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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 الجهاقع جلسات المؤتمر. و: تم كتابة هذه المادة الصحفية من وإخالء المسئوليةبيان 
عن ملخص استرشادي للجلسات الحية وألغراض معلوماتية للوفود المشاركة في  دقة هذه المادة المكتوبة. إّن هذه المادة التحريرية عبارةمدى واإليجاز، وال يتحمل منظمو المؤتمر أية مسئولية فيما يتعلق ب

   eyconferences.comwww.euromonات يورومني  مؤتمرلحصول على أذن من المؤتمر، وبالتالي ال يجب توزيعها او االقتباس منها أو استخدامها ألي غرض من األغراض إال بعد ا

 

 

  

   2017سبتمبر  18اليوم األول 

  لقاء عن البورصة المصريةالجلسة: 

 رئيس البورصة المصرية – أ/ محمد فريد صالحالمتحدثون: 

  ملخص الجلسة: 

هناك العديد من التحديات بشكل عام أمام االقتصاد المصري والتحوالت التي تتم بسبب  -

ضية طبعًا كانت فترة مرهقة اإلصالحات الجريئة للحكومة وفي الشهور والسنوات الما

 ولكن األمور تسير بشكل إيجابي واألسهم تزداد خاصة مع وجود استثمارات خارجية.

وقد أدت اإلصالحات في مناخ االستثمار إلى تلك الزيادة في االستثمارات األجنبية.  -

ونرى أن التوجه يكون في البداية نحو االستثمارات ذات الدخل الثابت، ثم يتجه 

هناك حجم متزايد في حجم تداول البورصة.  األسهم المدرجة فيمرون نحو المستث

  .األسهم

فقط للبورصة وليس على أنها  ننظر إلى القيمة العامةهي أن  2018االولوية بالنسبة لعام  -

أدوات جديدة والسلع التجارية نحن نعمل على تقديم  .منصة للبيع والشراء للمستثمرين

إصالحي البد من  أن ندخل في تفاصيل أي برنامجوقبل  .واقفي األس للتداولالجديدة 

باإلضافة المستثمر  الذي يشجع حجم التداول. البداية هي ظر إلى الصورة الكاملةالن

عندما يكون هناك ثقة لدى  علومات واتاحتها لألطراف المعنية.لوجود كفاءة في نقل الم

جدد  مستثمرينراف، هذا سيشجع أن األسعار تم مراجعتها من عدد من األط المضاربين

  األسواق ويشجع البائع والمشتري. في

عند تقلدي للمنصب الجديد. فعند وجود تغير نسبته  آليات التداول كانت من أول ما ناقشته -

قيقة، وهي سياسة تتبع في د 30في سعر السهم يتم وقف التداول لمدة  %5أكثر من 

 القوانين بتنفيذهناك أيًضا تحدي يتعلق إيجابية.  العديد من دول العالم وأدت بالفعل لنتائج

الذي ) Short Selling( المكشوفالبيع من األصل. فهناك قوانين مثل  اوليس وجوده

بيع أسهمهم من ويسمح هذا القانون للمضاربين الذين ال يريدون  .2005لم يطبق منذ 

 التداول. لآلخرين من التداول بها مما يزيد من حجمالتداول بها والسماح 
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عن ملخص استرشادي للجلسات الحية وألغراض معلوماتية للوفود المشاركة في  دقة هذه المادة المكتوبة. إّن هذه المادة التحريرية عبارةمدى واإليجاز، وال يتحمل منظمو المؤتمر أية مسئولية فيما يتعلق ب

   eyconferences.comwww.euromonات يورومني  مؤتمرلحصول على أذن من المؤتمر، وبالتالي ال يجب توزيعها او االقتباس منها أو استخدامها ألي غرض من األغراض إال بعد ا

 

ت الحكومية التي تدرج في البورصة. وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة الشركا -

وتشترط تلك اللجنة فلدينا شركة كبيرة وأخريات متوسطة سوف يتم إداراجهم قريبا. 

مما يعد  وجود عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة إلى جانب لجنة تدقيق محاسبي

 أعمال تلك الشركة. شكل من أشكال الرقابة على

نحن نرى أن وحجم أعمالها.  إن عدد الشركات المدرجة غير مهم، ولكن األهم هو قيمة -

التجارة  حجمأو تزيد من  األجنبية البورصة هي نقطة بوابة للخروج لجذب الشركات

حتى تستفيد من البورصة ال للتخلص من األسهم، ولكن  المستثمرينفنحن نريد أن يأتي 

 نمو الشركات التي تسعى للريادةاألرقام في حد ذاتها ال قيمة لها.نحن نحاول أن نمول 

وندعم أصحاب المشروعات وأصحاب المشروعات ذات األحجام المختلفة حتى تستطيع 

 رصة. أن تنمو وأن تصبح شركات كبيرة وهذا هو الهدف األكبر ألي بو

 أونحن نتحدث عن الشمول المالي والذين يلجأون توضيح رؤيتنا وأهدافنا للمصريين، فل -

عندما  .يستخدمون الخدمات المالية، كالتمويل المتناهي الصغر وغيرها من الخدمات

والبد أن  ةالمالي زيادة الوعي بخدمات المنظومةفيجب ذكر نتحدث عن الشمول المالي 

، والتي أهدافهم الماليةبأدوات االدخار الموجودة لتحقيق  ميعالجنبذل مجهود لنعرف 

القطاع المصرفي أو فيما يتعلق بالشمول المالي، سواء  تحقيق تصب في النهاية في

  الخدمات المالية األخرى.

) تقوم الحكومة اآلن بمعالجة التحديات من %6- 5.5دل النمو المرجو (للوصول لمع -

فرفع الدعم عن الطاقة كان من أول الخيارات  .ت شكليةجذورها بدال من تطبيق اصالحا

في خطط إصالحية سابقة ولكن لم يتم تنفيذها لسد عجز الموازنة، اآلن تم تطبيق ذلك 

 افة التخاذ قرارات وإجراءات أخرى.باإلض

عند النظر لالستثمارات، ال ننظر لنوعها ولكننا نشجع االستثمارات بشكل عام سواء  -

  ).hot moneyد أو استثمارات يمكن سحبها من السوق بسهولة(االمبخطة طويلة 


