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الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية واإلدارية بالهيئة

حابي

بكر بهجت

مركز  للسمسرة  المالية  المجموعة  حسمت 
الوساطة  شــركــات  تعامالت  بترتيب  الــصــدارة 
المالية بالبورصة خالل التسعة أشهر المنقضية 
أقرب منافسيها، عبر  كبير عن  بفارق  العام  من 
تمثل  جنيه،  مليار   61.92 بقيمة  تداوالت  تنفيذ 
الــســوق  تــعــامــالت  إجــمــالــي  مــن   14.8% نــحــو 

المصرية.
مركز  على  الدولي  التجاري  شركة  وحافظت 
الوصيف بتسجيل تعامالت إجمالية بقيمة 35.5 
مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.5% 

من إجمالي تعامالت البورصة منذ بداية العام.
المركز  للوساطة  هيرميس  شــركــة  واحــتــلــت 
بقيمة  ــداوالت  ت عن   %  8 سوقية  بحصة  الثالث 
السوقية  الحصة  تبلغ  بذلك  جنيه،  مليار   33.39
هيرميس  المالية  المجموعة  لتحالف  اإلجمالية 

إلى %22.8 من إجمالي تعامالت السوق.
الرابع عن  المركز  في  فــاروس  وجــاءت شركة 
تداوالت  إجمالي  من   6.1% نحو  مثلت  تعامالت 
السوق خالل تسعة شهور، بينما استحوذت شركة 
بايونيرز في المركز الخامس عبر تنفيذ تداوالت 
من   5.5% نحو  توازي  جنيه  مليار   23.18 بقيمة 

إجمالي التداوالت منذ بداية العام.

عقد  العمرانية،  المجتمعات  هيئة  وقعت 
بنكي  مــع  عليه  تتفاوض  كانت  ــذي  ال الــقــرض 
جنيه،  مليار   50 قيمته  البالغ  ومصر،  األهلي 
وفق الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية 
الهيئة صرفت  أن  إلى  الفًتا  بالهيئة،  واإلداريــة 

بالفعل أول شريحة من التمويل.
وأضاف حسن، في تصريحات لنشرة حابي 
بــوابــة حابي جــورنــال، أن بنكي  الــصــادرة عــن 
األهلي ومصر قاما بتدبير الشريحة األولى من 
التمويل، دون أن يحدد قيمتها، مشيًرا إلى أنه 
تم االتفاق بين الهيئة والبنك المركزي على أن 
األعباء  لتقليل  مخفضة  بفائدة  القرض  يكون 

المالية على الهيئة. 
وتابع أن الهيئة نجحت في تدبير جزء كبير 
من احتياجاتها المالية للفترة المقبلة عن طريق 
طــرح الــســنــدات والـــذي تــم خــالل شهر يوليو 
جنيه،  مليارات   10 قيمتها  وبلغت  الماضي، 

حابي

البنوك  قــانــون  لتفعيل  خــطــوة  أول  فــي 
عليه  الجمهورية  رئيس  تصديق  بعد  الجديد 
ونشره بالجريدة الرسمية، قرر مجلس إدارة 
البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ 

موزعة على ثالث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه 
للشريحة  جنيه  مليار   6.2 األولـــى،  للشريحة 

الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة.
وكان البنك األهلي هو الذي تولى دور المستشار 
العام وضامن  والمنسق  اإلصــدار  ومدير  المالي 
التغطية ومروج االكتتاب بالتعاون مع كل من البنك 
التجاري الدولي، والبنك العربي اإلفريقى الدولي، 
وبنك التعمير واإلسكان، كما شارك في االكتتاب 
 ،EBRD والتنمية البنك األوروبــي إلعادة اإلعمار 
بنك  وفا  والتجاري  األهلي،  الوطني  قطر  وبنك 

