
 

 

 

 

ن    عقدت جمعية رجال األعمال المرصيي 
 
حيث    رئيس الجمعية   – علي عيىس  /    المهندسبرئاسة    إجتماعا

ي  األستاذ/    / هاشم السيد مع  الدكتور لجنة أسواق المال والبورصات برئاسة  نظم االجتماع  
رامي الدكانن

ي    –
فن مجموعة  و  نائب رئيس البورصة المرصية    –رئيس البورصة المرصية وبحضور األستاذة / هبة الصي 

ن   ي تمام الساعة    مختلف القطاعات اإلقتصادية  من من أعضاء جمعية رجال األعمال المرصيي 
وذلك فن

اير   8الموافق    األربعاء يوم    ظهر   الثانية ة   2023  فير ن حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح   ،بمقر الجمعية بالجي 
 والمناقشة حول:  باب الحوار 

   البورصة املصرية كأحد أهم العناصر الفعالة يف االقتصاد املصري دور  "  
سواء من خالل ادراج املزيد من   االوراق املالية املصريةواخلطط احلالية لزيادة عمق وكفاءة سوق 

واطالق سوق عقود اخليارات املستقبلية واملشتقات املالية وسوق التداول   الشركات يف البورصة
 "   الطوعي لشهادات الكربون

 

 حديثه    رئيس اجلمعية  –   علي عيسى  / املهندس  بدأ 
 
ن الجمعية والبورصة   مؤكدا ك بي  عل استمرار التعاون المشير

 إىل 
 
ي توعية مجتمع األعمال بأهمية القيد بسوق األوراق المالية كأداة تمويلية لخطط النمو والتوسع، داعيا

المرصية فن
ي 
 سوفر

ً
وكذلك  اإلمارات والسعودية    دفع وتعزيز التعاون عل مستوي الربط مع البورصات العربية واإلفريقية وخاصة

اتها االجنبية   ن مع نظي  ة لجمعية رجال األعمال المرصيي  ن عل المستوى اإلقليمي من خالل استغالل العالقات المتمي 
ي أكير من 

ي مرص.  60دولة  ونحو  70والعربية واالفريقية فن
 سفارة فن

ي  سيادتهوأضاف 
ن تستمد قوتها من القطاع الخاص حيث تضم فن عضويتها أكير من  أن جمعية رجال األعمال المرصيي 

ي مرص    1400رجل أعمال يديرون  ما يزيد عن    400
كة، حيث تعد اقدم منظمة أعمال اقتصادية فن  شر

 
عام   نشئتأ

ي مجلس اإلدارة وهي أول من اسست لجنة لتنمية افريقيا ولجنة 1979
ن المرأة فن ، كما كانت منذ نشأتها داعمة لتمكي 

حي كة  المشير األعمال  مجالس   من 
 
وعددا ن  واجتماعات  للصي  أنشطة  تعتمد عل  ي جميع    17ث 

فن تخصصية  لجنة 

 القطاعات االقتصادية والخدمية لخدمة النشاط االقتصادي. 

ي كافة    قد أطلقت  الجمعية  أوضح سيادته أنكما    
اكها فن العديد من مجالس األعمال الثنائية إضافة إىل تنظيمها واشير

ي شارك بها الرئيس عبد الفتاح السيىسي ورؤساء الدول وكبار 
المجاالت االقتصادية والمؤتمرات الدولية والرسمية التر

ي بجا
ن ومن أبرزها منتدي األعمال المرصي المجري والمرصي اليونانن ن والحكوميي  نب اتصالها المباشر بدوائر  المسؤولي 

ي الشأن االقتصادي العالمي  
األعمال والوزارات والهيئات والمؤسسات والسفارات األجنبية لمعرفة كل ما هو جديد فن

 .  والمحلي

، أول من بادرت ودعت إىل تسهيل الربط المزدوج وتعزيز التعاون مع    وتابع سيادته ن أن جمعية رجال األعمال المرصيي 

ي البحر 
ي عودة التجربة مرة أخرى  بورصتر

 عن أمله فن
 
، معربا ن ين واألردن وبدأت بعقد اجتماعات وزيارة لألردن منذ عامي 

 . لدفع عملية الربط مع جميع البورصات العربية واإلفريقية 

 

 

 أسواق المال والبورصاتلجنة  إجتماعمحضر 

 رئيس البورصة املصرية -مع السيد / رامي الدكاني 
 بمقر الجمعية - 2023 فبراير 8الموافق  األربعاء 



