
  البورصة تنتهي من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصریة
 محمد فرید :  البورصة انتهت من خطة متكاملة لدورة العمل والهیكل التنظیمي للبورصة

 السلعیة
 وزیر التموین : البورصة السلعیة تساعد الحكومة في  التخطیط بشكل جید الحتیاجاتها من

 السلع األساسیة
 رئیس البورصة:حصر شامل بكافة بیانات اإلنتاج والتصدیر للسلع محل التداول  منذ عام

 2015 ومتوسط أسعارها
  
  

 انتهت البورصة المصریة من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعیة، والتي تسعى إدارة
 .البورصة البدء في إجراءات تأسیسها بالتنسیق مع كافة األطراف ذات الصلة

 جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول الیوم األحد بمقر البورصة المصریة، بحضور محمد
 فرید رئیس البورصة المصریة ،ود. علي مصیلحي وزیر التموین والتجارة الداخلیة ،وإبراهیم
 عشماوي رئیس جهاز تنمیة التجارة الداخلیة، والسید القصیر رئیس البنك الزراعي المصري,

 .ومسئولي عدد من الجهات المعنیة
 وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصریة سلسلة من االجتماعات، مع مسئولي وزارة

 التموین والتجارة الداخلیة واالتحاد العام للغرف التجاریة وممثلي عددًا من الجهات المعنیة،
 لوضع التصور الكامل الالزم للبورصة السلعیة، حیث التقت شركات الفرز والتصنیف وكذلك
 أهم الالعبین في سوق التجارة الداخلیة وممثلین عن هیئة الرقابة على الواردات والصادرات

 .وواحدة من كبریات شركات إدارة المخازن في مصر
 كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بیانات اإلنتاج والتصدیر منذ عام 2015 للسلع
 المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خالل أخر عامین، وحصر للشركات العاملة

 .في مجال استیراد السلع محل التداول
 وحرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمیة، اطلعت البورصة على

 كافة التجارب األفریقیة واالسیویة الناجحة في مجال البورصات السلعیة وخاصة أنظمة
 التداول وآلیات العمل ومنها بورصات " أثیوبیا – الهند –ایران-شرق افریقیا اإلقلیمیة-غانا"،



 وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهیكل
 .التنظیمي للبورصة السلعیة

 ولم تكتفي مجموعة عمل البورصة باالجتماعات المكتبیة بل قامت بزیارة عدد من المخازن
 بعدة مناطق لوجستیة، وكذلك تحدید أهم العناصر الرئیسیة الواجب توافرها إلنشاء بورصة

 سلعیة في" السوق الحاضر" والمتمثلة في اختیار وتأهیل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل
 البورصة وسیتم ربطها الكترونیا بالبورصة، وإعداد برامج التداول  وإدارة المخاطر والرقابة

 على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنیف، وإیجاد آلیة نشر بیانات التداول والمخزون
 المتاح بالمخازن.

 وستشهد الفترة المقبلة اإلعالن عن الشركة المزمع تأسیسها خالل أیام لتتولي مسئولیة إدارة
 البورصة السلعیة، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن یكون

 للبورصة المصریة الحصة األكبر في ملكیة الشركة لما لها من باع كبیر في أنظمة التداول
 .ومتطلبات اإلفصاح

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهایة سبتمبر 2019،
 لمتابعة خطوات تأسیس البورصة السلعیة في مصر، عرض خالله، محمد فرید رئیس

 البورصة، تفاصیل المشروع، بحضور وزیر التموین والتجارة الداخلیة، ورئیس اتحاد الغرف
 التجاریة، ومسئولي عدد من الجهات المعنیة.

 قال محمد فرید رئیس البورصة المصریة، أن إنشاء بورصة سلعیة للسوق الحاضر یهدف إلى
 وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزین، وأن یكون سوقها جاذب لشریحة أكبر من

 التجار والمستثمرین على التعامل علیها، األمر الذي من شأنه توفیر سوق ینافس البورصات
 اإلقلیمیة والعالمیة..

 أكد رئیس البورصة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزین یعتبر آلیة هامة للتسعیر
 من خالل آلیات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلیة لتأهیل المخازن التي ستستخدم

 كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بیانات عن الكمیات المعروضة والمطلوبة
 وموسمیة التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضًال عن فائدتها في امكانیة استحداث عقود

 مستقبلیة أو عقود خیارات على هذه السلع مستقبال، بما یمكن المتعاملین من التخطیط المالي
 االفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات األسعار.

 وتسهم  البورصة السلعیة  في وضع معاییر ومواصفات قیاسیة ومحددة للسلع یتم تطبیقها
 والرجوع الیها متى لزم االمر.



 من جانبه قال د. علي مصیلحي وزیر التموین والتجارة الداخلیة، إن البورصة السلعیة ستوفر
 قدرًا من الحمایة لصغار المزارعین عن طریق جمع انتاجهم وتصنیفه وتسعیره، وكذلك اتاحة

 شفافیة في عملیة التسعیر على نحو یسهم في زیادة القدرة على تصدیر منتجات صغار
 .المزارعین

 وتابع وزیر التموین،" من شان وجود سوق منظم لتداول السلع تمكین الدولة من التخطیط
 بشكل جید الحتیاجاتها من السلع األساسیة"، مؤكدًا أن البورصة السلعیة خطوة مهمة في

 تطویر منظومة التجارة الداخلیة.
 ولفت مصیلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستیة حالیًا في مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستیة

 علیها، أو سالسل توزیع، أقل مساحة بها 25 فدانا.
  

 


