
 

 

 

رئيس    - حسن حسي      / األستاذ برئاسة    البنوك والبورصات بجمعية رجال األعمال المرصيي     ةت لجنعقد

    لقاء ،لجنةال
ون  ، رئيس البورصة المرصية  - محمد فريد صالح    / الدكتور   مع ، وذلك    Zoom Meeting  إلكتر

بكافة القطاعات اإلقتصادية    لمعنيي   العاملي   وا   مجتمع األعمال المرصيمن ممثل  كما حرص  اللقاء عدد  

  تمام الساعة ، وذلك تلفةالمخ
، حيث يهدف  2021سبتمتر  6الموافق  اإلثني   وم ي  والنصفالثانية عش  ف 

 اللقاء: 

 حىت اآلن   2016أداء البورصة املصرية منذ عام  

 اإلجنازات ... املعوقات ... واحللول 
 

  وقد رحب سيادته   ،  جلنة البنوك والبورصات باجلمعيةرئيس    -حسن حسني    /األستاذ  بدأ اللقاء بكلمة

ئة لرئيس  التهن، كما وجه سيادته  وكافة السادة الحضور   رئيس البورصة المرصية  -محمد فريد صالح    / الدكتور ب

 
 
 .مجلس اإلدارة الجديد  للبورصة كما هن    البورصة بتجديد ثقة القيادة السياسية لسيادته رئيسا

 

صاحل    /الدكتوربدأ  ثم   فريد  املصرية    -حممد  البورصة  الشكر    وقد كلمته  ،رئيس  بتوجيه  سيادته  قام 

  
 
  اتخاذ ايه إصالحات واجراءات او  للجمعية لدعوته لهذا اللقاء الهام، مؤكدا

دد ف  أن البورصة المرصية لم تتر

كات   الش  وتعريف  المستثمرين  عدد  زيادة  ثم  ومن  وأهميتها  المرصية  البورصة  بدور  الوع   لزيادة  حمالت 

ة والمتوسطة بالمزايا وفرص النمو واإلجراءات سواء القيد  وعات الصغت   .بالسوق الرئيس  أو سوق المش 

سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد  4آخر تطورات سوق المال خالل  حولعرض ثم قام سيادته بتقديم  

كات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول ض مراحل عملية التطوير ا استعر ، حيث تم المستثمرين والش 

التجارب  مقارنة  ودراسة  للسوق،  الحال   التقييم  من  بداية  والمتوسطة  ة  الصغت  كات  الش  لسوق  الشامل 

العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع األطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية 

 .للتطوير

كات المقيدة بسوق المال بلغت  سيادته أأكد  كما   كة موزعة  238ن عدد الش  كة مقيدة بالسوق   212بي      ش  ش 

كات    26الرئيس  و   لهذه الش 
ة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوفر كات الصغت  كة مقيدة بسوق الش   731ش 

  
 .مليار جنيه حنر نهاية شهر أغسطس الماض 

 

 ات  ة البنوك والبورص جلنماع حمضر إجت

 رئيس البورصة املصرية - حممد فريد صاحل   /الدكتورمع 
Zoom Meeting 

 2021رب سبتم 6  اإلثنني



ار سندات خزانة، إصد 136إصدار موزعة بي    183عددها  بلغفقد بالنسبة للسندات المقيدة  كما أشار أنه

كات و  2إصدار سندات إسكان، و  19      26سندات ش 
تريليون   1.967سندات توريق بإجمال  رأس مال سوفر

  
 .2021أغسطس  31جنيه ف 

ة من يناير   1.349ارتفاع متوسط التداول اليوم  بدون صفقات إل  وأشار سيادته إل مليار جنيه خالل الفتر

ة من عام    963مقابل    2021إل يوليو عام     592ومقارنة مع   2020حنر عام    2017مليون جنيه خالل الفتر

ة من عام    2016حنر عام    2013مليون جنيه خالل الفتر
 
معدل عائد المؤش  الرئيس  للبورصة أن    ، موضحا

ا بنسبة  10المرصية خالل آخر   .2021منذ بداية عام  %2.8سنوات، سجل نمو 

كا ة،وبالنسبة لسوق الش  ماليي   جنيه    6ن متوسط التداول اليوم  ارتفع إل  سيادته أأوضح    فقد   ت الصغت 

ة من يناير إل يوليو عام  ان إجمال  توزيعات ، كما 2020ماليي   جنيه خالل عام  5، مقابل 2021خالل الفتر

 مليار جنيه   26.3، مقابل  2021مليار جنيه حنر نهاية شهر أغسطس من عام    14.2األرباح النقدية بلغت  

 .2016مليار جنيه خالل عام  12.2ومقابل   2020خالل عام 

كات المقيدة، بلغت    كما أكد سيادته أن ة من يناير   7.5حجم زيادات رؤوس أموال الش  مليار جنيه خالل الفتر

كة، مقابل    20إلجمال     2021إل يونيو عام   كة، ونحو    37لعدد    2020مليار جنيه خالل عام    8.7ش    4.8ش 

ة من أغسطس إل ديسمتر عام مليار جنيه خالل ا كة 22لعدد  2017لفتر  .ش 

 ملف الطروحات بالبورصة،    سيادته إل  أشار   ثم
 
طروحات كان يرتقب طرحها خالل   4و3إن هناك    موضحا

األشهر المتبقية من العام الجاري، وفيما يخص طرح العاصمة اإلدارية الجديدة سيكون خالل عامي   كما 

