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للسمسرة  المالية  المجموعة  شركة  حافظت 
الوساطة  شركات  تعامالت  ترتيب  صــدارة  على 
وحتى  الــعــام  بــدايــة  منذ  الــبــورصــة  فــي  المالية 
سوقية  حصة  على  مسيطرة  أغسطس،  نهاية 
عبر  وذلك  المنافسين،  أقرب  ضعف  من  تقترب 
تنفيذ تداوالت بقيمة53.3 مليار جنيه، تمثل نحو 

15.1% من إجمالي تعامالت السوق.
بين  الوصيف  مركز  على  المنافسة  واحتدمت 
وهيرميس  للسمسرة  الــدولــي  التجاري  شركتي 
مسجلة  طفيف  بفارق  األولى  لتحسمه  للوساطة، 
حصة  تمثل  جنيه  مليار   29.18 بقيمة  تعامالت 
سوقية بنسبة 8.3 %، في مقابل 8.2 % لهيرميس 

عن تداوالت قيمتها 29 مليار جنيه.
المالية  المجموعة  تحالف  بذلك  ويستحوذ 
إجــمــالــي  مــن   % 23.3 نــحــو  عــلــى  وهــيــرمــيــس 
األولى  الثمانية  الشهور  البورصة خالل  تعامالت 
من العام، والتي تتضمن تعامالت السوق الرئيسية 
وبورصة النيل وسوق خارج المقصورة بما في ذلك 

السندات والصفقات.
بحصة  الرابع  المركز  فــاروس  شركة  واحتلت 
سوقية 6.7 % وتعامالت بقيمة 23.5 مليار جنيه، 
عبر  بايونيرز  شركة  الخامسة  المرتبة  في  تالها 

مليار   19.9 بلغت  إجمالية  بقيمة  تداوالت  تنفيذ 
تعامالت  إجمالي  من   %  5.7 نحو  تمثل  جنيه، 

البورصة منذ بداية العام.
بعد  السادس  المركز  في  بلتون  وجاءت شركة 
خالل  جنيه  مليار   16.03 بقيمة  تعامالت  تنفيذ 
الشهور الثمانية األولى من العام، أمنت لها حصة 
اقتنصت شركة  بينما   ،% 4.6 سوقية في حدود 
تعامالت  ترتيب  بقائمة  السابع  المركز  أرقـــام 
عن   %  3.6 سوقية  بحصة  السمسرة  شــركــات 

تعامالت بقيمة 12.5 مليار جنيه. 
المركز  حــســم  فــي  سيجما  شــركــة  ونــجــحــت 
الثامن لصالحها بعد منافسة قوية مع شركة نعيم 
مليار   9.55 بقيمة  تعامالت  وسجلت  للوساطة، 
جاءت  التي  نعيم  لشركة   9.52 مقابل  في  جنيه، 
السوقية  الحصة  التاسع رغم تساوي  المركز  في 

للشركتين عند 2.7 %.
الكبار،  بركب  الين  أون  ولحقت شركة عربية 
سوقية  بحصة  بالقائمة  العاشر  المركز  محتلة 
2.6 % تمثل تعامالت بقيمة إجمالية 9.1 مليار 

العام. جنيه منذ بداية 
فقط،  أغسطس  شهر  تعامالت  صعيد  وعلى 
احتلت شركة هيرميس مركز الصدارة عبر تنفيذ 
تداوالت بقيمة 5.07 مليار جنيه تمثل نحو 9 % 
من التعامالت، تالها في المرتبة الثانية شقيقتها 
نحو  على  مسيطرة  للسمسرة  المالية  المجموعة 

مليار   4.3 بقيمة  الشهرية  التداوالت  7.7 % من 
جنيه، ليستحوذ الثنائي بذلك على نحو 16.7 % 

من تعامالت الشهر المنتهي.
وفي المركز الثالث جاءت شركة التجاري الدولي 
بحصة سوقية 7.1 % من تعامالت البورصة خالل 
شهر أغسطس، تالها شركتا بايونيرز وبلتون عن 

