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ياسمين منير ورضوى إبراهيم:

ما  تفاصيل  حــابــي  لنشرة  مــصــادر  لخصت 
إليه  دعــت  الـــذي  الــمــوســع  االجــتــمــاع  فــي  دار 
القطاع  قيادات  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
هيكل  لبحث  المصرفي  وغير  المصرفي  المالي 
المقاصة  وشركة  اآلجلة  العقود  بورصة  ملكية 

بتعامالتها. الخاصة  والتسوية 
شهد االجتماع مناقشات ساخنة حول تحديد 
الجديدة  الــســوق  قــيــادة  ستتولى  الــتــي  الجهة 
من  األكبر  الحصة  على  السيطرة  مستويي  على 

واإلدارة. الملكية 
االجتماع  في  المشاركين  من  مصادر  وكشفت 
الصادرة عن  لنشرة حابي  في تصريحات خاصة 
بوابة حابي جورنال، أن البورصة المصرية أعلنت 
رغبتها لعب دور مؤثر في بورصة العقود وشركة 
امتداًدا  باعتبارها  بتعامالتها،  الخاصة  التسوية 
بتداول  والمرتبطة  حالًيا  تديرها  التي  للمنظومة 
األوراق المالية بمختلف أنواعها، خاصة أنها سبق 
وكانت  الجديدة  للسوق  جــدوى  دراســـة  وأعـــدت 
والقيد  ــداع  اإليـ قــانــون  تعديالت  صــدور  تترقب 
شركتي  تأسيس  إجـــراءات  فــي  للبدء  المركزي 

البورصة والتسوية.
البنوك  ممثلي  إن  المصادر  قالت  حين  في 
أحقيتها  رأوا  االجتماع  في  المشاركين  التجارية 
عــلــى مستويي  ــدة،  ــجــدي ال ــســوق  ال ــادة  ــي ق ــي  ف
أعمال  وارتباط  نظًرا العتماد  واإلدارة،  الملكية 
ستتداول  والتي  البنوك،  بنشاط  العقود  بورصة 

بها أوراق مالية ترتبط بالتغير في سعر الفائدة 
على السندات وأذون الخزانة، وأن هذه األوراق 
الفوائد  على  األساس  في  ستعتمد  التي  المالية 
العقود  مــن  األكــبــر  النسبة  ستشكل  البنكية 
المالية  األوراق  جانب  إلى  تداولها،  المستهدف 
سعرها  على  يراهن  والتي  األسهم  من  المشتقة 
سواء  العقد  في  محددة  فترة  خالل  المستقبلي 

باالرتفاع أو االنخفاض.
سيناريوهات  ثـــالث  طـــرح  االجــتــمــاع  وشــهــد 
رئيسية حول ملكية بورصة العقود وشركة التسوية 
الخاصة بتعامالتها، األول يقضي بتملك الجهات 

السوق  بعمل  المنوطين  الثالثة  الرسمية  الثالث 
المصرية وشركة  والبورصة  المركزي  البنك  وهم 
مصر للمقاصة حصة األغلبية بحد أقصى 51%، 
على أن يتم االتفاق على توزيعها في اجتماع اللجنة 

المشكلة لحسم األمر.
المتبقية  الــحــصــة  أن  ــمــصــادر  ال وأضـــافـــت 
والبالغة 49% ستتاح ملكيتها للمؤسسات المالية 
المختلفة من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار 
وصناديق، عبر طرح خاص، ومن المحتمل وضع 

حد أقصى لملكية كل كيان.
وقالت المصادر إن السيناريو الثاني يتمثل في أن 

يمتلك البنك المركزي أو البورصة المصرية حصة 
أقلية مسيطرة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % على أن 
تتوزع باقي الحصة التي قد تصل إلى 80 % على 

المؤسسات من القطاع الخاص.
قاعدة  بتوسيع  فيقضي  الثالث  السيناريو  أما 
توزيعها  حد  إلــى  تصل  كبيرة  بدرجة  الملكية 
بنسب متساوية وفًقا لحصص تدور بين %2-3 

كيان. لكل 
وقالت المصادر إن المشاركين أجمعوا على أن 
الوقت الحالي هو األنسب لتدشين بورصة العقود 
اآلجلة، مع البدء في وضع إطار عام لخطة عمل 

تفصيلية  دراســة جدوى  وإعــداد  الجديدة  السوق 
تحدد متطلبات عملها، حتى يتسنى للجنة المنبثقة 
الــذي  التفصيلي  المقترح  وضــع  االجــتــمــاع  عــن 
سيعرض على اللجنة االستشارية لسوق المال قبل 

