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 جلنة الثنىك والثىرصات حمضر إجتواع

  رئيس الثىرصة املصريةهع 
 8102 يناير 9 الثالثاء

م

مرجالماالسؿالمادلصرؼنيمواظؾقرصات اظؾـقك جلـة سؼدت م إجؿؿاسًامجبؿعقة رئقسم- األدؿاذم/حلـمحلنيبرئادة

,وغائؾفممرئقسماظؾقرصةمادلصرؼةم-ماألدؿاذم/محمؿدمصرؼدمصاحلمرئقسماجلؿعقةم,وم–ادلفـدسم/مسؾلمسقلكم,وحضقرممؾفـةاظ

ؼـاؼرممم9يفممتامماظلاسةماظعاذرةمعـمصؾاحمؼقمماظـالثاءمادلقاصؼم وذظؽ,االدؿاذم/محملـمسادلم,وصرؼؼمسؿؾماظؾقرصةمادلصرؼةم

 ورجال , اظعاعؾنيمبؽاصةماظؼطاساتماإلضؿصادؼةمادلكؿؾػةمةاجلؿعق أسضاء اظلادةعـم سددموضدمحضرماظؾؼاءم,م2018

م:إدؿعراضموعـاضشة بغرض وذظؽ,  مبؼـرماجلؿعقةمباجلقزةوذظؽمواإلسالمم اظصقاصة

  8102خطة الثىرصة املصرية لعام 
ممتقؼؾميفمادلالمدققمودورمباظؾقرصةماظؼقدموأػؿقةمادلصريمادلالمدققمآخرمعلؿفدات “

م “أسؿاهلامضاسدةمتقدقعمسربمظؾـؿقماظلاسقةماظشرطات
 

مباألدؿاذم رئيس اجلوعية –علي عيسى  املهندس /ترحية ة تكلو اإلجتواع تدأ رئقسمم-م/محمؿدمصرؼدمصاحلعرحؾًا

ؼعدمنمدققماألوراقمادلاظقةمأمضدمأطدمدقاتفو,وغائؾفماالدؿاذم/محملـمسادلم,وصرؼؼمسؿؾماظؾقرصةمادلصرؼةم,ماظؾقرصةمادلصرؼة

 ادرماظؿؿقؼؾ.ؼـؾغلمسؾكمطاصةماظشرطاتماالدؿػادةمعـفامظؿـقؼعمعصومعـصةمػاعةمظؾؿؿقؼؾمواالدؿـؿارم
م

دقادتفمسؾكماػؿقةمدورمأدقاقمادلالمواظؾقرصاتميفمحتؼقؼماظؿـؿقةماإلضؿصادؼةميفمايمدوظةم,حقثمأغفامتعدممأطدضدمو

وممامالم,ؿؿقؼؾماظضؿصاديمؼؿطؾبماالـؿقماظأنمحتؼقؼممأحدمادلؤذراتماهلاعةمسؾكماظـفقضمواإلغؿعاشماإلضؿصاديم,طؿا

ععمتعزؼزمحقطؿةماظشرطاتممبامؼلفؿميفمحتؼقؼممنقم,مؾكممتقؼؾمذظؽماظـؿقمضادرةمسممأنماظؾقرصةمادلصرؼةمذؽمصقف

ماضؿصاديمعلؿدام.

 

وصرؼؼممرئقسماظؾقرصةمادلصرؼةم-م/محمؿدمصرؼدمصاحلباألدؿاذممطؾؿؿفمعرحؾًا ةاللجنرئيس  - حسني حسن /األستاذ تدأثن 

م,عؤطدًامسؾكمانم2018اظؾقرصةمادلصرؼةمخاللمساممؤطدًامبانماهلدفمعـماظؾؼاءمػقمإدؿعراضمخطةمورؤؼةماظعؿؾمادلصاحبمظفم,ع

ماالضؿصاد مسؾكمماغؿعاشمأدقاقمادلالمؼعؽسمتعاصكموادؿؼرار مػاعًا مذظؽمعؤذرًا مؼعد ماإلضؿصاديمماظـؿقطؿا مان, مطؿا

