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د والعناية الواجبة في الكتابة وتحري الدقة، إال أّن هذه المادة تم كتابتها ألغراض التوضيح في الوقت الذي بذلنا فيه كل الجهتابة هذه المادة الصحفية من واقع جلسات المؤتمر. و: تم كإخالء المسئوليةبيان 
هذه المادة التحريرية عبارة عن ملخص استرشادي للجلسات الحية وألغراض معلوماتية للوفود المشاركة في  دقة هذه المادة المكتوبة. إنّ مدى واإليجاز، وال يتحمل منظمو المؤتمر أية مسئولية فيما يتعلق ب

  www.euromoneyconferences.comات يورومني  مؤتمرلحصول على أذن من المؤتمر، وبالتالي ال يجب توزيعها او االقتباس منها أو استخدامها ألي غرض من األغراض إال بعد ا

 

 
 

  7182سبتمبر  81اليوم األول 

 أسواق رأس المال : الثانية الجلسة

  الخزانة المال وأذونرأس أسواق 

 السندات الحكومية 

 اإلصدارات المؤسسية وإصدارات المجموعة المالية 

  واالكتتابات العامةرؤوس األموال الخاصة أسواق 

 

 مؤتمرات يورومونير الجلسة: تشارلي كوربيت، مدير تحرير مدي

 المتحدثون: 

  ،بنك التجاري وفا األسواق، رئيس قطاع الخزانة ومحمود بهاء 

 الشرق األوسط،  ديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع األسواق واألوراق المالية بمنطقةأن

 مصر وباكستان، سيتي

 كابيتال إن أيالعضو المنتدب لشركة أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي و 

 

 ملخص الجلسة: 

  (3)        كابيتال إن أيالعضو المنتدب لشركة غزالي، الرئيس التنفيذي وأشرف   

 

أعتقد أن وزير المالية كان واضح فيما يتعلق هذا العام، أعتقد أن مصر بعد خمسة أعوام من التحديات لدينا رؤية لدينا 

هو أن القطاع الخاص يتواجد على سوق برنامج إصالح واضح فيما نحتاج إلى تنفيذه وما تحقق على مدار األعوام السابقة 

 األوراق المالية )لندن( بناًء على رأس سوق المال المصري تمهيد األرض الستثمارات المؤسسات الدولية.

 س: ماذا تعتقد الذي قام به برنامج اإلصالح؟

صر الشرق األوسط، م ديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع األسواق واألوراق المالية بمنطقةأن

 (2) وباكستان، سيتي

كان من الضروري أن تقوم الحكومة بتحسين سوق المال واالستثمارات في مصر وكانت ناجحة حتى اآلن، وقد رأينا 

 الحكومة تحاول إحداث التغير ورأينا هذا يحدث في االستثمارات األجنبية المباشرة.

  ،(1)األسواق، التجاري وفا بنك رئيس قطاع الخزانة ومحمود بهاء 
 

اتفق مع زميلي أنها دائرة بدأناها في نوفمبر أي أننا قربنا من نهاية العام األول من التغيرات الكبيرة وسيستغرق األمر  

 فإننا  0262مليار وإذا قارنا هذه النسب بديسمبر  61أو  61وقتًا وقد رأينا الكثير من االستثمارات األجنبية التي وصلت لـ
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هذا يعني أننا في الطريق الصحيحح ولكن يجب أن نعطي أنفسنا وقتصا كافي لنرى النتائج فرقًا و % 61نتحدث عن 

 اإليجابية.

