
 

 

 

 محضر اجتماع مؤتمر "البورصة للتنمية" 

 2021نوفمبر  28 – 27

 

ن بالتعاون مع البورصة المرصية   مؤتمرا ومحافظة بورسعيد  نظمت جمعية رجال األعمال المرصيي 

 مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان "البورصة للتنمية"  
برعاية السيد الدكتور المهندس/ مصطفن

نشر الوعي المالي وأهمية البورصة ، بهدف  2021نوفمبر    28،  27بمحافظة بورسعيد وذلك يومي  

ي  
فن االستثمار  لفرص  وي    ج  البر بجانب  كات  الشر قناةلنمو  رؤية    محافظات  واستعراض  السويس، 

ي ظل اإلصالحات االقتصادية والجهود المبذولة 
المؤسسات الدولية لمستقبل االقتصاد المرصي فن

ي تطوير سلسلة القيمة بالبورصة
 . فن

اللمعي عضو مجلس   ي هذا االجتماع السيد األستاذ/ عادل 
ن فن رأس جمعية رجال األعمال المرصيي 

ن  المرصيي  الشيوخ، وافتتحه  إدارة جمعية رجال األعمال  النقل وعضو مجلس  اللواء  ورئيس لجنة 

الدكتورة/ منال عوض محافظ  وذلك بحضور كل من أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، 

ريم السعدي مدير برنامج  األستاذة/  و دمياط، الدكتور/ محمد فريد صالح رئيس البورصة المرصية،  

ة والمتوسطة   كات الصغب  ي إلعادة اإلعمار والتنميةدعم وتنمية الشر بحضور  ، وأيضا  بالبنك األوروبر

وبورسعيد   اإلسماعيلية  القناة  ومدن  بمحافظات  والمتوسطة  ة  الصغب  كات  الشر من   
ً
ا  كبب 

ً
عددا

قية ودمياط والنخبة من رجال األعمال والمستثمرين  . والسويس بجانب الشر

 

 محافظ بورسعيد:  –اللواء أركان حرب عادل الغضبان 

وي    ج لفرص  • ن ومجلس إدارة البورصة المرصية للبر رحب بالتعاون مع جمعية رجال األعمال المرصيي 

ة والمتوسطة ورجال  كات الصغب  ن الشر االستثمار بالمحافظة ونشر الوعي بأهمية القيد بالبورصة بي 

 األعمال بإقليم قناة السويس 

ن  •  ية مرص لتنوع أنشطتها االقتصادية. محافظة بورسعيد  بكونها قاطرة تنمتتمب 

من   • الشديد  االهتمام  ومنحها فخامة  بفضل  بورسعيد  ي 
فن بالتنمية  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 

ي مرص من حيث حجم االستثمارات 
ى جعلها المحافظة رقم واحد فن وعات الكبر ي المشر

األولوية فن

 إل أن محافظة بورسعيد يتواجد    ٣77بقيمة  
ً
ا ي مليار جنيه، مشب 

ي أكبر محطة حاويات فن
بها ثابن

ق األوسط و ق وغرب    ٤مدن لوجيستية و  ٣الشر ي شر
مدينة صناعية بجانب االستثمارية الواعدة فن

 بورسعيد. 



كات للقيد بالبورصة لنتواجد معا عىل  : وقال • أرض بورسعيد   »نستضيف المؤتمر األول لجذب الشر

الصغأ  لنتعلم بورصة ونتعرف عىل كات  الشر ي دفع 
والمتوسطة  هميتها فن ة  أكبر   إل ب  النمو بشكل 

 إلأو 
ً
ا ي االستثمار«، مشب 

أن المؤتمر سوف يغزو    شع وبالتالي تشجيع القطاع الخاص للتوسع فن

كات.   كافة محافظات مرص للتوعية بأهمية البورصة كأحد البدائل لتمويل الشر

 

ر ورئيس    –األستاذ/ عادل اللمعي   عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المضيي 

 لجنة النقل وعضو مجلس الشيوخ: 

اكة مع جمعية   أعرب عن خالص شكره وتقديره للواء عادل الغضبان عىل • تعزيز أوارص التعاون والشر

، واستضافته لهذا الحدث الهام عىل ن  أرض محافظة بورسعيد.  رجال األعمال المرصيي 

، حرص عىل • ن برئاسة المهندس عىلي عيسي  أشار إل أن مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المرصيي 

وعات الخاصة بمحافظة  توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لتقديم الدعم لكافة ا لمشر

وي    ج لفرص االستثمار بها فضال عن توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المرصية  بورسعيد والبر

والمتوسطة   ة  الصغب   
ً
وخاصة كات  الشر لجذب  التقليدية  غب   التمويلية  والفرص  بالمزايا  للتوعية 

ي بورصة النيل. 
 للقيد فن

واالستثما • النموذجية  المحافظات  من  ودعم  بورسعيد  بأولوية  ي 
تحظن ي 

والتر الواعدة  فخامة  رية 

ي تستهدف االرتقاء بمنظومة  
وعات التنموية والتر ي العديد من المشر

الرئيس عبد الفتاح السيسي فن

ن مستوي الخدمات باإلضافة إل وجود   ق وغرب   ٣الصحة والتحول الرقمي وتحسي  ي شر
ئ فن موابن

 بورسعيد بجانب العريش. 

