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وزير النقل يدعو المستثمرين للمشاركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات

تراجع حصة جلوبال هولدنج من  11.547%إلى 2.547%

زيادة أسعار تذاكر المترو اعتبا ًرا من اليوم

سي آي كابيتال تؤكد شراء بنك مصر 9%

سريان التعاقد مع الشركة الفرنسية إلدارة الخط الثالث للمترو بداية الشهر المقبل من أسهمها المملوكة لرشيد محمد رشيد
حابي
أعلنت الشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو
زيادة أسعار التذاكر اعتبارًا من اليوم للخطوط
الثالثة وذلك بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة
من الخط الثالث.
وتحددت األسعار الجديدة بواقع  5جنيهات
بدل من  3جنيهات لركوب  9محطات ،و 7جنيهات
ً
ـدل مــن  5جنيهات لــركــوب  16محطة ،و10
بـ ً
بدل من  7لركوب أكثر من  16محطة.
جنيهات ً
وقالت الشركة في بيان مساء أمس أنه سيتم
زي ــادة أســعــار االشــتــراكــات مــع اإلبــقــاء على قيم
الدعم المعمول بها حاليًا.
وقال الفريق كامل الوزير في مداخلة تليفزيونية
أمس إن زيادة األسعار ال تستهدف تحقيق الربح
أو تغطية تكاليف توسعات وتطوير خطوط المترو،
وإنــمــا الحفاظ على أعــمــال الصيانة بالصورة
الالزمة.
وكــشــف وزيـــر الــنــقــل عــن أن شــركــة RATP
الفرنسية ستبدأ إدارة خطوط المترو اعتبارًا من
بداية الشهر المقبل ،بتكلفة إدارة  %8من إجمالي

الفريق كامل الوزير وزير النقل

الــمــصــروفــات ،مــع الحفاظ على عمالة %90
مصريين على األقــل ،والمسؤولية الكاملة عن
تعويض أي نقص في اإليــرادات ينتج عن أعطال
أو توقفات في القطارات.
وتــابــع :العقد كذلك ينص على نسبة إتاحة
وتشغيل  90%من القطارات على األقــل ،وفي
حالة اإلخالل بهذا البند ستتحمل الشركة نسبة
من الخسائر التي سنتكبدها.
وق ــال وزي ــر النقل إن الــبــاب مفتوح للقطاع
الخاص ليس فقط لــإدارة ولكن في اإلنشاءات
ـدل مــن أن تتحمل الــدولــة 12 – 10
ـضــا؛ فــبـ ً
أيـ ً
مليار جنيه تكلفة تنفيذ القطار السريع العلمين-
السخنة أو القطار السريع السياحي من الغردقة
لسفاجا لقنا لألقصر وكذلك القطار الكهربائي
بين دمــيــاط والمنصورة الجديدتين ،فليتقدم
مستثمرون لتنفيذها بنظام  POTبحيث ينشئ
المشروع ويديره لفترة زمنية محددة مقابل دخل
انتفاع باألرض وبعد  15عامًا يعود المرفق للدولة،
بما ال يحمل الدولة أعباء مالية.
وأض ــاف :المستثمر الجاد يتقدم وسندرس
العرض ونقدمه لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية
للتنفيذ فورًا.
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 8صفحات ـــ

 10جنيهات

بنك مصر يستحوذ على حصة رشيد محمد رشيد
في سي آي كابيتال
التجاري الدولي للسمسرة منفذ عملية تخارج جلوبال هولدنج

