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بدال من ثالثة بعد التقسيم هم بلتون وثروة كابيتال وأوراسكوم المالية القابضة

أوراسكوم لالستثمار تتجه لالكتفاء بقيد شركة مالية واحدة في البورصة
ساويرس :نبحث مع مجالس اإلدارات الوعاء األنسب كمظلة لشركات القطاع المالي ..وكل السيناريوهات واردة
ياسمين منير ورضوي إبراهيم
كــشــف رجــــل األعـ ــمـ ــال الــمــهــنــدس نجيب
ساويرس ،رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم
لالستثمار القابضة ،عن االتجاه لالكتفاء بقيد
شركة واحــدة في البورصة من القطاع المالي
بدل من ثالث كيانات بعد التقسيم هم أوراسكوم
ً
المالية القابضة -المنقسمة -وبلتون المالية
القابضة وثروة كابيتال.
وق ــال ســاويــرس فــي ح ــوار مــوســع مــع جريدة
كامل في عددها األسبوعي يوم األحد
حابي ينشر ً
المقبل“ :ندرس حاليًا الوعاء األنسب إلدارة جميع
االستثمارات الحالية والمستهدفة بالقطاع المالي،
وسيتم بحث األمر مع مجالس إدارات شركتي بلتون
وثروة كابيتال ،بهدف الوقوف على الشركة األكثر
جذبًا من وجهة نظر المستثمر في البورصة”.
وأكد ساويرس إمكانية زيادة حصة شركته في
ثروة كابيتال ،وقال“ :بالفعل لدينا الرغبة في ذلك
واألهم هو زيادة األسهم حرة التداول لدعم سيولة
السهم ألنها منخفضة حاليًا للغاية”.
وحــول إمكانية أن تكون بلتون هــي المظلة
الرئيسية الستثمارات القطاع المالي والمقيدة
بالبورصة ،أكــد ســاويــرس “كــل السيناريوهات
واردة ولكن الــقــرار فــي يــد باقي المساهمين
في شركة ثــروة كابيتال وليس في أيدينا ،وكل
الــخــيــارات مــتــاحــة لــهــم ونــحــن نــتــحــدث معهم
باستمرار وسعداء بهذا االستثمار”.
وكــشــف س ــاوي ــرس ع ــن تــولــي نــجــلــه أنــســي
قيادة منظومة القطاع المالي عقب التقسيم،
وأنــه يستهدف تطبيق فكر مختلف يعتمد على
التكنولوجيا الــحــديــثــة ،ولــذلــك ال يميل بقوة
لعمليات االستحواذ ولكنه يفضل تأسيس كيانات
جديدة كل ّيًا وغير محملة باألفكار التقليدية.
ومــن ناحية أخـــرى ،كشف ســاويــرس خالل
المؤتمر الصحفي ال ــذي عقدته شــركــة أورا
للتطوير العقاري أمس لإلعالن عن آخر تطورات
مــشــروع زد إيــســت التجمع الــخــامــس ونــشــاط
االستثمار الرياضي الجديد ،عن االنتهاء من بيع

التعاقد مع أكاديميات عالمية منها
بروسيا دورتموند

زد لالستثمار الرياضي تقترب من االستحواذ
على حصة حاكمة من إف سي مصر

رجل األعمال المهندس نجيب ساويرس
رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة

أنسي نجيب ساويرس
رئيس مجلس إدارة شركة زد لالستثمار الرياضي

لدينا رغبة في رفع حصتنا في ثروة والقرار في يد باقي المساهمين
أنسي نجيب يقود الشركة المالية ..ويفضل التوسع بالتأسيس عن االستحواذات
أورا تعاقدت على  400فدان بالساحل الشمالي وطلبت من المجتمعات
العمرانية الحصول على  200فدان أخرى
المرحلة األولــى من المشروع ،وطــرح المرحلة
الثانية في معرض “سيتي سكيب” المقبل.
وأكد ساويرس أن إطالة فترات السداد ساعد
على استقرار المبيعات ،مرجعًا التباطؤ الذي يعاني
منه بعض المطورين إلــى تأسيس مشروعات ال
تناسب احتياجات العمالء أو تقع في مناطق نائية،

