
 

2022أغسطس  29  

 

 بيان إعالمي

 مرة  ألوللتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الرقابية 

 

في تطبيق القرارات  لجنة تنسيقية مشتركة دائمة للتعاون تشكيل  ىيتفقا عل" االستثمار" و " الرقابة المالية"

 غير المصرفية المالية األنشطةفي  العاملة لشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات على االتنفيذية 

 

كة، واللجنة ترفع تقاريرها بصفة دورية لقيادة  • الدكتور فريد: مهام رئيسيه للجنة التنسيقية المشتر

كات العاملة  كات المقيده والشر كة للشر ي الموضوعات المشتر
ن
ن للنظر بشكل عاجل ف ي األنشطة الهيئتي 

ن
ف

 المالية غت  المرصفية 

 

كة لخدمة  عبد   المستشار  • ي عدة أمور مشتر
ن
كة ستعمل عىل التعاون والتنسيق ف الوهاب: اللجنة المشتر

 المستثمرين وتنشيط االستثمار عىل أرض مرص. 

 

الرئي  الوهاب  عبد  محمد  والمستشار  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  التنفيذي  اجتمع  س 

ة حل  ، لوضع آلية تنسيق مستدامة للعمل عىل ترسي    ع وتير ن للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بقيادات الهيئتير

ن بيئة ومناخ االستثمار.  ن بهدف تحسير ن الهيئتير  المشكالت وتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية ما بير

كة    ،وخالل االجتماع ن للعمل عىل كل الملفات المشير اتفق عىل تشكيل لجنة تنسيقية من القيادات التنفيذية للهيئتير

كات  للرسر اإلندماجات  ة  وتير وترسي    ع   ، اكمي الير التصويت  بتطبيقات  يتعلق  فيما  الجهود  بتنسيق  وتختص  بينهما، 

المال للرقابة  مكثف  تمثيل  خالل  الرقابة المالية من  هيئة  لوالية  االقتصادي  الخاضعة  باألداء  المختصة  اللجان  ي 
فن ية 

كات وتعديالته.  كات عىل القيد المركزى تطبيقا لقانون الرسر  لإلرساع بعمليات االندماج، وحث الرسر

تم   االستثمار، كما  بيئة  ن  تحسير عىل  بالنفع  يعود  بما  المستثمرين  مشاكل  حل  ة  وتير ترسي    ع  عىل  العمل  إىل  باإلضافة 

ي الشهر، بحيث ترفع تقاريرهاالتفاق عىل أن تجتمع الل
ن فن ن    ا جنة التنسيقية مرتير بشكل دوري لكل من رئيسي الهيئتير

ي تم اتخاذها والتنسيق المطلوب اجراؤه. 
 بكل اإلجراءات التر

كد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار وا لمناطق الحرة، أن وجود ومن ناحيته أ

ن سيعمل عىل تيسير تدفق التقارير الرقابية والتنسيق تمثل  آلية عمل ت ن بالهيئتير كة من المختصير ي تشكيل لجنة مشير
فن

كة بما يخدم االستثمار عىل أرض مرص.  ي عدة أمور مشير
 التخاذ ما يلزم من إجراءات فن

انونية الالزمة لجذب قال عبد الوهاب أن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ال تتوقف عن تيسير اإلجراءات الق

ي سبيل تدفق االستثمارات األجنبية. 
 المستثمرين، والعمل عىل تذليل أية معوقات قد تقف فن



ن  ، وبنهاية اللقاء، اصطحب الدكتور فريد المشاركير ن ي االجتماع كبار القيادات من الهيئتير
ي    وقد شارك فن

ي االجتماع فن
فن

ي  
ي تعمل فن

جولة تفقدية لُمجمع المعرفة للثقافة المالية غير المرصفية التابع للهيئة للتعرف عىل أنشطة الُمجمع التر

ي مكان واحد. 
 تناغم وتنسيق فن

 

 


