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البنك األهلي :الطرح األضخم في تاريخ السوق المصرية

إتمام االكتتاب في سندات المجتمعات العمرانية بمشاركة  8بنوك
مازن حسن :صرف العائد كل  6أشهر بواقع  0.3إلى  %0.8زيادة فوق صافي عائد أذون الخزانة
بكر بهجت
في أكبر عملية توريق تشهدها السوق
المصرية ..أتم البنك األهلي المصري
االكتتاب في اإلصدار الرابع من سندات
شــركــة التعمير لــلــتــوريــق ،الــمــدعــومــة
بمحفظة حــقــوق مالية مملوكة لهيئة
المجتمعات العمرانية الــجــديــدة ،في
الصفقة التي أدارها البنك األهلي بقيمة
إجمالية بلغت  10مليارات جنيه.
وقــال هشام عكاشة ،رئيس مجلس
إدارة البنك في بيان قبل ساعات ،إن
عملية التوريق تعكس قدرة فرق العمل
المنوط بها إدارة مثل تلك العمليات
الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقــدرة
على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل
مع البنوك األخــرى ،كما تعكس الثقة
في االقتصاد واستقرار مناخ االستثمار
في مصر وفاعلية خطط الــدولــة في
دعــم مــعــدالت النمو ،على الــرغــم من
الــظــروف االستثنائية الــتــي يــمــر بها
العالم بأكمله.
أضاف يحيى أبو الفتوح ،نائب رئيس
مجلس إدارة البنك األهلي المصري إن
عملية التوريق استهدفت تمكين هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم
تطوير المناطق الجديدة ومــدن الجيل
الرابع ومنها العاصمة اإلدارية والعلمين
الجديدة.
وأكد شريف ريــاض ،رئيس مجموعة
االئتمان المصرفي للشركات والقروض

أهم األخبار
اضغط على العناوين

Click here
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ذكرى ثورة  23يوليو..

وكل عام وأنتم بخير

هشام عكاشة رئيس مجلس
إدارة البنك األهلى

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس
مجلس إدارة البنك األهلي

شريف رياض رئيس مجموعة االئتمان المصرفي
للشركات والقروض المشتركة بالبنك األهلي

الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية
واإلدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

حسين رفاعي
رئيس بنك قناة السويس

العربي اإلفريقي يكتتب بنحو  1.75مليار جنيه وقناة السويس  150مليو ًنا
المشتركة بالبنك األهلي المصري أن
العملية توزعت على ثالث شرائح بقيمة
 2.6مليار جنيه للشريحة األولي ،و6.2
مليار جنيه للشريحة الثانية ،و 1.2مليار
جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى
 3سنوات ،و 5سنوات ،و 7سنوات على
التوالي ،في أكبر عملية توريق تستهدف
تحقيق أقصى استفادة من التمويالت

قصيرة ومتوسطة األجل.
ومن جانبه ،قال الدكتور مازن حسن،
مدير الــشــؤون المالية واإلداريـــة بهيئة
المجتمعات العمرانية الــجــديــدة ،في
تصريح خاص لنشرة حابي ،إن العائد
على السندات يدور بين  0.3%و0.8%
فوق متوسط صافي عائد أذون الخزانة
في آخر إصدار.

وبحسب حركة أسعار العائد على
األذون وبعد خصم الضريبة ،سيدور
مــتــوســط الــعــائــد عــلــى ســنــدات هيئة
المجتمعات العمرانية حــول ،11%
مثلما انفردت نشرة حابي في عددها
الـ ــحـ ــادي عــشــر الـ ــصـ ــادر الــخــمــيــس
الماضي.
تــولــى البنك األهــلــي الــمــصــري دور

الــمــســتــشــار الــمــالــي ومــديــر اإلصـ ــدار
والمنسق العام وضامن التغطية ومروج
االكــتــتــاب بــالــتــعــاون مــع كــل مــن البنك
التجاري الدولي ،البنك العربي اإلفريقي
الـــدولـــي ،وبــنــك الــتــعــمــيــر واإلس ــك ــان،
بينما شــارك فــي االكتتاب العديد من
المؤسسات المالية الدولية والمحلية،
وهــي البنك األوروبـ ــي إلع ــادة اإلعــمــار

والتنمية  ،EBRDوبــنــك قطر الوطني
األهــلــي ،والــتــجــاري وفــا بنك إيجيبت،
وبنك قناة السويس.
كــمــا تــولــى الــبــنــك األهــلــي المصري
دور متلقي االكتتاب ،بينما تولى البنك
التجاري الدولي دور أمين الحفظ ،أما
دور المستشار القانوني لعملية التوريق
فقام به مكتب الدريني وشركاه.