العرض على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
الثالثاء  أمــس  أول  عقد  الــذي  االجتماع  وكــان 
رئيس  عمران  محمد  الدكتور  من  باقتراح  انتهى 
الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل مجموعة عمل 
تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي والبورصة 
المصرية وشركة مصر للمقاصة واإليــداع والقيد 
المصري  واالتحاد  مصر  بنوك  واتحاد  المركزي 

للتأمين، وممثل عن بنوك االستثمار والبنك األوربي 
هيكل  لــدراســة   ،EBRD والتنمية  اإلعــمــار  ــادة  إلع
المساهمة المقترح في شركة العقود اآلجلة وشركة 
تصورهم  وتقديم  بتعامالتها،  المرتبطة  التسوية 
للجنة االستشارية لسوق المال، تمهيًدا للعرض على 

مجلس إدارة الهيئة.
وحدد النموذج النظام األساسي الذي اعتمدته 
المصدر  المال  رأس  سابقة،  مرحلة  في  الهيئة 
والمدفوع لشركة بورصة العقود اآلجلة بما ال يقل 
العمالت  من  يعادله  ما  أو  جنيه،  مليون   20 عن 

األجنبية.
رقم33   الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  اشترط  كما 
للترخيص  المتطلبات  مــن  ــدًدا  عـ  2019 لسنة 
العقود اآلجلة، من أهمها  بمزاولة نشاط بورصة 
أو  المالية  المؤسسات  مساهمة  نسبة  تقل  أال 
البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في 
األسواق المالية عن 75% من هيكل المساهمين.

وكان المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة 
العامة للرقابة المالية كشف في العدد األسبوعي 
عقد  الذي  الموسع  االجتماع  عن  حابي  لجريدة 
تشجيع  يستهدف  وأنــه  الــمــاضــي،  الــثــالثــاء  يــوم 
ملكية  فــي  المشاركة  على  المالية  المؤسسات 
بورصة العقود وشركة المقاصة الجديدة، مرجًعا 
ذلك إلى صعوبة تأسيس أكثر من كيان متخصص 
ــفــادي دعـــوات  ــت ــشــطــة وكـــذلـــك ل فـــي هـــذه األن
الخصخصة التي قد تنشأ في مراحل الحقة حال 
قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، ضارًبا 
مثااًل بمطلب خصخصة البورصة المصرية الذي 

تعالت المطالبة به منذ عدة سنوات.

3 سيناريوهات رئيسية لهيكل ملكية بورصة العقود اآلجلة وشركة التسوية
حابي تنفرد بتفاصيل اجتماع الرقابة المالية الموسع

األول: 51% للمركزي والبورصة والمقاصة.. و49% للمؤسسات المالية

الثالث: نسب 
ملكية متساوية 

بحصص تدور
بين 2 إلى %3 

لكل كيان

المجتمعات 
العمرانية اعتمدت 
أوراق جمعية تيبا 

روز وجاٍر إنهاء باقي 
اإلجراءات

مقدم العرض 
سيتحمل قيمة 
أسهم الزيادة 

طبًقا لقرار 
الجمعية العمومية

الثاني: 20 إلى %30 
للمركزي

أو البورصة.. 
والباقي

للقطاع الخاص

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 مجلس الوزراء يقر رسوما 
بين 3 و12 ألف جنيه على 
طالب الجامعات الراسبين

 الهيئة الوطنية تحيل جميع 
المتخلفين عن التصويت في 

انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

 جني أرباح جزئي ينهي 
تعامالت البورصة

على تراجع طفيف

 تأجيل اجتماع دافوس 
لعام 2021

إلى بداية الصيف

 وزارة قطاع األعمال تخصص 
50 مركزا الستالم األقطان من 

المزارعين في 4 محافظات

حابي

بكر بهجت

رنا ممدوح

أمام  التدريجي  الهبوط  رحلة  الــدوالر  واصل 
الجنيه، في طريقه للعودة قرب مستويات ما قبل 
خالل  قرًشا   34 نحو  فقد  حيث  كــورونــا،  أزمــة 
12 أسبوًعا، ليصل متوسط سعر الصرف  قرابة 
15.8286 جنيه للشراء، و15.9286  إلى مستوى 
ــاء،  ــع األرب أمــس  تــعــامــالت  بختام  للبيع،  جنيه 

بحسب بيانات البنك المركزي.
ــل ألعــلــى  ــدوالر قــد وصـ ــ ــان مــتــوســط الـ ــ وك
مستوى بعد اندالع أزمة جائحة كورونا، بتاريخ 
جنيه   16.1683 ليسجل  الــمــاضــي،  يونيو   7
بنحو  مرتفًعا  للبيع،  جنيه  و16.2683  للشراء، 
حيث  األزمــة،  قبل  ما  مستويات  عن  قرًشا   46
 15.70 الشراء قرب  يتداول متوسط سعر  كان 