محمد اإلتربي ،رئيس مجلس إدارة
بنك مصر

محمود عطا اهلل رئيس مجلس إدارة سي
آي كابيتال والعضو المنتدب للمجموعة

رنا ممدوح
علمــت جريــدة «حابــي» أن رجــل األعمــال
رشــيد محمــد رشــيد وزيــر التجــارة والصناعــة
األســبق تخــارج مــن شــركة ســي آي كابيتــال
القابضــة لالســتثمارات الماليــة ،لصالــح بنــك
مصــر بنهايــة األســبوع الماضــي ،عبــر بيــع مــا
يزيــد علــى  %9مــن أســهم “ســي آي كابيتــال”
كانــت مملوكــة لشــركته “جلوبــال هولدنــج”.
وبموجــب هــذه الصفقــة التــي بلغــت قيمتهــا
 377.1مليــون جنيــه ونفذتهــا شــركة التجــاري
الدولــي للسمســرة ،رفــع بنــك مصــر مســاهمته
فــي شــركة ســي آي كابيتــال إلــى  %24.7بـ ً
ـدل
مــن  %15.12وتتحــول لحصــة اســتراتيجية،
وأصبــح أكبــر مســاهم فــي هيــكل ملكية الشــركة.
وقالــت مصــادر مطلعــة علــى الصفقــة فــي
تصريحــات خاصــة لجريــدة حابــي إن متوســط
ســعر الســهم فــي عمليــة اســتحواذ بنــك مصــر
علــى  %24.7مــن شــركة ســي آي كابيتــال
يــدور فــي حــدود  3.95جنيــه للســهم ،وتولــى
مكتــب ذو الفقــار وشــركاه دور المستشــار
القانونــي لعمليــة الســتحواذ.

رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة األسبق

 3.95جنيه متوسط سعر السهم في الصفقة..
ومكتب ذو الفقار مستشارًا قانون ًّيا
ويبلــغ رأســمال شــركة ســي آي كابيتــال نحــو
 800مليــون جنيــه موزعــة علــى  800مليــون
ســهم بقيمــة اســمية جنيــه للســهم.
وأعلــن بنــك مصــر عــن اســتحواذه علــى
 %24.7مــن مجموعــة ســي آي كابيتــال فــي
بيــان رســمي صــدر يــوم الخميــس الماضــي،
وقــال محمــد اإلتربــي ،رئيــس مجلــس إدارة
البنــك« :يســعدنا الوصــول لهــذه المســاهمة
الســتراتيجية فــي رأســمال شــركة ســي آي
نظــرا لريادتهــا فــي مجــال
كابيتــال القابضــة،
ً
بنــوك الســتثمار ،الوســاطة فــي األوراق الماليــة،
ومجــال البحــوث ،إدارة األصــول ،أمنــاء الحفــظ،

رنا ممدوح

التأجيرالتمويلــي ،والتمويــل متناهــي الصغــر».
وتابــع« :هــذه الخطــوة  ..هــي خطــوة أخــرى
فــي اســتراتيجيتنا لتطويــر أعمــال الخدمــات
الماليــة غيــر المصرفيــة ،والتــي تمكننــا
مــن تلبيــة الحتياجــات التمويليــة لعمالئنــا،
ونحــن واثقــون أن شــراكتنا مــع ســي آي
كابيتــال القابضــة وفريــق إدارتهــا ســتدعم
النمــو المســتقبلي وتعظيــم القيمــة لألطــراف
كافــة».
فيمــا قــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك
مصــر ،عاكــف المغربــي « :بصفتنــا أحــد أكبــر
المســتثمرين فــي الدولــة بأكثــر مــن  60مليــار
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الصفحة
كانت جريدة حابي قد كشفت في
الحاضرة» خالل أيام..
في
التداول
رشيد
األولى من عددها الصادر أمس عنوبدءبيع
الربع األول من 2021
محمد رشيد ما يزيد على  9%من أسهم سي
آي كابيتال بقيمة  377.1مليون جنيه ،وأن
شــركــة الــتــجــاري الــدولــي للسمسرة هــي التي
نفذت الصفقة.
ورفــع بنك مصر مساهمته في شركة سي
ـدل من 15. 12%
آي كابيتال إلى  24.7%بـ ً
لتتحول مساهمته إلــى حصة استراتيجية،
ويصبح أكبر مساهم في هيكل ملكية الشركة.