 .أعلن الرئيس عبدالفتاح السيس  

 

: مكنكم زيارة الرابط الياللقاء، خالل   إستعراضهالذي تم  Presentation** لإلطالع عل   تال 

https://bit.ly/3yVGU2m 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية: 

ورة تشجيع   • كات العائلية  تم التأكيد عل ض    البورصةالش 
اهم التحديات المرصية، حيث أن    للقيد ف 

  تواجه هذا الملف ه
كات  و النر ام تلك الش  محددة اليات    وضعلذا يجب  بحسابات مدققة ،    عدم إلتر 

يبية او المحاسبية  للتغلب عل ذلك     البورصة    التشجيع للقيد و سواء من الناحية الرص 
المرصية ف 

  ظل 
 . لشمول المال  لتجاه ال وخاصة ف 

التساؤل حول • بالبورصة  تم  كات  الش  لطرح  الحكوم   نامج  الالتر تم  أن، وهنا  الوزارية اللجن  تأكيد  ة 

  تتولللطروحات ىه  
     ، كما أنها المسئولة عن وضع الخططهذا الملف  النر

، لذلكوالجدول الزمن 

  هذا المر.  لبورصة المرصيةلوليس 
 أي تدخل ف 

حول   • التساؤل  البورصة تم    
ف  الجديدة  الدارية  العاصمة  كة  ش  اسهم  لطرح  المستجدات  اخر 

 لترصيحات  
 
خطة    عسيتم وض،ف  الجمهوريةرئيس  السيد  فخامة  المرصية، وهنا تم التأكيد أنه وفقا

https://bit.ly/3yVGU2m


األمر  ل خالل  هذا    
سف  ، كما  البعامي     

ف  للطرح  الليات  انسب  تحديد   صة  ور يتم 
 
تفاعل  ل  وفقا

 . المستثمرين

البورصة  اإلشارة إل  مت  ت •   
المقيدة ف  المالية    الوراق 

بالتعامل ف  المالية الخاص  والذي  قرار وزير 

يبة عل المبيعات  ليتم اخضاعها لس  هانينص   اوح  رص  ، وهنا تم التأكيد    %15إل    10من  بنسبة تتر

 أنه  
 
التعديالت عل    تلك تمت    ولكن تطبيق جديد    فهذا القرار ل يعد لترصيحات وزير المالية    وفقا

يبة  . لمالية للدولةمتعلقة بالسياسة اتكون عادة امور  وىه ،الدمغة ض 

صة السلع مستقلة ولها  ر أن بو   وهنا تم التأكيد بورصة السلع،  ب  تم التساؤل حول التفاصيل الخاصة •

  
 
   كما أن  ،  عن البورصة المرصيةمجلس إدارة مستقل تماما

إدارة البورصة المرصية تشارك بنسبة ف 

كة المسئولة عن بورصة السلع،    من العام المقبل  كما أنهملكية الش 
ً
إجراءات تداول أحد   ستبدأ   بداية

 من منظومة التداول واعتماد المخازن الالزمة لتحديد كميات السلع السلع بعد النتهاء من جزء كبت  

وطها  .المتوافرة وش 

 

   جلنة البنوك والبورصات باجلمعية باقرتاح -حسن حسني رئيس  األستاذ /  تقدماقشات ويف نهاية املن

ي لديها الرغبة  
كات العائلية التر ي وضع خريطة طريق للشر

 
ك مع إدارة البورصة المرصية ف للتعاون المشتر

وط وإ  ام بشر كات تواجه العديد من التحديات لالدراج بالبورصه ، جراءات البورصةبااللتر  حيث أن هذه الشر

امها بحسابات منتظمة مدقق يبيه مثل عدم التر  ها  من الناحيه القانونيه و الرص  ة تتفق و المعايتر المطلوبه وغتر

ح من قبل رئيس البورصة المرص ب ي حوهنا تم التر من المشاكل الهيكلية،     .الهامية بهذا المقتر

 

 :  ما يلي من توصيات على  ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق 

كات ،باللجنة  تقوم   • هم من الشر كات العائلية من األعضاء بالجمعية وغتر بهدف    اإلجتماع مع الشر

اح الحلول  . إل اقتر  دراجها بالبورصة و طرحها بالسوق األولي

كات بالبورصة المرصية علي خارطه الطريق    المرصية  االتفاق مع البورصهثم يتم   • ،  إلدراج تلك الشر

يد من الطروحات الجديدةمما   ،  المرصية صة  زياده معدل التداول اليومي بالبور   وبالتالي   IPO ستر 

 .يتفق مع سياسة الدولة والبنك المركزي المرصي لتحقيق الشمول المالي  وذلك بما 

 

بتوجيه  بالجمعية، البنوك والبورصات لجنة رئيس - حسن حسير  /  األستاذ ثم إنتىه اللقاء حيث قام 

ي رئيس البورصة المرصية  -لدكتور/ محمد فريد صالح ل الشكر 
 
يفه للجمعية بالمشاركة ف هذا  ، لتشر

 ن المشاركة الفعالة. عل حس  الحضور  السادةما تم توجيه الشكر لكافة ، ك اللقاء 