جنيه.  15.80 والبيع  جنيه 

للتنمية  اإلدارية  العاصمة  شركة  أرسلت 
ــدة  3 قــــــرارات وزاريــــــة جــدي ــة  ــي ــعــمــران ال
العمرانية  المجتمعات  هيئة  في  لمراجعتها 
الجديدة، وذلك بشأن المشروعات الخاصة 
وشــركــتــيــن  الــتــعــاونــيــة  روز  تــيــبــا  بجمعية 
ــمــقــرر أن يــتــم اعــتــمــاد  ــن ال ــن، ومـ ــي أخــري
المقبل،  األسبوع  خــالل  الثالثة  الــقــرارات 
شركة  قرار  اعتماد  من  الهيئة  انتهت  حيث 
إجراءاته  استكمال  حالًيا  ويجري  روز  تيبا 

إلصداره من شركة العاصمة.
 15 منذ  الــصــادرة  ــقــرارات  ال عــدد  وبلغ 

ــا  وزارّيًـ ــراًرا  قـ  65 اآلن  وحــتــى   2018 مــايــو 
 43 بــيــن  مــوزعــة  جــهــة   59 عليها  حصلت 
لقضاة  أحدهما  وناديان  جمعية  و14  شركة 
جامعة  تدريس  هيئة  ألعضاء  واآلخر  مصر 
وزارية  قرارات   5 في  آخرها  تمثل  األزهر، 
وفق  وجمعية،  شــركــات   4 عليها  حصلت 
العقاري  القطاع  ريس  أمين  مجدي  اللواء 

اإلدارية. العاصمة  بشركة 
وقال أمين إن القرارات الجديدة التي تم 
ويوليو  يونيو  شهور  على  توزعت  إصدارها 
ــجــاري، بــواقــع قـــرار فــي 22  وأغــســطــس ال
يوم  أحدهما  يوليو  في  قــرارات  و3  يونيو، 
 12 28 وقـــرار آخــر فــي  5 واآلخــــران يــوم 
بداية  من  أنه  إلى  الفًتا  الجاري،  أغسطس 

فيما  وزارّيًا،  قراًرا   12 الجاري صدر  العام 
 32 بلغ عدد القرارات خالل العام الماضي 

قراًرا.
القرارات صدرت لشركات  تلك  أن  وتابع 
قطعة  عن  العمرانية  والتنمية  للتطوير  أكام 
الــخــدمــات  وشــركــة   ،G2/7 ــم  رقـ األرض 
رقم  األرض  قطعة  عــن  للتعليم  الحديثة 
العقارية  للتنمية  ريفر  وشركة جرين   ،1/10
بترهاوس  وشركة   ،G1/7 رقم  القطعة  عن 
عن قطعة األرض رقم 8/13، مشيًرا إلى أن 
الجمعية التي حصلت على قرار وزاري هي 
القطعة  التعاوني عن  دريم لإلسكان  جمعية 

.H2/8 رقم
على  الحاصلة  الشركات  جميع  وتعمل 

من  األولـــى  المرحلة  فــي  وزاريـــة  قـــرارات 
حيث  الجديدة،  اإلداريــة  العاصمة  مشروع 
ألف   40 مساحة  على  المرحلة  تلك  تقام 
في  للبدء  العاصمة  شركة  وتستعد  فــدان، 
وضع  مــن  انتهت  حيث  الثانية،  المرحلة 
الثانية  بالمرحلة  الخاص  العام  المخطط 
فيه خالل  البدء  يتم  أن  المشروع، على  من 

المقبلة.  القليلة  الفترة 
رئيس  عابدين  زكي  أحمد  اللواء  وقال 
تصريحات  فــي  الــشــركــة،  إدارة  مــجــلــس 
بوابة  عن  الصادرة  »حابي«  لنشرة  سابقة 
الجدول  الشركة سبقت  إن  حابي جورنال، 
من  األولــى  بالمرحلة  يتعلق  فيما  الزمني 
في  اإلنجاز  نسبة  تخطت  حيث  المشروع، 

وهو   ،80% من  يقترب  ما  المرحلة  تلك 
واألحــيــاء  الحكومي،  الــحــي  فــي  ظهر  مــا 
الــخــاص  الــقــطــاع  ومــشــروعــات  السكنية 
المتفق  الزمنية  الجداول  وفق  تسير  والتي 

العاصمة. شركة  مع  عليها 
وتابع عابدين أن مساحات األراضي التي 
تم بيعها خالل األعوام الثالثة الماضية هي 
وتم  للشركة،  المالية  القدرات  عززت  التي 
بلغت  -والتي  عوائدها  من  جــزء  استغالل 
مليار   300 سابق  وقت  في  أعلنته  ما  وفق 
جنيه- في إنشاءات الحي الحكومي البالغة 
إلى  مشيًرا  جنيه،  مليار   40 نحو  تكلفته 
سيتم  الثانية  المرحلة  في  البدء  موعد  أن 

