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أشرف سالمان رئيس  مجلس  إدارة 
شركة سيتي إيدج للتطوير

محمد المكاوي الرئيس التنفيذي 
لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس 
إدارة البورصة المصرية

شريف رياض رئيس مجموعة االئتمان المصرفي 
للشركات والقروض المشتركة بالبنك األهلي المصري

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي المصري

هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي المصري

أمنية إبراهيم

تخطط شركة سيتي إيدج للتطوير لالستحواذ 
على أكبر حصة ممكنة من مبادرة التمويل العقاري 
التي أطلقها البنك المركزي في مارس الماضي، 
التي  وذلك من خالل محفظة الوحدات الجاهزة 
تتولى تسويقها لهيئة المجتمعات العمرانية، وفق 
الشركة،  إدارة  مجلس  رئــيــس  ســالــمــان  أشـــرف 
من  العديد  بالفعل  وقعت  الشركة  أن  إلى  مشيًرا 

االتفاقيات مع 6 بنوك وشركة لهذا الغرض.
وأضاف خالل المائدة المستديرة التي عقدتها 
الشركة أمس، أن الشركة وقعت اتفاقيات مع كل 
من بنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي 
والبنك  الــمــصــري،  األهــلــي  والبنك  مصر  وبنك 
العربي اإلفريقي وQNB، وشركة التعمير للتمويل 
تسعى  الشركة  أن  إلــى  الفًتا  »األولـــى«،  العقاري 
للحصول على ما بين 1 إلى 1.5 مليار جنيه من 

كل بنك.
ــتــوريــق يــعــد أحـــد اآللــيــات  ــار إلـــى أن ال وأشــ
التي تركز عليها الشركة وتعتزم تجهيز  التمويلية 
أول محفظة من الوحدات الالزمة إلجراء عملية 
الشركة  أن  إلى  الفًتا  المقبل،  العام  بنهاية  توريق 
لديها الكثير من الوحدات الجاهزة وهو ما يؤهلها 
البنك  مــبــادرة  من  كبيرة  حصة  القتناص  حالًيا 

المركزي، ومن ثم بدء دخول مجال التوريق.
ولفت سالمان إلى أن الشركة تسعى إلى الوصول 
بمبيعاتها بعد 3 سنوات إلى نحو 30 مليار جنيه 
في العام الواحد، وذلك وفق الخطة التي وضعتها 
والمشروعات  لها  المملوكة  المشروعات  لتسويق 
التي تتولى تسويقها لهيئة المجتمعات العمرانية، 
مشيًرا إلى أن المبيعات سترتفع تدريجّيًا إلى 18 
مليار جنيه في العام األول ثم 22 مليار جنيه في 

العام الثاني و30 مليار جنيه في العام الثالث.
ولفت إلى أن مبيعات عام 2018 سجلت نحو 8 
 10.5 المبيعات  بلغت   2019 مليارات جنيه، وفي 
المبيعات  ترتفع  أن  المتوقع  ومــن  جنيه،  مليار 
المتحقق خالل  مــن  أعلى  الــجــاري  الــعــام  خــالل 
العام الماضي، بقيمة ستصل إلى 11 مليار جنيه، 
نهاية سبتمبر  المتحققة حتى  القيمة  حيث تصل 

الماضي إلى نحو 9.5 مليار جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج 
إلى  التحول  تستهدف  الشركة  أن  إلى  للتطوير 
لها  توابع  عدة  إطالق  خالل  من  قابضة  شركة 
أو  معين  مشروع  إمــا  منها  كل  مسؤولية  تكون 
لإلدارة  شركة  هناك  تكون  بحيث  معين،  نشاط 
وأخرى للفنادق وغيرها، وذلك خالل 3 سنوات، 
التحول  هدف  تحقيق  تعتزم  الشركة  أن  مضيًفا 
وذلك  الفترة  نفس  خالل  عام  مطور  إلى  أيًضا 
تسعى  التي  التوسع  الستراتيجية  تنفيذها  مع 

األراضي  من  العديد  على  الحصول  عبر  إليها 
في مناطق واعدة.

