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أهم األخبار
اضغط على العناوين

مدينة نصر لإلسكان توقع العقد 
النهائي لبيع حصتها في النصر 

للمرافق إلى مستثمر استراتيجي

أرامكو تمنح 8 شركات منها 
إنبي اتفاقيات طويلة األجل 

لتطوير مشاريع نفط وغاز

مدبولي يشدد على التطبيق الصارم 
إلجراءات كورونا واتخاذ ما يلزم 

لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل

وزيرا قطاع األعمال والطيران 
يبحثان إقامة مشروع سياحي 
بأرض رأس جميلة بشرم الشيخ

أوراسكوم للتنمية: صفقة 
بيع حصتنا في شركة اإلسكان 

التعاوني بمرحلة المفاوضات

ا في صافي الربح و21% زيادة في اإليرادات بدعم إدارة األصول واالستثمار المباشر هيرميس: 18% نمّوً

335 مليون جنيه نصيب قطاع التمويل غير المصرفي في اإليرادات بنمو %12

النتائج  عن  هيرميس  المالية  المجموعة  أعلنت 
المالية للربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفع صافي 
بمعدل  األقلية  وحقوق  الضرائب  خصم  بعد  الربح 
نمو  مليون جنيه، في ضوء   422 ليبلغ  سنوي 18% 
اإليرادات بمعدل سنوي %21 لتبلغ 1.4 مليار جنيه 

خالل نفس الفترة.
وقالت المجموعة في بيان إن نمو اإليــرادات يعكس 
األداء القوي لقطاعي إدارة األصول واالستثمار المباشر 
)Buy-Side( خالل الربع الثالث من عام 2020، حيث 
شهدت الفترة ارتفاع إيرادات قطاع االستثمار المباشر 
بشكل ملحوظ بفضل تسجيل أتعاب أداء بقيمة 349 
 Vortex« مليون جنيه نتيجة التخارج الناجح من شركة

Solar«  خالل نفس الفترة.
وبلغت مساهمة قطاع التمويل غير المصرفي في 
إجمالي اإليرادات 335 مليون جنيه خالل الربع الثالث 
من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل %12، فضاًل 
عن استمرار أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 
في االستفادة من تعافي أسواق المال اإلقليمية وما ترتب 
 Seed( عليه من إعادة تقييم لرؤوس األموال المبدئية
Capital(  واالستثمارات، حيث ارتفعت إيرادات أدوات 
الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية %22 لتبلغ 

372 مليون جنيه خالل نفس الفترة.
ــاد كــريــم عـــوض الرئيس  وفـــي هـــذا الــســيــاق أشـ

القابضة،  هيرميس  المالية  للمجموعة  التنفيذي 
تنويع  استراتيجية  ثمار  جني  في  الشركة  باستمرار 
باقة المنتجات والتوسعات الجغرافية التي تتبناها على 
الرغم من التحديات االستثنائية التي تواجه االقتصاد 

العالمي وتداعياتها على األسواق العالمية كافة.
كما أعرب عوض عن اعتزازه باألداء القوي لعمليات 
الشركة خالل الربع الثالث من العام الجاري، والذي 
ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة بجميع األسواق التي 
وتقييم  بدراسة  اإلدارة  التزام  إلى  مشيًرا  بها،  تعمل 
19( على جميع  )كوفيد –  انتشار فيروس  تداعيات 

أنشطة الشركة بصفة مستمرة.
وأوضح عوض أن نجاح قطاع االستثمار المباشر 
في تحقيق أتعاب بقيمة 349 مليون جنيه خالل الربع 
الثالث من العام الجاري نتيجة إتمام صفقة التخارج 
الخاصة  اإلدارة  حصة  من  الناجحة  االستراتيجي 
بشركة »Vortex Solar«، ساهم في تعزيز أداء الشركة 

بشكل ملحوظ خالل نفس الفترة.
المصرفي  التمويل غير  إلى مواصلة قطاع  ولفت 
تحقيق المزيد من اإلنجازات المشرفة، حيث شهدت 
ممارسة  ترخيص  على  ڤاليو  شركة  حصول  الفترة 
النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتالي 
أصبحت جميع أنشطة الشركة تحت إشراف الجهات 