المقبلة. اإلعالن عنه خالل األسابيع 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس عن 
إنترناشونال  إيميكس  شركة  من  خطاًبا  تلقيها 
التقدم بعرض شراء إجباري  لإلفصاح عن نيتها 
األقطان  لحليج  النيل  شركة  أسهم  كامل  على 
بسعر نقدي 50 جنيًها للسهم، على أال تقل نسبة 

االستحواذ عن %50 من رأسمال الشركة.
للبورصة أمس  المرسل  الشركة  ونص خطاب 
مرفًقا ببيان الهيئة على أن مقدم عرض الشراء 
سيتحمل قيمة أسهم الزيادة طبًقا لقرار الجمعية 
العمومية المنعقدة في 24 أغسطس، وذلك وفًقا 
لكل  المقررة  اإلصــدار  ومصاريف  اسمية  لقيمة 

سهم بمقدار 5.125 جنيه لكل سهم.
وأعلنت شركة النيل لحليج األقطان أول أمس 
زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة 

الــدوالر  سجل  األربــعــاء،  أمس  تعامالت  وفي 
تراجًعا جديًدا أمام الجنيه، في مجموعة واسعة 
من البنوك، بمقدار تراوح بين قرش إلى قرشين، 
وتنمية  اإلفــريــقــي،  الــعــربــي  بنكا  خفض  حيث 
الصادرات، سعر العملة األمريكية قرشين لتصل 
للبيع،  جنيه  و15.93  للشراء  جنيه   15.83 إلى 
15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع،  مقابل 

بختام تعامالت يوم الثالثاء.
وتــراجــع الـــدوالر قرشين أيــًضــا فــي كــل من: 
أجريكول،  وكــريــدي  الــدولــي  العربي  المصرف 
جنيه  و15.92  لــلــشــراء  جنيه   15.82 ليسجل 
للبيع، مقارنة بنحو15.84  جنيه للشراء و15.94 
جنيه للبيع، فيما انخفض قرًشا واحًدا في بنكي 
األهلي ومصر ليبلغ 15.84 جنيه للشراء و15.94 
جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.85 جنيه للشراء 

و15.95 جنيه للبيع.
أيــًضــا فــي بنكي  الـــدوالر قــرًشــا  وانــخــفــض 

ليصل  واإلســكــنــدريــة   ،CIB الــدولــي  الــتــجــاري 
جنيه  و15.93  للشراء  جنيه   15.83 لمستوى 
و15.94  للشراء  جنيه   15.84 مقابل  للبيع، 
سي  بي  إس  إتش  بنك  في  وكذلك  للبيع،  جنيه 
و15.92  للشراء  جنيه   15.82 ليسجل   HSBC
لــلــشــراء  جــنــيــه   15.83 مــقــابــل  لــلــبــيــع،  جــنــيــه 

باألمس. للبيع  جنيه  و15.93 
قناة  بنك  في  قــروش   4 األخضر  خسر  بينما 
للدوالر  أقل سعر صرف  الذي عرض  السويس، 

عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
وانــعــكــس ذلـــك عــلــى الــمــتــوســط الــمــرجــح 
ــل الــبــنــك  ــب ــن ق ــن مـ ــل ــمــع ــرف ال ــصـ ــســعــر الـ ل
قرش،   1.6 بنحو  ليتراجع  المصري،  المركزي 
و15.9286  للشراء  جنيه   15.8286 ويسجل 
األربــعــاء،  أمــس  تعامالت  بختام  للبيع  جنيه 
و15.9447  للشراء  جنيه   15.8447 مقابل 

الثالثاء. أمس  أول  للبيع  جنيه 

جنيه  مليون   264.96 من  المصدر  المال  رأس 
لكل سهم  بواقع سهم  529.92 مليون جنيه،  إلى 
كما  للسهم،  جنيهات   5 االسمية  بالقيمة  أصلي 
عند  للسهم  العادلة  القيمة  الجمعية  اعتمدت 

35.53 جنيه..
المرسل  الخطاب  في  إيمكس  شركة  وأكــدت 
ضمان  خطاب  لتقديم  استعدادها  كامل  للهيئة 
هذا  في  بها  المعمول  والقواعد  الشروط  حسب 

الشأن.
وكشفت إيمكس عن تكليف شركة إيجي تريند 
المستندات  جميع  بتقديم  المالية  لالستشارات 
هيئة  مــع  التعامل  وكــذلــك  المطلوبة،  واألوراق 
عملية  إلتمام  يلزم  ما  الستكمال  المالية  الرقابة 

االستحواذ.
عام  إنترناشونال  إيمكس  شركة  وتأسست 
تجارية  كــشــركــة  الــحــرة  المنطقة  فــي   1979

