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ياسمين منير ورضوى إبراهيم

رنا ممدوح

البورصة  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  كشف 
وإعــادة  تطوير  خطة  تنفيذ  بــدء  عــن  المصرية 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  سوق  هيكلة 
من  المعدة  الــدراســة  ضــوء  في  وضعها  تم  التي 
وجاٍر   EBRD اإلعمار  إلعادة  األوربي  البنك  قبل 
التوافق على تفاصيلها النهائية مع الهيئة العامة 

المالية. للرقابة 
لنشرة  خاصة  تصريحات  في  فريد  وأوضــح 
اإلجراءات  من  سلسلة  تتضمن  الخطة  أن  حابي 
الــشــركــات  تــعــاقــد  بــُمــتـَـطــلَّــب  ــدأت  بـ المتتابعة، 
فترة  طوال  معتمد  راٍع  مع  السوق  بهذه  المقيدة 
إدراجــهــا  إلمكانية  بالبورصة  وتــداولــهــا  قيدها 
بالقوائم ) أ ( أو ) ب (  أو ) ج ( ، بدًل من قصر 
بداية  في  محددة  فترة  على  الراعي  مع  التعاقد 
القيد، وذلك بهدف توافر جهة متخصصة تتولى 
القيد  المتعلقة بمتطلبات استمرار  الفنية  األمور 
ومساندة الشركات في التواصل مع المستثمرين.
وأعلنت البورصة المصرية أمس عن اشتراط 
المشروعات  بسوق  المقيدة  الــشــركــات  تعاقد 
فترة  طوال  رسمي  راٍع  مع  والمتوسطة  الصغيرة 
التي  أ ( أو ) ب (  قيدها حتى تدرج بالقوائم ) 
المتخصصة  باألنشطة  عليها  بالتعامل  يسمح 
في  بها  المعمول  العتيادية  السعرية  وبالحدود 
السوق الرئيسية، أو القائمة ) ج ( إذا لم تتوافر 
أن  السابقة، على  بالقوائم  الكمية  الشروط  فيها 
يتم إحالتها إلى القائمة ) د ( التي تم استحداثها 
عدم  حــال  في  شطبها  المحتمل  لألسهم  أمــس 

اللتزام بهذا الشرط.
الثانية  المرحلة  أن  البورصة  رئيس  وأضــاف 
الصغيرة  المشروعات  ســوق  تطوير  خطة  مــن 

البورصة  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  قال 
المصرية إن قرار استحداث قائمة تضم األوراق 
المالية المحتمل أن يتم شطبها، يستهدف توفير 
الشركات  وضع  عن  للمتعاملين  متكاملة  صورة 
ومستقبل قيدها في البورصة، بما يتيح مساحة 
زمنية كافية لتخاذ القرار الستثماري المناسب 
وقياس المخاطر وعدم حجز السيولة، وكذلك 
يحث الشركات على اإلسراع بالتوافق مع قواعد 

استمرار القيد حال الرغبة في ذلك.
اللجنة  أن  ــي  حــاب لــنــشــرة  ــد  فــري وأوضــــح 
تــعــكــف عــلــى تحديد  ــبــورصــة  ــال ب الــمــخــتــصــة 
مع  بالقائمة،  إدراجــهــا  سيتم  التي  الشركات 
لفًتا  شركة،  بكل  المتعلقة  األســبــاب  توضيح 
إرسال  الموقوفة بسبب عدم  الشركات  أن  إلى 
هذه  فــي  لـــإدراج  ترتقي  ل  المالية  الــقــوائــم 
لم  مخالفة  شــركــات  كونها  ظــل  فــي  القائمة 
تلتزم باإلفصاحات األساسية المنصوص عليها 

بقواعد القيد.
إدارتها  مجلس  قــرار  أمس  البورصة  وأعلنت 
باستحداث قائمة جديدة إلدراج الشركات تسمى 

والمتوسطة تشمل إعادة هيكلة سجل الرعاة، مع 
وضع التزامات واضحة ومحددة للراعي، خاصة 
على  تنفيذها  المطلوب  بالبحوث  يتعلق  فيما 
نشاط  وكذلك  السوق،  بهذه  المقيدة  الشركات 
إلى  لفًتا  بها،  المستثمرين  عالقات  مسؤولي 
في ضوء  الحالية  الرعاة  قائمة  تنقيح  سيتم  أنه 
قواعد  وضع  مع  بالتوازي  القائمة،  الشتراطات 
جديدة للقيد بالسجل بالتنسيق مع الهيئة العامة 

