
زيال تعتزم تكوين منصة خدمات
مالية غير مصرفية

مواد اإلعمار القابضة تضخ 300 مليون جنيه
في ترفيق المنطقة الصناعية بالسادات

بعد الحصول على ترخيص االستشارات المالية

تستهدف بيع 600 ألف متر بنهاية العام

كشف وائل زيادة، العضو المنتدب لشركة زيال 
الشركة تكوين  المالية، عن اعتزام  لالستتشارات 
خالل  من  مصرفية،  غير  مالية  خدمات  منصة 
التراخيص،  من  متنوعة  مجموعة  على  الحصول 
المستقلة  المالية  االســتــشــارات  بنشاط  بــدأت 

للشركات المقيدة بالبورصة.
لنشرة  خاصة  تصريحات  في  زيــادة  وأوضــح 
حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال أن الهيئة 
شركته  منح  على  وافقت  المالية  للرقابة  العامة 
ترخيص االستشارات المالية، والذي يمثل خطوة 
التي  الموازية  التحركات  من  لعدد  ومكملة  أولى 
بقطاع  األنشطة  مــن  العديد  اخــتــراق  تستهدف 
الخدمات المالية غير المصرفية، من خالل طرح 

منتجات مالية مبتكره تعتمد على التكنولوجيا.
تأسيس  فــي  المشاركين  أحــد  »كــنــت  وقـــال: 
التابعة  المصرفية  غير  المالية  الخدمات  ذراع 
اليوم  تعتبر  والتي  هيرميس،  المالية  للمجموعة 
بالسوق  األنشطة  هــذه  مقدمي  أهــم  من  واحــدة 

القابضة  اإلعــمــار  مــواد  مجموعة  ضخت 
والتطوير  واإلدارة  الصناعية  للمناطق   )CPC(
ــال اإلنـــشـــاءات  ــي أعــم 300 مــلــيــون جــنــيــه ف
الــخــاصــة بــالــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بــمــديــنــة 
القيمة  تــصــل  أن  الــمــقــرر  ومـــن  ــادات،  ــسـ الـ
اكتمال  مع  جنيه  مليون   850 إلى  العام  بنهاية 
بهاء  المعتز  المهندس  وفق  األولــى،  المرحلة 

للشركة. المنتدب  العضو  الدين 
لنشرة  تصريحاته  في  الدين  بهاء  أضــاف 
أن  جورنال  حابي  بوابة  عن  الــصــادرة  حابي 
الشركة تستهدف التعاقد مع 40 شركة بنهاية 
متر  ألــف   600 مساحة  على  الــجــاري  الــعــام 
يتوافق  بما  وذلك  األنشطة،  مربع في مختلف 
تم  المشروع  أن  موضًحا  الشركة،  خطة  مع 
نوفمبر  في  به  الخاصة  اإلنشاءات  في  البدء 
على  مستثمرين  مع  عقود  توقيع  وتم   ،2019
ألف متر مربع خالل األشهر   120 شراء نحو 

الماضية.
القابضة  اإلعمار  مواد  مجموعة  وحصلت 
بالسادات،  مربع  متر  مليون   1.1 على   »CPC«
مــن هــيــئــة الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة ضــمــن آخــر 
ــي تــمــت ألراضــــي الــمــطــور  ــت الــطــروحــات ال
الصناعي فى عام 2017، وهي األرض الثانية 
بــدأت  إذ  الــمــجــمــوعــة،  عليها  حصلت  الــتــي 
2007، عقب حصولها  نشاطها في مصر عام 

بالمنطقة. على رخصة أول مطور صناعي 
تعتمد  الشركة  أن  إلى  الدين  بهاء  وأشــار 
الثالثة  المصادر  على  المشروع  تمويل  في 
ــي  والــتــي تــتــمــثــل فــي عـــائـــدات بــيــع األراضــ
البنكي،  التمويل  وأيــًضــا  الــذاتــي  والتمويل 
مــن خالل  يتم  الــثــالــث  الــمــحــور  أن  مــوضــًحــا 
القابضة  اإلعمار  مواد  مجموعة  األم  الشركة 

نظًرا  السعودية،  الدن  بن  لمجموعة  التابعة 
أكثر،  وأصــواًل  كثيرة  مشروعات  تمتلك  ألنها 
تحصل  التي  البنكية  التيسيرات  من  يزيد  ما 

. عليها
المرحلة  من  االنتهاء  فــور  أنــه  إلــى  ولفت 
الثانية  المرحلة  في  الشركة  ستبدأ  ــى  األول
التي تبلغ تكلفتها االستثمارية نحو مليار جنيه 
والخدمات،  التجارية  المناطق  وتضم  تقريًبا، 
الصغيرة  للصناعات  وحــدة   100 تضم  كما 

