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• Date: 30/09/2021

النسخة الورقية

• Journalist :محمد حماد : كتب

٪ دعما للشركات من البنك األوروبى لتحفيزها على التداول فى سوق المال70

ن وقعت جمعية رجال األعمال المصريي

اون والبورصة المصرية بروتوكول تع

قيد يستهدف تحفيز الشركات على ال

ر والطرح فى البورصة من أجل توفي

ع بدائل تمويلية للمشروعات وتوسي

رفع قاعدة الشركات المقيدة بالعمل على

مستويات وعى مجتمعات األعمال 

رح بمتطلبات ومزايا عملية القيد والط

.فى سوق األوراق المالية

سى ووقع البروتوكول المهندس على عي

رئيس مجلس إدارة جمعية رجال 

األعمال المصريين، والدكتور محمد 

الل فريد رئيس البورصة المصرية، خ

الندوة التى نظمتها لجنة المشروعات

ئاسة الصغيرة والمتوسطة بالجمعية بر

.المهندس حسن الشافعي

وقالت ريم السعدى المدير اإلقليمى

لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات

وبى الصغيرة والمتوسطة بالبنك األور

قدم إلعادة اإلعمار والتنمية، أن البنك ي

٪ الى 60دعما ماليا يتراوح ما بين 

٪ من تكلفة خطة تطوير وتأهيل70

قدرات الشركات المقيدة بالسوق 

.لمساعدتها على النمو واالنطالق



https://bit.ly/3j7pQ4B

• Date: 28/09/2021

• Journalist: عبد هللا شحات

لى القيدوالبورصة المصرية لتحفيز الشركات ع« رجال األعمال»بروتوكول تعاون بين 

وقع المهندس على عيسى رئيس مجلس 

، جمعية رجال األعمال المصريينإدارة

والدكتور محمد فريد رئيس البورصة 

عاون المصرية، بروتوكول تعاون لتعزيز الت

بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات

األعضاء بالجمعية من خالل القيد والطرح 

.بسوق األوراق المالية المقيدة

المشروعات : «رجال األعمال»|اقرأ أيضا

الصغيرة شريان الحياة لإلقتصاد القومي

اء يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعض

جمعية رجال األعمال المصريين، دعما لخطط

البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة

يات الشركات المقيدة بالعمل على رفع مستو

وعي مجتمعات األعمال بمتطلبات ومزايا 

ية عملية القيد والطرح في سوق األوراق المال

كة ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشر

ودعم فرص نموها من خالل حصولها على 

ات التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خالل آلي

العرض والطلب، وكذلك دعما لخطط عمل 

الجمعية من خالل رفع قدرة الشركات خاصة

ل ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصو

والتنافسية إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية

قي بما ينعكس باإليجاب على رأس المال السو

.للبورصة المصرية

ر يتضمن برتوكول التعاون العمل على نش

ام الوعي بين مجتمع األعمال المصري بوجه ع

وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال األعمال 

درتها المصريين بالدور المحوري للبورصة وق

على تنمية األعمال ورفع كفاءة الشركات 

لى اإلنتاجية والتنافسية، فضال عن العمل ع

ع تنظيم جوالت ميدانية للمحافظات لتشجي

الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك 

.المحافظات على االنضمام للبورصة

ة فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمعي

رجال األعمال المصريين الشكر إلدارة 

البناء البورصة المصرية على التعاون المثمر و

من خالل توقيع بروتوكول التعاون والذي

ن لتنمية يستهدف دفع جهود التعاون بين الطرفي

كات أعمالهم، حيث سيتم عقد لقاءات بين الشر

المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسوق 

فهم األوراق المالية ومسئولي البورصة لتعري

ة وتقديم كافة أوجة الدعم الالزم التمام عملي

.القيد والطرح والتداول

ها وتابع عيسى خالل كلمته أن الجمعية لدي

عات قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطا

ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في

جم معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع ح

أعمالها من خالل القيد والطرح في سوق 

األوراق المالية، وهذا هو الهدف األصيل من 

.التعاون

مي من جانبها قالت ريم السعدي المدير اإلقلي

يرة لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغ

والمتوسطة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار

ن والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشي

إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة

تعاون لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بال

مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

ة وذلك بهدف تطوير قدرات الشركات المقيد

ا بما ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاته

يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة

لبنك والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم ا

من % 70الى % 60دعم مالي يتراوح مابين 

ت تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركا

المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو 

.واالنطالق
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• Date: 28/09/2021