القاهرة. مقرها  للطاقة 

إيمكس تعرض االستحواذ على النيل لحليج الدوالر يفقد 34 قرًشا في رحلة الهبوط أمام الجنيه
األقطان مقابل 50 جنيًها للسهم أقل سعر لبيع العملة الخضراء يتراجع إلى 15.91 جنيه

على مدار 12 أسبوًعا

العاصمة اإلدارية تعتمد 3 قرارات وزارية جديدة األسبوع المقبل لجمعية وشركتين
12 قراًرا تم إصدارها منذ بداية العام الجاري 3 منها خالل يوليو

اإلجمالي يصل إلى 65 من 2018 حتى اآلن

حتى 100% وبحد أدنى %50

اقتصادية تصدر كل أحد الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير: أحمد رضوانرئيس مجلس اإلدارة: مجدي سرحان 10صفحات 8 جنيهات109  ـــ 3 محّرم 1442األحد 23 أغسطس 2020  العدد :   

أنظار المستثمرين تتجه نحو األسهم األوربية

146.6 مليون دوالر استثمارات سي دي سي البريطانية في مصر

محمد ماهر عضو اللجنة االستشارية لسوق المال والرئيس التنفيذي لبنك االستثمار برايم المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

شيرين شهدي، مدير مكتب مجموعة 
سي دي سي البريطانية بمصر

المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية:

اجتماع موسع الثالثاء لمناقشة ضوابط ملكية 
بورصة العقود وشركة التسوية

IFC و  EBRD حضور ممثلي البنوك التجارية واالستثمارية وشركات التأمين والبورصة والمقاصة واللجنة االستشارية.. ومؤسسات دولية من بينها

الهيئة تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص 

في الكيانات الجديدة.. وال تستبعد حصص األغلبية

ماهر: اللجنة لم تضع توصيات.. ونسعى للوصول 

للمقترح النهائي في ضوء نتائج االجتماع 

 استطالع لبنك أوف أمريكا: أوربا اآلن األكثر تفضيًلا لمديري الصناديق.. وتشهد أكبر ثقل استثماري منذ عام 2018

ياسمين منير ورضوي إبراهيم

أمنية إبراهيم

كشــف المستشــار خالــد النشــار، نائــب رئيــس 
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة عــن عقــد اجتمــاع 
موســع يــوم الثالثــاء المقبــل، لمناقشــة الضوابــط 
المقترحــة لهيــكل ملكيــة بورصــة العقــود اآلجلــة 
عــن  المســؤولة  الجديــدة  المقاصــة  وشــركة 

تســوية التعامــالت بهــذه الســوق.
خاصــة  تصريحــات  فــي  النشــار  وأوضــح 
دعــت  الماليــة  الرقابــة  أن  حابــي  لجريــدة 
لالجتمــاع كبــرى المؤسســات المحليــة مــن بنــوك 
وشــركات تأميــن وبنــوك اســتثمار إلــى جانــب 
عــدد مــن المؤسســات الدوليــة مــن بينهــم البنــك 
 ،  EBRD والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوربــي 
ومؤسســة التمويــل الدوليــة IFC، عــالوة علــى 
للمقاصــة،  مصــر  وشــركة  البورصــة  مســؤولي 
المــال  لســوق  االستشــارية  اللجنــة  وممثلــي 

الماليــة. للرقابــة  العامــة  للهيئــة  التابعــة 
يســتهدف  االجتمــاع  »إن  النشــار«  وقــال 
ــة  ــا رغب ــي لديه ــة الت تشــجيع المؤسســات المالي
المشــاركة فــي ملكيــة بورصــة العقــود وشــركة 
علــى  العمــل  إطــار  فــي  الجديــدة  المقاصــة 
توســيع قاعــدة الملكيــة وتعظيــم مشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي الكيانــات الجديــدة، كمــا ســيناقش 
الملكيــة  وحــدود  التمويلــي  الهيــكل  االجتمــاع 

المقترحــة«.
وأشــار النشــار إلــى أن ســعي الرقابــة الماليــة 
علــى  الســوق  وأطــراف  المؤسســات  لتحفيــز 
اآلجلــة  العقــود  ســوق  ملكيــة  فــي  المشــاركة 
وشــركة المقاصــة الجديــدة يأتــي في ظل صعوبة 
تأســيس أكثــر مــن كيــان متخصــص فــي هــذه 
األنشــطة، وكذلــك لتفــادي دعــوات الخصخصــة 
قصــر  حــال  الحقــة  مراحــل  فــي  تنشــأ  التــي 

ــا  ــة، ضاربً ــة للدول ــى مؤسســات تابع ــة عل الملكي
مثــااًل بمطلــب خصخصــة البورصــة المصريــة 
الــذي تعالــت المطالبــة بــه منــذ عــدة ســنوات. 
الرقابــة  هيئــة  رئيــس  نائــب  يســتبعد  ولــم 

