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  بيان إعالمي

عقد ظهر اليوم االجتماع الطارئ  لتعزيز بيئة التداول في البورصة املصرية وضبط التعامالت

كتور إسالم عزام  الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة املالية بمقرها في القرية الذكية برئاسة الد

نائب رئيس الهيئة وبحضور رئيس البورصة املصرية ونائبه، والعضوين املنتدبين لشركة مصر  

للمقاصة مع أعضاء اللجنة االستشارية لسوق املال، كما شارك الدكتور محمد عمران رئيس  

ملصرية حيث هيئة الرقابة املالية في جانب من املناقشات لبحث التطورات التي تمر بها البورصة ا

 :انتهى االجتماع بالتوصيات التالية

التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة   -1

بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم اإللكترونية، مع رهن تطبيق القواعد 

صة واإليداع والقيد املركزي من  الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقا

إعداد النظم اآللية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق ستة أشهر بحد أقص ى، وعلى أن تلتزم  

 للقرارات املنظمة لذلك، مع 
ً
شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش املعمول بها طبقا

راكز قائمة  التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنه أي تصفية مل

 يق.عند بدء التطب

التأكيد على شركات السمسرة في األوراق املالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة املالءة   -2

املالية ودرجة مخاطر األوراق املالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس 

املالية على حد إدارة املخاطر وذلك لتقليل درجة املخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة 

 .سواء

دراسة املقترح املقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة   -3

 . السمسرة وقيم الضمانات املقدمة من األوراق املالية

قيام الهيئة باستكمال املناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على   -4

لتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع  األسهم ذات املخاطر العالية وا



 ملعدل مخاطر 
ً
حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض األسهم طبقا

 .التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها

  قيام البورصة املصرية بدراسة تعديل سعر االقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ -5

 .باإلضافة إلى عنصر الزمن

قيام الجمعيات املهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ   -6

لتفعيل دور إدارة املخاطر عند منح تمويل لشراء األوراق املالية بالهامش وتفعيل دور  

 . الرقابة الداخلية لديها

 