أيضا،
وعلمت نشرة حابي جــورنــال ً
أن ــه بــجــانــب اكــتــتــاب الــبــنــك األوروبــــي
إلعــادة اإلعمار بقيمة  1.5مليار جنيه
في سندات المجتمعات العمرانية ،فقد
ش ــارك البنك العربي اإلفــريــقــي بنحو
 1.75مليار جنيه.
وكشف حسين رفاعي رئيس بنك قناة
السويس في تصريح خاص لنشرة حابي،
أن مصرفه اكتتب بنحو  150مليون جنيه
في سندات هيئة المجتمعات.
ونقلت جــريــدة «حــابــي» فــي عددها
الــصــادر األح ــد الــمــاضــي عــن الدكتور
م ــازن حــســن ،خطة هيئة المجتمعات
العمرانية الستغالل عوائد السندات،
حيث سيتم توجيهها إلــى مــدن الجيل
الرابع التي تعمل عليها الهيئة ،مشيرًا
إلى أن عائدات الشريحة األولى ستوجه
لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية
في العاصمة اإلداري ــة الجديدة ،وذلك
لتسريع وتيرة التنفيذ وفق الخطة التي
وضعتها الهيئة ،ويتضمن ذلك االنتهاء
مــن األحــيــاء السكنية المملوكة للهيئة
وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ولفت مدير الشؤون المالية واإلدارية
بالهيئة إلى أن الشريحة الثانية من طرح
الــســنــدات سيتم توجيهها إلــى مدينة
العلمين الجديدة ،والتي تتولى الهيئة
تنفيذ منطقة األبراج الشاطئية بها ،تضم
 15برجً ا ،بارتفاعات تصل إلى  42دورًا،
فيما ستوزع عائدات الشريحة الثالثة
بين مشروعات البنية التحتية العاجلة
في مختلف مدن الجيل الرابع.

التنفيذ أكتوبر المقبل:

الرقابة المالية تحدد آليات تطبيق ضوابط عموالت التأمين
فاروق يوسف
أص ــدر الــدكــتــور محمد عــمــران ،رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،
كتابًا دور ًيّا رقم  14لسنة  ،2020بشأن آلية
تنفيذ قــرار مجلس إدارة الهيئة الخاص
بضوابط اإلفصاح عن العموالت المستحقة
لوسطاء التأمين.
ينص القرار على أنه إيما ًء إلى قرار مجلس
إدارة الهيئة رقم  181لسنة  ،2019وفي ضوء
ورود العديد من التساؤالت واالستفسارات
من شركات التأمين المخاطبة حــول آلية
تطبيق القرار المشار إليه ،فقد تقرر منح
شركات التأمين مهلة إلجراء التعديالت على
نظم الحاسب اآللي والبدء في تنفيذ القرار
اعتبارًا من  1أكتوبر المقبل.
وتضمن الكتاب إلــزام شــركــات التأمين
بــمــوافــاة الهيئة بهيكل الــعــمــوالت (كــل ما
يصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمى)
ونسب كل منها وحاالت استحقاقها لكل فرع
من فروع التأمين والمطبقة على الوسطاء

خــال الــعــام المالي  ،2020/2019وذلــك
لدراستها واعتمادها من الهيئة خالل شهر
على األكثر من تاريخه ،وال يجوز إجراء أي
تعديل بها بعد االعتماد قبل الحصول على
موافقة الهيئة.
كما يشمل الكتاب تعديل مسمى العموالت
المستحقة بجدول الوثيقة بفروع التأمين
المختلفة ليصبح على النحو التالي:
مــن مسمى ف ــروع تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات إلى قيمة العموالت األساسية
المنصوص عليها بهيكل العموالت المعتمد
للشركة قبل االستقطاعات ،ومن تأمينات
الحياة الفردية للوثائق التي يزيد إجمالي
قسطها الــســنــوي عــلــى  5000جــنــيــه إلــى
مــتــوســط نسبة الــعــمــوالت مــحــســوبــة على
أساس نصف عمر الوثيقة.
وم ــن مــســمــى عــقــود تــأمــيــنــات الــحــيــاة
الجماعية والتأمين الطبي قصير وطويل
األجل والحوادث الشخصية طويلة األجل
إلــى نسبة العمولة األساسية المنصوص
عليها بهيكل العموالت المعتمد للشركة
من القسط.

