حمضر إجتماع جلنة البنوك والبورصات
مع الدكتور /حممد فريد صاحل  -رئيس البورصة املصرية
Zoom Meeting
اإلثنني  6سبتمرب 2021

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال األعمال المرصيي برئاسة األستاذ /حسن حسي  -رئيس
اللجنة ،لقاء ر
إلكتون  ، Zoom Meetingوذلك مع الدكتور /محمد فريد صالح  -رئيس البورصة المرصية،
كما حرص اللقاء عدد من ممثل مجتمع األعمال المرصي العاملي والمعنيي بكافة القطاعات اإلقتصادية
سبتمت  ، 2021حيث يهدف
المختلفة ،وذلك ف تمام الساعة الثانية عش والنصف يوم اإلثني الموافق 6
ر
اللقاء:

أداء البورصة املصرية منذ عام  2016حىت اآلن
اإلجنازات  ...املعوقات  ...واحللول
بدأ اللقاء بكلمة األستاذ /حسن حسني  -رئيس جلنة البنوك والبورصات باجلمعية  ،وقد رحب سيادته
بالدكتور /محمد فريد صالح  -رئيس البورصة المرصية وكافة السادة الحضور ،كما وجه سيادته التهنئة لرئيس
البورصة بتجديد ثقة القيادة السياسية لسيادته رئيسا للبورصة كما هن مجلس اإلدارة الجديد.

ثم بدأ الدكتور /حممد فريد صاحل  -رئيس البورصة املصرية ،كلمته وقد قام سيادته بتوجيه الشكر
للجمعية لدعوته لهذا اللقاء الهام ،مؤكدا أن البورصة المرصية لم رتتدد ف اتخاذ ايه إصالحات واجراءات او
حمالت لزيادة الوع بدور البورصة المرصية وأهميتها ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وتعريف الشكات
بالمزايا وفرص النمو واإلجراءات سواء القيد بالسوق الرئيس أو سوق المشوعات الصغتة والمتوسطة.
ثم قام سيادته بتقديم عرض حول آخر تطورات سوق المال خالل  4سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد
المستثمرين والشكات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول ،حيث تم استعراض مراحل عملية التطوير
الشامل لسوق الشكات الصغتة والمتوسطة بداية من التقييم الحال للسوق ،ودراسة مقارنة التجارب
العالمية ،وعقد جلسات استماع مع جميع األطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية
للتطوير.
كما أكد سيادته أن عدد الشكات المقيدة بسوق المال بلغت  238شكة موزعة بي  212شكة مقيدة بالسوق
ر
السوف لهذه الشكات 731
الرئيس و 26شكة مقيدة بسوق الشكات الصغتة والمتوسطة ،وبلغ رأس المال
مليار جنيه ر
حن نهاية شهر أغسطس الماض.

كما أشار أنه بالنسبة للسندات المقيدة فقد بلغ عددها  183إصدار موزعة بي  136إصدار سندات خزانة،
ر
سوف  1.967تريليون
 19إصدار سندات إسكان ،و 2سندات شكات و 26سندات توريق بإجمال رأس مال
جنيه ف  31أغسطس .2021
وأشار سيادته إل ارتفاع متوسط التداول اليوم بدون صفقات إل  1.349مليار جنيه خالل ر
الفتة من يناير
إل يوليو عام  2021مقابل  963مليون جنيه خالل ر
الفتة من عام  2017ر
حن عام  2020ومقارنة مع 592
مليون جنيه خالل ر
الفتة من عام  2013ر
حن عام  ،2016موضحا أن معدل عائد المؤش الرئيس للبورصة
المرصية خالل آخر  10سنوات ،سجل نموا بنسبة  %2.8منذ بداية عام .2021
وبالنسبة لسوق الشكات الصغتة ،فقد أوضح سيادته أن متوسط التداول اليوم ارتفع إل  6ماليي جنيه
خالل ر
الفتة من يناير إل يوليو عام  ،2021مقابل  5ماليي جنيه خالل عام  ،2020كما ان إجمال توزيعات
األرباح النقدية بلغت  14.2مليار جنيه ر
حن نهاية شهر أغسطس من عام  ،2021مقابل  26.3مليار جنيه
خالل عام  2020ومقابل  12.2مليار جنيه خالل عام .2016
كما أكد سيادته أن حجم زيادات رؤوس أموال الشكات المقيدة ،بلغت  7.5مليار جنيه خالل ر
الفتة من يناير
إل يونيو عام  2021إلجمال  20شكة ،مقابل  8.7مليار جنيه خالل عام  2020لعدد  37شكة ،ونحو 4.8
مليار جنيه خالل ا ر
ديسمت عام  2017لعدد  22شكة.
لفتة من أغسطس إل
ر
ثم أشار سيادته إل ملف الطروحات بالبورصة ،موضحا إن هناك 3و 4طروحات كان يرتقب طرحها خالل
األشهر المتبقية من العام الجاري ،وفيما يخص طرح العاصمة اإلدارية الجديدة سيكون خالل عامي كما
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيس.
** لإلطالع عل  Presentationالذي تم إستعراضه خالل اللقاء ،يمكنكم زيارة الرابط التال:

https://bit.ly/3yVGU2m
ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية:

