد اإلفصيا
وتعديالتهما واالتزام بها والماافظة على استمرار قيدها بالبورصة .
 -5مساعدة الشركات المصدرة الراغبه فى القيد و/او المقيدة بالسوق الرئيسى استكمال كافة المستندات المطلوبة منها
إل هاء إجراءات القيد والشط بالبورصة .
 -6تقديم أية استشارات أخرى للشركات المصيدرة المرتبطية بيالتزام الشيركات بقيرارات الهيئية العامية للرقابيه المالييه
والبورصة المصرية واية جهات ادارية اخرى .
 -7توقيع عقد تقديم خدمات وكييل قييد بالبورصية المصيرية لميدة سينتين عليى ااقيل مين تياريخ توقييع العقيد وذليك ميع
الشركات الراغبة فى القيد او المقيدة بالبورصة المصرية بالسوق الرئيسى.
مادة ( : )6حقوق وكيل القيد المقيد بسجل وكالء القيد بالبورصة المصرية -:
 -1ان يتم شر اسماء وبيا ات ااتصال الخاصه بهم في النشيرة اليوميية للبورصية وعليى موقيع البورصية عليى شيبكة
المعلومات الدورية.
 -2ان يكون لهم ااولوية فى حضور الدورات التدريبية المرتبطة بتطبييق قواعيد قييد واسيتمرار قييد وشيط األوراق
المالية.
 -3امكا ييية ااتصييال بالمختصييين بالبورصيية المصييرية للتنسيييق والاصييول علييى كافيية المعلومييات المرتبطييه بالقيييد
واستمرار القيد والشط .
 -4تقديم المقترحات الخاصة بتسهيل اجراءات القيد واستمراره والشط .
مادة ( : )7اجراءات تسجيل وكالء القيد فى سجل وكالء القيد المعتمدين بالبورصة -:
 -1تقديم طل قييد لقطياع الشيركات المقييدة بالبورصية عليى النميوذع المعيد ليذلك مرفقيا بيه كافية المسيتندات المؤييده
وجميع التعهدات المطلوبة.
 -2بعد التاقق من استيفاء كافة المستندات والمتطلبات يتم إعداد مذكرة بذلك بعيد مراجعتهيا وييتم اعتمادهيا مين السييد
األستاذ رئيس قطاع الشركات المقيدة لرفعها إلى السيد األستاذ رئيس مجلس إدارة البورصة لعرضها على مجليس
ادارة البورصة.
 -3ويصدر قرار مجلس إدارة البورصة بقبول قيد وكيل القيد لدى البورصة ويقيد برقم وتاريخ فى سدل وكالء القيد .
 -4ثم يقوم مسئول وكالء القيد في قطاع الشركات المقيدة بإبالغ اإلدارات المعنية بذلك إلعمال شئو ها ووكيل القيد.
 -5بعد ذلك يتم شر بيا ات وعناوين وكالء القيد المعتمدين في النشرة اليومية وعلى موقع البورصة على شبكة
المعلومات الدورية .
مادة ( : )8التزامات وكالء القيد بالبورصة -:
 -1يلتزم كل وكيل قيد معتمد بسداد مقابل ااشتراك السنوي في يناير من كل عام .
 -2يلتييزم كييل وكيييل قيييد معتمييد بموافيياة البورص ية بييأي تغيييرات تطييرأ فييي بيا ييات ااتصييال او المييدير المسييئول او
المختصين .
 -3يلتزم كل وكيل قيد معتمد بتقديم صورة من عقد ااتفاق على تقديم خدمات وكالة القيد المارره مع الشركة الراغبه
فى القيد فى السوق الرئيسى المقيده به.
 -4يلتزم كل وكيل قيد معتمد ويكون مسئوا عن سالمة وصاة كل البيا ات والمستندات التي تقدم للبورصة من
الشركات المصدرة لقيدها بالبورصة .
 -5ان يكون هناك توكيل رسمى با هاء اجراءات القيد او توفيق ااوضاع بين وكيل القيد والشركة المصدرة
راغبة القيد باحد جداول البورصة .
