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ياسمين منير ورضوى إبراهيم

األسهم الحالية ستكون بغرض االستثمار وليس المتاجرة

مصر تحصد 7% من الرسوم بالمنطقة.. والسعودية تستحوذ على األغلبية تليها اإلمارات 

رسوم أسواق الدين تسجل أعلى إجمالي للنصف األول منذ عام 2000 عند 161 مليون دوالر 

هيرميس وبنك الرياض وجدوى على قمة إصدارات وعموالت أسواق األسهم 

إبريل األسوأ خالل النصف األول.. ونشاط ملحوظ آخر شهرين بلغ 27.5 مليار دوالر في يونيو
ارتفاع 13% بصفقات تضم مستحوًذا من خارج المنطقة يدفع نحو أعلى مستوى على اإلطالق عند 17 مليار دوالر

تراجع عدد صفقات الدمج واالستحواذ 9% والقيمة تسجل ثالث أعلى مستوى

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل النصف األول

أتعاب بنوك االستثمار تتراجع 25% إلى أدنى مستوى في ثالث سنوات

قال شريف علوي، الرئيس التنفيذي للبنك 
العربي اإلفريقي الدولي، إن البنك ال يستهدف 
رفع حصته في شركة بالم هيلز للتعمير، عن 

النسبة التي استحوذ عليها أمس.
وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير أمس عن 
حصة  بشراء  اإلفريقي  العربي  البنك  قيام 
 % 12.25 البالغة  كابيتال  بي  بي  يو  شركة 
جنيه،  مليون   544.2 بقيمة  أسهمها  مــن 
وقامت  للسهم،  جنيه   1.43 سعر  بمتوسط 
شركة العربي اإلفريقي لتداول األوراق المالية 

بدور منفذ الصفقة.
أضاف علوي في تصريحات خاصة لنشرة 
أن  جورنال،  حابي  بوابة  عن  الصادرة  حابي 
غرضها  البنك  عليها  استحوذ  التي  الحصة 

االستثمار وليس المتاجرة.
البنك  أصبح  ــس..  األمـ صفقة  وبموجب 
أكــبــر مساهم في  ثــانــي  الــعــربــي اإلفــريــقــي 
المنصور  مجموعة  بعد  للتعمير  هيلز  بالم 
والمغربي لالستثمار والتنمية المالكة لحصة 
تبلغ %39.43 من الشركة، فيما تبلغ حصة 
ياسين منصور رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
ومثلها   ،3% هيلز  بــالــم  لشركة  المنتدب 

لشركة سي أي كابيتال.
تعد شركة يو بي بي كابيتال التي تخارجت 
من بالم هيلز، هي الذراع االستثمارية لشركة 

االتحاد العقارية اإلماراتية، والتي أعلنت في 
المراحل  في  أنها  عن  الماضي،  يونيو    28
هيكلة  إلعــادة  الشاملة  العملية  من  األخيرة 
بدأتها  مفاوضات  ضمن  البنوك،  مع  الديون 
الخطوة  هـــذه  أن  ــدت  ــ وأك الـــجـــاري.  ــام  ــع ال
ستساعد في تحسين الوضع المالي للشركة 
بشكل عام، وتوقعت أن تشمل اتفاقيات إعادة 
الهيكلة أنواًعا مختلفة من الحلول مثل تمديد 

اآلجال وخفض أسعار الفائدة.
 - العقارية  االتــحــاد  إعــالن  ذلــك،  وسبق 
التي تملك %100 من أسهم بي بي كابيتال 
تفصيلي  تحليل  عن  الماضي،  مــارس  في   –
بالخسائر المتراكمة عليها، والتي بلغت نحو 
بشكل  الشركة  عزتها  درهــم،  مليار   2.124
البالغة  العادلة  القيمة  خسارة  إلــى  رئيسي 
باالستثمارات  المتعلقة  درهم  مليار   2.076
إنها  وقالت   ،2017 في  المسجلة  العقارية 
وانخفاض  طابقية  مساحات  بتصحيح  تتعلق 
وعوامل  العقارات  لمحفظة  العادلة  القيمة 

أخرى.
تطوير  على  تعمل  إنــهــا  الــشــركــة  وقــالــت 
تدفقات  لها  أصــول  وبناء  أراضيها  محفظة 
تتابع بحزم مستحقاتها  وأنها  نقدية متكررة، 
غير المسددة، وتوقعت استرداد الخسائر مع 

زيادة أسعار األراضي في دبي.