عالء الزهيري رئيس االتحاد المصري للتأمين

عادل شاكر رئيس جمعية وسطاء التأمين

عالء الزهيري:
القرار تنظيمي ويحقق
مبدأ الشفافية في السوق

عادل شاكر:
يؤثر سلب ًّيا على الصناعة ..وجاء بسبب
مخالفات بعض الشركات وليس الوسطاء

الملء األول لسد النهضة ..ماذا يعني؟ وماذا يترتب عليه؟

وق ــال عــاء الــزهــيــري ،رئــيــس االتــحــاد
المصري للتأمين ،إن الهدف من هذا القرار
هو تنظيم السوق بما يضمن تحقيق الشفافية
والنزاهة في جميع العمليات التأمينية.
وأكــد الــزهــيــري أن إص ــدار الهيئة لهذا
القرار لن يأتي إال بعد توافق مع الوسطاء،
وجميع أطــراف صناعة التأمين بما فيها
االتحاد ،وبالفعل هو ما حدث في اجتماع
اللجنة خالل شهر يناير.
من جانبه قال عادل شاكر ،رئيس جمعية
وسطاء التأمين ،إن هــذا الــقــرار له تأثير
سلبي على صناعة التأمين ،خاصة أنه غير
مطبق في أي دولة من دول العالم ،مشيرًا
إلى أن اتجاه الهيئة نحو تطبيقه في السوق
المحلية جاء بسبب المخالفات التي ارتكبتها
بعض الشركات ،وأوضح أن الجمعية سيكون
لها الحق في االعتراض حال تطبيق القرار.
أضاف شاكر أن معظم الوسطاء ستتأثر
دخولهم نتيجة تطبيق القرار ،ال سيما أن
الفترة الماضية شهدت انقطاع بعض منتجي
ووسطاء التأمين عن عملهم ،نتيجة لعدم
تحقيق المستهدف منهم.

في صفقة يمكن أن تقيم الشركة بين  1.5إلى  2مليار دوالر

إثيوبيا تخزن  4.9مليار متر مكعب وتبدأ توليد الكهرباء في فبراير ومارس

طرحا
العثيم السعودية تعتزم
ً

منسوب المياه عند محطة الديم الحدودية مع
إثيوبيا قرابة  90مليون متر مكعب يوم ًيّا ،وهو ما
أرجعه البيان إلى إغالق بوابات سد النهضة.
وقبل يومين ،أعلنت هيئة مياه والية الخرطوم
عن خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن
الخدمة جــراء انحسار مفاجئ للنيلين األبيض
واألزرق ونهر النيل.
إجراء أحادي
وكــان البيان الصادر عن الرئاسة المصرية،
عقب القمة اإلفريقية األولــى أواخــر يونيو ،قد
أشار إلى االتفاق على تأجيل الملء لحين الوصول
إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل ،ونوه بيان
للسودان على األمر ذاته.
وشهدت الجلسة التي عقدها مجلس األمن
الدولي ،بعد أيام من القمة اإلفريقية ،دعمًا لجهود
االتحاد اإلفريقي لحل األزمة مع تأكيد المتحدثين
مــن ممثلي ال ــدول األعــضــاء رفضهم اتــخــاذ أي
إجراءات أحادية من شأنها تعميق الخالفات.
مفاوضات جديدة
وشــهــدت القمة اإلفريقية المصغرة ،التي
انعقدت أمــس الثالثاء ،توافقًا على مواصلة
المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على
منح األولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ،على أن يتم
الحـ ًقــا العمل على بــلــورة اتــفــاق شامل لجميع
أوجه التعاون المشترك بين الدول الثالث فيما
يخص استخدام مياه النيل.

تأخذ الشركات السعودية زمام المبادرة
فــي الــطــروحــات الــجــديــدة فــي وقــت كانت
فيه االكــتــتــابــات الــعــامــة فــي جميع أنحاء
المنطقة نادرة.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــورصــة
السعودية في وقت سابق من هذا الشهر إن
ما يصل إلى  10شركات تخطط لطروحات
أولية.
تــعــد الــعــثــيــم الــقــابــضــة م ــن كــبــريــات
الــشــركــات فــي المملكة الــســعــوديــة ،من
حيث حجم النشاط االقتصادي والتنوع
االســتــثــمــاري .وهـــي ام ــت ــداد لمؤسسة
صــالــح العثيم الــتــجــاريــة ،الــتــي أسسها
الشيخ الــراحــل صالح العثيم  1956في
العاصمة الرياض .
وتــتــنــوع ق ــاع ــدة اســتــثــمــارات الــعــثــيــم
القابضة بين األنشطة التجارية والعقارية
والصناعية واالستثمارية وهــي الشركة
الرئيسة التي تندرج تحت مظلتها مجموعة
من الشركات الشقيقة ومنها ،شركة أسواق
عبد الله العثيم التي تمتلك  218فرعً ا على
مستوى المملكة ،وشركة العثيم لالستثمار
والتطوير العقاري المالكة لسلسلة العثيم
مول على مستوى المملكة.