• Journalist: اكرم عمران

لتحفيز شركاتهم على القيد والطرح« رجال األعمال»و« البورصة»تعاون بين 

رية وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المص

يس بروتوكول تعاون مع المهندس على عيسى رئ

مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، 

نمو لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص

الشركات األعضاء بالجمعية من خالل القيد 

.والطرح بسوق األوراق المالية المقيدة

يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء 

جمعية رجال األعمال المصريين، دعما لخطط 

ركات البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الش

معات المقيدة بالعمل على رفع مستويات وعي مجت

في األعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح

سوق األوراق المالية ودوره في تطوير قدرات 

وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من 

همها خالل حصولها على التمويل وكذلك تسعير أس

من خالل آليات العرض والطلب، وكذلك دعما 

لخطط عمل الجمعية من خالل رفع قدرة الشركات

ول خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوص

تنافسية بما إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية وال

ينعكس باإليجاب على رأس المال السوقي 

.للبورصة المصرية

الوعي يتضمن بورتوكول التعاون العمل على نشر

بين مجتمع األعمال المصري بوجه عام وخاصة 

السادة أعضاء جمعية رجال األعمال المصريين 

ة بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمي

افسية، األعمال ورفع كفاءة الشركات اإلنتاجية والتن

فضال عن العمل على تنظيم جوالت ميدانية 

متوسطة للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة وال

.بتلك المحافظات على االنضمام للبورصة

جال فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمعية ر

األعمال المصريين الشكر إلدارة البورصة 

ل المصرية على التعاون المثمر والبناء من خال

فع توقيع بروتوكول التعاون والذي يستهدف د

يث جهود التعاون بين الطرفين لتنمية أعمالهم، ح

اغبة سيتم عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة والر

ولي في القيد والطرح بسوق األوراق المالية ومسئ

الالزم البورصة لتعريفهم وتقديم كافة أوجة الدعم

.التمام عملية القيد والطرح والتداول

اعدة وتابع عيسى خالل كلمته أن الجمعية لديها ق

ها خطط كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات ولدي

وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد

عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خالل

القيد والطرح في سوق األوراق المالية، وهذا هو

.الهدف األصيل من التعاون

من جانبها قالت ريم السعدي المدير اإلقليمي 

ة لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغير

والمتوسطة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

دارة والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إ

البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق 

لبنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع ا

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بهدف تطوير

قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو

وق وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع س

الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن 

%  60ن التعاون تقديم البنك دعم مالي يتراوح مابي

من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات% 70الى 

مو الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على الن

.واالنطالق

، قال خالل كلمته عقب توقيع بروتوكول التعاون

ة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورص

المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال األعمال 

دارة المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إ

لية البورصة المصرية لتطوير سوق األوراق الما

من خالل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع

يز قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعز

.تداولالسيولة والتداول فضال عن تطوير بيئة ال

م أضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائ

الشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها 

اق بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق األور

كيفية المالية، لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح

هم وخطط استفادتهم من البورصة في تمويل توسعات

كات نموهم، حيث سيتم تقديم الدعم الفني للشر

ة الواعدة التي لديها الرغبة في القيد بالبورص

د لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع شروط القي

والطرح بالبورصة المصرية، منوها أن 

إلى البورصات ال تساعُد الشركات على الوصول

مستوى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على

ذب الحوكمة، واإلفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لج

ثمار استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص است

.لجموع المستثمرين

وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل

التطوير، والذي تضمن ضعف معدالت تواصل

الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة

التداول، وعدم نمو معدالت التداول، وانخفاض 

عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، 

وهي الشركات االستشارية التي تروج لقيد 

غ عددها الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بل

شركة 26شركة راعية منها 33قبل الهيكلة 

شركات راعية فقط 7راعية لم تقم بقيد أي شركة و

شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها 26قامت بقيد 

.هابعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايت

https://www.dostor.org/writer/1075
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• Date: 28/09/2021