م.اظؾقرصةمادلصرؼةمعـمأطربماظؼطاساتمادللؿػقدةمعـممنقماالدؿـؿاراتماحملؾقةمواألجـؾقة
م

م,مأداءماالضؿصادحقلمؾؾقةمعؿػائؾةمعـمضؾؾمادللؿـؿرؼـمأداءماظؾقرصةمؼعؽسمرؤؼةمعلؿؼحتلـمثؿمأذارمدقادتفمإشممانم

حؿكمعـذمحترؼرمدعرماظصرفمظؾفـقفمادلصريمعؼابؾماظدوالرموماظؾقرصةمادلصرؼةمضدمتػقضتميفمأدائفاممإدارةمعؤطدًامبأن

م.صةمػاعةمظؾؿؿقؼؾموتعؾؽةمادلدخراتعـمذأغفامتعزؼزمدورمدققمادلالمطؿـاظيتممؿطقؼرماظيفمتؾـقفامخططم,وخاصةماآلنم
م

 



 

 

ظدؼفامادلصرؼةمنمإدارةماظؾقرصةمعؤطدًامأ,مبإظؼاءمطؾؿؿفرئيس الثىرصة املصرية  -األستاذ / حمود فريد صاحل  ثن قام

تطؾقؼمموذظؽمعـمخالللققمادلالموزؼادةمأحفامماظؿداولم,ظمظؾعؿؾمسؾكماظؿطقؼرمادللؿؿرمجاريمتـػقذػارؤؼةمعؿؽاعؾةم

م.ادلالمظلققظقاتمواظؼقاسدمادلـظؿةمطػاءةموجقدةمطاصةماإلجراءاتمواآلمصالحاتمواظيتمتؿضؿـمرصعسددمعـماإل
م

اجلقدمادلاظلمواإلداريمذاتماألداءمماظؽربىسؾكمجذبمعزؼدمعـماظشرطاتمحاظقًاممأغفمجاريماظعؿؾوضدماطدمدقادتفم

طػاءةموجقدةماإلصصاحاتماخلاصةمباظشرطاتم,مظؾؼقدميفماظؾقرصةممععماظعؿؾمسؾكمرصعمموظدؼفامرشؾةميفماظؿقدعمواظـؿق

إضاصةمإشممتـقؼعماخلقاراتموذظؽم,ممادلؼقدةممممامؼلفؿميفمزؼادةمادلعروضمعـماألدفؿمعـمخمؿؾػماظؼطاسات

إتاحةموتػعقؾمادلزؼدمعـماألدواتموادلـؿفاتمادلاظقة,مم,وذظؽمعـمخاللاالدؿـؿارؼةمأعاممصمقعمصؽاتمادللؿـؿرؼـم

م.األعرماظذيمعـمذأغفمأنمؼرصعمطػاءةمتلعريماألوراقمادلاظقةمادلؿداوظةمظزؼادةمأحفامماظؿداول,
م

إشممجاغبمسؿؾقاتممعصرمخاللماظػرتةماألخريةاإلصالحاتماالضؿصادؼةماظيتمذفدتفاممجمؿقسةمإشممأندقادتفمأذارمثؿم

عؾقارمم14اشممم13أدػرتمسـمضػزةميفمصايفمعشرتؼاتماألجاغبميفماظؾقرصةمظؿلفؾمعامبنيمضدم,مماظؿطقؼرميفماظؾقرصة

اظؿارؼخممػذاعؾققنمجـقفمضؾؾمم800إشممم700وحؿكماآلن,معؼابؾمدمقمم2017جـقفمعـذمإجراءاتماإلصالحميفمغقصؿربم

م.موػقمعامؼعؽسمتزاؼدمثؼةمادللؿـؿرماألجـيبميفمعلؿؼؾؾماالضؿصادمادلصري

مم

م

ػضؾماإلصالحاتماألخرية,معقضقامأنم,مبمسؾكمعلؿقىماالضؿصادماظؽؾلمادؿؼرارًامأنمعصرمتشفدمحاظقًامطؿامأذارمإشم