ة والمتوسطة للنمو ل بالبورصة المرصية    رجال األعمال لالهتمام   دعا  • كات الصغب  ي دفع الشر
ثارها فن

ي محافظة  
كات فن والتوسع وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص لنمو الشر

 ومحافظات القناة بورسعيد 

 

السعدي   ة والمتوسطة    -األستاذة/ ريم  الصغب  كات  الشر برنامج دعم وتنمية  مدير 

ي إلعادة اإلعمار والتنمية    : بالبنك األوروبر

ة والمتوسطة ودفعها  • كات الصغب  ي يقدمها البنك لمساندة الشر
امج التر استعرضت ريم السعدي البر

 النمو.  إل

أأشارت   • لدعم إل  تهدف  تنموية  مالية  مؤسسة  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  ي  األوروبر البنك  ن 

ي يتواجد بها البن
ي  اقتصاديات الدول التر

،   ٦٥ك فن ن دولة باإلضافة إل مرص كأحد األعضاء والمؤسسي 

ي بورسعيد واإلسماعيلية والسويس. 
ة القادمة التواجد فن ي الفبر

 الفتة إل أن البنك يستهدف فن

•  

ي الوصول إل  •
تتمثل فن النمو،  ي مرحلة 

ة والمتوسطة فن كات الصغب  ي تواجه الشر
التر التحديات  أبرز 

ي مرحل
ة إل أن البنك  المعرفة بجانب التمويل فن وعات بجانب تمويل التوسعات، مشب  ة بدء المشر

وعات  ن المنتج بجانب مشر يقدم تمويالت للخدمات االستشارية للخطط التسويقية ودعم تحسي 



كات بنسبة   ن 7٥التحول الرقمي للشر ن المحليي  ٪ من تكلفة الخدمة من خالل قاعدة من االستشاريي 

مخ ي 
فن ن  المتخصصي  ن  الدوليي  اء  يوفر  والخبر حيث  القطاعات  محىلي   ٤٥0تلف  استشاري 

. 1٥00و  خبب  قطاعي

ة والمتوسطة من خالل البنوك   • كات الصغب  ي يقدم تمويالت للشر بقيمة بنكا(    11) البنك األوروبر

تمويل غب    800 إل طرق  باإلضافة  والشباب  للسيدات  إقراض  مليون دوالر من خالل خطوط 

و  كات للقيد بالبورصة ومنها الحوكمة  تقليدية وتتم من خالل البورصة مثل مشر ن الشر عات تجهب 

بعد  ما  التمويل  إل  باإلضافة  المعتمدين  ن  باالستشاريي  باالستعانة  العمل واضحة وذلك  وخطط 

ن لعمل برنامج إعادة هيكلة   ن الماضيي  ي العامي 
القيد، الفتة إل البنك تعاون مع البورصة المرصية فن

ة والمتو  وعات الصغب   سطة. ودعم سوق المشر

 

 رئيس البورصة المضية:  – الدكتور/ محمد فريد  

الحكومة   • ونفذته  تبنته  الذي  الجريء  الشامل  االقتصادي  االصالح  برنامج  مكونات  استعرض 

م يتغافل  إالمرصية والذي تضمن  
َ
السياسات الحمائية للفئات  عن  صالح مالي ونقدي وهيكىلي ول

 وكرامة ل حظا أهمها برنامج تكافل ألقاألضعف وا

ات االقتصاد  ساهمت   • ي تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من االستقرار لمؤشر
تلك االصالحات فن

ا إل مكونات   الكىلي وتحقيق معدالت نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشب 

ي    ومستهدفات برنامج اإلصالح الهيكىلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المرصية والذي يتصدى
فن

بشكل  االقتصادي  النمو  وزيادة معدالت  والتصدير  واإلنتاجية  التصنيع  إل مشاكل  األول  المقام 

 شامل ومستدام. 

ي الوصول   ا كبب    ا أسواق المال دور   تلعب •
ي مساعدة الكيانات االقتصادية المختلفة فن

ليس فقط فن

ن  وال الناس المعيشية، حأ للتمويل الالزم للتوسع والنمو واالنطالق، ومن ثم خلق وظائف وتحسي 

 بل كونها منصة مهمة للتداول واالستثمار وسهولة الدخول والخروج. 