 

الشرق األوسط، مصر  ديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع األسواق واألوراق المالية بمنطقةأن

 (2) وباكستان، سيتي

 

 د على تحسين اإلصالح االقتصادي فهي بداية جيدة . أعتقد أ، السيولة التي تأتي من رأس المال العالمي ستساع0

 

 س: ما الذي سيحدثه مساندة صندوق النقد الدولي

  ،(1)األسواق، التجاري وفا بنك رئيس قطاع الخزانة ومحمود بهاء 
 

. أعتقد أن هذه شهادة لالقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية لالتفاق مع صندوق النقد الدولي والكثير من 6

ستثمرين ينتظرون هذه االتفاقية العتقادهم أن الجنيه المصري كان مدعوم من الحكومة وكانوا ينتظرون هذه الخطوات، الم

مليون دوالر قبل التعويم، وقد  022مليار مقارنة بـ 61ويرى المستثمرين أن مصر لديها فرص للنجاح وقد وصل إلى 

  %61-00ازداد التضخم ولكنه بدأ في النزول من 

 مليار بعد التعويم؟ 61أعتقد أن الرقم النهائي وصل إلى س: 

الشرق األوسط، مصر  ديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع األسواق واألوراق المالية بمنطقةأن

 (2) وباكستان، سيتي

 

هذا ما . الحكومة المصرية أثبتت إصرارها على تحسين الوضع بالنسبة للمصريين، وهي تقوم بتطبيق كل الخطوات و0

يجذب رئوس األموال وقد رأينا أن التضخم زاد بسبب التعويم والفوائد العالية ونتوقع على مدار العام القادم أن تتحسن هذه 

 النسبة.

 (3)        كابيتال إن أيالعضو المنتدب لشركة أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي و   
 

لدولي هو جزء واحد فقط وفي رأيي أن هذا قد خلق مناًخا . التعويم في برنامج اإلصالحي الخاص بصندوق النقد ا3

 .استثماريًا أفضل وسهل الوصول إلى األسواق الدولية في الجانب المالي برنامج ؤتقلل من الفجوة في عجز الموازنة

 

 .متأخًرا هذا أ، وأعتقد 612 رقم تحتل مصر األعمال مؤشر على: س

الشرق األوسط، مصر  األسواق واألوراق المالية بمنطقةديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع أن

 (2) وباكستان، سيتي

 على الحفاظ في النجاح أن االعتبار في نضع أن يجب لكن المشكلة هذه سيحل االستثالح النظام هذا تطبيق أن أعتقد. 0

 سوق وفي أخرى، عمالت لىإ.....  العمالت لتغيير يطمئنون حيث المستثمرين لطمأنة األجنبية النقدية االحتياطات

  أكبر، واستثمارات أكبر أصول وجود على يساعد العملة استقرار فإن األموال
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 اآلن استقر الصرف سعر أن تعتقد هل: س

  ،(1)األسواق، التجاري وفا بنك رئيس قطاع الخزانة ومحمود بهاء 
 

 .العملة قيمة على تعتمد اإليجابية وقعاتالت من والكثير التحسن في سنستمر ولكننا أيًضا الوضع تحسن لقد نعم

 وقدرة األشخاص أفعال ردود بها القيام يمكن التي األشياء من الكثير لدينا ولكن 60/0261 بدأنها رحلة في أننا أعتقد 

 .المجاح إلى نصل أن نضمن بحيث نتوقف ولن الرحلة بدأنا كأننا التغيير تحقيق على الحكومة

 

 الحكومة المصرية فيما يتعلق بسعر الفائدة؟ هل سنرى تغيًرا من جانب

  ،(1)األسواق، التجاري وفا بنك رئيس قطاع الخزانة ومحمود بهاء 
 

لقد بدأنا من نوفمبر في هبوط نسبة التضخم ونتوقع أن نًرا نمًوا كبيًرا فيما يتعلق بتوسع في قاعدة المستهلكين في . 6

شهد بداية التعويم وسنرى ألول مرة نتيجة هذا سعر الصرف الحر، ويستطيع اآلن القطاع  0261ولكن عام  0261

ق على األموال الساخنة االستثمارات األجنبية غير المابشرة ألن الخاص بناء رؤيته بناًء على الوضع الحلي، أحب أن أطل

األموال التي جاءت بداية التجربة ألن اإلصالح يأخذ مراحل كثيرة من ضمنها التشريعات ولكن األموال الساخنة أو 

ارات األجنبية االستثمارات قصيرة األجل هامة للدولة الستعادة الطاقة في السوق المصرية كما أنها اختبار لالستثم

المباشرة آللية البنك المركزي، وقد تم اختبار هذه اآللية، وقد ثبت أ، هناك سهولة للدخول للسوق وقد رأينا الكثير من 

 العمالء خرجوا من السوق وعادو إلهي وهذا يعطي ثقة لقدرة المشجع لسداد األموال بالعمالت األجنبية.

