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 هاني/  األستاذوضور حبو ، رئيس اللجنة حسن حسني/األستاذبرئاسة  باجلمعية إجتماعًا البنوك والبورصاتعقدت جلنة 

األستاذ الدكتور / حوضور و ،رلرئيس السابق للجمعيتني املصرية والعربية لإلستثمار املباشوا اخلبري اإلقتصادي - توفيق

من ممثلي جمتمع  اجلمعية أعوضاء السادة من عددجملس إدارة البنك املركزي املصري وعوضو  –فخري الفقي 

 يوليو 17 املوافق األربعاءيوم  الثالثة عصرًاوذلك يف متام الساعة ، ورجال الصحافة واإلعالم ،األعمال املصري 

 : فتح باب احلوار واملناقشة حولمبقر اجلمعية باجليزة ،بهدف وذلك ، 2019
 

 "الوضع احلايل للبورصة املصرية ... األسباب والنتائج“
 

  

 هاني / األستاذ مرحبًا باجلمعية  البنوك والبورصاترئيس جلنة  – حسن حسني/  األستاذوقد بدأ اللقاء بكلمة 

 فخري/  الدكتور األستاذو ،املباشر لإلستثمار والعربية املصرية للجمعيتني السابق لرئيسوا اإلقتصادي اخلبري - توفيق

 إلستعراض كافة األمور املتعلقة على أهمية هذا اإلجتماع مؤكدًا، املصري املركزي البنك إدارة جملس عوضو – الفقي

حيث  ادية للدولة ،كافة األنشطة اإلقتصب وإرتابطها الوثيق ةكبري أهميةمن  املا هل بالبورصة املصرية خالل الفرتة احلالية

ستثمارات ول اإلث دخمن حيخالل الفرتة األخرية نتائج اجيابية قق  حتقد مشرياً إىل أنه  ،مرآة لالقتصادتعد أن البورصة 

بنك تياطي الحجياب على إثر باإلأوهو ما قد ة، سعار الفائدرتفاع أإىل سوق البورصة نتيجة إل خرىبقوة مرة أ ةجنبياأل

 املركزي من العملة األجنبية.

 



ة للحكومة، خالل الفرتة املقبلة بعد تنفيذ برنامج الطروحات اجلديداملصرية نتعاش كبري ألداء البورصة إ دتهتوقع سياكما 

و قد ي أالبورصة فى الوق  احلالي متدن ن يكون تسعريما أإإلحدى إحتمالني وهما خر الطروحات نتيجة أن تأإىل مشريًا 

جلديدة لتحقيق برنامج الطروحات ا ك فجوة البد من سدها قبل البدء يفالتقييم أعلي من سعر البورصة وبالتاىل هنا يكون

 .داء البورصة خالل الفرتة املقبلةمن طرح الشركات وهو ما سينعش من أستفادة وعائد كرب إأ

 

لرئيس السابق للجمعيتني املصرية والعربية لإلستثمار وا اخلبري اإلقتصادي - هاني توفيق/  األستاذثم قام 
 مشريًا كلمته بدأ ثم، امهلا اللقاء هذا حلوضور له الدعوة لتوجيه باجلمعية والبورصات البنوك للجنة الشكر بتوجيه  املباشر

حيدث  أن ما، ولكن أكد سيادته على مانوعًا  آداء البورصة املصرية خالل الفرتة املاضية جاء خميب لآلمال أن إىل

 .سباب خارجيةملصرية يرجع إىل أاتدهور البورصة  سبابمن أ %95، مشريًا إىل أن  "مرض"وليس  "عرض"للبورصة هو 
 

امليًا خالل ع كرب معدل منو إال أن مصر حقق  ثالث أ املصرية داء البورصةخنفاض أأنه بالرغم من إ أكد سيادته على كما

ق ا اهلند ،وال شك أنه قد أستطاع  مصر حتقي،بينما تأتي الصني يف املركز األول ويليه  %5.9بلغ والذي  الفرتة األخرية

 .منو القطاع العقاري واملقاوالت وليس من خالل منو التشغيل واالنتاج والتصديرونتعاش إل نتيجةكذلك 
 

صة بورصة رك ولندن خايوشار إلي أن البورصة املصرية هي ثالث اقدم بورصة على مستوي العامل بعد بورصة نيوأقد و

 حاليًاهى بورصة االسكندرية وإنشاء عاما من  20بينما بدأت بورصة القاهرة بعد  1883اسكندرية واليت بدأت نشاطها عام 

  .كرب سابع بورصة عربيًاتعد أ
 

متها فى اخنفاض مساه ور البورصة املصرية وفى مقدمتها:هلتى تعكس تدبعض املؤشرات ا وجود ثم أشار سيادته إىل

حجم السوق والتداول اليومي وعدد إخنفاض باالضافة إىل  2019فى عام  %19إىل  %29الناتج احمللي االمجالي من 

