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تستوعب ما يصل إلى  9آالف طالب ..وبدء تلقي الطلبات 2020

تعليم وبالم هيلز تؤسسان شركة إلنشاء جامعة باديا
بتكلفة  1.6إلى  1.9مليار جنيه

الحقوق االقتصادية موزعة بواقع  %60لألولى و %40للثانية ..والمشروع يمول بزيادات رأسمال وتسهيالت ائتمانية
حابي
وقــعــت شــركــة تعليم لــخــدمــات اإلدارة مع
شركة بالم هيلز للتعمير اتفاقية مساهمين
إلنشاء شركة تعليمية بهدف تطوير جامعة
في مشروع باديا.
يــذكــر أن شــركــة تعليم إحـــدى اســتــثــمــارات
شركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات
المالية وتمتلك بها حصة مؤثرة غير مباشرة
تبلغ  ،16.5%فيما يعد مــشــروع بــاديــا واحــدا
من أحــدث مشروعات شركة بالم هيلز وتقوم
بتطويره حاليا غرب القاهرة.
وبموجب االتفاقية ،يتولى الكيان المشترك
الجديد تطوير جامعة باديا والتي ستضم العديد
من الكليات المتخصصة ،وذلــك بعد الحصول
عــلــى الــمــوافــقــات ال ــازم ــة .وم ــن الــمــتــوقــع أن

يستوعب الحرم الجامعي ما يصل إلى  9آالف
طالب ،بتكلفة استثمارية بين  1.6و 1.9مليار
جنيه ،تمول عبر زيادة رأسمال الكيان المشترك
والتسهيالت االئتمانية.
وســتــتــوزع الــحــقــوق االقــتــصــاديــة فــي الكيان
المشترك بواقع  40%لشركة بالم هيلز ،و60%
لشركة تعليم.
وستقدم الكلية األولى في الجامعة الجديدة
العلوم الحيوية وذلك بالتعاون مع جامعة فيينا
الطبية الدولية  .MUVIومن المتوقع أن تبدأ
الكلية فــي تلقي طلبات التقديم مــن الطلبة
خالل عام .2022
وتعكف بالم هيلز وتعليم حاليا على التفاوض
مــع الــعــديــد مــن الــجــامــعــات والــكــلــيــات الدولية
إلنشاء فروع لها في جامعة باديا.
يذكر أن شركة سي أي كابيتال واحدة من أكبر
المؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية ،ومنها

رجل األعمال ياسين منصور رئيس مجلس اإلدارة

لمن حصلوا على تراخيص سابقة

عودة البناء حتى  4أدوار فقط
لحين صدور الشروط الجديدة

استعدادا لتدشين أول بنك رقمي
ً

عضوا منتد ًبا
بنك مصر يعين شريف البحيري
ً
لشركة مصر لالبتكار الرقمي

حابي
كلف رئيس الــوزراء ،الدكتور مصطفى
مدبولي ،خالل اجتماع مجلس المحافظين
أمــس ،بالسماح باستئناف أعمال البناء
والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على
رخصة بناء ،حتى  4أدوار فقط ،لحين
إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي
بــــأن ت ــك ــون ه ــن ــاك فــــرق ع ــم ــل تــتــبــع
المحافظين مباشرة ،تقوم بجولة على
الــلــجــان الــمــخــتــصــة فــي كــل مــكــتــب أو
مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات
التصالح فــي مخالفات الــبــنــاء ،وذلــك
لمتابعة الموقف على األرض ،مع ضرورة
االســتــمــاع إلــى المواطنين المتقدمين
للتصالح ،وتطبيق التيسيرات التي تم
اإلعالن عنها.
ووجـــه مــدبــولــي المحافظين وق ــال:
“تــابــعــوا بــأنــفــســكــم ،والــتــعــامــل مــع أي
شــكــاوى مــن الــمــواطــنــيــن المتقدمين
للتصالح ،ونــحــن نــتــابــع الــمــوقــف على
األرض أوالً بأول ،وهدفنا هو أن يتم غلق
هذا الملف تماماً ،وقيام كل المخالفين
بتقنين أوضاعهم”.
وأشاد رئيس الوزراء بما يتابعه حاليا
من حالة االلتزام من جانب المواطنين
بعدم التعدي على األراضــي الزراعية،
معتبرا أن ذل ــك مكسب كبير للدولة
الــمــصــريــة والــمــواطــنــيــن الــمــصــريــيــن،
يخدم الجميع ،حيث تتراجع ألول مرة
هــذه الــظــاهــرة المؤسفة الــتــي نعيشها
منذ عشرات السنين ،والتي كانت تمثل
جريمة في حق وطننا.
وأكـ ــد الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــي،
أن هــنــاك تــكــلــيــفـاً م ــن الــرئــيــس عبد
الــفــتــاح الــســيــســي ،رئــيــس الجمهورية،
بتطوير العواصم والــمــدن الكبرى في
المحافظات ،بنفس الطريقة التي تمت
فــي مــشــروع “األســمــرات” بالقاهرة أو
“بشائر الخير” في اإلسكندرية.
وأشــــــار إلــــى أن الــحــكــومــة بــصــدد
حصر األراضــي التابعة للدولة تمهيداً
لبناء مــشــروع سكني حــضــاري متكامل
الخدمات في عاصمة كل محافظة ،ينقل