أمانات تجري مباحثات لبيع جامعة ميدلسكس
المستحوذ عليها من مصفي أبراج

بلومبرج
تجري أمانات القابضة محادثات حصرية لبيع
جامعة ميدلسكس فــي دبــي لمجموعة Study
 ،World Education Holding Groupوفقًا
لمصادر بلومبرج.
تتخذ أمانات من دبي مق ّرًا لها ،وتستثمر في
قطاعي التعليم والرعاية الصحية ،واستحوذت

على جامعة ميدلسكس عام  2018مقابل نحو
 100مليون دوالر مــن مصفّي شــركــة األسهم
الخاصة بمجموعة أب ــراج .كما تمتلك أمانات
حصصا فــي شــركــة جامعة أبــوظــبــي القابضة
ً
وشركة تعليم القابضة.
وقعت أمانات اتفاقية بيع وشــراء مع Study
 Worldومقرها دبــي ،كما قالت المصادر التي
طلبت عدم الكشف عن هويتها ،والتي أكدت أن
الصفقة تتطلب موافقة الهيئة التنظيمية للتعليم

المحلي وهي ليست نهائية.
وبحسب موقعها على اإلنترنت ،تدير مؤسسة
 Study World Educationم ــدارس فــي دبي
والهند وسريالنكا ومالطا.
تــم افــتــتــاح جــامــعــة دبــي مــيــدلــســكــس في
يناير  2005وتضم أكثر من  3500طالب
مــن أكــثــر مــن  100دولــــة .وتــقــدم بــرامــج
ال ــب ــك ــال ــوري ــوس وال ـ ــدراس ـ ــات الــعــلــيــا فــي
مجموعة واسعة من المواد.

االستثمارات الحالية في  3شركات :فاتورة وخزنة وبريمور

صندوق ديسربتيك يستثمر في شركة جديدة
بقطاع التكنولوجيا المالية

فاروق يوسف
كــشــف مــحــمــد عــكــاشــة ،مــؤســس صــنــدوق
ديسربتيك ،عــن اعــتــزام الصندوق االستثمار
بإحدى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا
المالية نهاية الــعــام الــجــاري ،وبــذلــك ترتفع
حصيلة مساهمات واستثمارات الصندوق إلى
 4شركات.
أضــاف لنشرة حابي أن رأس مــال الصندوق
يبلغ نحو  25مليون دوالر ،وعملية اكتتابه ستكون
على مرحلتين ،ومن المتوقع انتهاء اإلغالق األول
في آخر عام  ،2020ووقتها سيتم اإلعــان عن
المساهمين بالتفصيل.
وقــال إن الصندوق يستهدف االستثمار في
نحو  15أو  18شركة ناشئة عاملة فــي قطاع
التكنولوجيا المالية ،خالل خمس سنوات.
وأوضــح أن طبيعة استحواذات الصندوق في
هــذه الشركات عبارة عن حصص أقلية تتراوح
نسبتها ما بين  5إلى  ،10%ويساعد الشركات
على تسريع وتيرة نموها في السوق ،من خالل

محمد عكاشة مؤسس صندوق ديسربتيك

المشاركة في تحقيق أهداف كل شركة على حدة.
وأكـــد أن الــصــنــدوق يــشــتــرط فــي الــشــركــات
المستهدف االستثمار بها ،أن يتوافر لديها منصة
إلكترونية خاصة بها ،وتكون العبة في قطاع ال
يتمتع بمنافسة قوية.
وقــال إن الصندوق يستثمر حاليًا في ثالث
شركات هي بريمور وهي منصة توزيع تكنولوجية،
وتتيح للمصانع إضافة منتجاتها وتوزيعها عبر
شبكة واسعة من األفراد بما يمكنهم بيع المنتجات
من خــال نقاط بيع فردية أو عن طريق إدارة
المحالت التجارية المختلفة فــي أحيائهم أو
مناطق سكنهم.
وتابع عكاشة أن الشركة الثانية هي خزنة ،وهي
عاملة في وضع حلول مصرفية ومالية بواسطة
تطبيق المحمول كبديل للحلول النقدية ،أما
الثالثة هي شركة فاتورة إحدى منصات التجارة
اإللكترونية التي تعمل على ربط تجار الجملة مع
تجار التجزئة عبر تطبيقها اإللكتروني.
وأكد أن الصندوق يستثمر في الشركات
حــتــى وصــولــهــا لــحــجــم مــعــيــن بــمــا يــؤهــلــهــا
للطرح في البورصة.