معتبرًا مشكلة القطاع الحالية تكمن في إعادة البيع.
وقال ساويرس إنه تم التقدم للحصول على
التراخيص والموافقات الالزمة إلنشاء برجين
إضافيين بمشروع زد إيست.
وحول المشروع الذي تعتزم الشركة إقامته في
الساحل الشمالي أوضح ساويرس أنه حصل على

 400فدان بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات
العمرانية ،كما تم التقدم للحصول على 200
إلقــامــة مدينة سياحية متكاملة ،مــؤكـ ًدا وضع
جــدول زمني مكثف للتنفيذ خــال  18شهرًا
بهدف تعويض الدخول المتأخر لحلبة المنافسة
في هذه المنطقة الحيوية.

عــلــمــت حــابــي أن الـــنـــادي ال ــذي
ت ــت ــف ــاوض شـــركـــة زد لــاســتــثــمــار
الرياضي لالستحواذ عليه هو نادي
إف سي مصر.
وكان أنسي نجيب ساويرس ،رئيس
مجلس إدارة شــركــة زد لالستثمار
ال ــري ــاض ــي كــشــف خــــال الــمــؤتــمــر
الصحفي الــذي عقدته الشركة أمس
عن التوصل التفاق تفاهمي مع أحد
أندية الدوري الممتاز لالستحواذ على
الحصة األغلبية فيه.
وأضــاف ســاويــرس أنــه تم التعاقد
مع العديد من األكاديميات العالمية
منها “بروسيا دورتــمــونــد” األلمانية
لكرة القدم ،واي تي بي للتنس ،في
إطـ ــار تــقــديــم فــكــر جــديــد ومــتــطــور
لالستثمار الرياضي.
ويضم مجلس إدارة زد لالستثمار

الرياضي عددًا من الالعبين الدوليين
والكوادر الرياضية المختلفة ،ويشغل
أحمد ديــاب منصب العضو المنتدب
للشركة ،وحسن عبده ،ومحمد فاخر
أعضاء مجلس إدارة.
فيما يضم المجلس الفني لشركة
كل من سيف
زد لالستثمار الرياضي ًّ
زاهر ،وحازم إمام وأحمد حسام ميدو،
وأحمد حسن ،ومحمد زيــدان ،وعماد
متعب.
ويتولى إيــهــاب لهيطة إدارة قطاع
الرياضة في الشركة ،وعالء نبيل رئيس
قطاع الناشئين ،وهشام حنفي نائبًا.
وتأسس نــادي إف سي مصر لكرة
القدم ،في نوفمبر  2009ويلعب حاليًا
فــي الــــدوري الــمــصــري الــمــمــتــاز منذ
صعوده إليه عام  ،2019ويحتل المركز
 17في ترتيب الدوري الممتاز.

محمد بدير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي:

لصالح المجتمعات العمرانية في العلمين الجديدة

بنك عوده – مصر ضخ  8.2مليار جنيه

سيتي إيدج تستهدف مبيعات تزيد على مليار

تمويالت ضمن مبادرة القطاع الخاص

جنيه من المرحلة الثانية لمشروع مزارين

المقاوالت واألدوية والمستلزمات الطبية والزراعية
واألغذية والمشروبات قطاعات تتمتع بفرص تمويلية