الرقابية بشكل كامل.
أعلى  تسجيل  في  ڤاليو  بنجاح  عوض  أشــاد  كما 

نتيجة انخفاض أتعاب الخدمات االستشارية.
التمويل  إيــرادات قطاع  ارتفعت  آخر،  ومن جانب 
غير المصرفي بمعدل سنوي %12 لتبلغ 335 مليون 
جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، مدعومًة بأداء 
مليون   27 بقيمة  ــرادات  إي التي سجلت  ڤاليو  شركة 
جنيه خالل نفس الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 410%، 
إلى جانب نمو إيرادات شركة تنمية بمعدل سنوي 3% 
لتبلغ 261 مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام 
إيــرادات  تضاعفت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافة  الــجــاري. 
8 ماليين  لتبلغ  مــرات  أربــع  بواقع  التخصيم  أنشطة 
جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، حيث يعكس 
ذلك مردود دمج ذراعي التخصيم والتأجير التمويلي 
في السوق المصرية تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم 
“المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية”، مما 
ساهم في تعزيز استفادة أنشطة التخصيم من الترويج 
تقدمها  التي  األخرى  والمنتجات  الخدمات  لمختلف 
التأجير  أنشطة  إيــرادات  بأن  للعمالء، علًما  الشركة 
الربع  39 مليون جنيه خالل  التمويلي استقرت عند 

الثالث من العام الجاري ودون تغير سنوي ملحوظ.
وعمليات  الخزانة  أدوات  أنشطة  إيــرادات  وبلغت 
سوق المال 372 مليون جنيه خالل الربع الثالث من 
بفضل  بمعدل 22%،  سنوي  نمو  وهــو   ،2020 عــام 
ترتب على  وما  اإلقليمية،  المال  أســواق رأس  تعافي 

ارتفاع  ذلــك  مع  وتزامن  إطالقها،  منذ  لها  مبيعات 
مبيعات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 54%، 
باإلضافة إلى ريادة قطاع الوساطة في األوراق المالية 
قطاع  ونجاح  الشركة،  بها  تعمل  التي  األســـواق  في 
صفقات  ست  إتمام  في  االكتتاب  وتغطية  الترويج 
بقيمة 193 مليون دوالر خالل الربع الثالث وتتنوع بين 
األسهم والدمج واالستحواذ وترتيب الدين، مما يعكس 
قدرة الشركة على تنفيذ مختلف الصفقات في العديد 

من األسواق على الرغم من التحديات الراهنة.
وارتفعت إيرادات قطاع االستثمار المباشر بشكل 
بمعدل %1537 خالل  سنوًيّا  نمّوًا  لتسجل  ملحوظ 
الحد  في  ساهم  مما   ،2020 عــام  من  الثالث  الربع 
من أثر انخفاض إيرادات قطاع إدارة األصول بنسبة 
تراجع  وكذلك  جنيه،  مليون   65 إلــى   11% سنوية 
إيرادات قطاعي الترويج وتغطية االكتتاب والوساطة 
في األوراق المالية )Sell-Side(  إلى 281 مليون جنيه 
خالل نفس الفترة في ظل حالة التباطؤ التي تشهدها 

أسواق المنطقة.
قطاع  ــرادات  ــ إي انخفضت  الخلفية،  هــذه  وعلى 
الوساطة في األوراق المالية بمعدل سنوي %24 لتبلغ 
243 خالل الربع الثالث من عام 2020، بينما تراجعت 
إيرادات قطاع الترويج وتغطية االكتتاب بمعدل سنوي 
الفترة،  نفس  خالل  جنيه  مليون   38 لتسجل   78%

 Seed( ذلك من إعادة تقييم لرؤوس األموال المبدئية
Capital(  واالستثمارات.

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 878 مليون 
جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020 بزيادة سنوية 
بأجور  المتعلقة  المصروفات  الرتــفــاع  نظًرا   ،19%
العاملين والمصروفات التشغيلية األخرى، علًما بأن نسبة 
ــرادات التشغيلية  مصروفات العاملين إلى إجمالي اإلي
بلغت %45 خالل نفس الفترة، وهو ما يتوافق بقدر كبير 
مع أهداف اإلدارة للحفاظ على نسبة مصروفات العاملين 

إلى إجمالي اإليرادات عند أقل من 50%.
وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق 
األقلية بمعدل سنوي %18 ليسجل 422 مليون جنيه 
باألداء  مدعوًما   ،2020 عام  من  الثالث  الربع  خالل 
القوي لقطاع بنك االستثمار، فضاًل عن نجاح اإلدارة 
إلى  العاملين  مصروفات  نسبة  على  الحفاظ  فــي 

