
البورصة تنتھي من تطویر نظام لتداول السندات

األسعار والعروض والطلبات بماالدكتور فرید: النظام الجدید یتیح المعلومات على مستوى
ومنتجات مالیة جدیدةیعزز التداوالت ویسمح ببناء منحى عائد واستحداث مؤشرات

أطراف عملیة التداول بكفاءةالنظام یستھدف تنشیط التداوالت وتسھیل التواصل بین كافة
وفاعلیة

خصائص النظام الجدیداجتماعات مع كافة أطراف سوق سندات الشركات للتعرف على
لتنشیط التداوالت

السندات الحكومیة وذلك بالتعاونانتھت إدارة البورصة المصریة من تطویر نظام جدید لتداول
المعلومات على مستوى األسعارمع قیادات البنك المركزي ووزارة المالیة، والذي یتیح

بدورھا تساعد في بناء منحنى عائدوالعروض والطلبات بما یسمح بزیادة معدالت التداول التي
واستحداث مؤشرات ومنتجات استثماریة جدیدة.

السوق على المستوى التكنولوجي منذجدیر بالذكر أن النظام الجدید یعتبر أول تطویر في ھذا
سوقبتنشیطالسوقمنمستمرةمطالبوسطعام،١٩نحومنیقربماأي،٢٠٠٢عام

السندات.

إن تطویر النظام الجدید تممن جانبھ قال الدكتور محمد فرید، رئیس البورصة المصریة،
دراسةبعدجاءحیثالمصریة،البورصةداخلمنعملفریقیدعلى٪ ١٠٠مصریةبأیادي

مع احتیاجات وطبیعة السوقوتحلیل كافة األنظمة العالمیة في ھذا الشأن، بما یتناسب
المصري، بالتنسیق مع قیادات وزارة المالیة والبنك المركزي".

كان مجرد شاشة لتنفیذ ما تم االتفاقأضاف الدكتور فرید، أن نظام التداول الحالي قبل التطویر
تجرى من خالل كافة متطلبات عملیةعلیھ بین البنوك خارج النظام، لیتحول الى نظام كامل



تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشیرا الى ان ما حدث خطوة یتبعھا مستقبال مع نشاط
الحال في االسھم حالیاً، من خاللالتداوالت التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما ھو

أوامر البیع والشراء.

requestالتسعیر،طلبآلیةأھمھاخصائصالجدیدالنظامیتضمن for quotation
RFQ،"”خاللمنالسنداتلتسعیرطلباتبتقدیمالرئیسینللمتعاملینتسمحآلیةوھي
QUOTATION"تسعیرشاشةإلىباإلضافةالنظام، SCREEN،"متعاملأليتسمح

التداول المستمر من خالل تالقيرئیسي بتسعیر السند الرغب في بیعھ أو شراؤه، وكذلك
تواصل المتعاملین داخل ھذاأوامر البیع والشراء، وعدید من الخیارات التي تسھل عملیة

المتفق علیھ خارجالسوق، بدال من المتبع في السابق وھو شاشة لتنفیذ التعامالت
Tradeالنظام" Reporting."

قد تم تفعیلھ رسمیاً في دیسمبر عامجدیر بالذكر أن النظام الجدید لتداول السندات الحكومیة،
٢٠٢٠.

التداول، وسط نشاط ملحوظتأتي ھذه التحركات من قبل إدارة البورصة لتطویر نظام
٢،٥بینالیومیةتداوالتھاقیممتوسطاتتدوروالتيالحكومیةالسنداتتداوالتفيواستثنائي

لتنویعالسنداتمنالشركاتإصداراتتشھدهالتيالكبیرالنشاطوكذلكجنیھ،ملیارات٣الى
مصادر تمویلھا من خالل سوق االوراق المالیة.

سندات الشركات للتعرف علىتلقت إدارة البورصة عدة استفسارات من كافة أطراف سوق
االستفادة منھ في تنشیط التداوالتخصائص وسمات النظام الجدید وبحث مدى إمكانیة وكیفیة

اجتماعات بین إدارة البورصةعلى سندات الشركات، حیث شھدت األیام القلیلة الماضیة
بملف سندات الشركات، لبحثوممثلي الجمعیات المھنیة وكافة االطراف ذات الصلة والفاعلة

كیفیة وإمكانیة االستفادة من النظام الجدید.



ضمت االجتماعات ممثلین عن الجمعیات المھنیة األربعة الجمعیة المصریة االوراق المالیة
ومصدري السندات، وكذاوالمحللین الفنیین وادوات الدخل الثابت ومدیري االستثمار

رئیسي.متعامل١٥عددھمالبالغالرئیسینالمتعالمین

تطویر النظام الجدید لتداولأبدى الحضور شكرھم إلدارة البورصة المصریة على جھود
بیانات تسمح ببناء قاعدة بیانات وكذاالسندات، وتم التشاور حول كیفیة التعاون لبناء قاعدة

الالزمة لتنشیط التداولتسعیر السندات وبناء منحنى عائد، فضال عن بحث كافة المتطلبات
على سندات الشركات من خالل النظام الجدید.