من  %66عادل ي ما يمليار دوالر أ 533م رؤوس أمواهلا أن بورصة اململكة العربية السعودية يبلغ حجإىل الشركات، مشريًا 

مليار دوالر بنسبة  233واالمارات  %85مليار دوالر بنسبة  144تي بورصة قطر بواقع ثم تأ،الناتج احمللي االمجالي للمملكة 

عادل مليار دوالر اي ما ي 350نوب افريقيا بينما يبلغ حجم بورصة جبنسب أقل ،الكوي  واملغرب تأتي دوليت ،ثم   63%

 .من الناتج احمللي االمجالي 330%
 

احمللي  من الناتج %19مليار دوالر ويعادل  42البورصة املصرية يبلغ حنو م رؤوس االموال بجحأن  كما أشار سيادته إىل

شركة فقط فى  250إىل  2000شركة فى عام  1071اخنفض عدد الشركات املقيدة من كما ،االمجالي وهو متدني جدًا 

وحاليًا  %29بلغ قد  2000جم سوق االوراق املالية سنة أن ح، الفتًا إىل   %75يعادل نسب اخنفاض اكثر من ما اي  2019

مليون  400إىل  300يعادل ما مليار جنيه اي  2اكثر من  2004و  2003بلغ حجم التداول اليومي سنة فقط ،كما  19%

من حجم التداول اليومي، بينما سجل  %90بنسب تراجع بلغ   2019 مليون دوالر يف 20لينخفض إىل   ومالي دوالر يف

  .االف متداول فقط 5الف مستثمر إىل  300اولني تراجع كبري من عدد املتد
 

اب ،واليت تنقسم إىل أسب املصرية البورصة آداء وجود عدة أسباب وعوامل قد أدت إىل تدهوروقد أكد سيادته على 

 ، وذلك على النحو التالي:وأخرى خارجية متعلقة بالبورصة املصرية داخلية

  

 



 اىل تدهور آداء البورصة املصرية: سباب الداخلية الىت ادتهم األأ 
 10كان مينح لتشجيع تسجيل وقيد الشركات بالبورصة من خالل اعفاء الذي و 2005 عام الوضرييب االعفاء إلغاء% 

 ني من ضرائب االرباح الرأمسالية.مال الشركات جبانب إعفاء املتداولمن رأس 

 فى األلف فى حالة البيع والشراء وهو ما يؤدي إلي حتقيق الشركات  1.5تم حالياً دفع ضريبة رسم الدمغة بواقع ي

وزارة  احلصيلة الوضريبية لصاحلرباح لزيادة املال ملدة عام وبدون حتقيق أي أ خسائر تقرتب من نصف رأس

ىل إ النسبة فى حالة البيع او الشراءاذا حتتسب تلك  عدم عدالة رسم الدمغة بهذا القدر ، مؤكدًا على املالية

جانب ما يتم حتصيله من اتعاب ورسوم هليئة سوق املال وشركات املقاصة حتقق لتلك اجلهات ارباح كبرية 

نوع ظل عدم وجود ت البورصة خاصة يف من التدهور يف نتيجة رسوم التداول وتؤدي إىل مزيدًا وباملاليني

عدم وجود حوافز أو آليات وتباع نفس اآلليات القدمية وإ 1883منذ انشاء البورصة عام  "سهماأل"البوضاعفة 

 .جديدة لتشجيع دخول الشركات

 
 اىل تدهور آداء البورصة املصرية: الىت ادت اخلارجيةسباب هم األأ

  تدهور أرباح الشركات واخنفاض القوة التصنيعية واالنتاجية والشراء بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة

 داء الشركات املدرجة بالبورصة.نعكس على تدني أا،األمر الذي اسعار الغاز والوقود وحترير سعر الصرف 

 الذي  رتفعامل ةسعر الفائد عدم دعم القروض الذي جعل هناك صعوبة يف السيولة لدى املستثمرين باإلضافة إىل

ملدرجة اعدد الشركات  جانب اخنفاضإىل ،ستثمار مانع وطارد لإليعد جعل تكلفة اإلقرتاض كبرية ،وهو ما 

 . نتيجة دخول كيانات كبرية وعمليات االستحواذبالبورصة 

  ةمشاكل ختص الشركات فى احلصول على االراضي الصناعية املرفقة فوضاَل عن عدم وجود دعم من الدولوجود 

 خيص اسعار الطاقة والغاز . يماللقطاع الصناعي ف

  ن االقتصاد املصري ومناخ االستثمار فى حاجة إىل وجود حرية أ،حيث عدم وجود سياسات مالية ونقدية مستقرة

 .سياسات مالية ونقدية اكثر استقرارًا وجود،وهو ما يتطلب اكثر لدخول وخروج رؤوس األموال وانتقال االرباح 
 