 عن زيادة دور القطاع الخاص هل تعتقد أن الحكومة تعني هذا هذه المرة؟س: هل تعتقد أن هناك الكثير من الحديث 

 (3)        كابيتال إن أيالعضو المنتدب لشركة أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي و   
 

أن هناك توجيهات بتسهيل عمل القطاع  في توجهات الحكومة أنه من الواضح. كل ما أستطيع قوله على أسا سما رأيناه 3

القطاع الخاص سيلعب دوًرا أكبر من الماضي، وقد قررت الحكومة أن تطرح بعض الشركات القطاع العام في الخاص و

البورصة وأعتقد أنه سيكون هناك سلسلة من الشركات المملوكة للدولة ستطرح لالكتتاب العام واعتقد ان هذا مختلف عما 

الختيار الشركات الناجحة التي من الممكن إدراجها ويكون حدث ف يالتسعينات حيث قامت الدولة باللجوء إلى مستشارين 

لها قيمة للمستثمرين الجدد والحكومة وفي رأيي أن هذا سيساعد على سد الفجوة في سيولة في سوق المال فإذا نظرنا إلى 

في سوق مليون من السكان فإن قطاع اللوجستيات ليس ممثالُ  622سوق المال )شركات عقارات( دولة بحجم مصر فإن 

 المال، وفي رأيي أن التزام الحكومة في دعم القطاع الخاص ولكن األمر سيستغرق وقتًا.

 س: هل تتوقع أ، نرى تنوع في الشركات المدرجة في الفترة القادمة؟

 

 (3)        كابيتال إن أيالعضو المنتدب لشركة أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي و   
 

لعام كنا متشككين من أن هناك بعض الشركات التي لديها الجودة ما يمكنني قوله بعد عمل ألننا نعمل كمستشارين القطاع ا

وإدارة جيدة وأساسات هذه الشركات التي  ثيرة لشركات كبيرة ذات جودة البرنامج ما أنا موقن به اآلن أن هناك فرص ك

لكن اآلن بعد أن وجدنا هذه الشركات وهذا  رأيناها التي ستطرح في السوق لم أكن متأكد من أن مصر لديها هذه الشركات

سيغير سوق األوراق المالية ويضعفه حسب سرعة إدراج هذه الشركات، ولكن في رأيي أن الحكومة يجب أن تقوم 

 باإلسراع بإعطاء الموافقات.
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 هل تعتقد أن هناك أفكار جديدة ستأتي في نهاية العام؟

 (3)        كابيتال إن أيتدب لشركة العضو المنأشرف غزالي، الرئيس التنفيذي و   
 

شركات كبيرة وهي نموذج أعمال جيد وبعض البنوك االستثمارية والمحلية والدولية نحن كنا سعداء  62. هناك حوالي 3

 بما اكتشفناه ولكن لست واثق أننا سنرى نتاج هذا قبل نهاية العام ولكننا سنرى عرضا أجنبيًا مع نهاية العام.

 ألمر األكثر أهمية في مجال التعديالت التشريعية للحفاظ على االستثمارات األجنبية المباشرة.س: ما هو ا

 (3)        كابيتال إن أيالعضو المنتدب لشركة أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي و   
 

ويسًرا وتيسيًرا أعتقد أن . أعتقد أن تحسين البيئة ومناخ االستثمار فيما يتعلق باإلجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة 3

هاذا هو التحدي لتحسين األعمال في مصر ألن الفرص موجودة في كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود، وأعتقد 

أنه من جانب المؤسسات الدولية المستثمرين األجانب يخافون من دخول من المعاناة من كل هذه التعقيدات، فإذا عملنا على 

 ت سنشهد تطور كبير واعتقد أ، الحكومة ملتزمة بهذا ال أعرف ألي مدى ولكنه موجوًدا.إذالة هذه المعوقا
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