• تم التأكيد عل ضورة تشجيع الشكات العائلية للقيد ف البورصة المرصية ،حيث أن اهم التحديات
الن تواجه هذا الملف هو عدم ر
ر
إلتام تلك الشكات بحسابات مدققة  ،لذا يجب وضع اليات محددة
للتغلب عل ذلك سواء من الناحية الرصيبية او المحاسبية والتشجيع للقيد ف البورصة المرصية
وخاصة ف ظل التجاه للشمول المال.
التنامج الحكوم لطرح الشكات بالبورصة ،وهنا تم التأكيد أن اللجنة الوزارية
• تم التساؤل حول ر
للطروحات ىه ر
الن تتول هذا الملف ،كما أنها المسئولة عن وضع الخطط والجدول الزمن لذلك،
وليس للبورصة المرصية أي تدخل ف هذا المر.
• تم التساؤل حول اخر المستجدات لطرح اسهم شكة العاصمة الدارية الجديدة ف البورصة
المرصية ،وهنا تم التأكيد أنه وفقا لترصيحات فخامة السيد رئيس الجمهورية ،فسيتم وضع خطة

لهذا األمر ف خالل عامي ،كما سيتم تحديد انسب الليات للطرح ف البورصة وفقا لتفاعل
المستثمرين.
• تمت اإلشارة إل قرار وزير المالية الخاص بالتعامل ف الوراق المالية المقيدة ف البورصة والذي
ينص انه سيتم اخضاعها للرصيبة عل المبيعات بنسبة رتتاوح من  10إل  ، %15وهنا تم التأكيد
أنه وفقا لترصيحات وزير المالية فهذا القرار ل يعد تطبيق جديد ولكن تمت تلك التعديالت عل
ضيبة الدمغة ،وىه عادة امور تكون متعلقة بالسياسة المالية للدولة.
• تم التساؤل حول التفاصيل الخاصة ببورصة السلع ،وهنا تم التأكيد أن بورصة السلع مستقلة ولها
مجلس إدارة مستقل تماما عن البورصة المرصية ،كما أن إدارة البورصة المرصية تشارك بنسبة ف
ً
ملكية الشكة المسئولة عن بورصة السلع ،كما أنه بداية من العام المقبل ستبدأ إجراءات تداول أحد
السلع بعد النتهاء من جزء كبت من منظومة التداول واعتماد المخازن الالزمة لتحديد كميات السلع
المتوافرة وشوطها.

ويف نهاية املناقشات تقدم األستاذ  /حسن حسني رئيس  -جلنة البنوك والبورصات باجلمعية باقرتاح

ر
ر
ر
الت لديها الرغبة
للتعاون المشتك مع إدارة البورصة المرصية يف وضع خريطة طريق للشكات العائلية ي
ر
بشوط وإجراءات البورصة ،حيث أن هذه ر
بااللتام ر
الشكات تواجه العديد من التحديات لالدراج بالبورصه
من الناحيه القانونيه و الرصيبيه مثل عدم ر
وغتها
التامها بحسابات منتظمة مدققة تتفق و
المعايت المطلوبه ر
ر
ر
من المشاكل الهيكلية ،وهنا تم ر
المقتح الهام.
التحيب من قبل رئيس البورصة المرصية بهذا

ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات :

وغتهم من ر
• تقوم اللجنة باإلجتماع مع ر
الشكات  ،بهدف
الشكات العائلية من األعضاء بالجمعية ر
ر
األول.
اقتاح الحلول إلدراجها بالبورصة و طرحها بالسوق
ي
• ثم يتم االتفاق مع البورصه المرصية عل خارطه الطريق إلدراج تلك ر
الشكات بالبورصة المرصية،
ي
اليوم بالبورصة المرصية،
التداول
معدل
زياده
وبالتال
IPO
ستيد من الطروحات الجديدة
مما ر
ي
ي
المال.
وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة والبنك المركزي المرصي لتحقيق الشمول
ي
حسي  -رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية ،بتوجيه
ثم إنتىه اللقاء حيث قام األستاذ  /حسن
ر
الشكر للدكتور /محمد فريد صالح  -رئيس البورصة المرصية  ،ر
لتشيفه للجمعية بالمشاركة يف هذا
اللقاء ،كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة.