تعامالت بنسبة 5.7 % و4.9%  على التوالي.
المراكز  المتنافسة على  الشركات  تختلف  ولم 
عن  كــثــيــًرا  الشهرية  بالقائمة  األولـــى  الــعــشــرة 
باستثناء  العام،  بداية  منذ  المجمعة  التعامالت 
مباشر  شركة  ودخــول  المراكز،  بعض  في  التغير 
أغسطس  في  الكبار  العشر  لقائمة  إنترناشيونال 
المرتبة  في  التي جاءت  نعيم  على حساب شركة 

الحادية عشرة.
واحتلت شركة عربية أون الين المركز السادس 
بترتيب شهر أغسطس عن تعامالت بنسبة %3.8، 
تالها في المركزين السابع والثامن شركتا مباشر 
وبفارق   % 3.6 وسيجما بحصة سوقية متساوية 

طفيف في قيمة التعامالت.
شركة  نصيب  مــن  فكان  التاسع  المركز  أمــا 
فاروس التي نفذت تعامالت بقيمة 1.9 مليار جنيه 
تمثل نحو 3.4 % من تعامالت الشهر المنتهي، في 
3.1 % لشركة أرقام  مقابل حصة سوقية بنسبة 
تعامالت  بترتيب  العاشر  المركز  في  جاءت  التي 

شركات الوساطة المالية خالل شهر أغسطس.

المجموعة المالية تتصدر تعامالت شركات الوساطة بالبورصة بحصة سوقية %15

تسيطر مع شقيقتها هيرميس على 23.3% من التداوالت منذ بداية العام

التجاري الدولي تحسم مركز الوصيف بعد منافسة قوية مع هيرميس.. وفاروس الرابع تليها بايونيرز ثم بلتون

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 متوسط سعر بيع 
الدوالر يستقر

عند 15.91 جنيه

 بنك القاهرة يحقق 
صافي ربح 1.7 مليار جنيه 

بنهاية الربع الثاني

 العرفة لالستثمارات تٔوسس 
شركة بمركز دبي للسلع المتعددة 

برأسمال 50 ألف درهم إماراتي

أول تسهيل تقليدي 
وإسالمي مشترك لمصر 

بقيمة 2 مليار دوالر

 االقتصاد التركي 
ينكمش بنسبة 9.9% 

خالل الربع الثاني

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــتــصــالــح في  ــس، عـــدم مــد مهلة  الـــــوزراء، أمـ
مخالفات البناء، وأن المدى الزمني الموجود في 

القانون هو آخر سبتمبر الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أنه عقب انتهاء هذه الفترة 
الفورية  اإلزاالت  وبــدء  الــقــانــون  تطبيق  سيتم 

للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
لرصد  مركزية  وحــدة  بإنشاء  مدبولي  ووجــه 
يتم  أن  على  محافظة،  كل  في  البناء  مخالفات 
المهندسين  من  بإدارتها  مؤهلة  ــوادر  ك تكليف 
إدارة  مــع  بالتنسيق  تــدريــبــهــم  مــع  والــفــنــيــيــن، 
المساحة العسكرية، وأن يتم تعميم نفس الوحدة 

في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
مصطفى  الدكتور  أشــار  متصل،  سياق  وفــي 
مدبولي إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية 
بالتنسيق  بالمحافظات  األمــن  مــديــري  لجميع 
الشأن، وسرعة تجهيز قوات األمن  بهذا  الكامل 

المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
اإلزاالت  حجم  أن  الــــوزراء  رئــيــس  ــاف  وأضـ
الفترة األخيرة لمخالفات  الذي تم تنفيذه خالل 
تطبيق  استمرار  على  وأكد  مسبوق،  غير  البناء 
البناء، طبقا  التصالح في بعض مخالفات  قانون 
للمعايير التي حددها القانون، مشيرا إلى وجود 

زيادة في أعداد المتقدمين حاليا.
ال  أنه  على  مدبولي  مصطفى  الدكتور  وشدد 
الزراعية  األراضي  على  بناء  حالة  أي  مع  تهاون 
قضية  المخالفات  هــذه  على  القضاء  هــذه  وأن 