وضدمأطدمدقادتفم,مم,مإشممجاغبمدورػامطؿـصةمظؾؿؿقؼؾموساءمادخاريموادؿـؿاريمرقؼؾماألجؾادلصرؼةمتعدماظؾقرصةم

بؿكػقضمزعـماإلؼؼافممضرارمجمؾسمإدارةماظؾقرصةموادلعؿؿدمعـماهلقؽةأغفمعـمضؿـماإلصالحاتماظيتممتمتػعقؾفامػكم

خاللماظػرتةممأحفامماظؿداولمبشؽؾمعؾققزشممربعمداسةم,وػقماألعرماظذيمأدىمإشممإرتػاعممادلؤضتممعـمغصػمداسةمإ

,حقثمانمضؾؾمعـمعؾققنمجـقفمم600عؼابؾمممعؾقارموغصػمجـقفميفماجلؾلةماظقاحدةإشمممعؾقارمظؿرتواحمعامبنيمماألخريةم

م.وعـضؾطمظألدفؿمئعـمذأغفمأنمزمؼؼمتلعريمطػذظؽم

م

أنماظؿعدؼالتماجلدؼدةممعؤطدًا,ممعـاضشةمتعدؼالتمضاغقنمدققمادلالممبفؾسماظـقابممحاظقًامجاريأغفممثؿمأطدمدقادتف

م.اهلدفمعـفامزؼادةمععدالتماظؿداولمعـمخاللمضقدماظصؽقكمادلاظقةموتداوهلاموزؼادةمدؾلؾةماظؼقؿةمادلضاصة
م

م2017ساممصرؼةم,مالصؿامإشممأنمظؾقرصةمادلأنمصـادؼؼمادلعاذاتموتأعقـاتماحلقاةمعـمأطربمادللؿـؿرؼـمصكماموضدمأذار

عؾقاراتمجـقفمم3حقاظلمامضقؿؿفممب,مماشؾؾفامرروحاتماجـؾقةمظشرطاتميفمضطاساتماضؿصادؼةمخمؿؾػةمرروحاتم6ذفدم

م%.65بـلؾةمعشارطةمعـماألجاغبمبؾغتم

م

طؿام,م2017%مخاللم7إشممم6إشممعامبنيمم2010/2011%مساممم17أطدمرئقسماظؾقرصةمأنمععدلماالدخارماذمػضمعـم

إشممم12إشممعامؼرتاوحمبنيمم)ظقلفؾمأسؾكمغؼطةمعـذمذظؽماظقضتم(م2007/2008%مسامم23اذمػضمععدلماالدؿـؿارمعـم

م.واظعؿؾمسؾكمرصعفامواالدؿـؿارماالدخارممترشؿماجلفقدماظؿكمتؾذلمظؾقػازمسؾكمععدالموذظؽمم2017%مسامم13

م



 

 

اظيتممتؽـمماآلظقةباظؾقرصةم,وػكمرطاتمشريمادلؼقدةمآظقةماظؿعاعؾمسؾكمحؼققماالطؿؿابمظؾشموضدمأذارمدقادتفمإشم

ؿؽاظقػماظطؿـصةمظؾؿؿقؼؾموتقدقعمضاسدةمادلؾؽقة,مدونمحتؿؾممادلالمدققاالدؿػادةمعـمعـماظشرطاتمشريمادلؼقدةم

أنمميؽـماظشرطاتمعـممتقؼؾمتقدعاتفاموؼرصعمم,وػقماالعرماظذيمعـمذأغفمموإجراءاتماظطرحمواظؼقدميفماظؾقرصة

مشغقؾ.ععدالتماظؿ

م

يفماظرتوؼجمدلزاؼاماظؼقدميفممدسؿبؿؼدؼؿماظمأسضاءماجلؿعقةماظلقدمرئقسماظؾقرصةمادلصرؼةراظبميفمغفاؼةمطؾؿؿفمو