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مادة ( : )9مستندات قيد شركات السمسرة في األوراق المالية والعاملة في مجال األوراق المالية في سجل
وكالء القيد-:
 -1طل قيد كوكيل قيد موقع عليه من الممثل القا و ي للشركة " بصفته " على النموذع بمراعاة ختم النموذع بخياتم
الشركة .
 -2اصل من صايفة الشركات او ااستثمار المنشور بها النظام األساسي للشركة وآي تعديالت طرأت عليه .
 -3اصل موافقة الهيئة العامة لسوق المال على اصدار اسهم التاسيس .
 -4اصل من الترخيص الصادر من الهيئة العامة لسوق المال على مزاولة بعض األ شطة المنصوص عليها بالمادة (
 ) 27من القا ون رقم  95لسنة . 1992
 -5اصل من السجل التجاري وآي تعديالت طرأت عليه .
 -6صورة من البطاقة الضريبية .
 -7قائمة باألسماء والبيا ات الشخصية لمسئولي ااتصال عن الشركة والذين سوف يتعاملون مع البورصية مسيتقبال
موقع عليها من الممثيل القيا و ي للشيركة " بصيفته " ومختيوم بخياتم الشيركة  ،و مياذع توقيعياتهم عليى النميوذع
بمراعاة ختم النموذع بخاتم الشركة  ،مرفق بها صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
 -8موذع توقيعات للسادة أعضاء مجلس ادارة الشركة عليى النميوذع بمراعياة خيتم النميوذع بخياتم الشيركة  ،مرفيق
بها صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
 -9تعهد موقع عليه من الممثل القا و ي للشركة " بصفته " بياالتزم بكافية قواعيد وإجيراءات البورصية بصيفة عامية
وكذلك قواعد وإجراءات القيد واستمرار قيد وشط األوراق المالية بصيفة خاصية والتعيديالت التيي تطيرأ عليهيا
وذلك بالنسبة للشركات المطلوع قيدها .
-10تعهد موقع علييه مين المم ثيل القيا و ي للشيركة " بصيفته " بياالتزام بقبيول سيداد ااشيتراك السينوي مقابيل التمتيع
بالخدمات اإلدارية التي ياصل عليها من البورصة .
 -11تعهد موقع عليه من الممثل القا و ي للشركة " بصفته " باالتزام بان ياياف عليى مصيالح عمالئيه  ،وا يه سييبذل
العناية الالزمة للقيام بعمله وا ه سيااف على أسرار عمالئه وا ه سيكون مسئوا عن أي ضرر يقيع عليى عميليه
يترت عليه إخالله بأعمال الوكالة عند قيامة بعمله .
 -12تعهد موقع عليه من الممثل القيا و ي للشيركة " بصيفته " بياالتزام بموافياة البورصية بيأي تغييرات تطيرأ فيي
العنوان أو أرقام التليفو ات أو الفاكسات أو المديرين المسئولين  ،واي تغيرات اخري تطرأ على الشركة .
 -13تعهد موقع عليه الممثل القا و ي للشركة " بصفته " باالتزام بتوقيع عقد تسجيل وكيل القيد بالبورصة المصرية.
مادة ( : )10مستندات قيد أمناء استثمار البنوك أو البنوك بصفة عامة في سجل وكالء القيد-:
 -1طل قيد كوكيل قيد موقع عليه من الممثل القا و ي للبنيك " بصيفته " عليى النميوذع بمراعياة خيتم النميوذع بخياتم
البنك .
 -2اصل من صايفة الشركات او ااستثمار المنشور بها النظام األساسي للبنك وآي تعديالت طرأت عليه .
 -3اصل من السجل التجاري وآي تعديالت طرأت عليه .
 -4صورة من البطاقة الضريبية .
 -5قائمة باألسماء والبيا ات الشخصيية لمسيئولي ااتصيال عين البنيك واليذين سيوف يتعياملون ميع البورصية مسيتقبال
موقع عليها من المثثل القا و ي للبنك " بصفته " ومختوم بخاتم البنيك  ،و مياذع توقيعياتهم عليى النميوذع بمراعياة
ختم النموذع بخاتم البنك  ،مرفق بها صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
 -6موذع توقيعات للسادة أعضاء مجليس ادارة البنيك عليى النميوذع بمراعياة خيتم النميوذع بخياتم البنيك  ،مرفيق بهيا
صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
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 -7تعهد موقيع عليية مين الممثيل القيا و ي للبنيك " بصيفته " بياالتزم بكافية قواعيد وإجيراءات البورصية بصيفة عامية
وكذلك قواعد وإجراءات قييد واسيتمرار قييد وشيط األوراق الماليية بصيفة خاصية والتعيديالت التيي تطيرأ عليهيا
وذلك بالنسبة للشركات المطلوع قيدها .