    حديثه  والبورصاترئيس جلنة أسواق املال  -هاشم السيد    / الدكتورثم بدأ  
 
أهمية البورصة المرصية  موضحا

 إىل أن اجتماع اللجنة مع 
 
ا ي االقتصاد المرصي، مشي 

والطروحات الجديدة حيث تعد أهم العنارص واألدوات الفاعلة فن
رئيس البورصة المرصية وقياداتها التنفيذية يهدف إىل االستماع إىلي الرؤية الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق األوراق 

ي يعول عليها الجميع كأحد االدو 
اتيجية اللجنة وحرصها عل  المالية والتر ي إطار اسير

ات الهامة للنمو االقتصادي وذلك فن
اء بشكل  ن والخير ي سوق المال واالستثمار المباشر لمناقشة القطاعات المختلفة مع المعنيي 

ن فن التواصل مع المسؤولي 
هيئة االستثمار الدكتور رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد والرئيس التنفيذي لمع  شهري وكان آخرها لقاء  

 حسام هيبة. 

ة    أننا   البورصة املصرية رئيس  -رامي الدكاني  األستاذ/    أكدثم   كات الخير وي    ج يوفر للشر  للير
 
 قويا

 
تمتلك فريقا

ات تيسي  بجانب   
 
مجانا تقديم    االستشارية  بجانب  المرصية  بالبورصة  والمتوسطة  ة  الصغي  كات  الشر بسوق  القيد 

ة واطالق سوق عقود   ، مضيفا أن قواعد القيد والتعديالت األخي  ي السوق الرئيىسي
المعاونة الفنية لتسهيل اإلدراج فن

لسلعية، األمر الذي  الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون والبورصة ا
كات للتواصل مع إدارات القيد بالبورصة   الشر

 
كات لفرص التوسع والنمو عير جذب المستثمرين، داعيا يمثل إضافة للشر

ي تزايد وإضافة 
ات واالمتيازات الجديدة خاصة وأن البنية األساسية للبورصة المرصية فن المرصية لالستفادة من الخير

ي ظل اتاحة  
ي إلعادة  جديدة كل يوم فن ة والمتوسطة من جهات عديدة ومنها البنك األورونر كات الصغي  التمويل للشر

 اإلعمار والتنمية حيث يمول دراسات القيمة العادلة وايضا تكلفة الراعي المعتمد. 
كات بالبورصة المرصية بالمقارنة مع افضل القواعد المتبعة بالبورص  وتابع سيادته ات أنه جار مراجعة قواعد قيد الشر

ة والمتوسطة لزيادة  كات الصغي  ي اطار التيسي  علي الشر
االخرى من خالل لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية فن

ن    إىل عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال األعمال المرصيي 
 
القيد، داعيا

كات المقي وي    ج اىلي زيادة عدد الشر
 دة. للير

ة الماضية علي توسيع قاعدة األفراد من خالل خطوات قوية لزيادة االعداد، ركزت  البورصة    وأضاف سيادته أن
ي الفير

فن

ي دخول نحو باستخدام التكنولوجيا المالية 
 . 2022مستثمر جديد خالل  175حيث ساهمت فن

االقتصاد  سيادته  واكد   البورصة أن  ارتباط  المقيدة وعدم  كات  الشر ينعكس علي شكل  ما  بالتنوع وهو  ن  يتمي  المرصي 

ي المنطقة حيث أن أسعار  ، وتابع  المرصية بسلعة واحدة مثل البورصات المجاورة
أن البورصة المرصية االكير جذبا فن

وكيماويات وك ي قطاعات البير
 جذبا علي مستوي بورصات دول الخليج فن

البورصة ، وأكد أن  ذلك العقاراتأسهمها األكير

ي  المرصية  
ي بلغ  تأنر

 أن دوران رأسمال السوفر
 
ا ي من حيث صعود االسهم، مشي  ي قطر ودنر

ي المركز الثالث بعد بورصتر
فن

ي يقاس  
ات التر ا اىلي ان معدل دوران السيولة من المؤشر متوسط مرة ونصف وهو من اعل المتوسطات بالمنطقة مشي 

 ية . بها اداء االسواق المال

ي متطلبات اإلفصاح القوية   وأضاف سيادته
أن ملف الحوكمة واالستدامة من ثوابت البورصة المرصية وليست رفاهية فن

ي اهتمت بملف االستدامة  
جدا مقارنة بكثي  من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية واالفريقية التر

ي  حيث تعد ثان بورصة عل مستوى العالم تصد
ولفت إىلي أهمية قرار هيئة الرقابة المالية  ،  2010ر مؤشر االستدامة فن