الشركات املصرية حتتاج إلي سنوات لتحسن معدالت التشغيل واالنتاج ومنو الصادرات إلمتصاص  ثم أكد سيادته على أن

كان جيب أن حيدث خفض لسعر الصرف احلقيقي بفارق نسب التوضخم فى  ، حيث %300صدمة زيادة قيمة اجلنيه بنسبة 

 نيعية للشركات مرة أخريالتصستعادة القدرة االنتاجية وفاظ على امليزة التصديرية ملصر وإللح الواليات املتحدة االمريكية

مزامحة الدولة للقطاع اخلاص فى خمتلف القطاعات وهو ما سيؤثر سلبًا على  حولن هناك بعض املؤشرات أ،موضيفًا 

 . االقتصاد بشكل عام وخاصة البورصة
 

على اجلانب األخر بعض املؤشرات اإلجيابية ملا تقوم به الدولة من خطوات ويف نهاية كلمته أكد سيادته على أنه يوجد 

جانب  واليت تتمثل يف األداء السياسي الرائع واملتوازن إىلإصالحية كبرية هلا تأثري مباشر على اإلقتصاد املصري ،

لدولة من طرق ومرافق ة التحتية لالعالقات اخلارجية املصرية إقليميًا ودوليًا ،باإلضافة إىل اإلنفاق الواضح على البني

 .لقوضاء على العشوائياتلاجلهود اليت تبذل و

 



داء أن أ مشريًا إىلبإلقاء كلمته ، املصري املركزي البنك إدارة جملس عضو – الفقي فخري/  الدكتور ألستاذاثم قام 

واليت مت ذكرها نفسها  املصريةتعلقة بالبورصة املداخلية السباب مصر متواضع للغاية نتيجة لأل سوق األوراق املالية يف

املصري يشهد صاد أن االقت، كما أكد سيادته على  نظمة االقتصاديةدات على الساحة الدولية وتغري األملستجا إضافة إىل،

منو متزايد جبانب االستثمار االجنيب نتيجة قيام مصر بالكثري من اإلصالحات االقتصادية، موضيفًا أن الدولة حل  الكثري 

 . من املشاكل اخلاصة بالقطاع الصناعي واالستثماري يف مصر باالضافة إلي االهتمام بالتصدير

 

  النقاط التالية: أهمومناقشة مت فتح باب املناقشة حيث مت إستعراض  ثم
 

  الصالحل احلكومة برنامج بعد خاصة ًااجيابي احمللي االقتصاد على البورصة تأثري أن إىل اإلشارة مت 

احملرك الرئيسي و يعد هداء األسهم إال أن أأصبح أفوضل من السابق وضعها فبالنسبة للسندات  كما أنه االقتصادي،

 .ثري كبري على االقتصاد املصريللسوق وله تأ

 الشراكة لكت واستمرار الدولي البنك مع االقتصادي االصالح لربنامج الدولة مواصلة أهمية على التأكيد مت 

 .البعيد املدي على واالئتماني االقتصادي االستقرار من مزيد لتحقيق

 استقرارًا اكثر اليةوامل االستثمارية التشريعات تكون أن يتطلب املصري االقتصاد منو استمرار أن مت التأكيد على 

 .املباشر االجنيب االستثمار جلذب

 أثر أداء تمت التأكيد على ضرورة وجود توافق بني البورصة املصرية والسياسات املتبعة من قبل الدولة ،حتى ال ي

ال تتفق مع سياسات الدولة ،كما مت  اإلشارة إىل ضرورة احلد من إجتاهات البورصة املصرية إذا إتبع  

 تدخالت هيئة الرقابة املالية اليت تؤثر سلبًا على جلسات التداول بالبورصة املصرية.

 و البورصة املصرية من قرار تعويم اجلنيه املصري مت  اإلشارة إىل عدم إستفادة أي من الصادرات املصرية أ

ادة تأهيل إعوهنا مت التأكيد على ضرورة ، اإلستفادة من هذا القرار كيفية،وهو األمر الذي يثري التساؤل حول 

فتح أسواق  والصلب ،كما أنالقدرة اهليكيلة للمصانع املصرية اليت توقف  مثل مصانع غزل احمللة واحلديد 

 خارجية جديدة قد حيتاج إىل عدة سنوات ولكن جيب أن يتم العمل على ذلك من اآلن .

 

 لرئيسوا إلقتصاديا اخلبري - توفيق هاني/  األستاذبتوجيه الشكر إىل األستاذ/حسن حسني ، قام نهاية اإلجتماع  ويف

 البنك إدارة جملس وضوع – الفقي فخري/  الدكتور األستاذو ،املباشر لإلستثمار والعربية املصرية للجمعيتني السابق

عالة حلوضور على حسن املشاركة الفمجيع ا،كما قام بشكر هذا اللقاء اهلام يف  موتواجده ملتشريفه املصري املركزي

 .خالل اللقاء

 