• Journalist: عبدهللا صالح : كتب

قطاعاً مستهدفاً بالجمعية١٥

تعاون البورصة ورجال األعمال لقيد وطرح الشركات بسوق األسهم

توقع إدارة البورصة وجمعية 

رجال األعمال المصريين 

يهدف .. بروتوكول تعاون

د البروتوكول إلى تنسيق الجهو

ركات لتعريف وتأهيل وتحفيز الش

األعضاء بالجمعية على القيد 

.ةوالطرح فى سوق األوراق المالي

ود تأنى هذه الخطوة استكماالا لجه

دة إدارة البورصة فى توسيع قاع

الشركات المقيدة وتعزيز جانب

العرض،

بزيادة عدد الشركات المقيد 

والمتداول لها أوراق مالية 

تها بالبورصة، ضمن استراتيجي

جانب الشاملة التى تستهدف تعزيز

الطلب والعرض وكذلك بيئة 

التداول، لتعزيز السيولة 

تضم جمعية رجال .والتداوالت

األعمال المصريين بداخلها نحو 

مئات الشركات موزعة على نحو 

ا قطاعاا ونشاطاا اقتصاديا ١٥

مختلفين أهم قطاعات الطاقة 

وسيتم .والتشييد والصناعة والتجارة

تقوم العمل على تنظيم عدة فعاليات

إدارة البورصة بشرح كافة 

ة المتطلبات واإلجراءات المطلوب

للقيد والطرح، واالمتيازات 

كات والمنافع التى تعود على الشر

من القيد، أهمها رفع قدرة 

الشركات ذات الحجم الصغير 

والمتوسط فى الوصول إلى 

غيلية التمويل، ورفع كفاءتها التش

.والتنافسى
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• Date: 28/09/2021

• Journalist: والء عبدالكريم

رحبرتوكول تعاون بين رجال األعمال والبورصة لتحفيز الشركات على القيد والط

ن وقعت جمعية رجال األعمال المصريي

والدكتور محمدبرئاسة على عيسي 

فريد رئيس البورصة المصرية 

بين بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون

الطرفين وبحث فرص نمو الشركات

األعضاء بالجمعية من خالل القيد 

.دةوالطرح بسوق األوراق المالية المقي

ره يأتي بروتوكول التعاون الذي حض

أعضاء جمعية رجال األعمال 

ية المصريين خالل نؤتمر عقدته الجمع

مساء اليوم ، دعما لخطط البورصة 

المصرية الرامية لتوسيع قاعدة 

الشركات المقيدة بالعمل على رفع 

مستويات وعي مجتمعات األعمال 

رح بمتطلبات ومزايا عملية القيد والط

في سوق األوراق المالية ودوره في 

تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة 

ودعم فرص نموها من خالل حصولها 

من على التمويل وكذلك تسعير أسهمها

خالل آليات العرض والطلب، وكذلك 

دعما لخطط عمل الجمعية من خالل 

رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم

ى الصغير والمتوسط في الوصول إل

ة التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلي

على والتنافسية بما ينعكس باإليجاب

.يةرأس المال السوقي للبورصة المصر

لى يتضمن بورتوكول التعاون العمل ع

نشر الوعي بين مجتمع األعمال 

المصري بوجه عام وخاصة السادة 

أعضاء جمعية رجال األعمال 

ة المصريين بالدور المحوري للبورص

فاءة وقدرتها على تنمية األعمال ورفع ك

ضال الشركات اإلنتاجية والتنافسية، ف

ة عن العمل على تنظيم جوالت ميداني

غيرة للمحافظات لتشجيع الشركات الص

والمتوسطة بتلك المحافظات على 

.االنضمام للبورصة

المهندس على عيسى رئيس وقال 

جمعية رجال األعمال المصريين إن 

عاون البرتوكول يستهدف دفع جهود الت

سيتم بين الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث

عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة 

والراغبة في القيد والطرح بسوق 

األوراق المالية ومسئولي البورصة 

لالزم لتعريفهم وتقديم كافة أوجة الدعم ا

.التمام عملية القيد والطرح والتداول

ة وتابع عيسى خالل كلمته أن الجمعي

تلفة لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمخ

القطاعات ولديها خطط وتوسعات 

وطموحات وترغب في معرفة المزيد 

ها عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمال

من خالل القيد والطرح في سوق 

األوراق المالية، وهذا هو الهدف 

.األصيل من التعاون
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• Journalist: نادر سالمة 

