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عامر جروب تدرس إصدار صكوك
بالتوازي مع السندات

بروتوكول تعاون مع ثروة ومصر كابيتال لعمل تصور لإلصدار وإدارته وترويجه

شاهندة إبراهيم

ــرز الــشــركــات  ــ ــي أن أب عــلــمــت جـــريـــدة حــاب
المرشحة واألقرب للمشاركة في مشروع إحالل 
األمــل  الطبيعي،  الــغــاز  بأنظمة  الميكروباص 
كينج  محلّيًا  المجمعة  الصينية  العالمة  وكــالء 
وكالء  القصراوي  المتحدة  والمجموعة  لونج، 
تويوتا  بجانب  ــون،  دراجـ جــولــدن  الميكروباص 

إيجيبت.
وقال مسؤول وثيق الصلة بالملف، أن الفترة 
مسؤولي  بين  لــقــاءات  عقد  ستشهد  المقبلة 
شــركــات  وممثلي  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  وزارة 
وتفاصيل  شـــروط  حــول  للتباحث  الــســيــارات 
العاملة  الميكروباص  سيارات  إحــالل  مبادرة 
بأنظمة  تعمل  بــأخــرى  والــبــنــزيــن،  بــالــســوالر 

والغاز(. )البنزين  المزدوج  التشغيل 
وحول تلقي طلبات للمشاركة من قبل شركات 
السيارات في مشروع التاكسي، قال إن المبادرة 
ما زالت في وزارة المالية، حيث كانت قد عرضت 
بخصوص  الــوزراء  مجلس  على  أخــرى  تفاصيل 

المبادرة وفي مرحلة انتظار الردود.    
وتوقع اقتناص بي واي دي الصينية المجمعة 
محلّيًا في مصانع األمل حصة من إحالل سيارات 
األجرة، لعدة أسباب منها مشاركتها السابقة في 

إحدى مراحل مشروع التاكسي األبيض.
ذات  الميكروباص  إحــالل  مــبــادرة  أن  وذكــر 
إلى  بكر  مشروع  لكونها  نظًرا  قصوى،  أولــويــة 
متهالكة  الــمــركــبــات  مــن  الفئة  هــذه  أن  جــانــب 
قبل  من  تحديثات  أي  تشهد  ولم  كبير  نحو  على 
الحكومة، فضاًل عن أن سيارات األجرة كانت قد 
تم تجديدها من خالل مشروع التاكسي األبيض. 

ــرى الــمــصــدر أن الــســيــارات الــعــامــلــة في  ويـ
تتحقق  سوف  وكريم،  أوبر  مثل  التشاركي  النقل 
ألنظمة  مركباتهم  تحويل  من  كبيرة  استفادة  لهم 
نظًرا  وبنزين(،  طبيعي  )غــاز  المزدوج  التشغيل 
ألنها مشروعات تجارية وفي حاجة كبيرة لتقليل 

تكلفة التشغيل وهو ما بدوره يعزز مكاسبهم . 
ضمن  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  وتستهدف 
تحويل  المتقادمة،  السيارات  إحالل  مبادرة  بنود 
147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز 
على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول 

بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
كما تسعى إلحالل 240 ألف سيارة ميكروباص 
جديدة  بسيارات  متكامل  بشكل  بالسوالر  تعمل 
من  ميسرة ألصحابها،  تمويل  بنظم  بالغاز  تعمل 
خالل خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات. فضاًل عن 
برنامج إلحالل خمسين ألف سيارة تاكسي تعدى 

عمرها 20 عاًما على مدار عامين مخصص لها 
مالكى  سيارة  مليون   1.3 و  جنيه،  مليارات   10
اإلحالل  تحفيز  مبدئّيًا ضمن خطة  تم حصرها 
التدريجى للسيارات الخاصة والتي تعدى عمرها 

20 عاًما.
برامج  إتاحة  يتم  سوف  أنه  الـــوزارة،  وأكــدت 
باإلضافة  المركبات،  ألصحاب  ميسرة  تمويلية 
الطبيعي  الغاز  محطات  إنشاء  فى  التوسع  إلى 
، حيث  كافة  الجمهورية  على مستوى محافظات 
إنشاء  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  تستهدف 

366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.
المحلي  الوكيل  إيجيبت  تويوتا  شركة  تعرض 
هايس  تويوتا  ميكروباص  اليابانية،  للعالمة 
ألف   700 بنحو  األولــى  الفئة  مقعًدا   14 سعة 
جنيه،  ألف   760 بقيمة  الثانية  والفئة  جنيه، 
الفئة  أما  ألف،   780 بسعر  الثالثة  الفئة  وتقدر 