اضغط على العناوين

Click here

البورصة تغلق أعلى
 11100نقطة بدعم
من مشتريات
المؤسسات المحلية
وصول أولى رحالت
شركة أير بوخاريست
إلى مطار الغردقة
بعد إستئناف
الحركة الجوية

شاهندة إبراهيم
تــراجــع سعر صــرف الـــدوالر أم ــام الجنيه
بــخــتــام تــعــامــات أم ــس األحــــد ،فــي غالبية
البنوك ،حتى  3قروش.
وانخفض متوسط سعر صــرف ال ــدوالر 1.2
قــرش ،إلى  15.8758جنيه للشراء و15.9758
جنيه للبيع ،مــقــابــل  15.8878جنيه للشراء
و 15.9878جنيه للبيع الخميس الماضي ،وفقًا
لبيانات البنك المركزي.
وخفض بنكا إتش إس بي سي وقناة السويس
سعر صــرف الـــدوالر بــواقــع قرشين ليصل إلى

 15.87جنيه للشراء و 15.97جنيه للبيع ،مقابل
 15.89جنيه للشراء و 15.99جنيه للبيع.
وفــقــد الـ ــدوالر  3ق ــروش فــي بنك االستثمار
العربي ،ليتراجع إلى  15.87جنيه للشراء و15.97
ـدل من  15.90جنيه للشراء و16
جنيه للبيع ،بـ ً
جنيهًا للبيع.
كما تراجع ال ــدوالر قرشً ا واحـ ـدًا في كل من
اإلســكــنــدريــة والــمــصــرف المتحد ليسجل نحو
 15.87جنيه للشراء و 15.97جنيه للبيع ،مقابل
 15.88جنيه للشراء و 15.98جنيه للبيع الخميس
الماضي.
أيضا في البنك
وانخفض الدوالر قرشً ا واحدًا ً
العربي اإلفريقي الدولي ليتراجع إلى  15.88جنيه

للشراء و  15.98جنيه للبيع ،مقارنة مع 15.89
جنيه للشراء و 15.99جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدوالر في بنكي األهلي
المصري ومصر عند مستوى  15.88جنيه للشراء
و 15.98جنيه للبيع ،وكذلك في البنك التجاري
الدولي عند  15.87جنيه للشراء و 15.97جنيه
للبيع.
كما ظل الدوالر مستق ّرًا في بنك قطر الوطني
األهلي عند  15.89جنيه للشراء و 15.99جنيه
للبيع ،دون تغيير عن تعامالت الخميس الماضي.
وخفض بنك المشرق سعر الدوالر بواقع قرشين
ليصل إلى 15.87جنيه للشراء و 15.97جنيه للبيع،
مقابل  15.89جنيه للشراء و 15.99جنيه للبيع.

الدكتور إبراهيم عشماوي ،مساعد أول وزير التموين
لالستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

دول ،هــي روســيا ،كازاخســتان ،بنيــن ،الفلبيــن،
ســنويا 120
والمجــر ،ويبلــغ حجــم مبيعاتهــا
ًّ
مليــار يــورو.
وعلــى صعيــد آخــر ،قــال عشــماوي إنــه مــن
المقــرر إجــراء أول عمليــة تــداول لبورصــة
الســلع خــالل الربــع األول مــن العــام المقبــل.
وأكــد أن المرحلــة الحاليــة تشــهد وضــع
اللمســات األخيــرة للجهــات التنظيميــة للبورصــة
الســلعية ،حيــث يشــرف البنــك المركــزي علــى