المكاوي :إقبال كبير على الوحدات التابعة للهيئة
بمختلف المناطق التي تعمل بها

أمنية إبراهيم

بكر بهجت

كــشــف مــحــمــد ب ــدي ــر ،الــعــضــو الــمــنــتــدب
والرئيس التنفيذي لبنك عــوده  -مصر ،عن
ضــخ مصرفه تــمــويــات ضمن مــبــادرة البنك
المركزي لتمويل القطاع الخاص ،تقدر بنحو
 8.2مليار جنيه.
وأكــــــد بـ ــديـ ــر ،فـ ــي ت ــص ــري ــح ــات خــاصــة
لنشرة حــابــي ،أن مضاعفة البنك المركزي
لقيمة التمويالت المقدمة لشركات لقطاع
الخاص العاملة بمجاالت الصناعة والزراعة
والمقاوالت لتصل إلى  200مليار جنيه ،أدى
إلى تعزيز فرص نمو حجم أعمال الشركات،
وبالتالي إتاحة فرص عمل أكثر ،عــاوة على
تقليل االعــتــمــاد على االســتــيــراد وســد فجوة
الطلب في السوق المحلية.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي،
إن استراتيجية بنك عوده  -مصر تركز بصفة
أساسسية على مساندة االقتصاد المصري،
عــبــر الــمــشــاركــة الــفــعــالــة فــي كــل الــمــبــادرات
التمويلية التي يطلقها البنك المركزي.
ولــفــت بــديــر ،إل ــى أن بــنــكــه يمتلك حــالـ ًيــا
عــددًا من الــحــاالت االئتمانية قيد الــدراســة،
ومن المقرر أن تدخل ضمن محفظة تمويالت
البنك في إطار مبادرة تمويل القطاع الخاص
الصناعي.
وأوضـــح بــديــر ،أن تــحــرك البنك المركزي
بتوسيع نطاق االستفادة من مــبــادرة الصناعة
وضم الشركات الكبرى لمظلتها ،ضمن حزمة
إجــراءات مواجهة آثــار وتداعيات أزمــة كورونا
العالمية ،ساهم فــي تقليل حجم عــبء الدين
على تلك الشركات ،كما أدى إلى تقليل التكلفة

تستهدف شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري
تحقيق مبيعات بقيمة تزيد على مليار جنيه من
المرحلة الثانية بمشروع مــزاريــن الــذي تتولى
تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة
العلمين الجديدة ،وفــق االتفاق المبرم بينهما،
بحسب محمد المكاوي الرئيس التنفيذي للشركة.
وأضاف المكاوي في تصريحاته لنشرة «حابي»
الصادرة عن بوابة حابي جورنال ،أن الشركة بدأت
منذ يومين في تسويق المشروع ،وسط إقبال كبير
أسوة بما تحقق عند طرح المرحلة األولى ،دون أن
يذكر تفاصيل عن قيمة المبيعات المتحققة من
المرحلة األولى ،مشيرًا إلى أن المبيعات المتوقعة
من المرحلة الثانية ستزيد على مليار جنيه .وتقام
المرحلة الجديدة -التي تم إطالق اسم مزارين
أيالندز عليها -على مساحة  128فدانًا وتتكون
من  285فيال ،تتراوح مساحاتها من  364مترًا
مربعًا إلى  672مترًا مربعًا ،وشاطئ يمتد على
البحيرات بطول  700متر ،فيما تصل المساحة
اإلجمالية لمشروع مزارين إلى  707أفدنة.
وتستهدف شركة سيتي إيــدج الوصول بحجم
المبيعات المحققة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
منذ بدء تسويقها للمشروعات في عام  ،2018وحتى
نهاية العام الجاري إلى  30مليار جنيه ،كما تخطط
للوصول بمبيعاتها في العام الجاري إلى  10مليارات
جنيه ،وبلغت مبيعات الشركة خالل الفترة من يناير
ألغسطس  7مليارات جنيه ،في مشروعات إيتابا،
والعلمين الجديدة والعاصمة اإلداريــة والمنصورة
الجديدة .وتابع المكاوي أن مشروع أبراج العلمين
الجديدة هو األول من نوعه ،حيث إن هذه هي المرة
األولى التي تقوم فيها الدولة بإنشاء أبراج بإطاللة