يدبروتوكول تعاون بين جمعية رجال األعمال والبورصة لتحفيز الشركات على الق

ة وقع المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعي

يس رجال األعمال المصريين، والدكتور محمد فريد رئ

تعاون البورصة المصرية بروتوكول تعاون لتعزيز ال

اء بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات األعض

مالية بالجمعية من خالل القيد والطرح بسوق األوراق ال

.المقيدة

ية يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء جمع

رجال األعمال المصريين، دعما لخطط البورصة 

ة بالعمل المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيد

بات على رفع مستويات وعي مجتمعات األعمال بمتطل

ية ومزايا عملية القيد والطرح في سوق األوراق المال

ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم

فرص نموها من خالل حصولها على التمويل وكذلك

تسعير أسهمها من خالل آليات العرض والطلب، 

وكذلك دعما لخطط عمل الجمعية من خالل رفع قدرة 

الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في

ة الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلي

ل والتنافسية بما ينعكس باإليجاب على رأس الما

.السوقي للبورصة المصرية

عي بين يتضمن بورتوكول التعاون العمل على نشر الو

مجتمع األعمال المصري بوجه عام وخاصة السادة 

أعضاء جمعية رجال األعمال المصريين بالدور 

فع المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية األعمال ور

ن العمل كفاءة الشركات اإلنتاجية والتنافسية، فضال ع

على تنظيم جوالت ميدانية للمحافظات لتشجيع

على الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات

.االنضمام للبورصة

فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال

ية األعمال المصريين الشكر إلدارة البورصة المصر

توكول على التعاون المثمر والبناء من خالل توقيع برو

التعاون والذي يستهدف دفع جهود التعاون بين 

بين الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث سيتم عقد لقاءات

ق الشركات المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسو

قديم األوراق المالية ومسئولي البورصة لتعريفهم وت

كافة أوجة الدعم الالزم التمام عملية القيد والطرح 

.والتداول

بيرة وتابع عيسى خالل كلمته أن الجمعية لديها قاعدة ك

سعات من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط وتو

مو وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية الن

وق وتوسيع حجم أعمالها من خالل القيد والطرح في س

.األوراق المالية، وهذا هو الهدف األصيل من التعاون

دارة فيما قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس اإل

جمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب

رجال األعمال المصريين، أن المشروعات الصغيرة

في والمتوسطة هي العمود الفقري لالقتصاد المصري

.المرحلة المقبلة

ية وثمن الشافعي التعاون مع ادارة البورصة المصر

غيرة لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للشركات الص

والمتوسطة خاصة اعضاء الجمعية والذي من شانه ان

يد الحيوي في توفير المزيعزز من دور هذا القطاع 

من الوظائف خاصة وان المجتمع المصري يعتبر 

.مجتمع شاب

ور وأكد الشافعي، أن تنويع مصادر التمويل يلعب د

رئيسي في دعم فرص نمو المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة سواء من خالل البنوك أو البورصة 

.المصرية

نامج من جانبها قالت ريم السعدي المدير اإلقليمي لبر

البنك تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب

ية األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، إن الفترة الماض

ر شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوي

عاون شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالت

مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وذلك 

لى بهدف تطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها ع

سوق النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع

عاون الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن الت

%  70الى % 60تقديم البنك دعم مالي يتراوح مابين 

مقيدة من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات ال

.بالسوق لمساعدتها على النمو واالنطالق

ل خالل كلمته عقب توقيع بروتوكول التعاون، قا

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة 

المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال األعمال 

المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إدارة

من البورصة المصرية لتطوير سوق األوراق المالية

خالل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة 

ولة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعزيز السي

.والتداول فضال عن تطوير بيئة التداول

شركات أضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائم ال

ايا القيد المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومز

م والطرح في سوق األوراق المالية، وذلك لتحفيزه

لبورصة على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من ا

قديم في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم، حيث سيتم ت

في الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة

مع القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات

ن شروط القيد والطرح بالبورصة المصرية، منوها أ

البورصات ال تساعُد الشركات على الوصول إلى

توى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مس

الحوكمة، واإلفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب

ار استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثم

.لجموع المستثمرين
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بورصة مصر توقع بروتوكول تعاون لتحفيز الشركات على القيد والطرح