إجمالي اإليرادات عند أقل من 50%.
واختتم عوض أن تزايد التحديات الصعبة باألسواق 
الستمرار  ــا  قــوًيّ دافــًعــا  شّكل  والعالمية،  اإلقليمية 
واستكشاف  دراسة  في  هيرميس  المالية  المجموعة 
المزيد من االستراتيجيات الداعمة لنموذج أعمالها، 
سعًيا لتعزيز قدراتها على تجاوز أي صعوبات مستقبلية 
بالتوازي مع تحسين أدائها وتعظيم المردود اإليجابي 

لجميع األطراف على المدى المتوسط والطويل.

التنفيذي  الــرئــيــس  مــتــولــي،  مــحــمــد  ــوقــع  ت
والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال -الذراع 
إتمام  القومي-  االستثمار  لبنك  االستثمارية 
أون  عربية  على شركة  االستحواذ  تنفيذ صفقة 
لبنك  التابعة  المالية  األوراق  في  للوساطة  الين 
فور  الــجــاري،  العام  نهاية  قبل  اللبناني  عــودة 
األوراق  واستكمال  الالزمة  الموافقات  استيفاء 

المطلوبة. والمستندات 
وأكد متولي في تصريحات خاصة لنشرة حابي 
أن توقيع االتفاقية أمس مع بنك عودة اللبناني يعد 
بمثابة تعاقد نهائي على إتمام الصفقة، مشيًرا إلى 
أنه تم االتفاق على كل البنود محل التفاوض فيما 
في  موضًحا   للتنفيذ،  اإلجرائي  الجانب  يتبقى 
الوقت نفسه أن القيمة اإلجمالية للصفقة تندرج 
تحت البنود ذات الطابع السري في العقد والتي ال 

يمكن اإلفصاح عنها في الوقت الحالي.

البورصة  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  كشف 
التي  الجوهرية  القرارات  تفاصيل  عن  المصرية 
اتخذها أمس، بشأن إعادة هيكلة احتساب سعر 
الرعاة  شــروط  بعض  وتعديل  األســهــم،  إغــالق 
المعتمدين للشركات المقيدة بسوق المشروعات 
تداول  محددات  وكذلك  والمتوسطة،  الصغيرة 
بما  “د”،  بالقائمة  الــمــدرجــة  المالية  األوراق 
المتوسطة  الشركات  استثناء  شــروط  ذلــك  في 

والصغيرة من التعاقد مع الرعاة.
وقال فريد في تصريحات خاصة لنشرة حابي 
إن قرار تعديل حساب اإلغالق تضمن زيادة قيمة 
 100 إلى  الحد األدنى الحتساب أسعار اإلغالق 
مع  ليتواكب  جنيه،  ألف   30 من  بداًل  جنيه  ألف 
معدالت التداول، وهو بمثابة الخطوة األولى في 
اإلغــالق،  احتساب  أسلوب  هيكلة  إعــادة  طريق 
المتوسط  القادمة  مراحلها  في  ستشمل  والتي 

المرجح المتحرك والمزاد.
أمس  المصرية  البورصة  رئيس  قــرار  ونــص 
أن  على  اإلغــالق،  سعر  حساب  محددات  بشأن 
تكون كمية األسهم المحددة لسعر اإلغالق ال تقل 
عندما يعادل ٪0.5 من المتوسط اليومي للقيمة 
أشهر،  ثالثة  آخــر  خــالل  سهم  لكل  المتداولة 

100 ألف  بشرط أال تقل قيمة هذه األسهم عن 
جنيه أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

كما نص القرار في مادته الثانية على حساب 
قيمة  هي:  محددات،  لستة  وفًقا  اإلغــالق  سعر 
التداول خالل  الشرط بما يساوي إجمالي قيمة 
أيام  للسهم مقسومة على عدد  آخر ثالثة أشهر 
أدنى  الناتج في ٪0.5 وبحد  التداول، مع ضرب 
100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية 
أيهما أكبر، على أن يتم حساب هذا الشرط مرة 
أقل  الفعلية  القيمة  كانت  فإذا  أشهر،  ثالثة   كل 
يتم حساب  ال  األدنــى  أو حده  الشرط  قيمة  من 
أو  مــن  أكبر  كانت  إذا  أمــا  جــديــد،  إقــفــال  سعر 
تساوي قيمة الشرط أو حده األدنى يتم حساب 
أساس  على  المالية  للورقة  جديد  إقفال  سعر 