ي تحقق  
كات التر ية للشر ن ن العربية واإلنجلي  ي إصدار االفصاحات باللغتي 

مليار جنيه وذلك فيما يتعلق   2فوق    اداتإير فن

م جدا.   بسهولة وعدالة اإلفصاح عن المعلومة لألجانب وتوفي  البيانات بشكل محير

ي وقت مناسب التخاذ قرار االستثمار    تهوتعهد سياد 
سمح بحجب أي يلن  حيث  بتوفي  الشفافية والمعلومة الكاملة فن

كات أو   ي حالة رصد أي مخالفات أو تالعب  حدوث  معلومة عن الشر
ي اإلفصاح، من خالل اتخاذ خطوات قوية فن

تالعب فن

 . حفظ أموال المستثمرين هو  يؤثر عل السوق وآليات العرض والطلب حيث أن األساس

 



ي الغرامات واإلجراءات دون فهم    اءانتهأكد عل  و 
ة والمبالغة فن ي اتخاذ القرارات المفاجئة والخطي 

عهد إطالق العنان فن

كات أو أفراد أو صناديق استثما   قاتخاذ كل الطر   ويتم أوضح أن تقرير االستدامة أصبح  ر،  لحماية المستثمرين سواء شر

كات بعد قرارات هيئة الرقابة ي   إلزامي علي الشر
، كما تعد البورصة المرصية وبورصة كازابالنكا من األسواق 2022المالية فن

ي التدريب ورفع  
كات ومستمر فن  أن فريق البورصة المرصية ينظم دورات تدريبية للشر

 
ا ي االستدامة، مشي 

المتقدمة عربيا فن

ح أهميتها لمواكبة التوجه الدوىلي إللزام ا
ان بالتعامل مع  الوعي لفهم شكل تقارير االستدامة وشر كات الطي  لمصدرين وشر

ي اإلنتاج وبالتاىلي اما تكون هذه  
مة بخفض االنبعاثات الكربونية ومعايي  االقتصاد األخرصن واالستدامة فن ن األسواق الملير

كات او  اطات الجديدة فرصة للشر  عقبة للنمو والتوسع. ون  تكاالشير

ة القادمة ستشهد توفي  مجموعة من الح  سيادته  وأكد 
ي كانت تنقص البورصة المرصية مثل أن الفير

لول الجديدة التر

ن خارج مرص  ات العالميي   انه جار مناقشات مع أحد مصدري المؤشر
 
يعة اإلسالمية، الفتا ي ،  مؤشر احكام الشر

كما كنا فن

أكسيد  ي 
ثانن افصاحها عن حجم خفضها النبعاثات  كات علي  الشر الكربونية لتشجيع  االنبعاثات  حاجة لمؤشر خفض 

ن حيث أن العائد علي الكوبون بيع السهم أو االحتفاظ به، فضال عن سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات الكربو 

ن ل ات إذا تواجدت خالل عامي   ارتياح للمستثمرين. سيحدث نري الغموض بل  نحيث أن هذه المؤشر

حيث بدأ تداول المزاد االسبوعي   البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والبنوك  وتابع سيادته أنه قد تم تأسيس

،للقمح، كما سيبدأ المزاد عل الذرة الصفراء خالل  ن كات عمل و  أسبوعي  ي مجال أسواق الكربون، يمكن للشر
اوضح أنه فن

اءها عالميا حيث أن هيئة الرقابة   وع لخفض االنبعاثات وبقيمة هذا الخفض يتم إصدار شهادة يسمح بيعها أو شر مشر

فت ب  المالية اعير
 
اء شهادة الكربون ويسمح تداولها داخل مرص بيعا  وشر

 
 . ا

ي من العام الجاري حيث تم  سيتم إنشاء   وأكد أن
بورصة شهادة الكربون علي مستوي مرص وافريقيا خالل النصف الثانن

م الشيخ ي مؤتمر المناخ بشر
 إىل اإلعالن عنها فن

 
ا وي    ج لتداول شهادات الكربون مع اتحاد بنوك   ، مشي  أنه تم البدء للير

كات قطاع األعمال العام بجانب إطالق لجنة لتطوير عالقات المستثمرين ول وشر كات البير ،  مرص وعقد اتفاقيات مع شر

ي الحصول علي 
ي إطار رفع الوعي بمزايا البورصة أشار رئيس البورصة المرصية إىلي التعاون المثمر مع هيئة االستثمار فن

وفن

كات  وتنظيم بعثات تثقيفية   ختلف محافظات مرص. م إىلبيانات الشر

وذلك   %30والمؤسسات  %70وأكد أن البورصة المرصية قطعت شوط كبي  لزيادة نسبة المؤسسات حيث تمثل األفراد  