,ممبامؼلفؿميفمرصعموحتلنيمضدرةمتؾؽمماظؾقرصةموطقػقةمادؿػادةماظشرطاتماظعائؾقةمعـمذظؽموتطؾقؼمععاؼريماحلقطؿة

,مباإلضاصةمإشممتعرؼػماظعاعؾنيمبفذهماظشرطاتمباألدواتمادلاظقةممؿداملظـؿقمادلاظشرطاتماظؿشغقؾقةموحتؼقؼمعامؼعرفمبا

م. ادلؿاحةمظؾؿداولمواإلدخارمعـمخاللمدققماألوراقمادلاظقة

م

ماظؾقرصةمميفمطؾؿؿفمنائة رئيس الثىرصة املصرية -وقد اكد االستاذ / حمسن عادل   مسؾكمدور أغفمرمبماظرتطقز

ادؿغاللماآلظقاتمواألدواتمادلاظقةماظيتمتقصرػاممعشريًامإشممضرورة,ممادؿـؿارطؿـصةممتقؼؾمباإلضاصةمإشممدورػامطؿـصةم

م.مظؾشرطاتمشريمادلؼقدةمعـؾمآظقةمبقعمحؼماالطؿؿابماظؾقرصةمادلصرؼةم

م

ممPresentationثؿمضاممصرؼؼمسؿؾماظؾقرصةمادلصرؼةمبؿؼدؼؿمسرضم م–حقلم"ضقدماألوراقمادلاظقةمباظؾقرصةمادلصرؼة

شريمادلؼقدةمباظؾقرصةمادلصرؼةم"م,واظذيمميؽـؽؿماإلرالعمسؾقفمعـمخاللمزؼارةماظرابطمإلطؿؿابموعزاؼامتداولمحؼققما

م https://goo.gl/BkwTgkممماظؿاظل:م

م

م

م:أهن النقاط التاليةوهناقشة ثن مت فتح تاب املناقشة ,حيث مت تناول 

م

 ؽقعةمظؿـشقطماظؾقرصةمادلصرؼةم,حقثمأصدرتماحلؽقعةمعؤخرًامضرارمبطرحمذرطاتمدورموجفقدماحلممتتماإلذارةمإشم

حؽقعقةميفماظؾقرصةمظؿقؼقؼمػذاماهلدفم,وػـاممتماظؿقضقحمبأنمػذاماظؼرارمملمسمصمضطاعمبعقـفموإمنامجاءمظؿـظقؿم

مظؾؼقدمباظؾقرصةمحبقثمتؼقمموزاراتم)ادلاظقة ماظؼطاساتماجلاػزة ميفمطاصة م ماظـؼؾمماظطروحاتماحلؽقعقة م/ /اإلدؿـؿار

مظؾؼقدم ماإلدؿعدادمواجلاػزؼة مظؿؾؽماظؼطاساتماظيتمظدؼفا م(باظـظرميفماظشرطاتماظؿابعة /اظؾرتولم/ضطاعماالسؿالماظعام

 باظؾقرصة.

 

 أؼفمتعاعالتمخارجمادلؼصقرةم,حقثممتماظؿأطقدمبانمظألصرادمواظشرطاتممتتماإلذارةمإشمماظؿعاعالتمبشأنمبقعماألدفؿم

 ختضعمظؾضرؼؾة.مخارجمادلؼصقرة

 

 ععماظؾقرصةمادلصرؼةمظؾؿقاصؾمععمممـؾلمجمؿؿعماألسؿالمادلصريممتماظؿأطقدمسؾكمضرورةمتعاونمعـظؿاتماالسؿالم

 ظؾؿعرؼػمواظؿقسقةمبشؽؾماطربمحقلمدققماألوراقمادلاظقةموعزاؼاماالدواتماظيتمؼؼدعفامظؾشرطاتمواظؽقاغاتمادلؼقدهمبف.