وبنك  هيرميس  المالية  المجموعة  تقاسمت 
السعودية،  لالستثمار  جــدوى  وشركة  الرياض 
قمة إصدارات وعموالت بنوك االستثمار بأسواق 
األوســط  الشرق  منطقة  مستوى  على  األسهم 
العام  من  األول  النصف  خالل  إفريقيا  وشمال 
الجاري، وفًقا ألحدث تقرير لمزود بيانات أسواق 
التابع لمجموعتي   -Refinitiv- المال ريفينتيف

بالك ستون وتومسون رويترز.
باألسهم  المتعلقة  اإلصـــدارات  إجمالي  وبلغ 
إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي 
خالل النصف األول من العام نحو 875.7 مليون 
دوالر، بتراجع نسبته 58% عن القيمة المسجلة 
تعد  الماضي، كما  العام  الفترة من  خالل نفس 
أدنى إجمالي بإحصائيات النصف األول منذ عام 

 .2004
العام  مــن  األولـــى  الستة  األشــهــر  وشــهــدت 
األوسط  الشرق  بمنطقة  فقط  أوليين  طرحين 
الرعاية  شركة  جمعت  حيث  إفريقيا،  وشمال 
الحبيب  سليمان  الدكتور  مجموعة  الصحية 
الطبية نحو 699.7 مليون دوالر بالسوق المالية 
بينما جمعت  الماضي،  مارس  السعودية مطلع 
يوازي  ما  العقاري  لالستثمار  إميرالد  شركة 
في  المصرية  البورصة  من  دوالر  مليون   13.1

فبراير.
الخدمات  رســوم  تراجع  عن  التقرير  وكشف 
االستثمارية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
522.1 مليون دوالر  بنحو  يقدر  إلى ما  إفريقيا 
خالل النصف األول من 2020   بنسبة انخفاض 
25% عن العام الماضي، كما يعد أدنى مستوى 
في ثالث سنوات، وذلك نتيجة لتراجع االكتتابات 
واالستحواذ،  االندماج  واستشارات  األسهم،  في 

واالستحواذ  االندماج  عمليات  قيمة  سجلت 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  المعلنة 
أشهر  الستة  خالل  دوالر  مليار   50.7 إفريقيا 
 %55 بتراجع  وذلــك   ،2020 عــام  مــن  األولـــى 
الذي  الماضي  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 
شهد تسجيل مستوى قياسي مع اتفاقية أرامكو 
الصناعات  شركة  من  حصة  لشراء  السعودية 

األساسية مقابل 69.1 مليار دوالر. 
لتقرير  ــا  ــًق وف الــصــفــقــات  وانــخــفــض عـــدد 
ريفينتيف  المال  أســواق  بيانات  لمزود  حديث 
ستون  بــالك  لمجموعتي  التابع   -Refinitiv-
الــعــام  عــن   % 9 بنسبة  رويـــتـــرز،  وتــومــســون 
سنوات،  ثالث  في  مستوى  أدنــى  إلى  الماضي 
النصف  لصفقات  المسجلة  القيمة  تعد  ولكن 
إجمالي  أعلى  ثالث  هي   2020 عام  من  األول 
من كل األوقات بعد عام 2019 الذي بلغ 112.7 
مليار دوالر، وعام 2007 الذي سجل 58.5 مليار 

دوالر.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن نــشــاط االنــدمــاج  وأشــ

وكذلك عمليات اإلقراض الجماعي. 
وانخفضت رسوم االكتتاب في أسواق األسهم 
دوالر،  مليون   17.1 إلــى  لتصل   %62 بنسبة 
مسجلة أدنى إجمالي للنصف األول في المنطقة 

منذ عام 2009. 
في حين بلغت الرسوم االستشارية لمعامالت 
دوالر،  مليون   206.4 نحو  واالستحواذ  االندماج 
بينما  ــاس ســنــوي،  أســ عــلــى   %7 بــانــخــفــاض 
انخفضت رسوم اإلقراض الجماعي بنسبة %50 
عند  سنوات  في خمس  لها  مستوى  أدنــى  إلــى 

في  له  أدنــى مستوى  إلــى  تراجع  واالســتــحــواذ 
شهر  فــي  دوالر  مليار   1.9 عند  أشهر  سبعة 
لمدة  والقيمة  الحجم  حيث  من  زاد  ثم  أبريل، 
دوالر  مليار   27.5 إلى  متتاليين ووصل  شهرين 

137.7 مليون دوالر.
الدين  أسواق  في  االكتتاب  رسوم  وارتفعت 
 161.0 إلــى  سنوي  أســاس  على   %6 بنسبة 
النصف  في  إجمالي  أعلى  وهو  دوالر،  مليون 
Refinitiv في  األول منذ أن بدأت احصائيات 

عام 2000.
والــوكــالــة على  الحكومة  واســتــحــوذت رســوم 
في  االستثمارية  الــرســوم  إجمالي  مــن   %36
 ،2020 عام  من  األول  النصف  خالل  المنطقة 
مقابل 24% عن نفس الفترة من العام الماضي. 