أهم األخبار
اضغط على العناوين

محمد بدير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك عوده  -مصر
في ظل انخفاض حجم األعمال نتيجة لضعف
الطلب ،مؤك ًدا أن تلك المبادرات تسهم في تقليل
احتمالية خفض العمالة بالشركات الكبرى.
وحـــول الــقــطــاعــات الــمــرشــحــة لــاســتــفــادة
من تمويالت المبادرة خالل الفترة المقبلة،
قــال بــديــر ،إن الــمــقــاوالت وصــنــاعــة األدوي ــة
والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ،والــقــطــاع الــزراعــي
واألغــذيــة والــمــشــروبــات مــن أكثر القطاعات
التي تتمتع بفرص تمويلية.
كــان مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري،
طارق عامر ،قد كشف قبل نحو أسبوعين ،عن
مضاعفة قيمة مبادرة تمويل القطاع الخاص
التي تستهدف األنشطة الصناعية والزراعية

المركزي يطالب البنوك
بمراجعة نماذج احتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة

بدل
والمقاوالت ،لترتفع إلى  200مليار جنيه ً
من  100مليار جنيه.
وانطلقت مــبــادرة الصناعة فــي ديسمبر
 ،2019بقيمة  100مليار جنيه ،بعائد 10 %
متناقصا ،وفي وقت الحق خفض المركزي
ً
ـصــا
ســعــر فــائــدة الــمــبــادرة إل ــى  8 %مــتــنــاقـ ً
كخطوة أولى ضمن حزمة إجراءات لمواجهة
تداعيات جائحة كوفيد  ،19كما ضم إليها
قــطــاعــي الــتــصــنــيــع ال ــزراع ــي والــمــقــاوالت،
وأتــــاح تــمــويــل الــشــركــات الــتــي يــبــلــغ حجم
أعــمــالــهــا أو إيــراداتــهــا الــســنــويــة  50مليون
جنيه فأكثر ،ليتيح الفرصة إلــى الشركات
الكبرى لالستفادة من الفائدة المدعومة.

عامر جروب تقرر صرف النظر
عن مشروع سوهاج الجديدة بعد
الدراسات المالية والتسويقية

رمضان والطاهري
ينضمان إلى مجلس
إدارة سي أي كابيتال

محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري
مباشرة على الشاطئ في الساحل الشمالي وجميع

طابقًا ،موضحً ا أن نفاذ وحدات المرحلة األولى يزيد
من مسؤولية الشركة بضرورة تقديم منتج عقاري
إقبال
ً
يليق بثقة العمالء في مشروعاتها ،وأن هناك
كبيرًا على شراء الوحدات التابعة لمشروعات هيئة
المجتمعات العمرانية في مختلف المناطق التي
تعمل عليها .وفي يناير الماضي قرر مجلس إدارة
شركة سيتي إيــدج رفــع حصة هيئة المجتمعات
العمرانية في ملكية الشركة من  60%إلى ،75%
وبالقيمة المالية من  1.3مليار جنيه إلى  2مليار
جنيه ،وكان من المقرر أن يتم ضخ المبلغ بصورة
نقدية ،وبناء على ذلك تقلصت حصة بنك التعمير

واإلسكان وإحدى شركاته من  40%إلى  ،25%كما
أيضا زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 2
تقرر ً
مليار جنيه إلى  10مليارات جنيه.
واألسبوع الماضي كشفت نشرة حابي أن هيئة
المجتمعات العمرانية عرضت على شركة سيتي إيدج
قطعة أرض بمساحة  71فدانًا في منطقة القاهرة
الجديدة في مقابل الزيادة المتفق عليها لحصتها
في رأسمال الشركة من  60%إلى  ،75%وتقترب
قيمة األرض وفق التسعير المبدئي من  2مليار جنيه،
 700مليون جنيه منها تمثل قيمة الزيادة المقررة في
رأسمال سيتي إيدج ،فيما ستسدد الشركة باقي قيمة
األرض لهيئة المجتمعات العمرانية عبر دفع 10%
من قيمتها مقدمًا وتقسيط الباقي.

السعودية تعلن عودة العمرة
بنسبة  30%للمقيمين  4أكتوبر..
والفتح الكامل أول نوفمبر

شركات طيران تطالب بإجراء
فحوص كورونا للركاب قبل
جميع الرحالت الدولية

أنحاء الجمهورية بشكل عام بارتفاع يصل إلى 44