 

https://goo.gl/BkwTgk


 

 

 مظ مطؾري متػاؤل مػـاك مبأن ماظؿأطقد ممت مسام مخالل ماإلضؾقؿقةمم2018إلغؿعاشماإلضؿصادي ماظؿقدؼات معـ مباظرشؿ ,وذظؽ

واظعادلقةماظيتمتشفدػامعصرمخاللماظػرتةماظراػـةم,وظؽـفمبـاًءمسؾكماخلؾػقةماظؿارسمقةمصإنماإلصالحاتماإلضؿصادؼةمدائؿام

ماظلـقات مبان مؼؤطد ماظذي ماألعر موػق مأسقام محقاظلممخلة مبعد مغؿائففا ميفمإزفار متؾدأ مإغؿعاشممعا مدؿشفد اظؼادعة

 إضؿصاديمواضح.

 

 رمبمحلـمإدؿكداعفامظإلدؿػادةمعـفاممبامسمدمممتماظؿأطقدمبأنمدعرماظصرفمظقسمػدفميفمحدمذاتفموإمنامػقمآظقةم

 ععدالتماظـؿقماإلضؿصاديم.

 

 م,و مودسؿفا ميفمعلاغدتفا مادلصرؼة ماظؾقرصة مودور موادلؿقدطةميفمعصر مإشممادلشروساتماظصغرية ممتممتتماإلذارة ػـا

اظؿأطقدمبانمادلشروساتماظصغريةموادلؿقدطةمتعدمعـمضؿـماظدسؽؿماظرئقلقةمظإلضؿصادم,حقثمبؾغمسددػامإشممعامؼؼربم

مظؾقاغاتماجلفازمادلرطزيمظؾؿعؾؽةماظعاعةمواإلحصاءمم2012/2013عؾققنمعـشأهميفمساممم2.8 ,حقثمتشؽؾماظصغريةموصؼًا

ؾقرصةمادلصرؼةمتعدمعـصةممتقؼؾقةمصفكمتفدفمدائؿًامإشممإدؿؼطابمعـؾمعؿقدطةموطؾريةم,ومبامأنماظبنيم%م2%مو98عـفام

مادللؿـؿر مرشؾةمذدؼدةميفماظـؿقموعضاسػةمرأمساهلا ,وػقماألعرماظذيممػذهمادلشروساتمواظشرطاتمواظيتمؼؽقنمظدؼفا

 .ؼؼقممبدورهميفمحتقؼؾمادلشروساتماظصغريةمإشممعؿقدطةموطؾرية

 

 محت مادلصرؼة ماظؾقرصة مبان ماظؿأطقد مععممت ماظؾقرصة مظربط مإظؽرتوغقة مآظقة مخؾؼ ماظراػـة ماظػرتة مخالل اول

واظؾـؽماألوروبلممIMFوصـدوقماظـؼدماظدوظلمم IFCادلؤدلاتمادلاظقةموباألخصمعؤدلةماظؿؿقؼؾماظدوظقةم

,حبقثمؼؿؿماإلرالعمسؾكمضقاسدماظؾقاغاتماخلاصةمبفؿمحقلماػؿمادلشروساتمم EBRDظؾؿـؿقةموإسادةماظؿعؿريم

 .ظؾؼقدمباظؾقرصةمادلصرؼةماظيتمظدؼفامرشؾةميفماظـؿقمملؿفدصةاظصغريةمادل

 

 طؿاممتتماإلذارةمإشمماظراسلمادلعؿؿدمودورهماظرئقللمػقمعلاسدةمادلشروساتمواظشرطاتماظصغريةميفمسؿؾقةم

اظؼقدمباظؾقرصةم,باإلضاصةمإشممدورػاميفمإجراءماظؾققثمسـمػذهماظشرطاتموإصدارمتؼرؼرمحمدثمبفامطؾمدؿةم

 أذفرم.

