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أهم األخبار
اضغط على العناوين

الحكومة تنفي إغالق المدارس 
والجامعات بدءا من منتصف 

نوفمبر تحسبا من كورونا

فوري توافق على الزيادة المجانية 
والنقدية لرأسمالها المصدر وتقرر 

رفع المرخص به إلى مليار جنيه

مدينة نصر لإلسكان تحقق 22% 
نموا باإليرادات المجمعة 

في 9 أشهر و%14 بصافي األرباح

التخطيط: تخطي مستوى 50 
نقطة بمؤشر مديري المشتريات 

للشهر الثاني على التوالي

أسعار الدوالر ترتفع فيما 
يلوح في األفق انتظار طويل 

لنتائج االنتخابات األمريكية

أعــلــن الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــعــيــط وزيـــر 
ــوزراء في  ــ ــ ــة، مــوافــقــة مــجــلــس ال ــي ــمــال ال
اجتماعه األخير، على مشروع قانون جديد 
السيادية حيث تقرر عرضه على  للصكوك 

النواب. مجلس 
أول  إلصــدار  تستعد  مصر  أن  وأوضــح 
مــوافــقــة مجلس  ــور  فـ ــة،  ــادي صــكــوك ســي
الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس  وتــصــديــق  ــواب،  ــن ال
يفتح  مما  الجديد،  القانون  على  السيسي، 
الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل 
بنهاية  تعامالته  حجم  بلغ  الذي  اإلسالمي 

يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دوالر.
المقترح  القانون  إن  المالية،  وزير  وقال 
لتنويع  المالية  وزارة  خطة  ضمن  يــأتــي 

المالية  األوراق  في  المستثمرين  قاعدة 
السيادية  الصكوك  أن  خاصة  الحكومية، 
الشريعة  مبادئ  مع  متوافقة  بصيغ  تصدر 

اإلسالمية.
أضاف معيط أن إصدار مصر للصكوك 
شريحة  جذب  في  يسهم  سوف  السيادية 
يهتمون  مــمــن  المستثمرين  مــن  ــدة  جــدي
ــا لــمــبــادئ الــشــريــعــة  ــًق ــمــار طــب ــث ــاالســت ب
ــة، بــمــا يــوفــر تــمــويــاًل وســيــولــة  ــي اإلســالم
وأيًضا  الحكومية  المال  ألســواق  إضافية 
عجز  تمويل  تكلفة  خفض  على  يساعد 
متوسط  وإطــالــة  للدولة  العامة  الموازنة 

الدين. عمر محفظة 
ــدار  إصـ أن  ــة،  ــي ــمــال ال ــر  ــ وزي وأوضــــح 
حق  أساس  على  يقوم  السيادية  الصكوك 
ملكية  للدولة  المملوكة  لألصول  االنتفاع 
بيع حق االنتفاع  خاصة، وذلك عن طريق 

عن  أو  الــرقــبــة،  حــق  دون  األصــول  بهذه 
يتفق  آخر  طريق  بأي  أو  تأجيرها،  طريق 
السيادية  الصكوك  هذه  إصدار  عقد  مع 
مـــع عـــدم ضــمــان حــصــة مــالــك الــصــك 
ــادئ الــشــريــعــة  ــب ــم فـــي األصــــول وفـــًقـــا ل

اإلسالمية.
الــشــكــل  ــمــدت  اعــت الــــــوزارة  أن  ــد  ــ وأك
بعد  الــجــديــد  الــقــانــون  لــمــشــروع  النهائي 
والجهات  ــوزارات  ــ ال جميع  إلــى  الــرجــوع 
بعض  مع  وأيًضا  المالية  بالرقابة  المعنية 
في  الخبرة  ذوي  مــن  اإلسالمية  البنوك 
وكذلك  السيادية،  الصكوك  إصدار  مجال 
ألفضل  الوصول  بهدف  الشريف  األزهــر 
مع  يتماشى  بــمــا  الــقــانــون  لــبــنــود  صيغة 
المال  وأسواق  السيادية  الصكوك  طبيعة 
جميع  توافق  من  للتأكد  وأيًضا  الحكومية 