الوطني  التجاري  البنك  إعالن  بعد  يونيو،  في 
السعودي عن خطط لالستحواذ على مجموعة 
كما  دوالر،  مليار   15.6 بقيمة  المالية  سامبا 
أعلن كونسورتيوم من المستثمرين شراء أصول 

معظم  السعودية  العربية  المملكة  وحققت 
الرسوم االستثمارية في المنطقة خالل األشهر 
 206.0 إجماليها  وبلغ  العام،  من  األولــى  الستة 
مليون دوالر تمثل 39%، تلتها اإلمــارات بنسبة 
29%، في حين بلغ نصيب مصر 7% ارتفاًعا 

من 6% سجلتها في 2019.
رســوم  معظم  عــلــى   HSBC بــنــك  واســتــحــوذ 
الخدمات االستثمارية في المنطقة خالل األشهر 
مليون   58.5 بإجمالي  العام،  من  األولــى  الستة 

دوالر، تمثل نحو 11.2 % من إجمالي الرسوم.

أنابيب الغاز في أدنوك مقابل 10.1 مليار دوالر. 
تم اإلعالن  التي  أكبر الصفقات  وتعد هذه 
قيمة  وعــززت  اآلن،  حتى  المنطقة  في  عنها 
يونيو  فــي  ــحــواذ  واالســت االنـــدمـــاج  عمليات 
بداية  منذ  إجمالي شهري  أعلى  ثاني  ليسجل 

الثمانينيات. Refinitiv  في  إحصائيات 
التي  والــشــراء  االنــدمــاج  عمليات  وارتفعت 
تضم مستحوًذا من خارج المنطقة، بنسبة %13 
على  األول  النصف  لبيانات  مستوى  أعلى  إلى 

اإلطالق عند 17.0 مليار دوالر.
وسيطرت صفقات القطاع المالي على %41 
المستهدفة  واالستحواذ  االندماج  صفقات  من 
العام،  من  األول  النصف  خــالل  المنطقة  في 
وجاءت السعودية في صدارة الدول المستهدفة، 
بنسبة  مصر  ثم   %25 بنسبة  اإلمـــارات  تلتها 

.%11
ــان ســتــانــلــي قــائــمــة بــنــوك  ــورجـ وتـــصـــدر مـ
االســـتـــثـــمـــار عــلــى مــســتــوى نـــشـــاط الــدمــج 
واالستحواذ خالل األشهر الستة األولى من عام 

2020 بحصة سوقية بلغت %51.

شريف علوي: العربي اإلفريقي
ال يستهدف زيادة حصته في بالم هيلز

بعد االستحواذ على 12.25% أمس

شريف علوي الرئيس التنفيذي للبنك العربي اإلفريقي الدولي

أمنية إبراهيم

بنك مصر  إتمام  عن  مطلعة  كشفت مصادر 
إسالمية،  بصيغة  مشتركة  تمويلية  صفقات   3
خالل  جنيه،  مليارات   3 نحو  إجمالية  بقيمة 

العام المالي المنتهي في يونيو 2020.
وقالت المصادر لنشرة حابي، إن التمويالت 
هي  وترتيبها  ــهــا  إدارت مصر  بنك  تولى  التي 
تسهيالت مشتركة مباشرة وغير مباشرة، بلغت 

حصة البنك منها نحو 1.8 مليار جنيه.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن بــنــك مــصــر رتــب 
 1.450 بقيمة  مشترًكا  إسالمّيًا  تموياًل  وأدار 
الثانية  المرحلة  مشروع  لتمويل  جنيه،  مليار 
اإلدارية  العاصمة  في   R5 السكني  الحي  من 
االستثمارية  تكلفته  إجمالي  والبالغ  الجديدة، 
9.7 مليار جنيه. يقام الحي على مساحة 985 
فداًنا، ويضم 211 عمارة، و 105 فيالت، إلى 
هاوس  التاون  منطقة  في  مبنى   175 جانب 
11 مبنى أبــراج  وتــويــن هـــاوس، إضــافــة إلــى 
174 مبنى عمارات إسكان  إسكان مختلط، و 
لــوزيــر  ســابــقــة  تــصــريــحــات  بحسب  مختلط، 

اإلسكان عاصم الجزار.

