
 

 

 

 
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، إن السيد المهندد  ردريا اسدما،ير، ر دي  مالد  الدوزرا ، 

سددنوات، فل ددا  4بتعيددين السدديدم محمددد حريددد محمددد صددالو، ر يسددا للبورصدد ، لمدددة  7195لسددن   9571  اصدددر الاددرار رقدد 
 .للدكتور محمد ،مران، الذى انتهت مدة واليته

 
ود،ت الوزيرة، السيدم محمد حريد، وأ،ضا  مال  إدارة البورص  الاديد المنتفب، إلى ضرورة مواصل  العمر ،لى تطدوير 
البورص ، بما يساه  حى تحسين مستوى االقتصاد المصرى، مريرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصد  المصدري  

االقتصدادى، وأن يتبندى مالد  اردارة الاديدد صدياظ  منظومد  متطدورة لسدو   وتحديث منظومتها حى اطار برنامج االصدح 
المار المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مدالى اقليمد ، مدع تعزيدز مركدز مصدر المدالى ليصدبو الفيدار المثدالى كمحطد  

التعامحت بالبورص  المصدري  و  إقليمي  را دة للرركات والمؤسسات المالي  العالمي ، مع ضرورة توسيع قا،دة المتعاملين و
 .ترايع االستثمارات طويل  األار و تد،ي  أس  االحصا  و الر احي  بسو  المار المصرى استنادا ،لى معايير الحوكم 

 
وأ،ربت الوزيرة ،ن ركرها وتاديرها للاهود التى بذلها مال  إدارة البورصد  فدحر دورة المالد  المناضدي  فدحر ال تدرة 

( بر اس  الدكتور محمد ،مران و،ن أملها حدى أن يسدتمر التعداون المثمدر فدحر ال تدرة المابلد  مدع مالد  9571 - 7192)
 .اردارة الاديد

 
وأكدت الوزيرة، ،لى أهمي  العمر ،لى الرمور المالى، واالست ادة من برنامج االطروحات حى البورص ، وزيادة الد،  لريادة 

 .توسط األ،مار وللمررو،ات الصغيرة والم
 

وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤفرا تعديحت الارار المنظ  للبورص  بما سمو بتعزيدز ضدوابط ومعدايير الحوكمد  بهدا وتاديدد 
وتعيين ر ي  البورص  ل ترتين حاط، مريرة إلدى أنهدا سدتعمر بالتنسدي  مدع أ،ضدا  المالد  الاديدد لحنتهدا  مدن التعدديحت 

لمنظم  للاطاع المالى ظير المصرحى والتى سديت  ،رضدها حدور االنتهدا  منهدا ،لدى مالد  الترريعي  المنتظرة ،لى الاوا،د ا
 .النواب حى دورته المابل 

 
، 7199 ، وحتدى أكتدوبر7191يوليدو ،دا   99وكان السيدم محمد حريد، رغر منصب نا ب ر ي  البورص  فحر ال تدرة مدن 

و،مر ،لى تدرين أور مؤرر محدد االوزان حى السو  المصدرى، وسداه  حدى وضدع فطد  ت صديلي  النردا  سدو  للمردتاات 
المالي  والمسداهم  حدى ا،دداد الاوا،دد التردريعي  المنظمد  لهدذا السدو ، و،مدر قبلهدا فبيدر أور اقتصداديات التمويدر ور دي  

  مردرو،ات تطدوير البورصد  ومدن أهمهدا مردروع بورصد  النيدر وبورصد  وحدة سدو  المدار حدى وزارة االسدتثمار، ومتابعد
مستردار  7192إلدى يوليدو  7192، كما ،مدر فدحر ال تدرة مدن يوليدو 7114السندات، وكان يعمر كفبير اقتصادي منذ ،ا  

 .فاراى ألنرط  رأ  المار المفاطر والتأاير التمويلى بالبنك الدولى بمصر
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د رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عاجل |د.سحر نصر:السي

 سنوات 4محمد فريد صالح رئيسا للبورصة لمدة 