ألف جنيه.  830 الرابعة 
وتــقــدم الــشــركــة مــيــكــروبــاص تــويــوتــا هايس 
الشكل القديم فئة السقف العالي “M31” بواقع 
675 ألف جنيه، أما فئة “m33” بنحو 690 ألف 

جنيه.
كينج  ميكروباص  فتطرح  األمل  مجموعة  أما 
بسعر  األولــى  التجهيزات،  من  فئيتن  عبر  لونج 
بنحو  مكيف  الثانية  الفئة  أما  جنيه،  ألف   208

228 ألف جنيه.
ــمــتــحــدة  ــة الـــعـــربـــيـــة ال ــوع ــجــم ــم ــــدم ال ــق ــ وت
“القصراوي جروب”، سيارة جولدن دراجون من 
األولى  المختلفة،  التجهيزات  من  فئات   4 خالل 
مكيف  بنزين-  والثانية  جنيه،  ألف   235 بسعر 
بنحو 251 ألف جنيه، أما فئة الديزل بقيمة 265 
بواقع  مكيف  ديزل-  فئة  تُسعر  فيما  جنيه،  ألف 

280 ألف جنيه.

كينج لونج وجولدن دراجون تنضمان إلى سباق إحالل الميكروباص

األمل والمجموعة المتحدة القصراوي

بي واي دي المنافس األشرس في سيارات األجرة

رنا ممدوح

البورصة تقاوم المتصاص آثار التطورات 
اإلقليمية وتتمسك برهان حزم التحفيز

المؤشر الرئيسي تراجع 2.36% في نهاية جلسة أمس

الذي  التراجع  المال  بسوق  متعاملون  أرجــع 
نهاية  مع  المصرية  البورصة  مؤشرات  به  مــرت 
المتمثلة  اإلقليمية  التطورات  إلى  األمس،  جلسة 
الحزم  أن  وأكــدوا  النهضة،  وسد  ليبيا  ملفي  في 
تمثل  زالت  ما  الحكومة  من  المقدمة  التحفيزية 
رهاًنا للبورصة من أجل التماسك في مواجهة تلك 

التطورات.
ختام  فــي  الرئيسي  الــبــورصــة  مــؤشــر  وخــســر 
مستوى  إلى  ليهبط   ،%2.36 نحو  األمس  جلسة 
مليار   1.5 قيمتها  بلغت  بتداوالت  نقطة،   10617

جنيه.
المصريين  األفراد  المستثمرين  من  كل  وحقق 
واألجانب صافي بيع بقيمة 172.336 مليون جنيه، 

و32.270 مليون جنيه على الترتيب. 

المنتدب  الــعــضــو  الــشــربــيــنــي،  حسين  ــع  أرجـ
لالستثمارات  القابضة  اإلفريقي  العربي  لشركة 
المصرية  البورصة  خسائر  وتيرة  ارتفاع  المالية، 
تصاعد  إلى  أمس  جلسة  من  الثاني  النصف  في 
التوترات فيما يخص الملف الليبي، ثم عدم وجود 
تطورات إيجابية في مفاوضات سد النهضة، وقال 
اتجهوا  المصريين  من  األفــراد  المستثمرين  إن 

للبيع الكثيف ترقًبا لتطورات هذين الملفين.
العضو  شــكــري،  حسن  استبعد  جانبه  ومــن 
المنتدب لشركة إتش سي لتداول األوراق المالية، 
تأثير تطورات ملف سد النهضة على تعميق خسائر 
البورصة خالل النصف الثاني من جلسة األمس، 
نظًرا لعدم الوضوح الكامل لطبيعة الخالف القائم 

بين أطراف هذا الملف حتى اآلن.  
االضطرابات  وتيرة  تصاعد  أن  شكري،  ويرى 
في ليبيا وراء حالة القلق التي دفعت المستثمرين 
متجاهلة  الــبــيــع،  لعمليات  المصريين  ــراد  ــ األف

مشتريات المؤسسات. 
وأفاد العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول 
األوراق المالية، بأن التأثيرات السلبية للتطورات 
الــدور  مــن  تحد  ربما  تفاقهما،  حــال  اإلقليمية 
الحكومة  اتخذتها  التي  التحفيز  لحزم  اإليجابي 
استقرار  وأن  كورونا،  فيروس  تداعيات  لمواجهة 

األوضاع اإلقليمية سيزيد من فاعليتها.
العضو  هــالل،  كريم  يــرى  متصل  سياق  وفــي 
وعالقات  المؤسسي  التمويل  لقطاع  المنتدب 
ورئيس  القابضة  كــربــون  بشركة  المستثمرين 
سوق  أن  لألعمال،  اآلسيوية  المصرية  الجمعية 
في  الراهنة  الفترة  خالل  وقعت  المصرية  المال 
حصار عدد من الضغوط الخارجية التي تسببت 