الماليــة إمكانيــة تملــك القطــاع الخــاص لحصــة 
إلــى  الفًتــا  الجديــدة،  الكيانــات  فــي  األغلبيــة 
ــى حــق المؤسســات  ــص عل ــد تن ــط ق أن الضواب
بمشــاركة  أو  منفــردة  التملــك  فــي  الماليــة 

آخريــن، ولكــن دون النــص علــى التفرقــة بيــن 
القطــاع الخــاص والمؤسســات التابعــة للدولــة.
عضــو  ماهــر،  محمــد  قــال  جانبــه  ومــن 
والرئيــس  المــال  لســوق  االستشــارية  اللجنــة 

اللجنــة  إن  برايــم  االســتثمار  لبنــك  التنفيــذي 
ــة بورصــة  ــكل ملكي ــا لهي ــد مقترحه ــم تضــع بع ل
الجديــدة،  المقاصــة  وشــركة  اآلجلــة  العقــود 
منتصــف  المرتقــب  االجتمــاع  أن  إلــى  الفًتــا 

ــع أن يشــهد طــرح التصــور  ــن المتوق األســبوع م
المبدئــي لمســؤولي هيئــة الرقابــة الماليــة، علــى 
أن يتــم إعــادة صياغتــه فــي ضــوء المناقشــات 
والمقترحــات التــي سيشــهدها االجتمــاع الــذي 
الماليــة  المؤسســات  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  يضــم 

المــال. بســوق  الرئيســية  الكيانــات  وممثلــي 
وأعلنــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة مطلــع 
مجلــس  تشــكيل  ضوابــط  الماضــي،  األســبوع 
إدارة كل مــن شــركات اإليــداع والقيــد المركــزي، 
الماليــة  واألدوات  بــاألوراق  المتعلقــة  ســواء 
اآلجلــة  العقــود  علــى  التعامــل  أو  الحكوميــة، 
والمســتقبلية، أو الشــركة القائمــة التــي تتولــى 
واألدوات  لــأوراق  المركــزي  والقيــد  اإليــداع 
الماليــة، فــي أولــى القــرارات التنفيذيــة الصــادرة 
عــن مجلــس إدارة الهيئــة لتفعيــل أحــكام مــواد 
القانــون رقــم )143( لســنة 2020 والخــاص 

بتعديــل قانــون اإليــداع والقيــد المركــزي.
وتقضــي تعديــالت القانــون بــأن يصبــح قانوًنــا 
ــا وشــاماًل متضمًنــا جميــع األحــكام المنظمــة  عاّمً
لإليــداع والقيــد المركــزي لأســواق الحاضــرة 
الماليــة  لــأوراق  اآلجلــة  العقــود  وأســواق 
والســلع، فضــاًل عــن اســتحداث شــركة لإليــداع 
واألدوات  الماليــة  لــأوراق  المركــزي  والقيــد 

الماليــة الحكوميــة.
كمــا قــرر مجلــس إدارة الهيئــة تحديــد ضوابط 
هيــكل ملكيــة شــركة اإليــداع والقيــد المركــزي 
بحيــث  الحكوميــة،  الماليــة  واألدوات  لــأوراق 
الشــركة  أســهم  تملــك  المركــزي  للبنــك  يكــون 
الشــركة  تأســيس  حالــة  فــي   %100 بنســبة 
فــي   %  50 مــن  أكثــر  امتــالك  أو  بمفــرده، 
حــال المشــاركة مــع أحــد األشــخاص االعتباريــة 
العامــة و/ أو واحــدة أو أكثــر مــن المؤسســات 

الماليــة.

توقــع تقريــر حديــث لبلومبــرج أن تتحــول الســوق 
األوربيــة إلــى التريــاق بالنســبة لمديــري األمــوال 
القلقيــن بشــأن األســهم األمريكيــة، التــي ارتفعــت 
وســط  اإلطــالق  علــى  مســتوياتها  أعلــى  إلــى 
عــام  مــع  وبالتزامــن  الحاليــة  االقتصاديــة  األزمــة 

الرئاســية. االنتخابــات 
مؤسســة  مــن  المســتثمرين  أن  التقريــر  وذكــر 
ــى مانواليــف انفســمنت  ــة وحت بــالك روك األمريكي
االســتجابة  إن  يقولــون  العالميــة  مانجمينــت 
ــي فــي التعامــل  ــم األورب المنســقة والســريعة لإلقلي
ــى  ــة، يضــاف إل ــا للثق ــل ســبًبا وجيًه ــاء تمث ــع الوب م
منــذ  متوقفــة  تعتبــر  األوربيــة  األســهم  أن  حقيقــة 