القطــاع المصرفــي المشــارك فــي تأســيس
البورصــة ،وتشــرف الهيئــة العامــة للرقابــة
الماليــة علــى الجهــات غيــر المصرفيــة.
وقــال إنــه تــم النتهــاء مــن تأســيس الشــركة
المنــوط بهــا إدارة البورصــة الســلعية ،وتــم
إطالقهــا تحــت اســم البورصــة المصريــة للســلع
الحاضــرة.
وأوضــح عشــماوي أنــه ســيكون هنــاك
اجتمــاع األســبوع الجــاري لالتفــاق علــى مجلــس
إدارة البورصــة الســلعية ،ويتــوزع هيــكل ملكيــة
البورصــة الســلعية مــا بيــن  %51للحكومــة،
و %49للقطــاع الخــاص ،ومــن بيــن الجهــات
المشــاركة وزارة التمويــن ،وجهــاز تنميــة
التجــارة ،وهيئــة الســلع التموينيــة ،والشــركة
القابضــة للصوامــع ،وبورصــة تــداول األوراق
الماليــة ،وشــركة المقاصــة ،والبنــك األهلــي،
وبنــك مصــر ،وبنــك الســتثمار الزراعــي ،ومــن
القطــاع الخــاص المجموعــة الماليــة هيرميــس،
وبلتــون ،وســي آي كابيتــال ،إضافــة إلى الشــريك
الرئيســي وهــو التحــاد العــام للغــرف التجاريــة،
ويبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للبورصــة
 100مليــون جنيــه.

جنيــه كأصــول مــدارة باســتثمارات مباشــرة
ومحافــظ ماليــة ،نــرى أن هنــاك فرصــة جيــدة
للتعــاون مــع بنــك اســتثمار ســي أن كابيتــال،
فضــالً عــن أن حجــم بنــك مصــر وانتشــاره
الجغرافــي ســيدعم بقــوة توســع الشــركة فــي
األنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة والمتمثلــة
فــي التمويــل متناهــي الصغــر والتأجيــر
التمويلــي والتمويــل الســتهالكي وقــروض
الرهــن العقــاري».
ومــن جانبــه قــال محمــود عطــا اللــه ،رئيــس
مجلــس إدارة ســي آي كابيتــال والعضــو المنتــدب
للمجموعــة« :وجــود بنك مصر كمســاهم رئيســي

يمثــل إضافــة كبيــرة للشــركة بالتأكيــد ،وستســهم
فــي تســريع وتيــرة نمــو المجموعــة ،وإتاحــة
مزيــد مــن الفــرص الجديــدة غيــر المســتغلة».
وأضــاف كل مــن حــازم بــدران وطــارق
طنطــاوي ،الرئيســان التنفيذيــان لســي
آي كابيتــال« :يســرنا انضمــام بنــك مصــر
نظــرا لمكانتــه المتميــزة
كمســاهم رئيســي،
ً
فــي مصــر وأســواق المنطقــة بمــا فــي ذلــك
المــالءة الماليــة القويــة للبنــك ،ممــا يعــزز
نمــو المجموعــة فــي جميــع القطاعــات،
ونتطلــع مسـ ً
ـتقبال إلــى التعــاون مــع إدارة بنــك
مصــر فــي العديــد مــن المجــالت».

عاكف المغربي نائب رئيس مجلس
إدارة بنك مصر

ووفقً ــا آلخــر بيانــات معلنــة قبــل قيــام
بنــك مصــر بشــراء حصــص رفعــت ملكيتــه
فــوق  ،%24كان هيــكل ملكيــة شــركة ســي
آي كابيتــال يتــوزع كالتالــي :بنــك مصــر
( ،)%10.16مجموعــة جلوبــال القابضــة
( ،)%10.056إســماعيل علــي إســماعيل
التركــي ( ،)%7.717البنــك التجــاري
الدولــي  -مصــر ( ،)%7.561مؤسســة
محمــود الجمــال الخيريــة (،)%5.439
نورجــس بنــك ( ،)%4.935محمــود
فتحــي عطــا اللــه ( ،)%1.658حــازم
محمــد مجــدي خليــل بــدران (،)%1.036
طــارق محمــد صــالح الديــن طنطــاوي
( ،)%0.845وائــل طــارق محمــد إســماعيل
( ،)%0.782عمــرو يوســف حســن الجناينى
( ،)%0.03أيمــن ممــدوح محمــد فتحــي
عبــاس ( ،)%0.0003كريــم ممــدوح محمــد
زهــران ( ،)%0.0001باإلضافــة إلــى نســب
غيــر معلومــة لــكل مــن فهــد محمــد صــالح
الديــن خاطــر ،ورشــيد محمــد رشــيد راشــد،
وإنفينيتــي كابيتــال إنفســتمنت ،وياســر فــاروق
ســعيد محمــود العــدوي.