في قلق األفراد. 
تحاول  زالــت  مــا  البورصة  إن  هــالل  وقــال 
الــتــحــفــيــزيــة من  ــمــاســك بــفــضــل الـــحـــزم  ــت ال

المصرية. الحكومة 

حسن شكري  العضو المنتدب لشركة 
إتش سي لتداول األوراق المالية

كريم هالل  العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي 
وعالقات المستثمرين بشركة كربون القابضة

حسين الشربيني  العضو المنتدب لشركة 
العربي اإلفريقي القابضة لالستثمارات المالية

علمت نشرة حابي أن العائد على سندات 
التي  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة 
حول  يدور  جنيه،  مليارات   10 قيمتها  تبلغ 
ا بين كل شريحة. 11%، وبهامش بسيط جّدً

كانت جريدة حابي قد كشفت في عددها 
الــصــادر بــتــاريــخ 28 يــونــيــو الــمــاضــي، أن 
سندات توريق هيئة المجتمعات تتوزع على 
ثالث شرائح، األولى بقيمة 2.6 مليار جنيه، 
وآخر تاريخ استحقاق لها بعد 36 شهًرا بدًءا 

من اليوم التالي لتاريخ غلق االكتتاب.
مليار   6.2 الثانية  الشريحة  قيمة  وتبلغ 
 60 بعد  لها  استحقاق  تاريخ  وآخــر  جنيه، 
إغالق  لتاريخ  التالي  اليوم  من  تبدأ  شهًرا 
االكتتاب، أما الشريحة الثالثة فقيمتها 1.2 
مليار جنيه، وآخر تاريخ الستحقاقها بعد 84 

شهًرا من اليوم التالي لغلق باب االكتتاب.
أمس  أول  جورنال  حابي  بوابة  وكشفت 
عن موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة 

االكتتاب في السندات.
وتتولى أربعة بنوك دور المستشار المالي 
اإلصــدار  ومدير  العام  والمنسق  والمرتب 
وضامن التغطية ومروج االكتتاب، هي البنك 
والبنك  الــدولــي،  التجاري  والبنك  األهلي، 

العربي اإلفريقي، وبنك التعمير واإلسكان.
ويتولى البنك األهلي دور متلقي االكتتاب، 
فيما يتولى البنك التجاري الدولي دور أمين 
وشــركــاه  الــدريــنــي  مكتب  ويلعب  الــحــفــظ، 
لالستشارات دور المستشار القانوني لعملية 
التوريق، ويدير الطرح شركة التعمير للتوريق 

التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

األربعة  البنوك  أن  حابي  كشفت  كما 
من  يسدد  معبري  بقرض  اإلصــدار  مولت 
موزعة  متساوية  بقيم  الــطــرح،  حصيلة 
وأبرز  بنك.  كل  مليار جنيه من   2.5 بواقع 
بنوك  هــم  اآلن  حتى  االكــتــتــاب  متعهدي 
وفا،  والتجاري  اإلعــمــار،  إلعــادة  ــي  األورب

وكيو إن بي.
المجتمعات  هيئة  أن  بالذكر  والجدير 
مجلس  مــوافــقــة  على  حصلت  العمرانية 
الوزراء خالل مايو 2019 على برنامج توريق 
بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خالل عدة 
إصدارات. ونفذ خالل العام الماضي طرحين 
بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، األول نفذه 
مع  هيرميس  المالية  المجموعة  تحالف 
المصري،  واألهلي  الدولي،  التجاري  بنوك 
جنيه،  مليارات   6 بقيمة  اإلفريقى  والعربي 
إدارتـــه  وتــولــى  مــلــيــارات   4 والــثــانــي بقيمة 
تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، وتم 

إصداره في نوفمبر الماضي.

بكر بهجت

العائد على سندات المجتمعات 
العمرانية يدور حول %11

قيمتها 10 مليارات جنيه

ا  هامش بسيط  جّدً
بين عائد كل

من شرائح اإلصدار 
الثالث

تدرس مجموعة عامر جروب إصدار صكوك 
تمويل بالتعاون مع شركتي ثروة للترويج وتغطية 

االكتتاب، ومصر كابيتال.
حابي  بوابة  عن  الــصــادرة  حابي  نشرة  علمت 
وقعت  القابضة  عــامــر  مجموعة  أن  جـــورنـــال، 
بروتوكول تعاون مع كل من ثروة للترويج وتغطية 
االكتتاب وشركة مصر كابيتال، لعمل دراسة مبدئية 