تصل  حالًيا  الشركة  أراضي  أن محفظة  وتابع 
زايــد  الشيخ  فــي  مربع  متر  ألــف   700 نحو  إلــى 
التي  األرض  بإضافة  وذلــك  الجديدة،  والقاهرة 
حصلت عليها الشركة مؤخًرا، مشيًرا إلى أن سيتي 
إيدج تمتلك مساهمين على قدر كبير من المالءة 
المالية حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك 
%76 من الشركة و%24 لبنك التعمير واإلسكان 
ما يمنح الشركة قدرة كبيرة على تحقيق أهدافها.

الرئيس  الــمــكــاوي،  محمد  أكــد  جانبه  ومــن 
التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن 
الشركة حصلت بالفعل على أرض القاهرة الجديدة 
التي عرضتها هيئة المجتمعات العمرانية، على أن 
يكون جزء من قيمتها في مقابل زيادة رأس المال 

من 1.470 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي 
 4.3 نحو  إلــى  تصل  األرض  قيمة  أن  ــال،  جــورن
مليار جنيه، منها 530 مليون جنيه سيتم خصمها 
 ،20% نسبتها  تبلغ  التي  المقدمة  الدفعة  مــن 
مشيًرا إلى أن الشركة تنتظر الحصول على قرار 
يصدر  أن  المتوقع  من  والــذي  األرض  تخصيص 

خالل 10 أيام.
الثانية  المرحلة  في  المتحققة  المبيعات  وعن 
بمشروع مزارين الذي يقام في العلمين الجديدة، 
قال مكاوي إنها تتراوح بين 650 إلى 700 مليون 
المتحققة  المبيعات  تلك  أن  مــوضــًحــا  جنيه، 
بما  وذلك  جنيه،  مليار  إلى  العام  بنهاية  سترتفع 

يساوي القيمة البيعية للمرحلة.
اسم  إطــالق  تم  -التي  الجديدة  المرحلة  وتقام 
فداًنا   128 مساحة  على  عليها-  أيالندز  مزارين 
تتراوح مساحاتها من 364  وتتكون من 285 فيال، 
متًرا مربًعا إلى 672 متًرا مربًعا، وشاطئ يمتد على 
المساحة  تصل  فيما  متر،   700 بطول  البحيرات 

اإلجمالية لمشروع مزارين إلى 707 أفدنة.

سيتي إيدج تتعاقد مع 6 بنوك وشركة األولى القتناص أكبر حصة من مبادرة التمويل العقاري

QNBتتضمن األهلي ومصر وقناة السويس والمصري الخليجي والعربي اإلفريقي و

سالمان: الشركة تستهدف الحصول على ما بين 1 إلى 1.5 مليار جنيه من كل جهة

إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه

ــي الــمــصــري مــراكــز  اقــتــنــص الــبــنــك األهــل
الصدارة محلّيًا وإقليمّيًا على مستوى القروض 
التي  بلومبرج  لتصنيفات  وفــًقــا  المشتركة 
صدرت أمس، وشملت مصر وإفريقيا وشمال 
إفريقيا والشرق األوسط، وذلك خالل األشهر 

التسعة الماضية من عام 2020.
األول  المركز  على  األهلي  البنك  وحصل   
كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية 
ــأدوار وكــيــل الــتــمــويــل ومــرتــب  ــ عــن قــيــامــه ب

المشتركة.   للقروض  ومسوق  رئيسي 
المركز  على  األهــلــي  البنك  حصل  كما 
منطقة  في  الثالث  والمركز  إفريقّيًا  الثاني 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن القروض 
وكيل  بــدور  فيها  البنك  قام  التي  المشتركة 
للقروض  ومــســوق  رئيسي  ومــرتــب  التمويل 
المشتركة وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية.
إدارة  المصري  األهلي  البنك  واستطاع 
أربع وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 

البنك األهلي يحافظ على مراكز الصدارة في إدارة القروض المشتركة بمصر والمنطقة
في تصنيفات بلومبرج