يكون  الــتــعــدي  أن  ــى  إل مشيرا  مـــوت،  أو  حــيــاة 
ننفق  بينما  ــزراعــيــة،  ال ــي  األراضــ أفــضــل  على 
األراضــي  استصالح  بهدف  المليارات  عشرات 

الصحراوية.
والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزير  وأشار 
الــعــمــرانــيــة الــدكــتــور عــاصــم الـــجـــزار، إلـــى أنــه 
يجري حالياً بالفعل تجهيز وحدة مركزية لرصد 
أجهزة  مستوى  على  معها  والتعامل  المخالفات، 
مسئولة  الوحدة  هذه  وستكون  الجديدة،  المدن 
عن تقديم تقارير مباشرة للوزير عن سير عملها.
برنامج  تنفيذ  سيتم  أنه  عن  الجزار  وكشف 
الواقع  أرض  على  المخالفات  لرصد  إلكتروني 
تسجيل  يتم  نفسه  الوقت  وفي  المختصين،  من 
وكذا  المخالفات،  رصــد  وحــدة  في  المخالفة 

التعمير. شرطة  في 

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا 
أموال  الستثمار  تحتاج  الحكومات  إن  جورجيفا 
على  للتغلب  انتقائية  أكثر  بشكل  المساعدات 
ــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد فــي األجــل  ــي أزمـــة ف

الطويل.
اقتصادي  منتدى  خالل  جورجيفا  وأضافت 
أن  اإلنــتــرنــت  عــبــر  إلــيــه  انــضــمــت  النمسا  فــي 
شفافية  مــن  للتأكد  أيــضــا  تحتاج  الحكومات 
ال  حتى  العام  والشراء  التوريد  نظام  وتنافسية 

المواطنين. ثقة  تلك  تخسر 
انتقائية  أكثر  تكون  أن  الــدول  ”على  وقالت 
بــخــصــوص مــن تــدعــمــهــم“، وذكـــرت الــشــركــات 
االستفادة  بوسعها  التي  والــشــركــات  الرقمية 
على  كأمثلة  للبيئة  الصديقة  السياسات  مــن 

نجاحها. يمكن  التي  االستثمارات 
مالية  مساعدة  ــة  دول مئة  مــن  أكثر  وطلبت 

تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر ألول مرة 
منذ سنوات بنهاية شهر مارس الماضي، مسجاًل 
دوالر   مليار   1.4 بانخفاض  دوالر،  مليار   111.3
في مقابل 112.7 مليار دوالر سجلها في ديسمبر 

2019، بانخفاض نسبته 1.2%.
الشهري،  تقريره  في  المركزي  البنك  وكشف 
الخارجي  الدين  رصيد  نسبة  أن  االثنين،  أمس 
مــارس  بنهاية  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج  إلــى 
ديسمبر  مــنــذ  مـــرة  ألول  تــراجــعــت  الــمــاضــي 
2018، مسجلة %31.7، مقابل %35.1 بنهاية 

.2019 مارس 
المصرفي  بالجهاز  العمالء  ــع  ودائ وارتفعت 
%1.8، بنهاية شهر مايو الماضي مسجلة 4.603 
في  جنيه  تريليون   4.518 مقابل  جنيه،  تريليون 
نهاية  الحكومية  الودائع غير  ارتفعت  كما  أبريل، 
القطاع  استحوذ  مليار جنيه،   73 من  بأكثر  مايو 
منها،  جنيه  مليار   55.67 على  وحــده  العائلي 

بحسب المركزي.
الودائع  وأشار المركزي إلى أن إجمالي قيمة 
3.865 تريليون جنيه، موزعة  الحكومية بلغ نحو 
بواقع نحو 3.204 تريليون جنيه بالعملة المحلية 
جنيه  مــلــيــار   660.4 ونــحــو   ،82.9% بحصة 
إلى  الفًتا   ،17.1% بحصة  األجنبية  بالعمالت 
االئتمانیة  الـتسهیالت  أرصـــدة  إجمالي  زيـــادة 
جنيه  مليار   42.19 بقيمة  البنوك  مـن  الممنوحة 
2020، وبنحو %2 على أساس  نهاية شهر مايو 

