
 

 

 

ة والمتوسطة وعات الصغير  اجتماع لجنة المشر

 2021 سبتمي   28 الثالثاء

 

والمتوسطة   ة  الصغير وعات  المشر لجنة  الشافعي  عقدت  حسن  المهندس/  وبحضور  برئاسة 

 الدكتور/ محمد فريد رئيس البورصة المرصية اجتماعا مع    المهندس/ علي عيىس رئيس الجمعية

رئيس   السعدي،  كمتحدث  ريم  ة   واألستاذة/  الصغير المؤسسات  لدعم  اإلقليم   المدير 

والمتوسطة ة  الصغير وعات  المشر وتنمية  تمويل  اإلعمار   بمرصمجموعة  إلعادة  األوروب    البنك 

  الساعة  وذلك    ( EBRDوالتنمية بمرص ) 
  2021  سبتمي    28الموافق    الثالثاءيوم    ظهر   بعد   الثالثةف 

ةبمقر الجمعية   . بالجير 

 

 المهندس/ علي عيىس رئيس الجمعية: 

المهندس/   • بقيام  االجتماع  عيسبدأ  عل    عل   مؤكدا  بالحضور،  حيب  قطاع   أهميةبالير

ة والمتوسطة، فهو  وعات الصغير   كل دول العالمالمشر
 .أساس االقتصاد ف 

توقيع بروتوكول قدم الشكر إلدارة البورصة المرصية عل التعاون المثمر والبناء من خالل   •

تعاون بير  الجهتير  والذي يستهدف دفع جهود التعاون بير  الطرفير  لتنمية أعمالهم، حيث  

المالية   األوراق  القيد والطرح بسوق    
والراغبة ف  المؤهلة  كات  الشر بير   لقاءات  سيتم عقد 

والطر  القيد  التمام عملية  الالزم  الدعم  أوجة  وتقديم كافة  لتعريفهم  البورصة  ح  ومسئول  

 والتداول. 

وتوسعات   • خطط  ولديها  القطاعات  بمختلفة  كات  الشر من  ة  قاعدة كبير لديها  الجمعية 

  معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خالل القيد  
وطموحات وترغب ف 

  سوق األوراق المالية، وهذا هو الهدف األصيل من التعاون
 .والطرح ف 

 

الشافعي المهندس/   وعات    عضو   حسن  المشر الجمعية ورئيس لجنة  إدارة  مجلس 

ة والمتوسطة  : الصغير

  العالم  •
ة والمتوسطة ه  العمود الفقري ألي اقتصاد ف  وعات الصغير  المشر

زيادة  • الشباب،  تشغيل  والمتوسطة:  ة  الصغير وعات  للمشر محورية  أهداف  ثالثة  هناك 

، زيادة الصادرات من السلع والخدمات   الدخل القوم 



اوح أعمارهم من  تبلغ نسبة   • من عدد السكان، وتهدف   %21سنة    29إل    18الشباب الذين تير

إل   البطالة  نسبة  إل خفض  ة   % 7الدولة  الصغير وعات  بالمشر التعريف  أهمية    
يأبر وهنا 

  هذا القطاع   %8والمتوسطة، وآليات التمويل المتاحة له، حيث أن  
فقط ممن يعملون ف 

  هذا القطاع  هم من يتعاملون مع البنوك حيث بل
فقط    %4  –   2غت نسبة قروض البنوك ف 

  البنوك
 من إجمال  محفظة القروض ف 

ورة  • ة والمتوسطة  أكد عل ض  وعات الصغير   دعم فرص نمو المشر
تنوي    ع مصادر التمويل ف 

 سواء من خالل البنوك أو البورصة المرصية. 

 

ة بمرصمجموعة  األستاذة/ ريم السعدي المدير اإلقليمي لدعم المؤسسات   الصغير

والمتوسطة ة  الصغير وعات  المشر وتنمية  اإلعمار   تمويل  إلعادة  ي  األوروب  البنك 

 ( EBRDوالتنمية بمرص )

القطاع  • بمساندة  تقوم  دولية  تنموية  مؤسسة  والتنمية هو  اإلعمار  إلعادة  األوروب    البنك 

وع ضغير ومتو  1500الخاص، حيث قام البنك بتقديم الدعم إل حوال     مرص مشر
 سط ف 

  باستخدام استشاريير  سواء محليير  أو أجانب  •
 . يقوم البنك أيضا بتقديم الدعم الفن 

كات   • ة الماضية شهدت تدشير  إدارة البورصة المرصية خطة تطوير شاملة لسوق الشر الفير