اإلسالمية الشريعة  مبادئ  مع  مواده 

في إطار مشروع إعادة هيكلة

بقرار من الحكومة

حابي

رنا ممدوح

وكاالت

وكاالت

اخــتــتــمــت مــــؤشــــرات الـــبـــورصـــة 
ارتفاع  على  أمس  تعامالت  المصرية 
الشرائية  القوى  من  بدعم  جماعي، 

والعرب. المصريين  للمستثمرين 
 EGX30 الرئيسي  المؤشر  وصــعــد 
مستوى  عند  وأغلق   ،0.43% بنسبة 

10556 نقطة.
وســـجـــل ســهــم الــبــنــك الــتــجــاري 
ــوزن  ــ ــي- مـــصـــر، صـــاحـــب ال ــ ــدول ــ ال
ارتفاًعا  بالثالثيني  األكــبــر  النسبي 
مستوى  عند  ليتداول   ،0.24% بنسبة 

62.63 جنيه.
وارتـــفـــع كـــل مـــن مـــؤشـــر األســهــم 
الصغيرة والمتوسطة EGX70 والمؤشر 
 ،1.57% بــنــســبــة   EGX100 األوســــع 

الترتيب. و%1.33 على 
وسجلت تداوالت البورصة 810.447 
مليون جنيه على 180 شركة من خالل 

30.620 ألف عملية.
ألسهم  السوقية  األسعار  وارتفعت 
34 في حين  تراجع  118 شركة مقابل 

.28 لم تتغير أسعار 
ــعــي عــلــى  ــي ــب ــاه ال ــجــ ــ ــطــر االت وســي
ــعــامــالت الــمــســتــثــمــريــن األجـــانـــب،  ت
مليون   73.265 بقيمة  صافًيا  وسجلوا 
التي  المؤسسات  من  بضغط  جنيه، 

 73.487 بقيمة  مبيعات  حققت صافي 
ألف   222.004 مقابل  جنيه،  مليون 

جنيه صافي شراء من األفراد.
المستثمرين  تــعــامــالت  واتــجــهــت 
محققين  الــشــراء  نــحــو  الــمــصــريــيــن 
جنيه،  مليون   68.019 بقيمة  صافًيا 
سجلت  التي  المؤسسات  مــن  بدعم 
 71.879 بــقــيــمــة  مــشــتــريــات  صــافــي 
مليون   3.860 مــقــابــل  جــنــيــه،  مــلــيــون 

جنيه صافي بيع من األفراد.
المستثمرين  تــعــامــالت  وســجــلــت 
 5.246 بقيمة  شـــراء  صــافــي  الــعــرب 
جنيه  مليون   4.647 منها  جنيه،  مليون 
جنيه  ــف  أل و598.966  للمؤسسات، 

لألفراد.
نسبة  على  المصريون  واســتــحــوذ 
تــعــامــالت  إجـــمـــالـــي  ــن  مـ  82.44%
األجــانــب  اســتــحــوذ  بينما  الــبــورصــة، 
 6.48% على  والــعــرب  على11.08% 

الصفقات. استبعاد  بعد 
وســـيـــطـــرت الـــمـــؤســـســـات عــلــى 
باقي  وكانت  التعامالت  من   25.92%
بنسبة  األفراد  نصيب  من  المعامالت 

.74.07%
الستصالح  العربية  سهم  وتــصــدر 
ارتفاًعا بنسبة  األراضي قائمة األكثر 
لالستثمار  العالمية  سهم  تاله   ،10%
سهم  ثــم   ،9.47% بنسبة  والتنمية 

األراضي  الستصالح  امبو  كوم  وادي 
بنسبة 9.10%.