شهري.
االئتمانیة  الـتسهـیالت  أرصــدة  إجمالي  وبلغ 
جنيه  تريليون   2.154 البنوك  مـن  الممنوحة 
300.3 مليار  بنهاية مايو الماضي بزيادة قيمتها 
يولیو  من  الفترة  خالل   16.2% وبمعدل  جنيه، 

إلى مايو من العام المالي 2019/ 2020.
ــاع خــالل تلك  ــف ــع الــمــركــزي هــذا االرت وأرجـ
التسهیالت  أرصـــدة  مــن  كــل  ــادة  زيـ ــى  إل الفترة 
الحكومة  لغیر  البنوك  من  الممنوحة  االئتمانیة 
183.5 ملیار جنیه بمعدل %14، وأرصدة  بنحو 
التسهیالت االئتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 

116.8 ملیار جنیه بمعدل 21.5%.
وأوضح المركزي أن تلك الزيادة في األرصدة 

عاجلة من صندوق النقد الدولي حتى اآلن.
 270 بتخصيص  التزامه  الصندوق  وأعــلــن 
لألزمات  المخصص  برنامجه  في  دوالر  مليار 
جورجيفا  ذكرته  لما  وفقا  دوالر  تريليون  البالغ 
التي أشارت أيضا إلى أن نحو 11 تريليونا في 
المجمل جرى استثمارها في إجراءات تحفيزية 

العالم. حول 
فمن  األمـــوال  حجم  ضخامة  إلــى  وبالنظر 
”تأكدوا  وقالت  اإلنفاق.  في  التحكم  الضروري 
رقمية  منصات  على  موجودة  الحكومات  أن  من 
تذهب  أين  إلى  معرفة  للمواطنين  يتسنى  حتى 

اليورو“. أموال ضرائب منطقة 
تــأمــل فــي تجديد  إنــهــا  وقــالــت جــورجــيــفــا، 
الحكومية  السياسات والشفافية  لتعزيز  مساعي 

في منطقة وسط وشرق أوروبا.
اإلجمالي  المحلي  الناتج  يشهد  أن  وتوقعت 
خمسة  بين  انكماشا  أوروبا  وشرق  وسط  لدول 
وستة في المئة هذا العام مقابل انكماش عشرة 

بالمئة تقريبا في الدول األوروبية األغنى.

لزيادة  الحكومة جاءت كمحصلة  لغیر  الممـنوحة 
 197.3 بمقدار  المحلیة  بالعملة  األرصــدة  تلك 
األجنبیة  بالعمالت  وانخفاضها  جنيه،  ملیار 

بـ13.8 مليار جنيه.
واستحوذ قطاع األعمال الخاص على 59.7% 
لغیر  االئتمانیة  التسهیالت  أرصدة  إجمالي  من 
قطاع  حصل  كما  الماضي،  مايو  في  الحكومة 
تاله  األرصـــدة،  تلك  مــن   32% على  الصناعة 
قطاع الخدمات بنسبة %25.6، ثم قطاع التجارة 
 ،2% بنسبة  الزراعة  قطاع  ثم   ،10.7% بنسبة 
-شاملة  الموزعة  غير  القطاعات  حصلت  فيما 

القطاع العائلي- على 29.7%.
االئــتــمــانــيــة  ــتــســهــيــالت  ال أرصـــــدة  وزادت 
مليار   404.58 إلى  بالجنيه  للحكومة  الممنوحة 
جنيه نهاية مايو، مقابل 396.7 ملياًرا نهاية أبريل 
2020، كما ارتفعت بالعملة األجنبية إلى 254.6 
مليار جنيه، مقابل 246.7 مليار جنيه نهاية أبريل 