تجهيز أول محفظة 
من الوحدات الالزمة 

إلجراء عملية
 توريق بنهاية
العام المقبل

بكر بهجت

رنا ممدوح

في  المصرية  الــبــورصــة  إدارة  مجلس  اتخذ 
تتضمن  اإلجـــراءات،  من  حزمة  األخير  اجتماعه 
الرعاة  لعمل  جــديــدة  وضــوابــط  معايير  اعتماد 
للرقابة  العامة  الهيئة  على  للعرض  المعتمدين 
على  والموافقة  الرعاة  من  عدد  وشطب  المالية، 

إضافة رعاة جدد.
قواعد  فــي  تعديل  إلــى  بــاإلضــافــة  هــذا  يأتي 
اإلدراج باألنشطة المتخصصة بما يسمح للشركات 
بالتقدم بطلب إعفائها من التعاقد مع راٍع بعد عام 

شرط استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي.
وبحسب بيان صادر عن البورصة أمس، فجاء 
التي  والشاملة  الطموحة  للخطة  تفعياًل  ذلــك 
وتنمية  المصرية إلصالح  البورصة  إدارة  تتبناها 

سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اجتماعه  فــي  الــبــورصــة  إدارة  مجلس  وقـــرر 
في ضوء  معتمدين  رعــاة   10 نحو  األخير شطب 
بالسجل  القيد  استمرار  بمعايير  التزامهم  عدم 
المعايير  مــع  للتوافق  لخطط  تقديمهم  وعـــدم 

القائمة الستمرار القيد بالسجل.
شركتين  اعتماد  على  الموافقة  أيــًضــا  ــرر  وق

بسجل الرعاة هم “أليت” و”كنوز”، كخطوة تتضمن 
مــراجــعــة شــامــلــة لسجل الــرعــاة وفـــق ضــوابــط 
أدائهم  جــودة  لضمان  وفعالة  معروفة  وإجــراءات 
خالل العمل مع الشركات المدرج لها أوراق مالية 

أو المستهدف إدراجها.
على  تعدياًل  البورصة  إدارة  مجلس  واعتمد 
قواعد اإلدراج في قوائم األسهم المسموح التعامل 
عليها باألنشطة المتخصصة، تمهيداً للعرض على 
الهيئة، يقضي بالسماح للشركات المقيد لها أوراق 
مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم 
بطلب إعفائها من مطلب التعاقد مع أحد الرعاة 
المعتمدين إلدراجها بإحدى هذه القوائم القائمة 

”أ” أو “ب”  متى استوفوا المعايير الكمية.
الشركة  من  مقدم  طلب  على  بناًء  ذلــك  يأتي 
استيفاءها للمهام المطلوبة من الراعي،  متضمناً 
على أن يتم هذا خالل تقديم طلب من الشركة إلى 

اللجنة المختصة بالبورصة.
واعتمد مجلس إدارة البورصة معايير وضوابط 
رفعها  مع  المعتمدين،  الرعاة  عمل  تنظم  جديدة 
إلى الهيئة العامة للرقابة المالية العتمادها، وذلك 

لضمان جودة عملها.
مسؤول  وجــود  مــن  التأكد  المعايير  تضمنت 
في  سابقة  خبرة  وذي  مؤهل  مستثمرين  عالقات 

المجاالت ذات الصلة أو يكون قد اجتاز البرنامج 
الــمــصــريــة،  ــبــورصــة  ال مــن  المعتمد  الــتــدريــبــي 
واستراتيجية  وجود سياسة  أهمية  إلى  باإلضافة 
تدريبهم  مــع  المستثمرين  عــالقــات  لمسؤولي 
باتخاذ  للمستثمر  يسمح  الذي  بالشكل  وتأهيلهم 