والمتوسطة.
ــوكــة  ــمــمــل وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة األراضــــــــي ال
بواقع  مربع،  متر  مليون   2.6 نحو  للمجموعة 
أكتوبر،  من  بالسادس  مربع  متر  مليون   1.5

وتستهدف  بالسادات،  مربع  متر  مليون  و1.1 
األولى  المرحلة  في  عاملة،  استثمارات  جذب 
بمنطقتها في السادات بقيمة 15 مليار جنيه.
الشقيقة   Focus شــركــة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
تتولى  التي  هي  القابضة  للمجموعة  التابعة 
ــي شبكات  ف الــمــتــمــثــلــة  ــاوالت  ــق ــم ال ــال  ــم أع
المدنية  واألعمال  والكهرباء  والصرف  المياه 
مــع مقاولي  الــتــعــاقــد  عــبــر  ــك  وذلـ والــحــفــر، 

الباطن.
الجاري  الشهر  بداية  المجموعة  وكشفت 
مستثمرين  مــع  مــفــاوضــات  فــي  دخولها  عــن 
مربع  متر  ألــف   100 لشراء  وعــرب  محليين 
مــشــروعــات  إلقــامــة  بــالــســادات  بمنطقتها 
والهندسية  الغذائية  الصناعات  بقطاعات 

والكيماوية. البناء  ومواد 
الماضي  األســبــوع  المجموعة  وتــعــاقــدت 
لــتــوصــيــل   »EGAS« مــصــر  ــاز  غــ شــركــة  مـــع 
سي  بي  سي  مجمع  لمشروع  الطبيعي  الغاز 
بقيمة  الــســادات  بمدينة  الجديد  الصناعي 

11.2 مليون جنيه. إجمالية 
ــي خــالل  ــدة حــاب ــجــري ــي تــصــريــحــات ل وفـ
المنتدب  العضو  كشف  الماضي،  مايو  شهر 
ــضــة أن  ــاب ــق ــار ال ــ ــم ــواد اإلعــ ــ لــمــجــمــوعــة مـ
مع  استثماري  عقد  توقيع  بصدد  المجموعة 
مليون   600 عن  تقل  ال  بقيمة  أوروبية  شركة 
حالًيا  تعمل  المجموعة  أن  إلى  مشيًرا  دوالر، 
بالمنطقة  أحدها  المشروعات،  من  عدد  على 
ويشمل  أكتوبر؛  من  السادس  في  الصناعية 
الصغيرة  للمشروعات  وحــدة   28 نحو  تنفيذ 
إلى   500 بين  مساحتها  تتراوح  والمتوسطة، 
بنهاية  منها  االنتهاء  المقرر  ومن  متر،   700

الجاري. العام 

المحلية، وآمل أن أكرر التجربة والخروج بمنتجات 
جديدة ومستحدثة على السوق المحلية«.

قطاع  رئيس  منصب  يشغل  زيــادة  وائــل  وكــان 
بحوث االستثمار في المجموعة المالية هيرميس، 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  منصب  تــولــى  كما 
المجموعة المالية هيرميس فاينانس في بدايتها.

من  المستهدفة  المنصة  أن  إلى  زيــادة  وأشــار 
التمويلي  التأجير  أنشطة  تضم  أن  المخطط 
جانب  ــى  إل االســتــهــالكــي،  والتمويل  والتخصيم 
إلــى  ــا  الفــًت الــتــأمــيــن،  بــنــشــاط  متعلقة  منتجات 
أفكار  فــي  المالية  التكنولوجيا  على  االعــتــمــاد 

المنتجات الجديدة.
من خالد  كاًلّ  زيال  إدارة شركة  ويضم مجلس 
التنفيذي  الرئيس  جمال الذي كان يشغل منصب 
السعودية  في  المالية هيرميس  المجموعة  لذراع 
يونس  ومــروان  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
النعيم  شركة  في  السابق  االستثمار  قطاع  رئيس 

القابضة لالستثمار.