مفاوضات جديدة لبلورة اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل
حابي
أكد رئيس وزراء إثيوبيا ،آبي أحمد ،أمام القمة
اإلفريقية المصغرة أمس ،إتمام المرحلة األولى
حدًا للجدل
من تعبئة خزان سد النهضة؛ ليضع ّ
الدائر طوال األسابيع الثالثة األخيرة.
وجاءت القمة اإلفريقية ،التي انعقدت برئاسة
سيريل رامــافــوزا ،رئيس جنوب إفريقيا بوصفه
رئيسً ا لالتحاد اإلفــريــقــي فــي دورت ــه الحالية،
لتقييم نتائج االجتماعات الفنية والقانونية التي
جرت ألحد عشر يومًا بدءًا من  3يوليو الماضي.
وأشارت البيانات الصحفية الصادرة عن الدول
الثالث إلــى التوافق على مواصلة المفاوضات
لبلورة اتفاق قانوني ملزم لألطراف كافة ،دون
اإلشارة إلى طبيعة أو آلية هذه المفاوضات.
ونوه بيان لوزارة الري السودانية إلى أن رئيس
الــوزراء عبد الله حمدوك أبلغ القمة اإلفريقية
باعتراض الخرطوم على اإلجراءات األحادية من
قبل إثيوبيا.
ولكن ما الذي يمثله إتمام الملء األول لخزان
سد النهضة؟ وكيف يؤثر على دولتي المصب:
مصر والسودان؟
 4.9مليار متر مكعب
بحسب تصريحات لــوزيــر الــمــيــاه اإلثــيــوبــي،
سيلشي بيقلي ،فإن المرحلة التي وصل إليها سد
النهضة تمكن من بــدء عملية التخزين األولــي،
والتي تقدر بنحو  4.9مليار متر مكعب فقط.

ولتبيان وزن هذه المرحلة ،يجب اإلشارة إلى أن
السعة االستيعابية القصوى لبحيرة سد النهضة
تبلغ  74مليار متر مكعب ،ما يعني أن مرحلة الملء
األول توازي نحو  6.6%فقط من سعة التخزين.
وأظــهــرت صــور األقــمــار االصطناعية ارتفاع
منسوب المياه في بحيرة التخزين خلف السد
وصول إلى قمة الجزء األوسط ،لتنساب
ً
اإلثيوبي
بعدها المياه في الطريق إلى السودان ثم مصر.
توليد الكهرباء
وزيــر الــري والمياه اإلثيوبي صرح في مارس
الماضي ،بأن سد النهضة سيبدأ توليد الطاقة
في فبراير ومارس من العام المقبل (.)2021
ويستهدف الملء األول لسد النهضة التشغيل
التجريبي لإلنشاءات وتوليد الكهرباء عبر توربينتين
من إجمالي  16توربينة تولد ما يقدر بنحو  6آالف
ميجاوات ،بحسب تصريحات إثيوبية سابقة.
لكن وزير الموارد المائية والري ،الدكتور محمد
عبد العاطي ،صرح في أواخر مارس الماضي بأن
«إثيوبيا قللت عدد التوربينات في سد النهضة من
 16إلى  12توربينة لتوليد الكهرباء» ،مشيرًا إلى
أن كفاءة توليد الكهرباء من السد لن تتجاوز 33%
من القدر المستهدف ،وإنما سيولد نحو 1900
ميجاوات فقط.
تراجع منسوب المياه
ورغــم نفي إثيوبيا ،على لسان وزيــري المياه
والخارجية ،الشروع في ملء سد النهضة ،أعلن
السودان في بيان رسمي ،قبل أيام ،رصد تراجع

أول ًيّا ألسهم مراكز التسوق
بلومبرج

تعتزم عائلة العثيم السعودية بيع أسهم
في مراكز التسوق الخاصة بها في صفقة
يمكن أن تقدر الشركة بما بين  1.5مليار
دوالر وملياري دوالر ،وفقًا لمصادر مطلعة
نقلت عنها وكالة بلومبرج.
وقــالــت الــمــصــادر ،إن شــركــة العثيم
لــاســتــثــمــار ،الــتــي تــديــر مــراكــز التسوق
ومــراكــز الترفيه في المملكة ،طلبت من
بنك الخليج الدولي  GIB Capitalتقديم
المشورة بشأن الطرح العام األولي المحلي،
وأن البيع قد يحدث في النصف األول من
عام .2021
أضافت المصادر أن القرارات النهائية
لم تتخذ وقد تقرر الشركة عدم المضي
قدمًا .ولم يرد ممثلو العثيم القابضة على
الفور على طلبات التعليق.
ورغـــم أن الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة ألصــول
العائلة ليست واضحة ،فإن حصة العثيم
القابضة في أســواق عبد الله العثيم تبلغ
نحو  766مليون دوالر ،وفقًا للبيانات التي
جمعتها بلومبرج.