قراره االستثماري على معلومات دقيقة.
وشــمــلــت أيـــًضـــا تـــدريـــب مــســؤولــي عــالقــات 
السوق  أطــراف  مع  التواصل  على  المستثمرين 
وعقد اجتماعات دورية للتوعية المستمرة بتطور 
تؤثر على  التي  والعوامل  الشركة  وأعمال  أنشطة 
إلى  باإلضافة  المستقبلية،  والخطط  الربحية 
فصل التغطية البحثية عن نشاط الرعاية، بمعنى 
بنفسه  البحثية  التغطية  ــراعــي  ال تقديم  عــدم 
متخصصة  بحثية  شركات  مع  بالتعاقد  وإلزامه 
بشكل  المالية  للورقة  البحثية  التغطية  لتوفير 
مكونات  عــدة  تتضمن  األقــل،  على  سنوي  نصف 
أهمها نبذة عن الشركة والصناعة ونموذج األعمال 

وتحليل مالي.
إدارة  حرص  إطار  في  القرارات  هذه  وتأتي 
الشركات  سوق  تطوير  على  المصرية  البورصة 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة عــلــى نــحــو يــســهــم في 
نحو  جهودها  في  المصدرة  الشركات  مساعدة 
ثم  ومــن  أعمالها  حجم  وتكبير  والتوسع  النمو 

وذلك  الرئيسية،  بالسوق  القيد  إلــى  االنتقال 
مع  تم صياغتها  تطوير شاملة  استراتيجية  وفق 
البنك  مع  بالتنسيق  الصلة  ذات  السوق  أطراف 

األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية.
مع  اجــتــمــاعــات  سلسلة  الــبــورصــة  وعــقــدت 
الــشــركــات الــمــصــدرة والـــرعـــاة لــلــتــوافــق حــول 
أبدوا  السوق،  إلصــالح  النهائية  االستراتيجية 
والتطوير  اإلصــــالح  بعملية  تــرحــيــًبــا  خــاللــهــا 
خطة  تفعيل  ــع  م ــورصــة،  ــب ال ــل  ــأم وت لــلــســوق، 
السوق  أطراف  استفادة  تعظيم  يتم  أن  الهيكلة، 
وتنمية  نمو  مستهدفات  وتحقيق  المختلفة، 
السوق والشركات والمتعاملين، وفي حال توافر 
الحاصلة على رخصة صانع  الشركات  عدد من 
تعاقد  طلب  للدراسة  مطروًحا  سيكون  ســوق 
الدائمة  السيولة  لتوفير  معها  المقيدة  الشركات 

المطبقة. العالمية  النماذج  في ضوء 
رئيس  فــريــد،  محمد  الدكتور  أكــد  جانبه  مــن 
مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تطوير 
منظور  من  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  سوق 
نجاح  قصص  لخلق  المضافة،  القيمة  سلسلة 
وهو  والتشغيلي،  المالي  المستوى  على  لشركات 
ما يسهم في تعزيز السيولة والتداول في السوق، 
ومــســاعــدة الــشــركــات على االنــتــقــال الــى السوق 

الرئيسية، والمساهمة في بناء قدرات الرعاة.
ــســوق  ــا تــصــويــب مــســار ال ــن ــال: “هــدف ــ وقـ
الصغيرة  الشركات  فسوق  الشركات،  وتأهيل 
وليس  والتوسع  للتمويل  منصة  والمتوسطة 

فريد. د.  بحسب  “محطة”، 
وشملت الشركات التي تم اعتمادها كراٍع للقيد 
في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كاّلً من 
المالية،  األوراق  عن  المالية  لالستشارات  إيليت 

وكنوز القابضة لالستثمارات المالية.
ــي تـــم شطبها  ــت ــات ال ــشــرك وفــيــمــا يــخــص ال
ثورنتون  جــرانــت  شركة  فهم  الــرعــاة،  سجل  مــن 
لالستشارات المالية عن األوراق المالية، وشركة 
األوراق  عــن  المالية  لــالســتــشــارات  سوليوشن 
المالية،  لالستثمارات  القاهرة  شركة  المالية، 
لالستثمارات  القابضة  إنفستمنت  ميجا  شركة 
شركة  القابضة،  كابيتال  ــراق  ب شركة  المالية، 
عن  المالية  لالستشارات  االقتصادية  المجموعة 

األوراق المالية.
مــن شــركــة جـــدوى لالستشارات  كــل  ــضــاً  وأي
مجموعة  وشــركــة  المالية،  األوراق  عــن  المالية 
أسطول لالستثمارات المالية، شركة ثقات الدولية 
شركة  المالية،  األوراق  عن  المالية  لالستشارات 
جراند إنفستمنت القابضة لالستثمارات المالية.