المطورون يطلبون ضم اإلسكان الفاخر 
والمتوسط لمبادرة تحفيز االستهالك

في اجتماع عصر اليوم

أول  ــوم  ــي ال ــعــقــاري  ال الــتــطــويــر  غــرفــة  تعقد 
الخاص  القطاع  شركات  رؤية  لوضع  اجتماعاتها 
ومستثمري القطاع العقاري، حول مبادرة صندوق 
عنها  أعلنت  التي  االستهالك،  وتحفيز  ضمان 
وزارة المالية األحد الماضي، وتشمل عدًدا كبيًرا 

من السلع والخدمات، من بينها العقارات.
 وعــلــمــت نــشــرة حــابــي الـــصـــادرة عــن بــوابــة 
المطالبة  سيشهد  االجتماع  أن  جــورنــال،  حابي 
ــى فئات  إل والــمــتــوســط  الــفــاخــر  بضم اإلســكــان 
تكون  وأال  المبادرة،  ستشملها  التي  المشروعات 
كما  الدخل.  إسكان محدودي  على  فقط  قاصرة 
سيتم رفع المطالب والمقترحات في  ورقة عمل 
إلى وزارتي المالية واإلسكان، وطلب االجتماع مع 

المسؤولين بهما.
الغرفة،  رئيس  شكري،  طارق  المهندس  وقال 
عصًرا،  الرابعة  في  اليوم  سيعقد  االجتماع  إن 
للتعرف على مقترحات المطورين وآليات التطبيق 
والــرؤيــة  الــصــنــدوق  ألهـــداف  الكامل  والتحليل 
لالستفادة  الــخــاص  القطاع  بشركات  الخاصة 
إلى  مشيًرا  بالسوق،  البيع  عمليات  دفع  في  منه 
تتخوف  التي  التحفظات  تحديد  أيًضا  سيتم  أنه 

الشركات من وضعها في بنود المبادرة.
الخطوة  هو  اليوم  اجتماع  أن  شكري  وأضاف 
مع  الخطوات  من  العديد  سيتبعها  التي  األولــى 
إطالق  قبل  األمر  كان  مثلما  المختصة،  الجهات 
على  االتفاق  تم  حيث  المركزي،  البنك  مبادرات 
احتياجات  ومــراعــاة  واالشــتــراطــات  البنود  كــل 

الشركات.
من  االنتهاء  فــور  المقرر  مــن  أنــه  إلــى  ولفت 
وزارتــي  مسؤولي  مع  التواصل  يتم  أن  االجتماع 
المالية واإلسكان لرفع مطالب الشركات، وتحديد 

موعد اجتماع معهم في أسرع وقت ممكن.
المالية،  وزيــر  معيط  محمد  الــدكــتــور  كــان 
الرئاسية  المبادرة  إطــالق  سيتم  أنه  أعلن  قد 

المالي  القطاع  رئيس  الــصــاوي،  أيمن  كشف 
لجمعية  العام  واألمــيــن  كابيتال  ثــروة  لمجموعة 
اعتزام  عن  التمويل،  أدوات  ومستثمري  مصدري 
شركته طرح صكوك تمويل قيمتها 2.5 مليار جنيه 

بأجل 7 سنوات على شريحة واحدة.
وأوضح الصاوي في حوار تنشره جريدة حابي 
كاماًل في نسختها المطبوعة يوم األحد المقبل، أن 
شركته تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بنشرة 
وجــاٍر  الــجــاري،  األسبوع  مطلع  المبدئية  الطرح 
االنتهاء من باقي المستندات األخرى لتقديمها في 
تعيين شركة ميريس إلعداد  تم  أقرب وقت، كما 

التصنيف االئتماني لإلصدار.
وأضاف أنه تم تعيين مكتب إيه إل سي -علي 
فيما  لإلدارة،  قانونّيًا  ووشاحي- مستشاًرا  الدين 
القانوني  المحاسب  حسن  حــازم  مكتب  يتولى 

للشركة دور المحاسب والمراجع لإلصدار.

ــاق مــع مــروجــي   ــف ــاٍر االت ــال الـــصـــاوي: »جــ وقـ
وضامني اإلصدار، حيث إن من أهم معايير اختيار 
مروجي االكتتاب هو قدرتهم على تسويق اإلصدار 
ألكبر عدد ممكن، وهذا ما نعتبره النجاح الحقيقي 

لإلصدار«.
وحول أسباب قصر الطرح على شريحة واحدة، 
قال الصاوي إن »ثروة كابيتال هي أول من نفذت 
مخاطبة  بهدف  الــشــرائــح  متعددة  اإلصــــدارات 
يتعلق  فيما  للمستثمرين  المختلفة  االحتياجات 

وجود  ذلــك  في  يساعد  وكــان  االستثمار،  بأجل 
التوريق، في حين  بالمحفظة محل  آجال مختلفة 
الصكوك  الشروط في إصدارات  تتوافر نفس  ال 
العمليات  تحديد  قبل  التمويل  بجمع  تبدأ  التي 

المستهدف تمويلها بالحصيلة«.
عائد  ذات  بطبيعتها  الصكوك  أن  إلى  وأشــار 
متغير، مشيًدا بمرونة مسؤولي الهيئة في التعامل 
مراحل  كل  في  والمقترحات  االستفسارات  مع 

اإلعداد لإلصدار.