إيجيبت، وبنك قناة السويس.
وأشار حسن إلى أن الهيئة حصلت أيًضا على 
موازنة  بشأن  قبل شهرين  المالية  وزارة  موافقة 
العام المالي الحالي، بقيمة بلغت 71 مليار جنيه، 
تمثل  استثمارية  كموازنة  جنيه  مليارات   8 منها 
المخصصات اإلجمالية، و89%  نحو %11 من 
كموازنة جارية، وذلك لإلنفاق على المشروعات 

التي تتولى تنفيذها في المدن الجديدة.
ولفت حسن إلى أن القرض سيساعد الهيئة 
في  تنفيذها  يتم  التي  المشروعات  إنجاز  على 

عائدات  جانب  إلى  وذلــك  الرابع،  الجيل  مدن 
تعمل على  ــوزارة  ــ ال أن  ــى  إل الــســنــدات، الفــًتــا 
أواًل  المالية  احتياجاتها  لتوفير  وســاق  قــدم 
المشروعات  في  العمل  استمرار  لضمان  بأول 

وإنجازها في أسرع وقت ممكن.
قال  حابي  لنشرة  سابقة  تصريحات  وفــي 
إن  بالهيئة،  واإلداريـــة  المالية  الــشــؤون  مدير 
الهيئة ال تدرس أي طروحات جديدة للسندات 
الطرح  بخالف  للتمويل  أخــرى  عمليات  أي  أو 
األخير والقرض البالغة قيمته 50 مليار جنيه، 
بناء  تحديدها  تم  الهيئة  خطة  أن  إلى  مشيًرا 
على االحتياجات المالية المتوقعة للعام المالي 
الجديد، والموازنة التي تم اعتمادها تتوافق مع 

تلك االحتياجات.
تــســعــى الســتــغــالل  ــهــيــئــة  ال أن  وأضـــــاف 
مواردها المالية في تنفيذ المشروعات بمدن 
إلى  مشيًرا  عليها،  تعمل  التي  الرابع  الجيل 
السندات  من  ــى  األول الشريحة  عــائــدات  أن 
ــمــشــروعــات هــيــئــة الــمــجــتــمــعــات  ــوجــه ل ســت
الجديدة،  اإلداريـــة  العاصمة  في  العمرانية 

الخطة  وفــق  التنفيذ  وتــيــرة  لتسريع  وذلـــك 
االنتهاء  ذلك  ويتضمن  الهيئة،  وضعتها  التي 
وتنفيذ  للهيئة  المملوكة  السكنية  األحياء  من 

التحتية. البنية  مشروعات 
أمــس كشفت نشرة  الــصــادر  ــي عــددهــا  وف
هيئة  حصلتها  التي  اإليــرادات  قيمة  أن  حابي 
األراضــي  أقساط  من  العمرانية  المجتمعات 
ومقدمات الحجز خالل العام المالي المنقضي 
الهيئة  وتخطط  جنيه،  مليار   31 نحو  بلغت 
 35 إلــى  الحالي  المالي  العام  خــالل  لزيادتها 

مليار جنيه.
جنيه  مليار   18 بواقع  القيمة  تلك  وتتوزع 
بنظام  بيعها  تــم  الــتــي  ــأراضــي  ل مــقــدمــات 
أقساًطا  مليار جنيه  و13  الفوري،  التخصيص 
االعقاري،  االستثمار  المطورين وشركات  على 
إلى  الُمحصلة  القيمة  توجيه  يتم  أن  على 
تنفيذها  الهيئة  تــتــولــى  الــتــي  الــمــشــروعــات 
والعلمين  الــجــديــدة  ــة  ــ اإلداري العاصمة  فــي 
اإلسكان  ومشروعات  الجديدتين  والمنصورة 

تميًزا. واألكثر  والمتميز  االجتماعي 

بنسبة  سوقية  حصة  بلتون  شركة  وسجلت   
الــســادس  الــمــركــز  بــهــا عــلــى  %5.2 ســيــطــرت 
األوراق  ســوق  في  العبين  عشرة  أكبر  بقائمة 
أرقام  شركة  السابع  المركز  في  تالها  المالية، 
بحصة سوقية %3.5 تمثل تداوالت بقيمة 14.6 