البورصة تقر إجراءات لتطوير وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

جنيه مصري. مليار   137 تخطت 
أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس  ومن جانبه 
البنك  استمرار  أن  المصري  األهلي  البنك  إدارة 
األدوار  بمختلف  المشتركة  القروض  في صدارة 
يأتي انعكاًسا لحرص البنك على دعم االقتصاد 
عبر توفير االحتياجات التمويلية الالزمة لتحقيق 
من  بــالــرغــم  ــقــطــاعــات،  ال مختلف  فــي  الــنــمــو 
والعالم  مصر  شهدتها  التي  الكبيرة  التحديات 

خالل الفترة األخيرة في ظل أزمة كورونا.
القروض  صفقات  أهمية  على  عكاشة  وأكــد 
والــجــدوى  االئتمانية  الــجــدارة  ذات  المشتركة 
مضافة  قيمة  خلق  في  تساهم  التي  االقتصادية 

لالقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
في  البنك  استراتيجية  على  عكاشة  وأكـــد 
البنك  يعتبره  والـــذي  البشري  العنصر  تطوير 
ثروته الحقيقية التي تؤهل البنك لعقد الشراكات 

والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية.
ــائــب رئيس  ــوح، ن ــت ــف ــو ال وأعــــرب يــحــيــى أبـ
عن  الــمــصــري،  ــي  األهــل الــبــنــك  إدارة  مجلس 
اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على تلك 
المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق 

األوسط وإفريقيا بالرغم من التحديات الصعبة 
خــاصــة فــي الــفــتــرة األخــيــرة، مــشــيــًرا إلــى أن 
من  المبذول  للجهد  تتويًجا  يعتبر  النجاح  هذا 
لخططه  واستكمااًل  بالبنك،  المختصين  جانب 
الرائدة  مكانته  على  الحفاظ  إلى  تهدف  التي 
كما  مصر.  في  العاملة  البنوك  أكبر  باعتباره 
تربط  التي  القوية  العالقات  نتيجة لشبكة  يأتي 
تتوافر  التي  والعالمية  المحلية  بالبنوك  البنك 
إتمام  على  األهلي  البنك  قدرة  في  الثقة  لديها 
وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

رئــيــس مجموعة  ــاض،  ريـ كما صــرح شــريــف 
االئتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة 
يدل  النجاح  هذا  بأن  المصري،  األهلي  بالبنك 
وإدارة  ترتيب  على  وقدرته  البنك  احترافية  على 
القطاعات  مختلف  فــي  المشتركة  ــروض  ــق ال
العمالء  من  للعديد  التمويلية  االحتياجات  وتلبية 
االقتصاد  في  الحيوية  القطاعات  مختلف  في 
مع  والمثمر  الفعال  التعاون  أن  وأكــد  المصري 
التفاهم  أيًضا  يعكس  األخــرى  المصرية  البنوك 
والتناغم وقوة العالقة بين جميع البنوك العاملة 

في مصر وصالبة القطاع المصرفي.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 مشتريات المصريين والعرب 
ترفع البورصة 1.26% 
وسط تداوالت مليارية

 السويس لألسمنت تعين جرانت 
ثورنتون إلعداد دراسة القيمة 

العادلة لسهم الشركة

 إياتا: شركات الطيران 
العالمية تخسر 13 مليار دوالر 

شهريا في ظل كورونا

 كريستين الجارد: تعافي 
منطقة اليورو قد يتعثر 

بفعل جائحة جديدة

نشرة حابي إجازة 
غًدا بمناسبة ذكرى 
انتصارات 6 أكتوبر.. 
وكل عام وأنتم بخير
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