أهم األخبار
اضغط على العناوين

حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك

التأجير التمويلي ،التمويل متناهي الصغر ،خدمات
ترويج وتغطية االكتتابات ،الدمج واالستحواذ،
السمسرة في األوراق المالية ،وإدارة الصناديق
ومحافظ األصول المالية والبحوث ،وتضم الشركة
ما يربو على  1800موظف.
وتتواجد سي أي كابيتال في نيويورك ودبي
بجانب القاهرة ،وتتبعها شركات منها كوربليس
المتخصصة في التأجير التمويلي والتشغيلي،
وريفي المتخصصة في التمويل متناهي الصغر
فيما تأسست شركة بالم هيلز المتخصصة
في التطوير العقاري عام  ،1997وتقوم الشركة
بتطوير مــشــروعــات عــقــاريــة فــي المجتمعات
العمرانية الــجــديــدة ،وتمتلك محفظة أراضــي
متنوعة على مساحة تبلغ  41.6مليون متر متربع،
وقطعة بمساحة  5ماليين متر مربع بالمملكة
العربية السعودية .وتطور الشركة وحدات سكنية
في شرق وغرب القاهرة ،باإلضافة إلى وحدات

موسمية في الساحل الشمالي.
بنهاية النصف األول من  ،2020قامت بالم
هيلز بتسليم مــا يــزيــد عــن  10.9ألــف وحــدة
سكنية داخــل مشاريعها ،وتقوم حاليا بتطوير
 9مشروعات ثالثة منها غرب القاهرة ومثلها
شرق القاهرة ،ومشروعات بالساحل الشمالي
واإلسكندرية والعين السخنة ،بإجمالي مبيعات
تراكمية تتجاوز  15مليار جنيه .ولدى بالم هيلز
 7مشروعات جديدة 6 ،منها بنظام المشاركة
في اإليرادات.
يشغل رجل األعمال ياسين منصور منصب
رئيس مجلس اإلدارة والمجموعة التنفيذية
لشركة بالم هيلز ،ويشغل محمود عطالله
منصب رئيس شركة سي أي كابيتال ،وحازم
بدران منصب الرئيس التنفيذي المشارك،
وطــارق طنطاوي منصب العضو المنتدب
ونائب الرئيس التنفيذي.

رئيسا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمد عنتبلي
ً
ومتناهية الصغر بالبنك
أمنية إبراهيم

الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

إليه سكان المناطق المتهالكة ،أو سكان
المناطق التي سيتم فيها فتح محاور
مرورية جديدة ،وإنشاء طرق ،أو توفير
خدمات للسكان عليها.
وكــلــف الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي،
رئيس مجلس الــوزراء ،خالل االجتماع،
بــالــعــمــل عــلــى ســرعــة تــســلــيــم خــرائــط
بــاألراضــي الجاهزة لهذا المشروع في
عواصم المحافظات ،والتي تتبع أية جهة
من جهات الدولة.
وأكد أنه سيتم االنتهاء من اإلجراءات
اإلداري ــة الخاصة بالحصول على هذه
األراضي ،إلى جانب توفير أراض بديلة
لهذه الجهات التي تتبع لها تلك األراضي
في المدن الجديدة.
وأشــار رئيس الـــوزراء إلــى أنــه سيتم
إنشاء مجمع للمصالح الحكومية في كل
محافظة ،وسيتم ربطه مع الحي الحكومي
في العاصمة اإلدارية الجديدة ،عن طريق
آليات التحول الرقمي ،موضحاً أن هناك
نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع ،الذي
سيضم مختلف المديريات الخدمية.

