
 
 ضمن حزمة مقترحات اعتمدتها الرقابة المالیة لتعزیز التداول والسیولة

 البورصة تبدأ العمل بوحدة المزایدة الخمیس المقبل وتعدل سعر الفتح الیومي لوثائق صندوق المؤشر
 رئیس البورصة: سنواصل التنسیق مع الرقابة المالیة لتطویر سوق رأس المال وفق أفضل الممارسات

 الدولیة
  

 في إطار التنسیق والتعاون المستمر بین إدارة البورصة والهیئة العامة للرقابة المالیة لتطویر أنظمة التداول
 ورفع كفاءة سوق األوراق المالیة، اعتمدت الهیئة 3 تعدیالت مقترحة من قبل مجلس إدارة البورصة لتعزیز

 .التداول والسیولة
 وتضمنت المقترحات الصادرة عن مجلس إدارة البورصة واعتمدتها الهیئة، الموافقة على تعدیل وحدة

 المزایدة لتكون واحد على األلف من الجنیه المصري أو من العملة األجنبیة المقیدة بها الورقة المالیة وذلك
 بالنسبة لألوراق المالیة التي تقل قیمتها السوقیة عن مستوى" 2 جنیه مصري أو من أي عملة أخرى "
 وعلى أن توضع في قائمة خاصة ویتم مراجعة القائمة أسبوعیا بحد أقصى في ضوء التغیرات السعریة

 الیومیة بما في ذلك ما ینتج عن قرارات الجهة المصدرة ویؤثر على سعر السوق إلدراج واستبعاد األوراق
 .المالیة

 وتعلیقا على ذلك قال محمد فرید رئیس البورصة المصریة، إنه سیتم بدء العمل بنظام المزایدة الجدیدة
 الخمیس المقبل، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خاللها البورصة من  جاهزیة كافة األنظمة المطلوبة

 لتنفیذ نظام المزایدة الجدید لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة واإلیداع والقید
 .المركزي

 وبحسب فرید،" تطویر نظام المزایدة من شأنه أن یعزز من تداوالت وسیولة السوق ویجنب تلك األسهم التي
 تقل قیمتها السوقیة عن مستوى " 2 جنیه أو من أي عملة أخرى" اإلیقاف بسبب الحدود السعریة.

 وتابع رئیس البورصة، أن تطویر نظام المزایدة جاء لیتماشى مع أفضل المعاییر والممارسات العالمیة لیتیح
 مرونة أكبر في التداول من حث اتاحة مدى سعري أكبر لألوراق المالیة منخفضة السعر، حیث انتهت

 الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قیام العدید من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحدید
 الحد األدنى لوحدة المزایدة وفقا للمستوى السعري للورقة المالیة، ومنها بورصات فرنسا والنمسا ومالیزیا

 .وسنغافورة وهونج كونج
 ومن شأن تعزیز السیولة والتداول تحفیز الطروحات واالكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال،

 . خاصة وأن السیولة والتداوالت هي المحرك والضمانة األساسیة لجذب ونجاح أي طروحات جدیدة
 فیما اعتمدت الرقابة المالیة أیضا مقترح البورصة بأن یتم تعدیل سعر الفتح الیومي لوثائق صندوق المؤشر
 لیكون صافي قیمة الوثیقة "NAV "، لیعكس سعر فتح الوثیقة الیومي نصیب الوثیقة الواحدة من صافي قیم

 أصول الصندوق ولیس سعر اغالق الوثیقة نهایة كل جلسة، كآلیة لتنشیط التداول والسیولة على وثائق
 صندوق المؤشر، ومن ثم تعزیز كفاءة والسوق وتنشیط التداول.



 واعتمدت الرقابة المالیة أیضا مقترح البورصة بأن یتم العمل بقوائم األنشطة المتخصصة اعتبارًا من یوم
 العمل التالي لإلعالن عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرین عند استبعاد الورقة المالیة من القوائم، ویسري

 ذلك عن انتقال الورقة المالیة فیما بین القوائم بما یتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، وذلك أیضا
 من شأنه أن یتیح مرونة أكبر في عملیة التداول على األوراق المالیة المسموح بالتعامل علیها بنظام األنشطة

 المتخصصة.
 