ة والمتوسطة بالتعاون مع البنك األوروب   إلعادة اإلعمار والتنمية وذلك بهدف تطوير  الصغير

كات المقيدة ومساعدتها عل النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع قدرات ال  شر

ة والمتوسطة  كات الصغير  سوق الشر

اوح مابير    • من تكلفة خطة تطوير   %70  إل   %60تضمن التعاون تقديم البنك دعم مال  يير

واالنطالق النمو  لمساعدتها عل  بالسوق  المقيدة  كات  الشر قدرات  بنسبة  وتأهيل  وتزيد   ،

  حالة تقديم هذا الدعم إل السيدات أو إل الشباب أقل من  10%
 عاما  35ف 

ن الجمعية والبورصة  توقيع بروتوكول تعاون بير

ن   المرصيير األعمال  رجال  جمعية  والبورصة  قامت  عيىس  علي  المهندس/  برئاسة 

ن  ن الجهتير ،  المرصية برئاسة الدكتور/ محمد فريد صالح بتوقيع بروتوكول تعاون بير

وتوكول     هذا الي 
كات المقيدة بالعمل ويأبر دعما لخطط البورصة المرصية الرامية لتوسيع قاعدة الشر

  سوق األوراق   عل رفع مستويات وع  مجتمعات األعمال بمتطلبات ومزايا عملية
القيد والطرح ف 

من خالل حصولها عل  نموها  فرص  ودعم  كة  الشر أعمال  وزيادة  قدرات  تطوير    
ف  ودوره  المالية 

التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خالل آليات العرض والطلب، وكذلك دعما لخطط عمل الجمعية  

  ال
كات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط ف  وصول إل التمويل، ورفع من خالل رفع قدرة الشر

المرصية،   للبورصة    
السوفر المال  رأس  عل  باإليجاب  ينعكس  بما  والتنافسية  التشغيلية  كفاءتها 

وتوكول العمل عل نشر الوع  لدى مجتمع األعمال المرصي بوجه عام وخاصة   ويتضمن هذا الي 



قدرتها عل تنمية األعمال السادة أعضاء جمعية رجال األعمال المرصيير  بالدور المحوري للبورصة و 

كات اإلنتاجية والتنافسية، فضال عن العمل عل تنظيم جوالت ميدانية للمحافظات  ورفع كفاءة الشر

ة والمتوسطة بتلك المحافظات عل االنضمام للبورصة كات الصغير  . لتشجيع الشر

 

 رئيس البورصة المرصية –الدكتور/ محمد فريد صالح 

اتيجية عمل إدارة البورصة التعاون مع جمعية   •   كجزء من اسير
رجال األعمال المرصيير  يأبر

المرصية لتطوير سوق األوراق المالية من خالل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة  

كات المقيدة والمتداولة وكذلك تعزيز السيولة والتداول فضال عن تطوير بيئة التداول.   الشر

  زيادة معرفتها بكيفية ومزايا    ةضم قائمسيتم بناء قاعدة بيانات ت •
كات المؤهلة والراغبة ف  الشر

ح كيفية   والطرح وشر القيد  عل  هم  لتحفير  وذلك  المالية،  األوراق    سوق 
ف  والطرح  القيد 

  تمويل توسعاتهم وخطط نموهم
   . استفادتهم من البورصة ف 

•    
ف  الرغبة  لديها    

النر الواعدة  كات  للشر   
الفن  الدعم  تقديم  لتوفيق سيتم  بالبورصة  القيد 

وط القيد والطرح بالبورصة المرصية كات مع شر  أوضاع تلك الشر

حسن من قدراتها عل   •
ُ
كات عل الوصول إل التمويل فحسب، بل ت  الشر

ُ
البورصات ال تساعد

يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية،  مستوى الحوكمة، واإلفصاح، والشفافية، مما 

 موع المستثمرين. وإتاحة فرص استثمار لج

كات   • ةاستعرض خطة تطوير سوق الشر   عكفت    الصغير
عل وضعها  البورصة  والمتوسطة النر

كاء دوليير  وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات  وتنفيذها بالتعاون مع شر

كات المقيد لها أوراق مالية عل النفاذ ال     مساعدة الشر
التمويل الالزم  السوق للقيام بدوره ف 

 للنمو والتوسع واإلنتاج والتوظيف. 