الماضي.
 833 بقيمة  المحلي  االئتمان  زيادة  وساهمت 
ــادة  وزي جهة  من   21.9% وبمعدل  جنيه  مليار 
الموازنة بمقدار  البنود  الرصيد السالب لصافي 
أخرى،  من جهة   31.8 بمعدل  مليار جنيه   77.5
الجهاز  لدى  المحلية  األصول  ارتفاع صافي  في 
وبنسبة  جنيه  مليار   755.5 بقيمة  المصرفي 
مايو  إلى   2019 يوليو  الفترة من  %21.2 خالل 

.2020
االئتمان  فــي  الــزيــادة  أن  الــمــركــزي،  وأوضــح 
ــاءت كــمــحــصــلــة الرتـــفـــاع صــافــي  ــ الــمــحــلــي جـ
مليار   634.4 بمقدار  الحكومة  من  المطلوبات 
الخاص  األعمال  قطاع  من  والمطلوبات  جنيه، 
العائلي  القطاع  ومن  جنيه،  مليار   11.2 بقيمة 
بقيمة 90.7 مليار جنيه، مشيًرا إلى أن انخفاض 
 3.3 بقيمة  العام  األعمال  قطاع  من  المطلوبات 

مليار جنيه حّدت من زيادة االئتمان المحلي.
صافي  تراجع  عن  المركزي  بيانات  وكشفت 
بما  المصرفي  الجهاز  لدى  األجنبية  األصــول 
 55.9% بنسبة  جنيه  مــلــيــار   167.7 ــعــادل  ي
 ،2020 مايو  إلى   2019 يوليو  من  الفترة  خالل 
األصــول  صــافــي  مــن  كــل  النــخــفــاض  كمحصلة 
األجــنــبــيــة لـــدى الــبــنــك الــمــركــزي بــمــا يــعــادل 
األجنبية  األصول  وصافي  جنيه،  مليار   140.9

مليار جنيه.  26.8 يعادل  بما  البنوك  لدى 

رئيس الوزراء: ال مد للتصالح
في مخالفات البناء

صندوق النقد يحث على استثمار أكثر انتقائية 
للتمويل المخصص للتعافي من كورونا

الدين الخارجي يسجل أول تراجع منذ 

سنوات إلى 111.3 مليار دوالر 
القطاع العائلي يدعم نمو الودائع في مايو

مستحوًذا على 55.67 مليار جنيه

نهاية سبتمبر الفرصة األخيرة ثم اإلزالة

بجانب شفافية وتنافسية نظام التوريد والشراء العام

بنسبة 1.2% في نهاية مارس الماضي مقابل ديسمبر 2019

حابي

حابي

وكاالت

فهد حسين 

تغيرات بسيطة 
في ترتيب 

مراكز الكبار في 
أغسطس.. ومباشر 

تنضم للقائمة 
الشهرية على 
حساب نعيم

كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي

الودائع الحكومية 
تسجل 3.865 تريليون 

جنيه 82.9% منها 
بالعملة المحلية

59.7% نصيب 
القطاع الخاص من 

التسهيالت االئتمانية 
لغير الحكومة

167.7 مليار جنيه تراجًعا 
في صافي األصول 

األجنبية من يوليو 2019 
إلى مايو 2020

31.7% نسبة رصيد 
الدين الخارجي 

إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي

النسبة  من شركة الوساطة املاليةاملركز
اإلجمالي

15.1 %املجموعة املالية للسمسرة فى األوراق املالية1

8.3 % التجاري الدولي للسمسرة فى األوراق املالية2

8.2 %هيرميس للوساطة فى األوراق املالية3

6.7 %  فاروس لتداول األوراق املالية4

5.7 % بايونيرز لتداول األوراق املالية5

4.6 % بلتون لتداول األوراق املالية6

3.6 % أرقام لتداول األوراق املالية7

2.7 % سيجما لتداول األوراق املالية8

2.7 % نعيم للوساطة فى األوراق املالية9

2.6 %عربية أون الين للوساطة فى األوراق املالية10
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