صة وقع محمد فريد رئيس البور:مباشر-القاهرة 

ئيس المصرية، بروتوكول تعاون مع علي عيسى ر

مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، 

نمو لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص

الشركات األعضاء بالجمعية من خالل القيد 

.والطرح بسوق األوراق المالية المقيدة

كول وأوضح بيان صادر اليوم الثالثاء، أن بروتو

ا لخطط البورصة المصري ة التعاون يأتي دعما

مل على الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالع

ات رفع مستويات وعي مجتمعات األعمال بمتطلب

ومزايا عملية القيد والطرح في سوق األوراق 

المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال 

الشركة ودعم فرص نموها من خالل حصولها 

يات على التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خالل آل

.العرض والطلب

ا لخطط عم ل وأضاف البيان أنه يأتي كذلك دعما

الجمعية من خالل رفع قدرة الشركات خاصة ذات

الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى 

سية بما التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتناف

ينعكس باإليجاب على رأس المال السوقي 

.للبورصة المصرية

ر ويتضمن بورتوكول التعاون العمل على نش

الوعي بين مجتمع األعمال المصري بوجه عام 

وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال األعمال 

ها المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرت

تاجية على تنمية األعمال ورفع كفاءة الشركات اإلن

والت والتنافسية، فضال عن العمل على تنظيم ج

يرة ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغ

والمتوسطة بتلك المحافظات على االنضمام 

.للبورصة

بدوره، قال على عيسى رئيس جمعية رجال 

يرة األعمال المصريين، إن الجمعية لديها قاعدة كب

من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط 

وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد

عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خالل

القيد والطرح في سوق األوراق المالية، وهذا هو

.الهدف األصيل من التعاون

من جانبها، قالت ريم السعدي المدير اإلقليمي

ة لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغير

والمتوسطة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

دارة والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إ

البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق 

لبنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع ا

.األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

وأضافت أن ذلك بهدف تطوير قدرات الشركات

فاتها المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهد

ة بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغير

نك دعم والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم الب

من تكلفة % 70الى % 60مالي يتراوح مابين 

خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة 

.بالسوق لمساعدتها على النمو واالنطالق

ة فيما أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورص

المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال األعمال 

دارة المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إ

لية البورصة المصرية لتطوير سوق األوراق الما

من خالل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع

يز قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعز

.تداولالسيولة والتداول فضال عن تطوير بيئة ال

ئم وأضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قا

الشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها 

اق بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق األور

شرح المالية، وذلك لتحفيزهم على القيد والطرح و

وسعاتهم كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل ت

وخطط نموهم، حيث سيتم تقديم الدعم الفني 

د للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القي

شروط بالبورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع

.القيد والطرح بالبورصة المصرية

لى ونوه إلى أن البورصات ال تساعُد الشركات ع

الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من

قدراتها على مستوى الحوكمة، واإلفصاح، 

ية والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنب

ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع 

.المستثمرين

خطة تطوير-خالل كلمته-" فريد"واستعرض 

ت سوق الشركات الصيرة والمتوسطة التي عكف

ليين على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دو

ة وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمي

ات قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشرك

ل المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التموي

.الالزم للنمو والتوسع واإلنتاج والتوظيف

أما على مستوى الرعاة، وهي الشركات : "وتابع

ور االستشارية التي تروج لقيد الشركات وتط

33لة قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيك

شركة راعية لم تقم بقيد أي26شركة راعية منها 

26شركات راعية فقط قامت بقيد 7شركة و

ية شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغط

س ، وفقاا لرئي"بحثية للشركات محل رعايتها

.بورصة مصر
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والطرحعلى تحفيز الشركاتهم للقيد« رجال األعمال المصريين»البورصة تتفق مع 

البورصةوقع الدكتور محمد فريد رئيس

ى بروتوكول تعاون مع المهندس علالمصرية

عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال 

ن األعمال المصريين، لتعزيز التعاون بي

ضاء الطرفين وبحث فرص نمو الشركات األع

بالجمعية من خالل القيد والطرح بسوق 

.   األوراق المالية المقيدة

يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره 

جمعية رجال األعمال أعضاء

ة دعما لخطط البورصة المصريالمصريين،

العمل الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة ب

على رفع مستويات وعي مجتمعات األعمال

ي بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح ف

سوق األوراق المالية ودوره في تطوير 

قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص 

ك نموها من خالل حصولها على التمويل وكذل

تسعير أسهمها من خالل آليات العرض 

والطلب، وكذلك دعما لخطط عمل الجمعية 

من خالل رفع قدرة الشركات خاصة ذات 

ى الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إل

تنافسية بما التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية وال

ينعكس باإليجاب على رأس المال السوقي

.للبورصة المصرية

شر يتضمن بورتوكول التعاون العمل على ن

الوعي بين مجتمع األعمال المصري بوجه 

عام وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال 

األعمال المصريين بالدور المحوري 

ع للبورصة وقدرتها على تنمية األعمال ورف

ضال كفاءة الشركات اإلنتاجية والتنافسية، ف

عن العمل على تنظيم جوالت ميدانية 

ة للمحافظات لتشجيع الشركات الصغير

مام والمتوسطة بتلك المحافظات على االنض

.للبورصة

ية فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمع

رجال األعمال المصريين الشكر إلدارة 

البورصة المصرية على التعاون المثمر 

اون والبناء من خالل توقيع بروتوكول التع

والذي يستهدف دفع جهود التعاون بين 

د الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث سيتم عق

ي لقاءات بين الشركات المؤهلة والراغبة ف

ولي القيد والطرح بسوق األوراق المالية ومسئ

دعم البورصة لتعريفهم وتقديم كافة أوجة ال

.لالالزم التمام عملية القيد والطرح والتداو

ها وتابع عيسى خالل كلمته أن الجمعية لدي

اعات قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القط

ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب 

يع في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوس

ق حجم أعمالها من خالل القيد والطرح في سو

األوراق المالية، وهذا هو الهدف األصيل من 

.التعاون