جنيه. مليار 
ترتيب  على  المنافسة  احــتــدمــت  حين  فــي   
الكبار  العشر  بقائمة  األخــيــرة  الثالثة  المراكز 
منذ  البورصة  فــي  المالية  الوساطة  لتعامالت 
بداية العام، لتقتنص سيجما المركز الثامن بفارق 
شركتي  من  كل  عن  التعامالت  قيمة  في  طفيف 
سيطرة  رغــم  للوساطة،  ونعيم  اليــن  أون  عربية 
الشركات الثالث على نفس الحصة السوقية عند 

.2.7%
وجاءت شركة عربية أون الين في المركز التاسع 
بتنفيذ تداوالت إجمالية بقيمة 11.26 مليار جنيه، 
نعيم  شركة  نفذتها  جنيه  مليار   11.1 مقابل  في 

للوساطة التي حصدت المركز العاشر.
أما على مستوى تعامالت شهر سبتمبر منفرد، 
تغيرات جوهرية،  الكبار  العشر  قائمة  تشهد  فلم 
شركة  حساب  على  مباشر  شركة  بدخول  ســوى 
نعيم، إلى جانب بعد التحركات في ترتيب المراكز.
ــا  ــًض ــة أي ــي ــال ــم ــمــجــمــوعــة ال ــدرت ال ــــصــ  وت
 12.9% سوقية  بحصة  الشهرية  الــتــعــامــالت 
جنيه،  مليار   8.6 بقيمة  إجمالية  تعامالت  تمثل 

تالها في المركز الثاني شركة التجاري الدولي 
تعامالت  إجــمــالــي  مــن   9.5% سوقية  بحصة 

المنتهي. الشهر  السوق خالل 
وتــقــدمــت شــركــة بــلــتــون إلـــى الــمــركــز الثالث 
في   ،8.5% سوقية  بحصة  الشهرية  بالتعامالت 
حين جاءت شركة هيرميس للوساطة في المرتبة 
الرابعة عن تعامالت بقيمة 4.3 مليار جنيه تمثل 
شهر  خــالل  البورصة  تـــداوالت  مــن   6.6% نحو 

سبتمبر.
وحافظت شركة بايونيرز على ترتيبها الخامس 
في التعامالت الشهرية، عبر تنفيذ تداوالت تمثل 

نحو %4.9 من إجمالي تداوالت السوق.
بالمرتبة  مــبــاشــر  شــركــة  ــاءت  جـ حــيــن  فــي   
مليار   2.13 بقيمة  تــعــامــالت  عــن  الــســادســة 
الين  أون  عربية  شركة  عن  طفيف  بفارق  جنيه 
جنيه،  مليار   2.11 بقيمة  تعامالت  نفذت  التي 
أودعتها في المركز السابع رغم تساوي الحصة 

.3.2% السوقية عند 
وفي المركز الثامن، جاءت شركة أرقام بحصة 
شركة  التاسع  المركز  في  تالها   ،3.1% سوقية 
إجمالي  من   2.8% بنسبة  تعامالت  عبر  فــاروس 

تعامالت البورصة خالل شهر سبتمبر.
ولحقت شركة سيجما بقائمة العشر الكبار لشهر 
سبتمبر، مسجلة حصة سوقية بنسبة %2.6، عن 

تعامالت إجمالية بقيمة  1.7 مليار جنيه.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 عاجل: 200 مليون دوالر من 
البنك الدولي لمكافحة تغير 

المناخ بالقاهرة الكبرى

 بنك القاهرة يحصل على 
قرض 15 مليون دوالر من 

SME’s صندوق سند لتمويل

 بنك saib يمنح 230 مليون 
جنيه ألوراسكوم بيراميدز 
لتطوير منطقة األهرامات

 عمومية أرابتك القابضة 
اإلماراتية تقرر تصفية 

الشركة وإعالن اإلفالس

 سي أي كابيتال: سهولة 
حصلت على رخصة مزاولة 
نشاط التمويل االستهالكي

المجموعة المالية تتصدر تعامالت شركات الوساطة

 بحصة سوقية %14.8

المجتمعات العمرانية توقع مع بنكي األهلي ومصر اتفاقية قرض الـ50 مليار جنيه

التحالف مع هيرميس يرفع حصتها إلى 22.8% بنهاية سبتمبر

حصلت على الشريحة األولى

البنك المركزي يبقي على الحد األقصى ألوراق النقد المصري المسموح به للمسافرين

في أول خطوة لتفعيل العمل بقانون البنوك الجديد

التجاري الدولي تحافظ على مركز الوصيف منذ بداية العام.. تليها هيرميس ثم فاروس وبايونيرز