مع  • كات  الشر تواصل  معدالت  تضمن ضعف  والذي  التطوير،  قبل  السوق  إل وضع  أشار 

عدد   وانخفاض  التداول،  معدالت  نمو  وعدم  التداول،  منصة  مستوى  عل  المستثمرين 

  
كات االستشارية النر كات المقيدة، أما عل مستوى الرعاة، وه  الشر كات الشر  تروج لقيد الشر

كة راعية منها    33وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة  كة راعية    26شر شر

كة و كات راعية فقط قامت بقيد    7لم تقم بقيد أي شر كة، فيما لم يقم أي راٍع منها   26شر شر

كات محل رعايتها.    بعمل أي تغطية بحثية للشر

  تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من تطرق إل مراحل ومكونات خطة   •
اإلصالح، النر

 إل أن خطة التنفيذ  
ً
ا ، مشير كاء الدوليير  التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشر

راع إل    33تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من  

، من  15رعاة فقط، تم زيادتهم إل    8
ً
رعاة ، فيما تم تدريب   7خالل قيد وتسجيل    راعيا حاليا

وتأهيل الرعاة من خالل برنامج تدرين   شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خالل 

كات    تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديم  عن مستهدفاته لقيد شر
جعل الراع  الراغب ف 

كات البحوث المرخص ل ط لتسجيله، وكذا االجتماع مع شر   سيقوم الرعاة جديدة كشر
ها النر



بالتعاقد معها إلعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عي  تفعيل 

 دور عالقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين. 

تم   • حيث  والمتوسطة،  ة  الصغير كات  الشر قيد  منظومة  تطوير  عل    
الثاب  المحور  اشتمل 

كات الواعدة، وتعريفهم بمزايا   استحداث وي    ج للقيد بهدف التواصل مع الشر إدارة جديدة للير

وجود   عن  ذلك  وأسفر  البنك   10القيد،  مع  االتفاق  وتم  القيد،    
ف  رغبتها  أبدت  كات  شر

اوح بير   إل األوروب   إلعادة ا وف  حالة   %70و    %65عمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تير

كات لتمويل إ كات حاجة الشر   قام مجلس إدارة البورصة المرصية باعتماد مساندة الشر
ضاف 

الهيكلة،  لخطة  إنجازها  ومعدل  وحالتها  كة  شر طلب كل  دراسة  حسب  إضافية  بمبالغ 

كات الجديدة، تقوم بتقديم عرض تقديم    مام لجنة القيد لعرض خطط النمو  أوبالنسبة للشر

كات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد واالحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشر 

 والتعاقد مع الرعاة. 

تضمن المحور الثالث العمل عل تحسير  الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف   •

 " ة والمتوسطة، وتوزيعهم عل قائمتير  األول قائمة "تمير  كات الصغير   سوق الشر
كات ف  الشر

والتشغيل   المال   األداء  ذات  كات  الشر اإلفصاح وتضم  معايير  مع  تتوافق    
والنر القوي،   

  تعمل عل 
، والنر   قائمة تمير 

كات غير المدرجة ف  والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشر

عل  الضوء  تسليط  هو  فالهدف   ، تمير  قائمة    
ف  لإلدراج  والتشغيل   المال   أدائها  تطوير 

كات ذات معدالت النمو المرتفعة.   الشر

كات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لتنفيذ أكد أن   • مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشر

وتوفير   المقيدة  كات  بالشر المستثمرين  عالقات  مسئول   مهام  بتعزيز  الخاصة  المتطلبات 

كات جديدة للقيد    عن جذب شر
ً
تغطية بحثية من خالل مراكز بحثية مرخص لها ، فضال

دة المتخصصة ولكن من خالل عقد اتفاقيات مع جهاز ليس فقط من خالل اإلدارة الجدي

   
المرصف  القطاع  وباألخص  المالية  والمؤسسات  والمتوسطة  ة  الصغير وعات  المشر تنمية 

كات قابلة للقيد، إل جانب تحفير  الطلب المؤسس  من خالل عقد     شر
الذى لديه ملكيات ف 

كات اجتماعات دورية مع صناديق االستثمار لتوضيح الفرص االستثم  . ارية المتاحة بالشر

 
  نهاية االجتماع قدم كل من المهندس/ عل  عيس رئيس الجمعية والمهندس/ حسن الشافع   

وف 

ة والمتوسطة الشكر لكل من الدكتور/ محمد   وعات الصغير عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشر

ة فريد رئيس البورصة المرصية، واألستاذة/ ريم السعدي المدير اإلقليم  لد  عم المؤسسات الصغير

اإلعمار  إلعادة  األوروب    البنك  والمتوسطة  ة  الصغير وعات  المشر وتنمية  تمويل  بمرصمجموعة 

كات بالعمل عل االنضمام إل البورصة المرصية EBRDوالتنمية بمرص )  ( عل المشاركة، مطالبا الشر

 من أجل االستفادة من التمويل المستدام واآلمن. 

 

 

 