المتوسط المرجح بالكميات.
كما تضمنت المحددات استبعاد أثر الصفقات 
وفي  الــتــداول،  متوسط  احتساب  عند  الخاصة 
ــة مــالــيــة جــديــدة تــكــون القيمة  حــالــة قــيــد ورقـ
األدنــى  الحد  تــســاوي  اإلغـــالق  لسعر  المحددة 

لقيمة الشرط.
وتوقع رئيس البورصة تطبيق كامل خطة إعادة 
لما  المقبل، نظًرا  أو فبراير  يناير  الهيكلة خالل 
ستحتاجه من تعديالت فنية على أنظمة التداول.
وأوضح أن التعديل المرتقب سيسمح بالجمع ما 
بين أسلوبي المتوسط المرجح المتحرك والمزاد، على 

وكشف متولي عن استهداف شركته دفع شركة 
الــتــداول  خــدمــات  فــي  للتوسع  ــن  الي أون  عربية 
بها  تتميز  الــتــي  ــراد  ــ األف المتعاملين  لشريحة 
الشركة حالًيا، عبر االستثمار في تطوير وتحديث 
من  أحدث  مستوى  يوفر  بما  التكنولوجية،  البنية 
الخدمات اإللكترونية خاصة أن ٪90 من عمالء 
الشركة حالًيا يتداولون إلكترونّيًا، وذلك بالتوازي 

مع تعظيم قاعدة عمالء الشركة من المؤسسات.
تحتل  اليــن  أون  عربية  شركة  أن  إلــى  وأشـــار 
حالًيا المركز الرابع بين شركات الوساطة العاملة 
األفراد  تعامالت  مستوى  على  المصرية  بالسوق 
مستوى  على  التاسع  والمركز  العام،  بداية  منذ 

تعامالت السوق ككل.
ــع الــشــركــة  ــي: “نــســتــهــدف دفـ ــول ــال مــت ــ وق
5 شــركــات  ــر  ــب ــصــدارة ودخــــول قــائــمــة أك ــل ل

مصر”. مستوى  على  سمسرة 
لزيادة  حالًيا  احتياج  وجــود  عــدم  إلــى  ولفت 
عمليات  لتنفيذ  أونــاليــن  عربية  شركة  رأســمــال 
تكلفتها  تغطية  سيتم  والتي  المستهدفة  التطوير 

في  مؤكًدا  للشركة،  المالية  التدفقات  خالل  من 
الوقت نفسه استعداد إن آي كابيتال لضخ سيولة 

جديدة إذا تطلبت خطة التوسع ذلك.
إسناد  تعتزم  كابيتال  آي  إن  شركة  أن  وأكــد 
األوراق  فــي  الــحــالــي  نشاطها  مــن  كبير  جــزء 
أن  إلى  الفًتا  اليــن،  أون  عربية  لشركة  المالية 
األصول تحت إدارة شركته حالًيا تبلغ نحو 1.5 
 3 إلى  المستهدف مضاعفتها  ومن  جنيه،  مليار 
إطار  المقبل في  العام  نهاية  قبل  مليارات جنيه 
خطة للتوسع في نشاط إدارة األصول وتأسيس 
أداء  على  إيجابّيًا  ينعكس  بما  جديدة،  صناديق 
تنفيذ  في  إشراكها  جانب  إلى  السمسرة،  ذراع 
الذي  المرتقبة  الحكومية  الطروحات  برنامج 

تنفيذه. تشرف شركته على 
كابيتال  آي  إن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وتوقع 
استئناف نشاط طرح الشركات في البورصة نهاية 
تشهد  أن  الجديد، مستبعًدا  العام  األول من  الربع 
السوق خالل الفترة القليلة المقبلة طروحات جديدة 

سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص.

أن يتم تحديد آلية الحساب على أساس المعدل األكثر 
تعبيًرا عن التداول اليومي للورقة المالية.