أدار  مصر  بنك  أن  إلــى  المصادر،  أضافت 
مليون   590 بلغت  بقيمة  آخر  مشترًكا  تموياًل 
المركزية  الــحــديــقــة  مــشــروع  لــصــالــح  جــنــيــه، 
إجمالي  البالغ  الجديدة،  اإلداريـــة  بالعاصمة 

تكلفتها االستثمارية 700 مليون جنيه.
أمـــا الــتــمــويــل الــثــالــث فــتــولــى بــنــك مصر 
إدارته وترتيبه لصالح مشروع المجمع الطبي 
التأمين  مــشــروع  ضمن  بالسويس،  الجديد 
الصحي الشامل بقيمة بلغت نحو مليار جنيه، 
 1.6 للمشروع نحو  التكلفة االستثمارية  وتبلغ 

جنيه. مليار 
فبراير  في  كشفت  قد  حابي  جريدة  وكانت 
التوسع  مصر  بنك  استهداف  عن  الماضي، 
اإلسالمية  الصيرفة  مجال  فــي  أكبر  بشكل 
المشترك،  التمويل  عمليات  وترتيب  للشركات 
القطاع  محفظة  لرفع  الحكومي  البنك  وسعي 
المالي  ــعــام  ال بنهاية  جنيه  مــلــيــار   15 إلـــى 
مع  حــوارهــا  خـــالل  وذلـــك   ،2020-2019
ــحــيــري رئــيــس قــطــاعــي تــمــويــل  ــب شــريــف ال
ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
الصغر والتمويل اإلسالمي ببنك مصر، والذي 
في  اإلسالمي  التمويل  قطاع  مسؤولية  تولى 

يونيو 2019.

بنك مصر يدير 3 تمويالت إسالمية 
مشتركة بقيمة 3 مليارات جنيه 

نصيبه منها 1.8 مليار جنيه

قيمة التمويلالتكلفة االستثماريةاملشروع

1.45 مليار جنيه9.7 مليار جنيهاحلي السكني R5 بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

590 مليون جنيه 700 مليون جنيهاحلديقة املركزية بالعاصمة اإلدارية

مليار جنيه 1.6 مليار جنيهاملجمع الطبي بالسويس
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عمان
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السعودية
اإلمارات
مصر

تحقيق 9 مليارات دوالر خالل يناير وفبراير.. وبلوغ أعلى مستوى ربع سنوي على اإلطالق آخر ثالثة أشهر 

إصدارات الديون تسجل مستوى تاريخًيا عند 69.5 مليار دوالر 

منطقة  ــون  ــ ديـ إصـــــدار  ــل  وصــ
الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى 
أعلى مستوى له على اإلطالق في 
النصف األول من العام عند 69.5 
الستة  األشهر  خــالل  دوالر  مليار 
األولى من العام، بزيادة %26 عن 
القيمة المسجلة خالل نفس الفترة 

من عام 2019.
لمزود  الحديث  التقرير  وأشــار 
ريفينتيف  الــمــال  أســـواق  بــيــانــات 
لمجموعتي  التابع   -Refinitiv-
إلى  رويترز  وتومسون  ستون  بالك 
جمع  شهدت  قوية  بداية  بعد  أنــه 
خالل  دوالر  مليارات   9 من  أكثر 
تراجعت  وفــبــرايــر،  يناير  شــهــري 
اإلصـــــــدارات خــــالل مــــارس إلــى 
وتم  فقط،  دوالر  مليون   571.9
خالل  دوالر  مليار   51.8 تسجيل 
أعلى  وهو  العام،  من  الثاني  الربع 
اإلطــالق  على  سنوي  ربــع  مستوى 

في المنطقة. 

أكثر  والسعودية  اإلمــارات  وتعد 
ــدول الــمــصــدرة نــشــاًطــا خــالل  ــ ال
مليار   23.3 بقيمة  األول  النصف 
على  دوالر  مليار   19.1 و  دوالر 
في  مصر  جـــاءت  بينما  الــتــوالــي، 
مليارات   5 بقيمة  الرابعة  المرتبة 
دوالر مقارنة بنحو 6.6 مليار دوالر 
من  األول  النصف  خــالل  سجلتها 

العام الماضي.

اإلمارات والسعودية 
األكثر نشاًطا بقيمة 

23.3 و19.1 مليار دوالر 
على التوالي.. ومصر 

في المركز الرابع برصيد 
5 مليارات دوالر
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