خالل   ن   اإلجتماعمن  التأمي  قطاع  ي 
فن ومنها  الحكومية  كات  الشر والتحديات ،  مع  العملة  سعر  تحريك  مع  أن  وأفاد 

للتحوط من المخاطر حيث أن االسهم حققت عوائد تفوق السندات وااليداع االقتصادية تعد البورصة الوسيلة األمثل  

 إىل أن
 
ي    %50  يمثل  المؤسسات أصبح  تداول أسهم  بالبنوك، الفتا

بجانب عودة االجانب    2022من قيمة التداول فن

ه ألنه س ي العقار أو غي 
ن البورصة المرصية عن االستثمار فن  أن سوق األوراق المالية أهم ما يمي 

 
ا وق للبيع  والصناديق، مشي 

 أن
 
، الفتا اء وليس سوق تضخمي  ه والشر

ُ
 . %100ق كثي  من األوراق نسبة حقت

ي الوقت الحاىلي أفضل ،  البورصة املصريةرئيس  نائب  -هبة الصرييف    / ةاألستاذ   وأكدت 
أن البورصة المرصية فن

كات المقيدة أو الم  . خيار لتحقيق عوائد وتنوع الستثمارات رجال األعمال  سواء بالنسبة للشر
 
 ستثمرة حديثا

ة استفاد   إىل  ولفت ة والكبي  كات الصغي  ة علي جميع المستويات حيث حققت    تأن الشر ي السنوات األخي 
من البورصة فن

ي مرص والخارج. 
كات فن ي رؤوس األموال وتوفي  تمويل طويل األجل بجانب تسويق مجانا للشر

 أكير من مرة زيادات فن

 

 

 

 



 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية: 
ي البحرين واألردنأهمية  •

 . تسهيل الربط المزدوج وتعزيز التعاون مع بورصتر

ورة  •  سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون اطالقرصن

كات لللفرص التوسع والنمو عير جذب  إضافة الذي يؤدي بدوره إىلوالبورصة السلعية     . مستثمرينالشر

ة والمتوسطة من جهات عديدة  أهمية   • كات الصغي  ي إلعادة اإلعمار والتنمية ماتاحة التمويل للشر نها البنك األورونر

 حيث يمول دراسات القيمة العادلة وايضا تكلفة الراعي المعتمد. 

كات بالبورصة المرصية بالمقارنة مع افضل القواعد المتبعة بالبورصات االخرى من أهمية   • مراجعة قواعد قيد الشر

ة والمتوسطة لزيادة القيد  بهدفخالل لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية  كات الصغي   . التيسي  علي الشر

ي المنطقة حيث أن أسعار أس •
ي البورصة المرصية االكير جذبا فن

 جذبا علي مستوي بورصات دول الخليج فن
همها األكير

وكيماويات وكذلك العقارات  . قطاعات البير

ي من حيث صعود  • ي قطر ودنر
ي المركز الثالث بعد بورصتر

ي فن
 . األسهمالبورصة المرصية تأنر

 . ملف الحوكمة واالستدامة من ثوابت البورصة المرصية وليست رفاهية •

ي تحقق  •
كات التر ية للشر ن ن العربية واإلنجلي  ي إصدار االفصاحات باللغتي 

فوق   إيراداتأهمية قرار هيئة الرقابة المالية فن

 . مليار جنيه وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة اإلفصاح عن المعلومة لألجانب وتوفي  البيانات  2

ي وقت مناسب التخاذ قرار اال ت •
كات يُ ستثمار ولن  وفي  الشفافية والمعلومة الكاملة فن سمح بحجب أي معلومة عن الشر

ي اإلفصاح أي أو 
 . تالعب فن

وع  إمكانية • كات    عمل مشر اءها عالميا لللشر خفض االنبعاثات وبقيمة هذا الخفض يتم إصدار شهادة يسمح بيعها أو شر

فت بشهادة الكربون ويسمح   بحيث أن هيئة الرقابة المالية اعير
 
اء تداولها داخل مرص بيعا  وشر

 
 . ا

ي من العام الجاري •
 . اصدار بورصة شهادة الكربون علي مستوي مرص وافريقيا خالل النصف الثانن

وااليداع   إعتبار  • السندات  تفوق  عوائد  حققت  االسهم  أن  حيث  المخاطر  من  للتحوط  األمثل  الوسيلة  البورصة 

 . بالبنوك

 

 

 

بتوجيه   رئيس اللجنة –هاشم السيد  /والدكتور الجمعية رئيس   – علي عيسى /المهندسثم إنتهى اللقاء حيث قام 

نائب رئيس    –رئيس البورصة المصرية واألستاذة/ هبة الصيرفي  – رامي الدكانيلألستاذ / الشكر إلى 
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