المتوسط  بتحديد  العملية ستبدأ  أن  وأضاف 
في  ساعة  نصف  آخر  خالل  المتحرك  المرجح 
جلسة التداول اليومية، ثم عمل جلسة مزاد عقب 

انتهاء التداول الرسمي، وترك فترة زمنية تسمح 
جديدة  عــروض  لوضع  بالسوق  المتعاملين  لكل 

وفًقا لمبدأ المزايدة.
على  بناء  اإلغــالق  سعر  تحديد  “سيتم  ــال:  وق
حالة  في  أمــا  الــمــزاد،  جلسة  في  النشاط  حجم 

ضعف المشاركة بما يحول دون تحديد سعر إغالق 
الورقة  إغالق  سيتم حساب  التداوالت،  عن  معبر 

المالية على أساس المتوسط المرجح المتحرك”.
الرعاة  بــدور  الخاصة  الــقــرارات  صعيد  وعلى 
والمتوسطة،  الــصــغــيــرة  لــلــشــركــات  المعتمدين 

واالستثناء من التعاقد معها، أوضح رئيس البورصة 
أنها استهدفت توضيح جزء من مهام الرعاة بصورة 
المستثمرين  عالقات  بمسؤولي  يتعلق  فيما  أكبر 
والتنسيق  بالتدريب  الرعاة  وألزمت  وأنشطتهم، 
أدنــى  بحد  ــة  دوريـ ومــؤتــمــرات  اجتماعات  وعقد 
ثالثة أشهر، مؤكًدا أن هذه التعديالت ستعظم من 
تحميلها  دون  الراعي  دور  من  الشركات  استفادة 
كل طرف  التزامات  حددت  كما  إضافية،  تكاليف 

بصورة قاطعة واجبة التنفيذ.
لعمل  الــمــنــظــم  الــقــرار  أن  فــريــد  ــاف  وأضــ
الـــرعـــاة فــصــل مــهــمــة إعـــــداد الــبــحــوث عن 
التزامات الراعي ولكن مع إلزامه بإيجاد شركة 
والــبــحــوث  الــدراســات  ــداد  إعـ فــي  متخصصة 
يرعاها،  التي  المتوسطة  أو  الصغيرة  للشركة 
في  توافرها  يجب  فنية  شروط  تحديد  تم  كما 

الدراسات. هذه 
وتــضــمــن قــــرار رئــيــس الـــبـــورصـــة الــخــاص 
الــمــدرجــة  الــمــالــيــة  األوراق  تـــداول  بــمــحــددات 
االلــتــزام  مــن  الــشــركــات  استثناء  “د”  بالقائمة 
بسوق  الــقــيــد  فــتــرة  ــوال  طـ رســمــي  راٍع  بتعيين 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا  استوفت 
البورصة  الصادرة عن  والنوعية  الكمية  المعايير 
والمعتمدة من الهيئة، ويكون ذلك بناء على طلب 
اللجنة  قبل  مــن  حالتها  دراســـة  وبــعــد  الشركة 
الكامل  استيفائها  مــن  التحقق  مــع  المختصة، 

للمهام الواجبة على الراعي.

إن آي كابيتال تتوقع تنفيذ االستحواذ على عربية أون الين قبل نهاية العام

تفاصيل خطة هيكلة احتساب سعر إغالق األسهم

محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة:

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية يكشف لحابي:

االستثمار في تطوير وتحديث البنية التكنولوجية.. واستهداف الدخول في قائمة أكبر 5 شركات سمسرة على مستوى مصر

زيادة قيمة الحد األدنى الحتساب السعر إلى 100 ألف جنيه لمواكبة معدالت التداول أولى الخطوات

حابي

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 
إن آي كابيتال -الذراع االستثمارية لبنك االستثمار القومي

كريم عوض الرئيس التنفيذي 
للمجموعة المالية هيرميس القابضة

خطة للتوسع في 
نشاط إدارة األصول 

وتأسيس
 صناديق جديدة

توقيع االتفاقية مع 
بنك عودة اللبناني 

بمثابة تعاقد نهائي 
على إتمام الصفقة

إسناد جزء كبير من 
نشاط إن آي كابيتال 
في األوراق المالية 

لذراع السمسرة

توقعات باستئناف 
نشاط طرح الشركات 

في البورصة نهاية الربع 
األول من العام الجديد

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

التنفيذ الكامل الربع 
األول من 2021 بعد 

تعديل نظم التداول.. 
والتطبيق يجمع بين 

المتوسط المرجح 
المتحرك والمزاد

القرار المنظم لعمل الرعاة حدد 
االلتزامات بصورة قاطعة وعظم 

استفادة الشركات المتوسطة 
والصغيرة دون تكاليف إضافية

فصل مهمة إعداد البحوث 
عن التزامات الراعي وإلزامه 
بإيجاد الشركة المتخصصة 
وفًقا لشروط فنية للدراسات
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