ي تعزيز السيولة وتنشيط   عملت •
إدارة البورصة عىل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم فن

ونشر  والمعرفة  الوعي  مستويات  لرفع  واسعة  إعالمية  إطالق حملة  من خالل  وذلك  التداوالت 

بيع األوراق    ةة المالية، وكذا تطوير وإطالق العديد من المنتجات والليات المالية منها آليالثقاف

ضة وكذا صانع السوق، فضال عن تبسيط العديد من اإلجراءات الالزمة لالستثمار  المالية المقبر

ي  Client relation managementوالتداول، بالتوازي مع إطالق إدارة جديدة تحت اسم "
" فن

ي  محا
ي البورصة، وهو ما يسهم فن

كات المؤهلة للقيد والطرح فن ولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشر

كات جديدة لتعزيز جانب العرض.  ي قيد شر
 لعب دور جيد فن

المرصية   • بالبورصة  المقيدة  كات  الشر تبلغ    2٣٥يبلغ عدد  بقيمة  بأسهم  كة  مليار جنيه،    71٤شر

 مليار جنيه.  2280وسندات بقيمة 

العامة  • الهيئة  عليها  تعتمد  ي 
والتر المقيدة  غب   المالية  لألوراق  العقاري  الشهر  تعتبر هي  البورصة 

كة.   لالستثمار والمناطق الحرة لتغيب  النظام األساسي للشر

 



 عضو مجلس إدارة البورصة:   –األستاذ/ أحمد أبو السعد 

خرات، وقد بدأت تلك الفكرة عام  أشار إل أن صناديق االستثمار تعتبر أحد الكيانات لتجميع المد •

العامة للرقابة 199٤ الهيئة  ي عليها رقابة من 
التر الكيانات  أكبر  بإدارة األموال، وأحد  ، وهي تقوم 

 المالية

مليار جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم    87صندوق استثمار بأنواعها المختلفة بقيمة    110هناك   •

 الودائع 

مثل   • محدثة  استثمار  فكرة  هناك صناديق  )إحياء  ية  الخب  الصناديق  المعاشات،  أموال  صندوق 

 الوقف(، صناديق الدخل الثابت، صندوق االستثمار العقاري 

إدارة البورصة المرصية عىل عاتقها العمل الدؤوب عىل رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى   أخذت •

ستثمار واالدخار من  مختلف مجتمعات المال واألعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك اال 

المرصية   البورصة  إدارة  ي تحقيق مستهدفات 
فن يسهم  المالية، وذلك  األوراق  منصة سوق  خالل 

 الرامية ال تعزيز السيولة والتداول. 

 

تنوي    ع   وجود  أهمية   ، ن المرصيي  األعمال  رجال  لجمعية  التنفيذي  المدير  يوسف،  محمد  وأكد 

ن البنوك والمحافظ بالمحافظ االستثمارية الخاصة بالقطاع الع ائىلي بحيث تتنوع استثماراتها ما بي 

ي صناديق االستثمار. 
 االستثمارية فن

 

ي المؤتمر والذي يتضمن  
ي فن
كات  أما اليوم الثابن ي سوق المال وقصص النجاح للشر

كات فن مزايا قيد الشر

ي إنهاء إجراءات القيد 
ي بورصة النيل وتجربتها فن

ة والمتوسطة فن داليا    اذة/ ، فقد قامت األستالصغب 

كة المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية   عضو مجلس إدارة البورصة  و السواح العضو المنتدب لشر

ي م بعرض  المرصية،  
كة المجموعة المتكاملة المتخصصة فن شاءات المعدنية  إل االت اجتجربة قيد شر

كة عائلية تم ق ة والمتوسطة، حيث تعد أشع شر وعات الصغب  ي بورصة النيل للمشر
ة  فن ي فبر

 ٦يدها فن

ي السوق الرئيسي خالل 
ة خطوه تمهيديه لها  للقيد فن وعات الصغب  شهور فقط حيث تعد سوق المشر

ة المقبلة.   الفبر

يبيا أو   ي البورصة لالستفادة من مزايا القيد سواًء رصن
أكدت أن الوقت الحالي أفضل وقت لالستثمار فن

وعات وخطط المشر لتمويل  النقدية  التدفقات  البنك   عىلي مستوي  أن  إل  ة  للنمو، مشب  كات  الشر

ي القيد 
ة والمتوسطة الراغبة فن كات الصغب  ي إلعادة اإلعمار والتنمية يقدم حزم تمويلية للشر األوروبر

ي جميع مراحل الطرح وانهاء اإلجراءات والدراسات. 
ي بورصة النيل فن

 فن

 

 