وقــالــت مــصــادر مطلعة عــلــى الصفقة في
تصريحات خاصة لجريدة حابي إن متوسط
استحواذمصربنك مصر
سعر السهم فــي عملية
أبو ظبي التجاري  ADCBرسميَّا في
على  24.7%من شركة سي آي كابيتال يدور
مكتب ذو
للسهم،
3. 95
في حــدود
تغييروأناالسم
جنيهعلى
يوافق
المركزي
الفقار وشركاه سيلعب دور المستشار القانوني
التجارية لبنك االتحاد الوطني
والعالمة
االستحواذ.
لعملية
ويبلغ رأسمال شركة سي آي كابيتال نحو
 800مليون جنيه موزعة على  800مليون سهم
بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وأعلن بنك مصر في بيان الخميس الماضي
عــن اســتــحــواذه عــلــى  24.7%مــن مجموعة
سي آي كابيتال ،وقــال محمد اإلتــربــي ،رئيس
مجلس إدارة البنك« :يسعدنا الــوصــول لهذه
السويركي:شركة سي
إيهابرأسمال
المساهمة االستراتيجية في
فيالهوية
لتغيير
اإلجراءاتًا التنفيذية
بدء
مجال
لريادتها
القابضة ،نظر
آي كابيتال
مطلع سبتمبر
المقبل المالية،
األوراق
بنوك االستثمار ،الوساطة في
ومجال البحوث ،إدارة األصــول ،أمناء الحفظ،
التأجيرالتمويلي ،والتمويل متناهي الصغر».
أمنية إبراهيم

كشــف إيهــاب الســويركي ،العضــو
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لبنــك التحــاد
الوطنــي ـ مصــر ،عــن حصــول مصرفــه علــى
موافقــة البنــك المركــزي المصــري لتغييــر
الســم والعالمــة التجاريــة للبنــك إلــى «أبــو
ظبــي التجــاري  ،»ADCBبعــد إتمــام عمليــة
اندمــاج مجموعــة التحــاد الوطنــي مــع
األخيــر.
وقــال الســويركي ،فــي تصريحــات
خاصــة لجريــدة حابــي ،إن البنــك ســيبدأ
فــي اإلجــراءات التنفيذيــة لتغييــر الهويــة
والعالمــة التجاريــة علــى فروعــه مطلــع شــهر
ســبتمبر القــادم.
تأســس بنــك التحــاد الوطنــي ـ مصــر
كشــركة مســاهمة مصريــة عــام ،2006
بعــد اســتحواذ بنــك التحــاد الوطنــي
اإلماراتــي علــى نســبة  94.6فــي المئــة مــن
أســهم بنــك اإلســكندرية التجــاري والبحــري.
وانتهــج البنــك خطــة توســعية تضمنــت
زيــادة الفــروع مــن  9فقــط عنــد الســتحواذ،
فرعــا حتــى اآلن ،كمــا زاد
لتصــل إلــى 48
ً
عــدد العامليــن فــي البنــك مــن  300موظــف
فــي نهايــة  ،2007إلــى أكثــر مــن 1000
حاليــا ،بحســب البيانــات المذكــورة
موظــف
ً
علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك.
يذكــر أن مجموعــة بنــك أبوظبــي التجــاري
اإلماراتيــة ،أعلنــت فــي منتصــف شــهر
أبريــل الماضــي ،عــن إتمــام جميــع نواحــي
عمليــة الندمــاج والتكامــل مــع بنــك التحــاد
الوطنــي ومصــرف الهــالل قبــل موعدهــا
المحــدد ،لتنتهــي بذلــك عمليــة الندمــاج
بيــن البنــوك الثالثــة ،والتــي نشــأ عنهــا

إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك االتحاد الوطني ـ مصر

مجموعــة مصرفيــة أكثــر قــوة ومرونــة،
وبــدأت عمليــة الندمــاج والتكامــل فــور
إتمــام عمليــة الندمــاج القانونــي فــي شــهر
شــهرا
مايــو  ،2019واســتم ّرت لنحــو 11
ً
فقــط.
وقــرر مجلــس إدارة بنــك التحــاد الوطني،
فــي يوليــو  ،2019إعــادة تعييــن إيهــاب
الســويركي فــي منصــب العضــو المنتــدب

والرئيــس التنفيــذي للبنــك وعضـ ًـوا تنفيذ ًّيــا
بمجلــس اإلدارة ،بعــد تركــه البنــك فــي
مــارس مــن ذات العــام ،وذلــك بعــد النتهــاء
مــن عمليــة اندمــاج بنــك التحــاد الوطنــي
فــي أبوظبــي التجــاري ،ليصبــح األخيــر ثالــث
أكبــر بنــك باإلمــارات وخامــس أكبــر بنــك
بالخليــج ،حيــث تــم تشــكيل إدارة جديــدة
للبنــك فــي مصــر مــن قبــل البنــك الدامــج.

 200مليون جنيه استثمار مبدئي

بي إنفستمنتس تؤسس شركة متخصصة
في الرعاية الصحية برأسمال مليار جنيه

االستحواذ على حصص حاكمة في الشركات
الواعدة بالقطاع ..والشراكة مع الخبرات الطبية

تباطؤ وتيرة
تعافي
االقتصاد العالمي
في يوليو

هيئة االستثمار
تبحث التوسعات
الجديدة لشركة
اتصاالت مصر
حازم بركات رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس

وزير المالية:
 6مليارات جنيه
للهيئات السلعية
والخدمية

تراجع حتى  3قروش جديدة

جنيها مع حفاظه على وتيرة انخفاض مستقرة
الدوالر تحت 16
ً

كشــف الدكتــور إبراهيــم عشــماوي ،مســاعد
أول وزيــر التمويــن لالســتثمار ورئيــس جهــاز
تنميــة التجــارة الداخليــة ،عــن رصــد مبلــغ 10
مليــارات جنيــه بالتعــاون مــع صنــدوق تطويــر
المناطــق العشــوائيات ،لتطويــر أســواق الجملــة
البالــغ عددهــا نحــو  60ســوقًا موزعــة علــى
محافظــات الجمهوريــة.
قــال عشــماوي فــي حــواره مــع جريــدة حابــي
ننشــره داخــل هــذا العــدد ،إن التطوير يســتهدف
تنظيــم األســواق وتحويلهــا مــن أســواق عشــوائية
إلــى أســواق منظمــة ومتطــورة ،علــى أن يتــم ذلك
بالتعــاون مــع وزارة التنميــة المحليــة والتحــاد
العــام للغــرف التجاريــة.
حاليــا  8أســواق منظمــة
وأضــاف أنــه يوجــد ً
فقــط ،منهــا العبــور والنزهــة و 6أكتوبــر ،لف ًتــا
إلــى أن أســاس مشــكلة عــدم انضبــاط األســواق
يكمــن فــي كيفيــة إداراتهــا وتشــغيلها.
حاليــا إجــراء دراســات
وأوضــح أنــه يتــم
ً
مــع الصنــدوق ووزارة التنميــة المحليــة واتحــاد
الغــرف التجاريــة للبــدء فــي تحديــد المناطــق
ً
مثــال
التــي يجــري تطويرهــا ،حتــى تكــون
يحتــذى بــه فــي باقــي المحافظــات ،ومــن ثــم
تعميمهــا فــي جميــع األســواق.
ووقــع جهــاز تنميــة التجــارة الدخليــة فــي
ينايــر  ،2019بروتوكــول تعــاون مــع شــركة
رانجيــس التــي تعــد مــن كبــرى الشــركات
الفرنســية المتخصصــة فــي إدارة أســواق
الجملــة فــي أوربــا ،وذلــك بهــدف تأهيــل وتطوير
أســواق الخضــراوات والفاكهــة فــي مصــر.
وتديــر شــركة رانجيــس ســوق باريــس الــذي
يقــام علــى مســاحة  650فدانًــا ويغطــي
المنطقــة الشــمالية مــن فرنســا ،وتعمــل فــي 5