المالية. للرقابة 
التطوير  من  الثالثة  المرحلة  أن  إلــى  وأشــار 
عقب  المستثمرين  مــع  التواصل  بــزيــادة  تتعلق 
من  وذلـــك  ــرعــاة،  ال تطوير سجل  مــن  النــتــهــاء 
بالشركات  خاصة  جديدة  منصة  تدشين  خالل 
المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
استحدثتها  التي  التواصل  منصات  غــرار  على 
المتعاملين  لتعريف  مــؤخــًرا  الــبــورصــة  إدارة 
الشركات  ومستهدفات  بخطط  والمستثمرين 

المقيدة بالسوق الرئيسية.
ــه فــي حــال تــوافــر عدد  وكــشــف فــريــد عــن أن
الحاصلة على رخصة صانع سوق  الشركات  من 
الشركات  تعاقد  طلب  للدراسة  مطروًحا  سيكون 
ضوء  في  الدائمة  السيولة  لتوفير  معها  المقيدة 

النماذج العالمية المطبقة.
وقال رئيس البورصة: “هذه مرحلة لحقة من 
التطوير تتطلب في البداية النتهاء من المراحل 

الثالثة السابقة”.
وأشار إلى التجاه للتركيز على ترويج السوق 
فــي خــطــوة تالية تــتــزامــن مــع انــتــهــاء الــظــروف 
الستثنائية التي فرضتها أزمة وباء كورونا، على 
من  الكم  وليس  الكيف  على  التركيز  يكون  أن 
النمو  بمقومات  تتمتع  قوية  خالل جذب شركات 
لسوق  والستثمارات  المتعاملين  لجذب  الالزمة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القائمة )د(، تضم األوراق المالية المحتمل أن يتم 
شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد 
الختياري،  الشطب  تعتزم  التي  أو  واإلفــصــاح، 
المتعاملين  لجمهور  التوضيح  من  مزيد  لتوفير 
بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات إدراجها 
مع  اتساًقا  السيولة  وتجنب حجب  القائمة،  في 
العديد من الممارسات العالمية واإلقليمية المتبعة 

في هذا الشأن.
)د(  القائمة  تعد  الــبــورصــة،  لبيان  ــا  ووفــًق
بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثالث 
)أ(  القائمة  تشمل  والتي  حالًيا،  بها  المعمول 
)ب(  والقائمة  نشاًطا  األكثر  المالية  ــألوراق  ل
والقائمة  النشاط،  متوسطة  المالية  لــألوراق 
تتوافر  لم  والتي  المقيدة،  المالية  لألوراق  )ج( 
فيها المعايير الكمية والنوعية لإدراج بأي من 

القائمتين )أ( و )ب(.
وذكر فريد أن الحدود السعرية على األوراق 
المالية المكونة للقائمة )د( ستكون %5، ودون 
مؤقت،  إيقاف  حدود  ودون  استكشافية  جلسة 
كافة  اللــتــزامــات  اســتــمــرار  على  التأكيد  مــع 
القائمة  المالية المدرجة في  على تلك األوراق 
والقيد،  واإلفصاح  التداول  حيث  من  الجديدة 

حيث إنها أوراق مالية مقيدة.

حــالت   6 على  أمــس  البورصة  بيان  ونــص 
إلدراج األسهم في القائمة )د(، وهي: الحالت 
من  النتهاء  وحتى  اإلجباري  للشطب  الموجبة 
الختياري  الشطب  وكذلك  الشطب،  إجــراءات 
وحتى النتهاء من اإلجراءات، وحالت مخالفة 
قواعد القيد واإلفصاح التي يترتب عليها وقف 
التعامل لفترات غير محدودة، إلى جانب حالت 
الضوابط  من  أي  أو  القيد  شــروط  أحــد  فقد 
أي  أو  بالبورصة  للتعامل  والمنظمة  الحاكمة 
أمر  فــي  النظر  تــوجــب  الــتــي  المتطلبات  مــن 
شطب تلك األوراق المالية، وكذلك عدم التزام 
الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة خالل المهلة التي تحددها البورصة 
بتعيين راعًيا رسمّيًا طول فترة قيدها، والحالت 
القيد  لجنة  قــرار من  بها  التي يصدر  األخــرى 

بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.
البورصة  فــي  المختصة  اللجنة  وستعقد 
عن  لإعالن  المقبلة  األسابيع  خالل  اجتماًعا 
الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، 
والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول 
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع 
متطلبات اإلدراج بالقوائم )أ( و )ب( و )ج(، من 
حيث التعاقد مع راٍع رسمي خالل فترة قيدها.