مستشفى  ســهــم  تــصــدر  حــيــن  فــي 
النزهة الدولي قائمة األكثر انخفاًضا 
الشروق  سهم  تــاله   ،7.85% بنسبة 
بنسبة  والتغليف  للطباعة  الحديثة 
%5.07، ثم سهم المجموعة المصرية 

بنسبة 2.93%. العقارية 
الــفــتــاح، رئيس  ــادل عــبــد  ــال عـ وقـ

لــتــداول  ثــمــار  شــركــة  إدارة  مــجــلــس 
األخبار  غياب  إن  المالية،  األوراق 
المصرية،  المال  سوق  عن  المحفزة 
بحذر  للتعامل  المستثمرين  دفــعــت 
فيما  العالمية  للتطورات  ترقب  مع 
األمريكية،  الرئاسة  انتخابات  يخص 

كورونا. لفيروس  الثانية  والموجة 
ــاح، أن ارتـــداد  ــت ــف ال ــار عــبــد  وأشــ
عــزز  ــمــئــوي  وال السبعيني  الــمــؤشــر 
كــاٍف  غير  ولكنه  الــســوق  حــركــة  مــن 

التداوالت طوياًل. على  للمحافظة 
محلل  ــام  ــ إم عــبــدالــحــمــيــد  ــري  ــ وي
األوراق  لتداول  تايكون  بشركة  مالي 
الــمــال  الــمــالــيــة، أن حــركــة أســــواق 
ــأداء  الــنــاشــئــة أصــبــحــت مــرتــبــطــة بـ
تأثرها  ومــدى  العالمية  الــبــورصــات 

العالمية. باالضطرابات 
وأرجـــع إمـــام، الــتــحــرك اإليــجــابــي 
مؤشر  نمو  إلى  البورصة،  لمؤشرات 
األســهــم األوروبـــيـــة الــقــيــاســي، حيث 
األوروبي   600 ستوكس  المؤشر  أغلق 
على زيادة 2.3 بالمئة في أفضل أداي 

يونيو. منذ منتصف  يومي 
على  الــمــتــوقــع  الــمــســار  أن  وقـــال 
ــر مــــــازال يــتــرقــب  ــقــصــي الـــمـــدى ال
تداعيات انتخابات الرئاسة األمريكية 
وأيضاً تداعيات زيادة عدد اإلصابات 

المستجد. كورونا  بفيروس 

لويدز  مجموعة  باسم  متحدث  قال 
المجموعة  إن  البريطانية،  المصرفية 
وأنــهــا  1050 وظــيــفــة،  تــعــتــزم شــطــب 
ــًدا،  جــدي مــنــصــًبــا   340 ســتــســتــحــدث 
 730 نــحــو  الــشــطــب  صــافــي  ليصبح 
وظيفة، في إطار مشروع كبير إلعادة 
الهيكلة بسبب جائحة فيروس كورونا.
ولـــن يـــغـــادر مــعــظــم الــمــتــضــرريــن 
طبًقا  المقبل،  يناير  قبل  المجموعة 
ــمــتــحــدث، مــضــيــًفــا أن  ــره ال ــ لــمــا ذك

تراجعت أسهم مجموعة علي بابا الصينية 
الصينية  الحكومة  تعليق  بعد   7.5% بنسبة 
التابعة  جــروب  آنــت  لشركة  األولـــي  الــطــرح 

للمجموعة.
ــروب” الــتــي تقدم  وكــانــت شــركــة “آنـــت جـ
باي  علي  خدمة  وتــديــر  المالية،  الخدمات 
طرح  تعتزم  المحمول،  الهاتف  عبر  للدفع 
كونج  وهونج  شنغهاي  بورصتي  في  أسهمها 

اليوم الخميس.
وكان من المتوقع أن يجمع الطرح 37 مليار 

من  أي  غــلــق  تــعــتــزم  ال  الــمــجــمــوعــة 
فروعها.