 -8تعهييد موقييع علييية ميين الممثييل القييا و ي للبنييك " بصييفته " بيياالتزام بقبييول سييداد ااشييتراك السيينوي مقابييل التمتييع
بالخدمات اإلدارية التي ياصل عليها من البورصة .
 -9تعهد موقع علية مين الممثيل القيا و ي للبنيك " بصيفته " بياالتزام بيان ياياف عليى مصيالح عمالئيه  ،وا يه سييبذل
العناية الالزمة للقيام بعمله وا ه سيااف على أسرار عمالئه وا ه سيكون مسؤاء عن أي ضيرر يقيع عليى عميليه
يترت عليه إخالله بأعمال الوكالة عند قيامة بعمله .
تعهد موقع عليه مين الممثيل القيا و ي للبنيك " بصيفته " بياالتزام بموافياة البورصية بيأي تغييرات تطيرأ فيي
-10
العنوان أو أرقام التليفو ات أو الفاكسات أو المديرين المسئولين  ،واي تغيرات اخري تطرأ على البنك .
تعهييد موقييع عليييه الممثييل القييا و ي للبنييك " بصييفته " بيياالتزام بتوقيييع عقييد تسييجيل وكيييل القيييد بالبورصيية
-11
المصرية .
مادة ( : )11مستندات قيد من األفراد الطبيعيين ومكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب االستشارات القانونية
والمالية والمحاماة في سجل وكالء القيد-:
 -1طل قيد موقع عليه من الممثل القا و ي للمكت " بصفته " على النموذع بمراعاة ختم النموذع بخاتم المكت .
 -2صورة ضوئية من البطاقة الضريبية .
 -3قائمة باألسماء والبيا ات الشخصية لبعض لمسئولي ااتصال عن المكت والذين سوف يتعاملون مع البورصية
مستقبال موقع عليها من الممثل القا و ي للمكت " بصفته " ومختومية بخياتم المكتي  ،و مياذع توقيعياتهم عليى
النموذع بمراعاة ختم النموذع بخاتم المكت  ،مرفق بها صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
 -4موذع توقيعات الممثل القا و ي للمكت " بصفته " على النموذع بمراعاة ختم النموذع بخياتم المكتي  ،مرفيق
بها صورة ضوئية من البطاقة الشخصية .
 -5تعهد موقع علية من الممثل القا و ي للمكت " بصفته " باالتزم بكافة قواعد وإجراءات البورصة بصيفة عامية
وكذلك قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشط األوراق المالية بصفة خاصة والتعديالت التي تطيرأ عليهيا
وذلك بالنسبة للشركات المطلوع قيدها .
 -6تعهد موقع علية من الممثل القا و ي للمكت " بصيفته " بياالتزام بقبيول سيداد ااشيتراك السينوي مقابيل التمتيع
بالخدمات اإلدارية التي ياصل عليها من البورصة .
 -7تعهد موقع علية من الممثل القا و ي للمكت " بصفته " باالتزام بان يااف على مصالح عمالئه  ،وا ه سييبذل
العناية الال زمة للقيام بعمله وا يه سييااف عليى أسيرار عمالئيه وا يه سييكون مسيؤاء عين أي ضيرر يقيع عليى
عميله يترت عليه إخالله بأعمال الوكالة عند قيامة بعمله .
 -8تعهيد موقييع عليييه مين الممثييل القييا و ي للمكتي " بصييفته " بيياالتزام بموافياة البورصيية بييأي تغييرات تطييرأ فييي
العنوان أو أرقام التليفو ات أو الفاكسات أو المديرين المسئولين  ،واي تغيرات اخري تطرأ على المكت .