مازن حسن: التمويل بفائدة مخفضة لتقليل األعباء المالية على الهيئة

مباشر تنضم للعشر 
الكبار بالقائمة 

الشهرية.. وتحركات 
محدودة بترتيب 

المراكز خالل سبتمبر

بلتون تدخل المثلث 
الذهبي بتعامالت 
الشهر في مقابل 

المركز السادس
 خالل 9 شهور

أكبر 10 شركات سمسرة منذ بداية العام
النسبةشركة الوساطة الماليةم

من اإلجمالي

14.8 %المجموعة المالية للسمسرة في األوراق المالية1 

8.5 %التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية2 

8.0 %هيرميس للوساطة في األوراق المالية3 

6.1 %فاروس لتداول األوراق المالية4 

5.5 %بايونيرز لتداول األوراق المالية 5 

5.2 %بلتون لتداول األوراق المالية6 

3.5 %أرقام لتداول األوراق المالية شركة مساهمة مصرية7 

2.7 %سيجما لتداول األوراق المالية8 

2.7 %عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية9 

2.7 %نعيم للوساطة فى االوراق المالية10 

األقصى  الــحــد  على  اإلبــقــاء  عــامــر،  طــارق 
ألوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو 
خروجها مع المسافرين  عند 5 آالف جنيه، 

تغيير. دون 
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عدد 
إدارة  مجلس  قــرار  األربــعــاء،  أمس  الصادر 
 ،2020 لسنة   2200 رقــم  الــمــركــزي  البنك 

النقد  أوراق  لحمل  األقــصــى  الــحــد  بــشــأن 
المسافرين  أو  إلى مصر  للقادمين  المصري 

. منها
الحد  يحدد  القديم  البنوك  قانون  وكان 
المصري  بالجنيه  النقد  ألوراق  األقصى 
5 آالف  لــلــمــســافــريــن عــنــد  ــه  ب الــمــســمــوح 
الجديد  البنوك  قانون  ترك  بينما  جنيه، 

البنك  إدارة  مجلس  إلــى  القيمة  تحديد 
المركزي. 

المركزي،  البنك  عــن  صــادر  بيان  وذكــر 
في  اإلدارة  مجلس  أن  األربعاء،  أمس  مساء 
حدد  الثالثاء،  أمس  أول  المنعقدة،  جلسته 
مبلغ خمسة آالف جنيه كحد أقصى ألوراق 
بدخولها  المسموح  المصري،  بالجنيه  النقد 

أو خروجها مع المسافرين.
أن  إلــى  الــمــركــزي،  البنك  بــيــان  وأشـــار 
الجديد  القانون  تفعيل  إطار  في  يأتي  ذلك 
رقم  المصرفي  والجهاز  المركزي  للبنك 
اختصاص  قــرر  والــذي   ،2020 لسنة   194
بتحديد  الــمــركــزي  الــبــنــك  إدارة  مــجــلــس 
بالجنيه  الــنــقــد  ألوراق  األقــصــى  ــحــد  ال

خروجها  أو  بدخولها  المسموح  المصري 
المسافرين.  مع 

ولفت إلى أن مبلغ 5000 جنيه الذي قرره 
إدارتــه  مجلس  اجتماع  في  المركزي  البنك 
منذ  المقرر  المبلغ  ذات  هو  الثالثاء،  يــوم 
عام 2003 طبًقا لنص المادة 116 من قانون 
القديم. المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك 
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