ــذه  هـ أن  ــدث  ــحـ ــتـ ــمـ الـ وأوضــــــــح 
مواصلة  خــطــط  تعكس  الــتــغــيــيــرات 
للعمالء  المتغيرة  االحتياجات  تلبية 

وتبسيط أجزاء من األعمال.
من  لإلدانة  الخطوة  هذه  وتعرضت 

العمال. نقابات  قبل 
في  أعلنت  لويدز  مجموعة  وكانت 
أكثر  عن  االستغناء  الماضي  سبتمبر 
800 وظيفة. وتضررت المجموعة  من 
بقوة جراء جائحة كورونا. المصرفية 

دوالر في أكبر عملية طرح أولي على اإلطالق.
مع ذلك، تم تعليق الطرح بسبب تغيرات في 
قالته  ما  بحسب  القانونية،  التنظيمية  البيئة 

الهيئة الحاكمة لبورصة شنغهاي.
وهذا يعني أن شركة ”آنت جروب” ربما لم 
الخاصة  اإلفشاء  ومتطلبات  بالشروط  تلتزم 

بالطرح األولي.
وأعلنت آنت جروب الحًقا وقف الطرح في 

بورصة هونج كونج.
 8.1% بنسبة  بابا  علي  أسهم  وتراجعت 
نيويورك  بورصة  في  الثالثاء  أمــس  أول 

اإلعالن. هذا  بعد 

وزير المالية: مصر تستعد إلصدار أول صكوك سيادية 

مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون ويحيله للنواب 

الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون بعد الرجوع 
لجميع الوزارات والجهات

بدعم مشتريات المصريين والعرب

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

حابي

الــمــائــيــة  الـــمـــوارد  وزارة  ــنــت  أعــل  
ــدول الــثــالث:  ــ ــق ال ــواف ــري عـــدم ت ــ وال
منهجية  على  وإثيوبيا  والسودان  مصر 
في  النهضة  سد  مفاوضات  استكمال 

المقبلة.  المرحلة 
فقد  الـــري،  ــوزارة  لـ بــيــان  وبحسب 
مصر  في  المياه  شؤون  وزراء  اجتمع 
لمناقشة  اليوم؛  وإثيوبيا،  والسودان 
الــمــفــاوضــات  إلدارة  األمــثــل  اإلطـــار 
اإلفريقي،  االتــحــاد  برعاية  الجارية 
عدم  المناقشات  خــالل  اتضح  ــه  وأن

منهجية  حــول  الــثــالث  الـــدول  تــوافــق 
المرحلة  في  المفاوضات  استكمال 

. لمقبلة ا
ــفــاق الـــدول  ــار الــبــيــان إلـــى ات  وأشــ
تقريًرا  منها  كل  ترفع  أن  على  الثالث 
الرئيس  بــوصــفــهــا  إفــريــقــيــا،  لــجــنــوب 
يشمل  ــي،  ــق ــري اإلف لــالتــحــاد  الــحــالــي 

حول  ورؤيــتــهــا  االجــتــمــاعــات  مجريات 
هيئة  اجتماعي  مخرجات  تنفيذ  سبل 
مستوى  على  اإلفريقي  االتحاد  مكتب 
يونيو   26 يــومــي  عــقــدا  اللذين  القمة 
أقرا  واللذين   2020 يوليو  و21   2020
قانونّيًا  اتفاًقا  الثالث  الدول  تبرم  بأن 
ملزًما حول ملء وتشغيل سد النهضة. 