يونيــو. أوائــل 
ــا  ــودي فــي أورب ــزاج الصع ــرج إن الم ــت بلومب وقال
قــد يعبــر إلــى حــد كبيــر عــن االندفــاع وراء بدائــل 
أســهمها  تقييمــات  تبــدو  التــي  المتحــدة،  للواليــات 
مرتفعــة بجانــب تزايــد التوتــرات الصينيــة، عــالوة 
علــى أن انتخابــات نوفمبــر ادت إلــى تدهــور المشــاعر 
فــي ظــل الصــراع الجــاري بيــن الرئيــس األمريكــي 
دونالــد ترامــب وخدمــة البريــد، كمــا يؤجــج مزاعــم 

بشــأن تزويــر االنتخابــات علــى نطــاق واســع.
ــر شــاتويل رئيــس اســتراتيجية األصــول  قــال بيت
 :Mizuho International Plc فــي المتعــددة 
أوربــا  فــإن  القــادم،  الحــدث  مخاطــر  قارنــا  »إذا 
بالواليــات  مقارنــة  ا  نســبّيً هــادئ  باقتصــاد  تتمتــع 

والصيــن«. المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
أوف  بنــك  أجــراه  حديــث  اســتطالع  وأظهــر 

أمريــكا علــى مديــري الصناديــق، أن أوربــا هــي اآلن 
المنطقــة األكثــر تفضيــاًل وأن المســتثمرين حالًيــا 
يمتلكــون أكبــر ثقــل فــي أســهم منطقــة اليــورو منــذ 

عــام 2018.
Vanguard FTSE Eu� صنــدوق  ىوتلقــ 
دوالر  مليــون   500 مــن  يقــرب  مــا   rope ETF
فــي أغســطس، ممــا يضعــه فــي المســار الصحيــح 

ينايــر. منــذ  شــهر  ألفضــل 
بشــأن  توصياتهــا  روك  بــالك  شــركة  وعدلــت 
يونيــو،  فــي  الــوزن  زيــادة  إلــى  األوربيــة  األســهم 

المتحــدة. للواليــات  نظرتهــا  وخفضــت 
بــي  يــو  فــي  عــام  مديــر  جانيــش  كيــران  قــال 
أس جلوبــال إلدارة الثــروة »لقــد شــهدنا ارتفاًعــا 
ــات  ــرى فــي الوالي ــًرا فــي أســهم الشــركات الكب كبي
طريقــة  عــن  عموًمــا  نبحــث  فإننــا  لــذا  المتحــدة، 

للتنويــع.. وهنــاك فــرص جيــدة فــي أوربــا.«
الــذي  التفــاؤل  هــذا  كل  أن  بلومبــرج  وذكــرت 
ــة  ــرؤى المســتثمرين تجــاه األســهم األوربي يحيــط ب
حيــث  األســعار،  مســتوى  علــى  بعــد  يترجــم  لــم 
يجــري تــداول أســعار األســهم فــي آســيا والواليــات 
المتحــدة بالقــرب مــن المســتويات القياســية، فــي 
حيــن مــا زال مؤشــر Stoxx 600 األوربــي بعيــًدا 
.٪15 بنحــو  الوبــاء  قبــل  مــا  مســتويات  عــن 

ــى الرغــم  ــه عل ــدت فــي الوقــت نفســه أن ــا أك كم
مــن وجــود الكثيــر مــن الحمــاس تجــاه أوربــا، إال 
المســتثمرين  أن  بالضــرورة  يعنــي  ال  هــذا  أن 
فشــل  إلــى  مشــيرة  حــق،  علــى  ســيكونون 

التنبــؤات المتعلقــة باللحــاق بالركــب مــرارًا وتكــرارًا 
علــى مــر الســنين، كمــا أن التهديــد بارتفــاع حــاالت 
علــى  المفروضــة  والقيــود  بالفيــروس  اإلصابــة 
الســفر يــؤدي إلــى تعافــي اقتصــادي هــش بالفعــل.

ورغــم ذلــك، أكــد التقريــر أن المســتثمرين يــرون 
األســهم  أن  البيانــات  وتظهــر  رخيصــة  الســوق  أن 

أســرع. أربــاح  النتعــاش  تســتعد  األوربيــة 
ووفًقــا لتقديــرات بلومبــرج، ســيكون نمــو األربــاح 
حــدود  فــي    600 Stoxx بمؤشــر شــركات  بيــن 
 %24 بـــنحو  مقارنــة   ،  2021 عــام  فــي   %36