 -9تعهد موقع عليه مين الممثيل القيا و ي للمكتي " بصيفته " بياالتزام بتوقييع عقيد تسيجيل وكييل القييد بالبورصية
المصرية .
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مادة (  : )12مستندات قيد تعديل بيانات وكيل القيد من شركات السمسرة في األوراق المالية والعاملة في
مجال األوراق المالية -:
 -1طل تعديل أسم الشركة موقع عليه من الممثل القا و ي للشركة " بصفته " على النموذع .
 -2بمراعاة ختم النموذع بخاتم الشركة.
 -3صورة من ماضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تقرر بها الموافقة على تعديل اسم الشركة
وتعديل المادة (  ) 2من النظام ااساسي للشركة معتمدة من الجهات الرسمية المختصة .
 -4ما يفيد موافقة الهيئة العامة لسوق المال على تعديل اسم الشركة .
 -5مستخرع رسمي اصلى من السجل التجاري مؤشرا به بكافة بالتعديالت .
 -6عدد صايفة الشركات أو صايفة ااستثمار المنشور بها عقد تعديل مواد النظام األساسي للشركة او صورة
من عقد تعديل مواد النظام ااساسي للشركة مرفق به صورة من اايصال الدال على شر
 -7الصايفة  ،مع تعهد موقع من الممثل القا و ي للشركة " بصفته " بموافاة البورصة بأصل الصايفة فور
 -8صدورها .
مادة (  : )13مستندات قيد تعديل بيانات وكيل القيد من القيد أمناء استثمار البنوك أو البنوك بصفة عامة
-1طل تعديل أسم البنك موقع عليه من الممثل القا و ي للبنك " بصفته " على النموذع
بمراعاة ختم النموذع بخاتم البنك.
 -2صورة من ماضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تقرر بها الموافقة على تعديل اسم البنك
وتعديل المادة (  ) 2من النظام ااساسي للبنك معتمدة من الجهات الرسمية المختصة .
 -3ما يفيد موافقة البنك المركزى على تعديل اسم البنك .
 -4مستخرع رسمي اصلى من السجل التجاري مؤشرا به بكافة بالتعديالت .
 -5عدد صايفة الشركات أو صايفة ااستثمار المنشور بها عقد تعديل مواد النظام األساسي للبنك ،
او صورة من عقد تعديل مواد النظام ااساسي للبنك مرفق به صورة من اايصال الدال على شر
الصايفة  ،مع تعهد موقع من الممثل القا و ي للبنك " بصفته " بموافاة البورصة بأصل الصايفة فور
صدورها .
مادة ( : ) 14المستندات المطلوبة لقيد تعديل بيانات وكيل القيد من األفراد الطبيعيين ومكاتب المحاسبة والمراجعة
ومكاتب االستشارات القانونية والمالية والمحاماه
-1طل تعديل أسم المكت موقع عليه من الممثل القا و ي للمكت " بصفته " على النموذع .
بمراعاة ختم النموذع بخاتم المكت .
 -2صورة ضوئية من البطاقة الضريبية بعد التعديل .
مادة ( : )15مقابل الخدمات واالشتراك السنوى لوكالء القيد -:
تلتزم الجهة الراغبة فى القيد فى سجل وكالء القيد اول مره بدفع مبلغ 100جنيه مقابل فاص ودراسة طل التسجيل
والمطبوعات و ماذع طل التسجيل و كذلك بسداد مبلغ  2000جنية بالنسبة لمكات المااسبة والمراجعه ومكات
وشركات ااستشارات القا و ية والمالية والمااماة وشركات ااستشارات المالية والرعاة المقيدين بسجل البورصة
و 3000جنية بالنسبة امناء ااستثمار والبنوك بصفه عامه و 2000دوار امريكى بالنسبة لوكالء القيد ااجا .
ويدفع مقابل ااشتراك السنوي في يناير من كل عام  ،وعند القيد ألول مرة يدفع مقابل ااشتراك السنوى عن العام
المطلوع القيد فيه اذا تم القيد في يناير اما اذا تم القيد فى اى شهر بخالف شهر يناير يدفع مقابل ااشتراك السنوي عن
الجزء المتبقي من العام المطلوع القيد فيه مع عام قادم .
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