منظمة الصحة :العدد
الرسمي لوفيات كورونا ربما
أقل من اإلجمالي الفعلي

كشف عاكف المغربي ،نائب رئيس
مجلس إدارة بنك مصر ،في تصريحات
خ ــاص ــة لــنــشــرة حـــابـــي ،عـــن اخــتــيــار
وتعيين شريف البحيري رئيس قطاعي
الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة
ومتناهية الصغر والتمويل اإلسالمي
ببنك مصر ،عضوًا منتدبًا لشركة مصر
لالبتكار الرقمي ،التي يستهدف مصرفه
من خاللها إطالق البنك الرقمي ،فيما
سيتولى هو رئاسة مجلس إدارة الشركة.
وتولى شريف البحيري رئاسة قطاع
الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة
ومتناهية الصغر بالبنك الحكومي في
أبريل  ،2017قادمًا من باركليز مصر،
وفي أواخر يونيو  ،2019تولى مسؤولية
الــتــمــويــل اإلســامــي إل ــى جــانــب قطاع
 ،SMEsونجح في زيادة محفظة البنك.
وعــلــمــت نــشــرة حــابــي ،أن البحيري
ت ــرك منصبه ببنك مــصــر ،اســتــعــدادًا
لــتــولــي مــهــام الــشــركــة الــجــديــدة الــتــي
تسعى لتدشين أول بنك رقمي بالسوق
المصرفية المصرية.
وقـــــال ال ــم ــغ ــرب ــي ،فـــي تــصــريــحــاتــه
لحابي ،إنــه تــم تعيين الــدكــتــور محمد
عنتبلي رئــيــسً ــا لــقــطــاع الــمــشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ببنك مــصــر ،قــاد ًمــا مــن الــتــجــاري وفا
بنك إيجيبت ،خلفًا لشريف البحيري
بعد انتقاله لتولي إدارة شركة “مصر
لالبتكار الرقمي”.
ومن المقرر أن يتسلم د .محمد عنتبلي
مهام عمله كرئيس لقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
ببنك مصر ،بدءًا من يوم األحد القادم.
وكــشــفــت جــريــدة حــابــي فــي عــددهــا

صناديق تقاعد أمريكية
تقاضي أليانز بعد خسائر 4
مليارات دوالر بسبب كورونا

عاكف المغربي نائب رئيس
مجلس إدارة بنك مصر

شريف البحيري العضو المنتدب
لشركة مصر لالبتكار الرقمي

د .محمد عنتبلي رئيس قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

الــصــادر بــتــاريــخ  6سبتمبر الــجــاري،
عــن تأسيس بنك مصر شــركــة جديدة
تحمل اســم “مــصــر لالبتكار الرقمي”
مملوكة بنسبة  100%للبنك الحكومي،
والــمــســتــهــدف حصولها عــلــى ترخيص
الــبــنــك الــرقــمــي مــن الــبــنــك الــمــركــزي
الــمــصــري ،بحسب تــصــريــحــات عاكف
المغربي نائب رئيس مجلس اإلدارة.
ويعد بنك مصر ضمن أوائــل البنوك
المتقدمة للبنك الــمــركــزي المصري،
في عام  ،2019للحصول على تراخيص
لتدشين بنوك رقمية ،والتي من المنتظر
ظــهــورهــا بــالــســوق خ ــال فــتــرة قريبة،
بعد إقرار قانون البنوك الجديد بشكل
نهائي ونشره بالجريدة الرسمية وبدء
كامل عن
ً
العمل بــه ،والــذي يضم بابًا

أعمال البنوك الرقمية.
ويختلف نموذج البنوك الرقمية عن
الــفــروع اإللكترونية المتواجدة حاليًا
بــالــســوق الــمــحــلــيــة والــتــابــعــة لــلــبــنــوك
التقليدية ،حيث يقدم البنك الرقمي
خدماته دون الحاجة لتدشين فروع ،كما
يتميز بقلة عدد العاملين به ،مما يمنحه
ســرعــة وديــنــامــيــكــيــة أعــلــى فــي اتــخــاذ
القرار وإتمام األعمال.
وق ــال عــاكــف المغربي ،نــائــب رئيس
مجلس إدارة بــنــك مــصــر ،فــي مقابلة
مــع يــورومــنــي أم ــس اإلثــنــيــن ،إن بنكه
يتطلع لتدشين الــبــنــك الــرقــمــي خــال
الــربــع الــثــالــث مــن ع ــام  ،2021وال ــذي
يعتبره تطورًا ها ّمًا لبنك مصر وللسوق
المصرفية بأكملها.

وأوضح المغربي ،أن البنك الرقمي
سيعمل كمؤسسة منفصلة ،بتكاليف
أقل لكل معاملة ،وسيركز على الشمول
المالي باإلضافة إلى تلبية احتياجات
الــشــبــاب ،مــشــي ـ ًر ا إل ــى أن ه ــذا يأتي
بالتزامن مــع إطــاق البنك فــي وقت
ـرضــا رقم ّيًا
ســابــق مــن هــذا الشهر قـ ً
بــالــكــامــل لــعــمــاء الــشــركــات الصغيرة
والمتوسطة.
وأكـــــــد أن الـ ــشـ ــركـ ــات الــصــغــيــرة
والمتوسطة هي القطاع األهم بالنسبة
لبنك مصر واألسرع نم ّوًا ،الفتًا إلى زيادة
محفظة قــروض القطاع من  2.5مليار
جنيه إلى  38مليار جنيه في غضون أربع
سنوات ،بينما ظلت القروض المتعثرة
أقل من .1.5%

شيفروليه وتويوتا ونيسان
يحافظون على قيادة العالمات
التجارية األكثر مبيعا

زيادة الحد األقصى لتمويل األغراض
السكنية للمستثمر الواحد إلى  15%من
صافي حقوق شركة التمويل العقاري

متوسط سعر الدوالر
يواصل االستقرار قرب
 15.80جنيه للبيع