.500  S&P لمؤشــر 
يستشــهد بعــض االســتراتيجيين أيًضــا باليــورو 
كمحفــز صعــودي محتمــل، قائليــن إن االرتفــاع قــد 
المصدريــن. أربــاح  علــى  الضغــط  ويقلــل  يســتقر 
ســيكون  أنــه   �  Rabobank  � رابوبنــك  ويــرى 
مــن الصعــب علــى العملــة األوربيــة اختــراق مســتوى 
اإلغــالق  مــن  المزيــد  لخطــر  نظــًرا  دوالر   1.20
فــي أوربــا وركــود المؤشــرات االقتصاديــة، ويتوقــع 
العــام  هــذا  دوالر   1.16 إلــى  اليــورو  ينخفــض  أن 
فولــي،  لجيــن  وفًقــا   ، دوالر   1.18 مــع  مقارنــة 
بالبنــك. األجنبيــة  العمــالت  اســتراتيجية  رئيــس 

وقــال ناثــان تووفــت رئيــس قســم توزيــع األصــول 
مانجمنــت:  إنفســتمنت  مانواليــف  فــي  العالميــة 
بعمــل  ككل قامــت  أوربــا  بــأن  تصــور  »هنــاك 
أفضــل فــي إدارة أزمــة وبــاء كورونــا، إلــى جانــب 
الشــعور بــأن أســعار األصــول األمريكيــة ارتفعــت 
محســومة«. غيــر  انتخابيــة  دورة  وتواجــه  بقــوة 

السوق األمريكية تواجه انتخابات رئاسية صعبة وصعوًدا قياسّيًا في األسعار

في 29 شركة بقطاعات متنوعة منها الصناعة والرعاية الصحية والخدمات المالية

كشــفت شــيرين شــهدي، مديــر مكتــب مجموعــة 
ســي دي ســي البريطانيــة بمصــر، عــن بلــوغ محفظــة 
 146.6 نحــو  مصــر  فــي  المجموعــة  اســتثمارات 
مليــون دوالر، بمســاهمات فــي 29 شــركة مصريــة.

إن  حابــي،  لجريــدة  حــوار  فــي  شــهدي،  وقالــت 
ــة تغطــي  اســتثمارات المجموعــة بالشــركات المصري
مجموعــة واســعة مــن القطاعــات االقتصاديــة ذات 
التأثيــر التنمــوي منهــا: البنيــة التحتيــة، الصناعــة، 

الماليــة. والخدمــات  الصحيــة،  الرعايــة  التجــارة، 
محفظــة  إجمالــي  أن  شــهدي،  وأضافــت 
ــغ  ــا يبل اســتثمارات ســي دي ســي جــروب فــي إفريقي
مشــيرة  أمريكــي،  دوالر  مليــار  نحــو 3.321  حالًيــا 
إلــى تعهــد المجموعــة فــي ينايــر 2020 باســتثمار 2 
مليــار جنيــه إســترليني فــي األعمــال التجاريــة بالقــارة 

المقبليــن. العاميــن  مــدار  علــى  اإلفريقيــة 
وأكــدت شــهدي، التــزام مجموعــة ســي دي ســي 
باالســتثمار فــي الفــرص الجديــدة بمصــر، حيــث تــرى 
أنهــا ســوق واعــدة تتمتــع بمجموعــة مــن المقومــات 
ــى  ــة عــالوة عل ــة اســتثمارية متكامل ــا وجه تجعــل منه

امتالكهــا رواد أعمــال أقويــاء.
وتابعــت: تعزيــز تواجــد المجموعــة بمصــر وافتتــاح 
طويــل  ســي  دي  ســي  التــزام  علــى  شــهادة  مكتبهــا 
األجــل لدعــم تطويــر القطــاع الخــاص بــرأس مــال 

مســتدام وخبــرة تشــغيلية.
تــرى  المجموعــة  أن  إلــى  شــهدي،  ولفتــت 
واســعة  مجموعــة  فــي  جيــدة  اســتثمارية  فرًصــا 
مــن القطاعــات، وتركــز فــي أنشــطتها حالًيــا علــى 
والتعليــم  والصحــة  والزراعــة  األغذيــة  مجــاالت 
الماليــة  والمؤسســات  التحتيــة  والبنيــة  والصناعــة 

واالتصــاالت.
أساســي  بشــكل  تهــدف  المجموعــة  إن  وقالــت 
ــر االســتثمار  ــة عب ــو الشــركات المصري ــى دعــم نم إل
فــي الصناديــق ذات التأثيــر المحلــي، وإن ســي دي 
ــة اســتثماراتها  ــى تنمي ســي تركــز بشــكل مســتدام عل
أقليــة  حصــص  علــى  االســتحواذ  عبــر  المباشــرة، 
ــراوح بيــن  ــرة أو حصــص حاكمــة، بمســاهمات تت مؤث
عــن  للعمــل  أمريكــي،  دوالر  مليــون   150 إلــى   10
قيمــة  تحقيــق  واإلدارة،  المســاهمين  مــع  كثــب 

للعمــل. مضافــة 
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