حازم بدران الرئيس التنفيذى
لسي آي كابيتال

طارق طنطاوي الرئيس التنفيذى
لسي آي كابيتال

البنك أصبح أكبر مساهم في الشركة بحصة %24.7

فاروق يوسف

مع مجموعة Study World Education Holding

رئيس مجلس اإلدارة :مجدي سرحان

تزيد على  %9من أسهم الشركة بقيمة  377.1مليون جنيه

د .إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين لالستثمار لـ حابي:

أهم األخبار

الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير :أحمد رضوان

اقتصادية تصدر كل أحد

رئيس الوزراء يكلف
بسرعة تنفيذ
مشروع تنمية شمال
ووسط سيناء

مصر تؤكد أهمية
التفاوض إلبرام اتفاق
ملزم قانونا لملء
وتشغيل سد النهضة

بدء الفحص النافي للجهالة إلحدى الفرص ..ومحادثات
مع مستثمرين للمساهمة في الشركة الجديدة
حابي
وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس
القابضة على إنشاء شركة متخصصة في
قطاع الرعاية الصحية برأسمال مليار
جنيه ،على أن تقوم الشركة باستثمار
 200مليون جنيه مبدئ ّيًا في رأسمال
الشركة الجديدة .كما تقوم الشركة حاليًا
بإجراء محادثات مع مستثمرين آخرين
للمساهمة في رأسمال الشركة المقرر
تأسيسها.
تتمثل اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــشــركــة
الــجــديــدة فــي االســتــحــواذ على حصص
حاكمة فــي الــشــركــات الــواعــدة بقطاع
الرعاية الصحية المتخصصة سريعة
النمو ،والشراكة مع الخبرات الطبية
المرموقة في المجال بهدف خلق تكامل
بــيــن الــخــبــرات الــمــالــيــة واالســتــثــمــاريــة
الــمــتــوافــرة لــدى الــشــركــة مــع الخبرات
الــطــبــيــة واإلداريـــــــة ال ــم ــت ــواف ــرة لــدى
الشركات المستثمر فيها ،وذلك بهدف
تقديم خدمة صحية متكاملة ومتطابقة

مع المعايير الدولية.
كما وافقت لجنة االستثمار بالشركة
على البدء في الفحص النافي للجهالة
إلحــدى الــفــرص االستثمارية فــي مجال
الخدمات الصحية ،لتكون بذلك باكورة
استثمارات الشركة الجديدة.
تأسست بي إنفستمنتس عام ،2006
كــشــركــة مــتــخــصــصــة ف ــي تــنــمــيــة رؤوس
األمـــــوال عــبــر االســتــثــمــار ف ــي مختلف
الــشــركــات والــقــطــاعــات الــواعــدة ،وذلــك
تحت إدارة شركة «بي پي إي بارتنرز».
وتلتزم الشركة بتعظيم استثماراتها في
الــشــركــات المصرية الــواعــدة مــن خالل
إبــرام شراكات تساهم في توفير فرص
عمل جديدة والمساهمة في دفع عجلة
التنمية االقتصادية في مصر.
وت ــض ــم مــحــفــظــة اس ــت ــث ــم ــارات «بــي
إنــفــســتــمــنــتــس» ش ــرك ــات «مــديــنــة نصر
لإلسكان والتعمير» و«توتال مصر» و«جيزة
لألنظمة» و«ابتكار للتمويل االستثماري»
و«إنفنيتى سوالر» المالكة لثالث محطات
طاقة شمسية في منطقة بنبان بمحافظة
أسوان ومجموعة شركات جورميه.

