
 من إجما�� الناتج ا�ح�� لتوف�� متطلبات ا�جتمع %25رئيس البورصة: �س�� أن تصل االستثمارات إ�� 
 

 كتب: إبراهيم مأمون 
 

من إجما�� الناتج ا�ح�� لتوف��  %25أكد محمد فر�د رئيس مجلس إدارة البورصة المصر�ة أننا �س�� أن تصل االستثمارات إ�� 

و�حا أن م ا�ح�ومي،متطلبات ا�جتمع، و�ساعد �� تمو�ل أعمال ا�ح�ومة، وتقليل ا�حمل ع�� القطاع الما�� لتمو�ل ال�جز 

ل المرحلة ا�حالية ليس تقليل ال�جز ا�ح�ومي فحسب، ولكننا نحاول خلق وسائل بديلة هدفنا �� سوق األوراق المالية خال

 عمال.األ متعددة لمعا�جة المشا�ل األساسية ال�ي تؤثر ع�� االقتصاد المصري وع�� سوق المال، من خالل تحس�ن بيئة 

حوار مع  �ي ��وال�ي تحمل عنوان " اليوروم م�ي"خالل مشاركتھ �� افتتاح جلسة اليوم األول من مؤتمر "اليورو  -وأشار فر�د 

إ�� أن االقتصاد يمر بتحديات كث��ة، خاصة �� ظل اإلصالحات والتغي��ات ال�ي تتبناها ا�ح�ومة  -الممول�ن والمستثمر�ن" 

ياجات تو�يئة األعمال، مؤكد أننا نتعامل مع تلك التحديات من خالل النظر إ�� التحديات �ش�ل عام، لنستطيع تقييم االح

 والتحديات ال�ي نواجهها، ثم نحاول إيجاد وسائل جديدة ومنصات جديدة، إضافة إ�� �عز�ز االستثمار الفردي والمؤس�ىي.

ت األقل مخاطرة، والدورة الثانية ت�ون موجهة اوقال فر�د إن هناك دورة لالستثمارات، تأ�ي الدورة األو�� م��ا �� االستثمار 

 � البورصة.لألسهم والشر�ات المدرجة �

وأردف فر�د يقول إننا نركز حاليا ع�� ز�ادة أحجام التداول وقيمة التداول �ش�ل يومي، مضيفا "أمامنا الكث�� لنعمل عليھ �� 

السوق ع�� منصة التجارة أو األسهم أو غ��ها، بل  وأال نقصر، علينا النظر �� التحديات ك�ل 2018الف��ة القادمة، وخالل 

عام لنستطيع تقييم االحتياجات والتحديات ال�ي تواجهنا، وعلينا العمل ع�� إدخال أدوات ووسائل جديدة  بيئة األعمال �ش�ل

 المستثمر�ن وا�حصول ع�� ثق��م". طمأنةنتمكن من  جديدة ح�ىومنصات 

علينا  � السوق، لذلكوأشار إ�� أننا بحاجة قو�ة إ�� العمل ع�� إعادة أحجام التداول إ�� مستو�ات تدفع المتعامل�ن للعودة إ�

أن �عمل ع�� توف�� الكفاءة المعلوماتية، حيث �ستطيع المستثمر�ن أن ينظروا عن كثب ع�� التعامالت �� السوق المصري، 

 و�ستطيع أن نز�د ثق��م �� التعامالت ا�حالية وآليات العرض والطلب.

 ن المز�د من االستثمارات �� السوق المصري.وأردف يقول إن تزايد �سبة الس�ان �� مصر تدفعنا إ�� ضرورة البحث ع

وأضاف فر�د "أجر�نا إصالحات �� العديد من الف��ات �� مصر �� العشر�نيات من القرن الما�ىي و�� أوائل القرن ا�حا��، لكن 

األو�� نجري مرة ، ولكننا للبطيء�� �ل مرة لم نص�ح المشا�ل ا�حقيقية ال�ي تتسبب �� ال�جز الما��، كنا �عدل ف��ا �ش�ل 

 العديد من اإلصالحات �� �ل المشا�ل ال�ي تواجھ االقتصاد المصري".

صة المصر�ة ع�� أن محاولة تقسيم األموال الداخلة إ�� السوق المصري ب�ن "أموال ساخنة" وغ��ها، فهذا ر و وأكد رئيس الب

 د م��ا والسيئ أيضا.تقسيم سيئ، ألننا نر�د أن نتلقى أي استثمارات داخلة إ�� السوق، وقبول ا�جي