إلصدار أول صكوك تمويل لصالح المجموعة.
ثــروة  مــن  كــل  بتقديم  الــبــروتــوكــول  ويقضي 
كافة  التمويلية  االســتــشــارات  كابيتال  ومصر 
مستوى  على  للصكوك،  ومــروج  ومنسق  كمدير 
وشــروط  قيمة  وتــحــديــد  والتنفيذ  التخطيط 

اإلصدار وأسلوب الطرح.
جميع  مــع  التنسيق  الــشــركــتــان  تتولى  كما 
لالكتتاب  والتسويق  الترويج  وكذلك  األطــراف، 

في الصكوك.
رهنت  جــروب  عامر  أن  حابي  نشرة  وعلمت 
مجلس  بموافقة  الــطــرح  إجـــراءات  فــي  السير 
اإلدارة على التصور الذي ستنتهي إليه الدراسة.
ــال مــنــصــور عــامــر،   ــمـ ــرأس رجـــل األعـ ــ ويـ

مجلس إدارة مجموعة عامر جروب كما يشغل 
الخبير  يتولى  فيما  المنتدب،  العضو  منصب 
االقتصادي هاني توفيق منصب نائب الرئيس، 
كما يضم المجلس الدكتور هشام عرفات وزير 

السابق. النقل 
وكانت نشرة حابي كشفت في عددها الصادر 
سندات  طــرح  قيمة  عــن  الماضي  يونيو  نهاية 
لمجموعة  المملوكة  ــون  ــدي ال محفظة  تــوريــق 
عامر القابضة والتي تدور في حدود 1.8 مليار 
جنيه، وتتولى المجموعة المالية لترويج وتغطية 
االكتتابات دور المستشار المالي ومرتب ومدير 

بدورها  تستعد  والــتــي  الــتــوريــق،  عملية  تــرويــج 
لمخاطبة البنوك لتمويل اإلصدار.

وتستهدف مجموعة عامر القابضة من عملية 
نقدية  تدفقات  توفير  الــديــون  محفظة  توريق 

تحتاجها الشركة إلعادة استثمارها.
عينت  المجموعة  أن  حــابــي  نــشــرة  وعلمت 
لــإصــدار،  قانونّيًا  مستشاًرا  الدريني  مكتب 
االئتماني  التصنيف  ــداد  إلعـ ميريس  وشــركــة 

ومكتب حازم حسن KPMG محاسًبا قانونّيًا.
وكانت نشرة حابي كشفت في عددها الصادر 
كابيتال طرح  ــروة  ثـ ــزام شــركــة  اعــت عــن  أمــس 

 7 بأجل  جنيه  مليار   2.5 بقيمة  تمويل  صكوك 
سنوات على شريحة واحدة.

نشرة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وتدرس 
كابيتال  ثروة  شركة  لصكوك  المبدئية  الطرح 
الــجــاري،  ــوع  بــهــا مطلع األســب تــقــدمــت  الــتــي 
ــوازي مــع اســتــيــفــاء بــاقــي الــمــســتــنــدات،  ــت ــال ب

لتقديمها في أقرب وقت. تمهيًدا 
إلعــداد  ميريس  شركة  كابيتال  ــروة  ث وعينت 
مكتب  عينت  كما  لإصدار،  االئتماني  التصنيف 
إيه أل سي علي الدين ووشاحي مستشاًرا قانونّيًا، 
فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانوني 

للشركة دور المحاسب والمراجع لإصدار.
الحالية  الفترة  خــالل  كابيتال  ثــروة  وتبحث 
وتعتبر  اإلصــدار،  وضامني  مروجي  مع  االتفاق 
على  قدرتهم  هو  اختيارهم  معايير  أهم  من  أن 
تسويق اإلصدار ألكبر عدد ممكن، وتنوي تنفيذ 
الطرح خالل شهر إلى شهر ونصف بعد إجازة 

عيد األضحى.
القابضة  مصطفى  طلعت  مجموعة  وكانت 
السوق  في  تمويل  لصكوك  إصــدار  أول  أطلقت 
بقيمة  الــمــاضــي  إبــريــل  شهر  خــالل  المحلية 
المجموعة  إدارة  تحت  جنيه،  مليار   2 إجمالية 

المالية هيرميس.

االتفاق يقضي ياسمين منير ورضوى إبراهيم
بتولي الشركتين 

تحديد قيمة وشروط 
الصكوك وأسلوب 

الطرح والتنفيذ

الدريني مستشاًرا 
 KPMGا و قانونّيً

محاسب ومراجع 
لسندات توريق تديرها 

هيرميس
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