 مصر تعلن عدم التوافق مع السودان وإثيوبيا 
على منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة

مجموعة لويدز تعتزم 

شطب أكثر من ألف وظيفة

علي بابا تتراجع بعد إعالن 

إيقاف طرح آنت جروب

بإجمالي 1.170 مليار دوالر

فاروق يوسف

لتنظيم  القومي  الجهاز  إدارة  مجلس  اعتمد 
وزير  طلعت  عمرو  الدكتور  برئاسة  االتــصــاالت 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات النتائج النهائية 
جديدة  ترددية  نطاقات  وتخصيص  طرح  لعملية 
الــتــرددي  الحيز  فــي  ميجاهرتز   40×2 بــعــرض 
لها  الــمــرخــص  للشركات   TDD بتقنية   2600

بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح 
التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ 
واألكبر  األول  النطاق  تــردديــن؛  لنطاقي  األولــى 
بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به 
شركة فودافون مصر لالتصاالت بقيمة مقدارها 

540 مليون دوالر.
 10×2 المرحلة  نفس  في  الثاني  النطاق  أمــا 
الشركة  ــه  ب ــازت  ــ وف  TDD بتقنية  مــيــجــاهــرتــز 
المصرية لالتصاالت بقيمة مقدارها 305 مليون 

دوالر.
الشركتان  لها  –فتقدمت  الثانية  المرحلة  أما 
األخريان– للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 
ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصاالت 
ليكون  دوالر،  مليون   325 مقدارها  بقيمة  مصر 
دوالر  مليار   1.170 الطرح  عملية  قيمة  إجمالي 
أمريكي لكامل النطاقات )x 240 ميجاهرتز في 

الحيز الترددي 2600(.
لتنظيم االتصاالت وألول  القومي  الجهاز  وقام 
 TDD Time Division تقنية  باستخدام  مــرة 
تعتمد  والــتــي  المصرية  الــســوق  فــي    Duplex
حزمة  في  البيانات  وتنزيل  تحميل  عمليتي  علي 
بداًل  بينهما  الزمني  التقاسم  مع  واحــدة  ترددية 
 FDD Frequently Division من استخدام تقنية
Duplex  والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة 
يعظم  مما  واالســتــقــبــال،  ــال  اإلرســ بين  للفصل 
الترددي  الطيف  استخدام  كفاءة  من  االستفادة 
السرعات  حيث  من  البيانات  نقل  عمليات  في 
جــودة  رفــع  فــي  كبير  بشكل  ويساهم  والــســعــات 

الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وللمرة  الجهاز  قام  التنظيمي؛  المستوى  وعلى 
األولى أيًضا بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع 
المظاريف  بنظام  المحمول  التليفون  شــركــات 

الــعــرض  صــاحــب  فيها  الــفــائــز  لــيــكــون  المغلقة 
األعلى بين الشركات المتنافسة على نفس الطرح 
الترددية  النطاقات  اختالف حجم  واتباع سياسة 
المطروحة لما لها من تأثير إيجابي على تنافسية 
الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق 
األكبر وذلك للمتطلبات االستثمارية اإلضافية في 
البنية األساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات 
حيث  الهامة،  الموارد  تلك  تخصيص  من  الدولة 

جاء ذلك تماشًيا مع المعمول به دولّيًا.
الرئيس  الــجــمــل،  حــســام  المهندس  وأوضـــح 
أنه  االتصاالت  لتنظيم  القومي  للجهاز  التنفيذي 
الجديدة  الطروحات  تلك  تساهم  أن  المتوقع  من 
خدمات  مقدمي  تحفيز  على  الحديثة  والتقنيات 
التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة في 
تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون 
المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات 
تلك  جاهزية  درجــة  ورفــع  المقدمة،  االتــصــاالت 
وتكنولوجيا  االتصاالت  خدمات  لتقديم  الشبكات 
المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة 
العالمية وذلك تماشًيا مع استراتيجية الدولة في 

دعم عمليات التحول الرقمي.

فوز فودافون واتصاالت والمصرية 

بمناقصة الترددات الجديدة

عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة 
شركة ثمار لتداول األوراق المالية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

عمرو طلعت وزير االتصاالت

https://te.eg/sl/Agda3-Sha7na
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