بدء تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية:

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

رئيس البورصة يكشف أسباب استحداث
قائمة باألسهم المحتمل شطبها

اشتراط التعاقد مع راٍع رسمي طوال القيد أولى الخطوات.. يعقبها تنقيح سجل الرعاة ووضع قواعد جديدة تضمن مهام واضحة وملزمة

أمنية إبراهيم

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري

نــائــب رئيس  الــفــتــوح،  أبــو  يــحــيــى  قــال 
الــمــصــري،  األهــلــي  الــبــنــك  إدارة  مجلس 
أمـــام  الــجــنــيــه  تــحــســن ســعــر صـــرف  إن 
انتعاشة  ظهور  مع  متوقًعا،  كــان  ــدولر  ال
لسوق  األجنبية  الــتــدفــقــات  فــي  واضــحــة 
اإليجابية  األخبار  بعد  المصرية،  الدين 
على  تبعث  والتي  ليبيا  في  الوضع  بشأن 
لوقف  إتفاق  إلى  التوصل  مع  الطمأنينة 

النار. إطالق 
ــدولر أمــس اإلثــنــيــن، موجة  ــ ال وواصـــل 
 4 مــن  أكــثــر  وفــقــد  الجنيه،  أمـــام  تــراجــعــه 
مستوى  أقل  ليسجل  المتوسط  في  قروش 
شهر  مطلع  منذ  وتحديًدا  أسبوًعا،   12 في 
للشراء  جنيه   15.8781 بــلــغ  حــيــن  يــونــيــو 

للبيع. و15.9781 جنيه 
متوسط  بــلــغ  ــس  األمـ تــعــامــالت  ــالل  وخـ
المركزي  البنك  بيانات  وفق  الــدولر  سعر 
جنيه  و15.9422  للشراء  جنيه   15.8422
و15.9836  للشراء   15.8836 مقابل  للبيع، 

للبيع يوم األحد. 
في  األهلي،  البنك  رئيس  نائب  وأوضــح 
استثمارات  أن  حــابــي،  لنشرة  تصريحات 
بقوة  عــادت  األجنبية  المالية  المؤسسات 
ولكنها  الماضي،  يونيو  شهر  منذ  لمصر 
 4 ــى  إل  3 آخــر  فــي  نسبّيًا  هـــدوًءا  شــهــدت 
في  السياسة  األوضاع  توتر  بسبب  أسابيع، 
في  لتفاق  التوصل  عن  اإلعالن  ومع  ليبيا، 
ملحوظة  انتعاشة  التدفقات  شهدت  ليبيا 
صرف  سعر  إثرها  على  ارتفع  أخــرى،  مرة 

الجنيه أمام الدولر بشكل كان متوقًعا.
لسوق  األجانب  يأتي  الفتوح:  أبــو  وتابع 
المصري  القتصاد  في  ثقة  المحلية  الدين 
وتعتبر  الــســريــع،  الــتــعــافــي  عــلــى  وقــدرتــه 
الستثمارية  الــوجــهــات  أفــضــل  مــن  مصر 
للمستثمرين  بالنسبة  الناشئة  األسواق  بين 

األجانب.
حصيلة  ارتفاع  عن  الفتوح،  أبــو  وكشف 
إلى  األجنبية  العمالت  من  األهلي  البنك 
سعر  تــحــريــر  مــنــذ  دولر  ــارات  ــي ــل م  103
أن  إلى  مشيًرا   ،2016 نوفمبر  في  الصرف 
عليها  تحصل  التي  المبالغ  ذات  البنك ضخ 

التجارية. العمليات  لتمويل 
جذب  قــد  األهــلــي  البنك  يــكــون  وبــذلــك 
نحو  فــي  ــدة  جــدي دولر  ــيــارات  مــل  3 نــحــو 
شهرين، حيث كشف يحيى أبو الفتوح نائب 
سابقة  تصريحات  في  األهلي  البنك  رئيس 
الماضي،  يوليو  شهر  مطلع  حابي  لنشرة 
النقد  تدفقات  حصيلة  إجمالي  وصول  عن 
إلى  المصري  األهــلــي  البنك  فــي  األجنبي 
100 مليار دولر، منذ تحرير سعر الصرف 

وحتى اآلن.
ل  أنــه  الفتوح،  أبــو  أكــد  آخــر،  في سياق 
ــقــاف إصـــدار الــشــهــادة  نــيــة حــتــى اآلن إلي
 ،15% الــعــائــد  ذات  الــجــديــدة  البالتينية 
بشكل  تتنامى  الشهادة  حصيلة  أن  مؤكًدا 

كبير. إقبال  وعليها  يومي 
أن  األهلي،  البنك  رئيس  نائب  وأضــاف 
الشهادة جمعت نحو 232 مليار جنيه لصالح 
استمرار  مــؤكــًدا  عميل،  مليون   1.4 نحو 
البنك  فروع  عبر  للجمهور  الشهادة  إتاحة 