ثروة  لمجموعة  المالي  القطاع  رئيس  وتوقع 
كابيتال واألمين العام لجمعية مصدري ومستثمري 
تتراوح  فترة  التمويل طرح اإلصدار خالل  أدوات 
عيد  إجــازة  بعد  ونصف  شهر  إلــى  شهر  بين  ما 

األضحى.
وأكد الصاوي أن طرح الصكوك يأتي في إطار 
خطة ثروة كابيتال لتنويع مصادر التمويل المتاحة 

للمجموعة وللمستثمرين.
وكشف عن اقتراب شركته من إنهاء اإلجراءات 
المنقولة  القيم  في  االستثمار  بصندوق  الخاصة 
برأسمال 2.5  مليار جنيه، الفًتا إلى التقدم لهيئة 
الرقابة المالية بمذكرة المعلومات وجميع العقود 
إيه إل سي -علي  المبدئية، وكذلك تعيين مكتب 

الدين ووشاحي- مستشاًرا قانونّيًا للصندوق.
وتعد شركة ثروة كابيتال العًبا رئيسًيّا في سوق 
إدارة عدد  في  وشاركت  الدين،  أوراق  إصــدارات 
كبير من طروحات سندات التوريق الكبرى، وكان 
جنيه  مليارات   4 بقيمة  شريحة  يخص  أحدثها 
مع  بالشراكة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  لصالح 

بنك مصر.

المحلي  المنتج  وتشجيع  االستهالك  لتحفيز 
أشهر،   3 ولمدة  الحالي  يوليو  شهر  نهاية  قبل 
للتقييم  ستخضع  ــادرة  ــمــب ال أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
مختلف  مـــن  ــقــة  ــدقــي ال ــعــة  ــاب ــمــت وال ــدوري  ــ ــ ال
الــمــعــنــيــة، خــاصــة جهاز  ــوزارات والــجــهــات  ــ الـ
أخرى  مرة  للتجديد  وقابلة  المستهلك؛  حماية 
على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع 
عجلة  وتحريك  االستهالكي،  اإلنفاق  نمو  معدل 

المواطنين. عن  األعباء  وتخفيف  االقتصاد، 
غرفة  عضو  حسنين،  أمجد  قال  جانبه  ومن 
التعمير  لــشــركــة  الــمــنــتــدب  والــعــضــو  الــتــطــويــر 
العديد  هناك  إن  العقاري،  لالستثمار  واإلسكان 
من المحاور التي سيتم التركيز عليها، يتمثل أولها 
للشركات  وضعها  سيتم  التي  االشــتــراطــات  في 
تحديد  والثاني  المستفيدين،  للعمالء  وأيــًضــا 
الشرائح المستهدفة بحيث تتوافق مع المعروض 

العقاري.
ــيــس شعبة  رئ الـــديـــن،  ــدر  بـ مـــمـــدوح  ــال  ــ وق
التجارية،  الغرف  باتحاد  العقاري  االستثمار 
تحتاج  مصر  فــي  اإلســكــان  شــرائــح  جميع  إن 
يمكن  وال  عليها،  الطلب  لتحفيز  مبادرات  إلى 
بعينها،  بــشــريــحــة  معنية  ــادرة  ــمــب ال تــكــون  أن 
تخاطب  التي  المشروعات  باقي  تتأثر  ال  حتى 
الدولة  أن  بما  أنه  إلى  مشيًرا  الشرائح،  جميع 
أن  بد  فال  العقارات  على  الطلب  تحفيز  قررت 
والفرص  للمبادرة  عــادل  توزيع  ذلــك  يصاحب 

الشرائح. لجميع  الصندوق  سيتيحها  التي 
تحدًيا  تواجه  العقارية  الشركات  أن  وأضــاف 
كبيًرا على مدار األشهر الماضية، مع الصعوبات 
التي نجمت عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، 
على  أثــر  ما  للعمالء،  الشرائية  القدرة  وضعف 
عن  الشركات  عجز  جانب  إلــى  البيع،  معدالت 
تقديم تيسيرات جديدة في ظل الضغوط المالية 
مشروعات  على  ذلك  وينطبق  عليها،  المفروضة 
الشرائح األقل دخاًل، وأيًضا الشرائح المتوسطة 
عمل  لبنود  أيًضا  ضمها  يستوجب  ما  والفاخرة، 

الصندوق.
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ياسمين منير ورضوى إبراهيم

ثروة كابيتال تطرح صكوك تمويل بقيمة 2.5 مليار جنيه
أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي للمجموعة:

اإلصدار على شريحة واحدة بأجل 7 سنوات.. والشركة تقدمت للهيئة بالنشرة المبدئية مطلع األسبوع الجاري
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