 ماظشرطاتم مإجؾاريمظؽاصة مبشؽؾ مؼؿؿ مأن موعدىمإعؽاغقة مادلصرؼة مإشمماظؿلفقؾميفماظؾقرصة متتماإلذارة

,وػـاممتماظؿأطقدماغفمباظػعؾماصؾحمم,حبقثمؼؿؿماحلصقلمسؾكماظؾقاغاتماخلاصةمبفامبلفقظةمعـمخاللماظؾقرصة

اضشؿفميفمجمؾسماظـقابماظؼقدمإجؾارؼًاميفمذرطةمعصرمظؾؿؼاصةموذظؽممبقجبمضاغقنماظشرطاتماظذيممتمعـ

م,أعام مظؾشرطاتماجلدؼدة موذظؽمباظـلؾة مظؾؿؼاصة معصر مبشرطة مإجؾارؼًا م,حقثمأصؾحماظؼقد مسؾقف ومتمادلقاصؼة

اظشرطاتماظؼائؿةمضؾؾمتارؼخمصدورماظؼاغقنم,صؼدمحتددتمهلامصرتةمإغؿؼاظقةمعدتفامساممواحدمعـمصدورماظؼاغقنم

 ظؾؿلفقؾممبصرمظؾؿؼاصة.

 مضرور مسؾك ماظؿأطقد محتالممت م,أن مباظؾقرصة ماظؼقاغنيماخلاصة مدلشارؼع ماظؿشرؼعقة ميفماظعؿؾقة مؼراسك مأن ة

عؾممتمعراساةمذظؽموخاصةميفمطقدماغفمباظػعشارؼعماظؼقاغنيمإشممضلؿماظؿشرؼعممبفؾسماظدوظةم,وػـاممتماظؿأ

مسؾكمعشروعم مإضاصاتمضقؼة مظف مطان موضد مبشؽؾمطؾريمععمجمؾسماظدوظة ماظشرطاتم,حقثممتماظؿعاون ضاغقن

 اظؼاغقنمادلشارمإظقفم.

 



 

 

م

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ها يلي:
ؿـظقؿمادلزؼدمعـمظممصرؼنيرجالماألسؿالمادلمصمعقةوماظؾقرصةمادلصرؼةماظؿأطقدمسؾكماظؿعاونمادلشرتكمبني .1

مماظؾؼاءات مصرص مظؾقث متؼدؼؿ ماظؼطاعممادلؿكصصةماظؿدرؼؾقةاظدورات مبشرطات مادلاظقة ماألوراق دللؽقظل

مععدالتماظـؿقممبفدفوذظؽماخلاصم, موباظؿاظلمإرتػاع ميفمعصر مظؾـفقضمبلققماألوراقمادلاظقة ادللاػؿة

م.اإلضؿصادي

ضقامماإلدارةماظؿـػقذؼةمباجلؿعقةمبؿعؿقؿماظعرضماظؿؼدميلماظذيمضدعفمصرؼؼمسؿؾماظؾقرصةمخاللماظؾؼاءمحقلم .2

مباظؾقرصةمادلصرؼةم متداولمحؼققمام–"ضقدماألوراقمادلاظقة مباظؾقرصةمادلصرؼةم"إلطؿؿابموعزاؼا مشريمادلؼقدة

مسؾكماظلادةماألسضاءم,حبقثمميؽـماإلدؿػادةمعـفموغشرماظؿقسقة.

م

م

مبشؽرمرئقسمجلـةماظؾـقكمواظؾقرصاتم,- األدؿاذم/حلـمحلنيجلؿعقةم,ورئقسمام–ادلفـدسم/مسؾلمسقلكمضامممثؿم

,وغائؾفماالدؿاذم/محملـمسادلم,وصرؼؼمسؿؾماظؾقرصةمادلصرؼةممرئقسماظؾقرصةمادلصرؼةم-ماألدؿاذم/محمؿدمصرؼدمصاحل

 .اظػعاظةصمقعماحلضقرمسؾكمحلـمادلشارطةمذؽرمو,ممظؿشرؼػفؿماظؾؼاء

م