المختلفة. اإللكترونية  والقنوات 

ارتفاع جديد للجنيه أمام الدوالر مدعوًما 

باستقرار األوضاع في ليبيا

األخضر يفقد أكثر من 4 قروش ويسجل أقل مستوى في 12 أسبوًعا

انتعاشة ملحوظة في التدفقات األجنبية لسوق الدين ثقة في االقتصاد المصري

حصيلة البنك األهلي 
من العملة األجنبية 

ترتفع إلى 103 مليارات 
دوالر منذ التعويم

الشهادة البالتينية 
جمعت 232 مليار 

جنيه.. وال نية 
إليقافها حتى اآلن

حابي

علمت نشرة حابي أن شركة محمد أحمد 
والصناعية  الهندسية  لالستثمارات  داود 
الســتــحــواذ  مــن  اقــتــربــت  ــروب”  جــ “داود 
للمرافق  النصر  شــركــة  أســهــم  كــامــل  على 

مليون جنيه.  30 والتركيبات مقابل 
في  الصفقة  على  مطلعة  مصادر  وقالت 
الصادرة  حابي  لنشرة  خاصة  تصريحات 
جروب  داود  إن  جــورنــال،  حابي  بوابة  عن 
ســتــبــدأ الــســيــر فــي اإلجـــــراءات الــخــاصــة 
القليلة  األيـــام  خــالل  الســتــحــواذ  بعملية 

المقبلة.
ــة مــديــنــة نــصــر لــإســكــان  وكــانــت شــرك
الصادر  إفصاحها  في  كشفت  قد  والتعمير 
مجلس  أن  عــن  الــبــورصــة،  إلدارة  أمـــس 
أمس  المنعقدة  جلسته  في  وافــق  إدارتــهــا 
مستثمر  مــن  المقدم  الــعــرض  على  األول، 
النصر  شركة  على  لالستحواذ  استراتيجي 
30 مليون جنيه. والتركيبات بقيمة  للمرافق 

المحركات  إنتاج  في  جروب  داود  وتعمل 
طلمبات  وتــصــنــيــع  وتــجــمــيــع  الــكــهــربــائــيــة، 
توليد  ومجموعات  بوكس”  و”الجير  المياه 

التوزيع. ولوحات  الكهرباء، 
العرض يشمل شراء حصة  أن  وأوضحت 
النصر  رأسمال  في  لإسكان  نصر  مدينة 
سهم  مليون   12.296 والــبــالــغــة   للمرافق 
الدائنية  رصيد  وشــراء   ،98.37% بنسبة 
شركة  على  نصر  مدينة  لشركة  المستحقة 

31 يوليو الماضي. النصر للمرافق في 
النصر  حصة  شــراء  العرض  يشمل  كما 
لألعمال المدنية في رأسمال شركة النصر 
ألف   200 والبالغة  والتركيبات،  للمرافق 

سهم تمثل %1.6 من الشركة.
ــس الــمــهــنــدس أحــمــد  ــمــجــل وفـــــوض ال
مدينة  لشركة  المنتدب  العضو  الهيتمي 
على  التوقيع  في  والتعمير  لإسكان  نصر 
يسرى  أل  على  المستثمر،  مع  البيع  عقد 
العامة  الجمعية  اعتماد  بعد  إل  البيع  عقد 

العقد. لهذا  العادية 
العطا  أبو  هشام  تفويض  المجلس  وقرر 
لعقد  ــدعــوة  ال فــي  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
في  للنظر  للشركة  العادية  العامة  الجمعية 

البيع. اعتماد عقد 

داود جروب صاحبة عرض 
االستحواذ على النصر للمرافق

السير في إجراءات إتمام الصفقة 
خالل أيام

مقابل 30 مليوًنا من مدينة نصر لإلسكان والنصر

الشركة
 متخصصة في 
إنتاج المحركات 

الكهربائية
 وتصنيع طلمبات 

المياه

أهم األخبار
اضغط على العناوين

مصر تسعى لشراء كمية 
غير محددة من القمح 

للشحن في أكتوبر

مشتريات العرب ترفع 
البورصة %0.37 وسط تداوالت 

تقارب ملياري جنيه

 الرقابة: تقرير أرض شركة أطلس 
لالستثمار بالكيلو 42.5 ال يتوافق مع 

المعايير المصرية للتقييم العقاري

 فاليو توقع اتفاقية شراكة 
استراتيجية لتزويد متسوقي 

الفطيم ببرامج التقسيط

 صناديق استثمار انفيسكو 
ترفع حصتها في رأسمال البنك 

التجاري الدولي إلى 5.01%
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