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الثالثاء  27أكتوبر 2020

بالتعاون مع مؤسسة تابعة ألحد البنوك

تسري الثامن من نوفمبر المقبل

قيود أشد على الصفقات الخاصة تمويلي تصدر سندات توريق بقيمة  300مليون
في سوق األسهم السعودية

قبل نهاية العام

وكاالت
أع ــل ــن ــت ش ــرك ــة الـ ــسـ ــوق الــمــالــيــة
السعودية “تـــداول” عــن تغييرات في
نــظــام الــصــفــقــات الــمــتــفــاوض عليها،
تقضي بــوضــع ح ــدود دنــيــا لقيم هذه
الصفقات الــخــاصــة ،بحسب مستوى
سيولة األسهم.
فبالنسبة لألسهم يبلغ متوسط قيمة
التداول اليومي عليها  50مليون ريال
أو أكثر ،يكون الحد األدنــى للصفقة
الخاصة  5ماليين ريال.
أمــا األســهــم التي يــتــراوح الــتــداول
الــيــومــي عــلــيــهــا بــيــن  5مــايــيــن و 50
مــلــيــون ريـ ــال ،فــيــكــون الــحــد األدن ــى
لقيمة الصفقة الــخــاصــة  3ماليين
ريال.
وأمــا األســهــم التي تــتــراوح السيولة
اليومية عليها بين مليون و  5ماليين
ريال ،وكذلك األسهم وصناديق الريت
المدرجة حديثًا ،فيكون الحد األدنى
للصفقة الخاصة مليون ريال.
وأما األسهم التي يقل التداول اليومي
عليها عــن مليون ريـــال ،فيكون الحد
األدنى للصفقة الخاصة  300ألف ريال.

حدود دنيا
للقيم حسب
مستوى سيولة
أالسهم
وفــي ســيــاق متصل ،أعلنت السوق
ـضــا رفــع حــدود
المالية الــســعــوديــة أيـ ً
الــتــذبــذب السعري لألسهم المدرجة
حديثًا في أول  3أيام ،ولجميع األسهم
المدرجة في السوق الموازية ” نمو”
بشكل دائ ــم لتصبح نسبة الــتــذبــذب
 30%صعودًا أو هبوطً ا.
وستصبح الــحــدود الجديدة سارية
المفعول ابتدا ًء من الثامن من نوفمبر
المقبل.
يذكر أن حــدود التذبذب فــي سوق
نمو حاليًا عند .20%

منتجات تأمينية جديدة الستقطاب شريحة من العمالء
فاروق يوسف
كشف عمرو أبــو الــعــزم ،رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي
للمشروعات متناهية الصغر ،أن شركته
بصدد إصدار سندات توريق بقيمة 300
مليون جنيه ،بالتعاون مع مؤسسة مالية
تابعة ألحد البنوك ،وذلك قبل نهاية العام
الجاري ،أو في بداية العام الجديد بحد
أقصى.
وأضـــاف فــي تصريحاته لــنــشــرة حابي
ال ــص ــادرة عــن بــوابــة حــابــي ج ــورن ــال ،أن
الشركة ستطلق منتجات تأمينية جديدة
خــال الفترة المقبلة ،وذلــك بالتعاون مع
شركة جي أي جي للتأمين ،والهدف منها
هو استهداف شريحة جديدة من العمالء
تضمن تحقيق نمو في األعمال وزيادة في
العمليات واألقساط المستهدفة.
وأك ــد أن هــنــاك مــفــاوضــات جــاريــة في
الــوقــت الــحــالــي مــع بنكين للحصول على
تمويالت بنحو  200مليون جنيه ،وذلك
بــهــدف تعزيز المحفظة التمويلية ،ومن

البورصة تتراجع  ..%0.86وعودة مؤشر
المتوسطة والصغيرة للصعود

رنا ممدوح
تــراجــع مــؤشــر الــبــورصــة الرئيسي
أم ــس بــنــســبــة  0.86%وأغــلــق عند
مستوى  10511نقطة.
وس ــج ــل ســهــم ال ــت ــج ــاري الـــدولـــي،
صاحب الوزن النسبي األكبر بالمؤشر،
ً
انخفاضا بنسبة  ،2. 23%وأغلق عند
مستوى  60. 45جنيه.
في حين صعد كل من مؤشر األسهم
الصغيرة والمتوسطة  EGX70والمؤشر
األوســـــع  EGX100بــنــســبــة ،1. 68%
و 1. 31%على التوالي.
وســجــلــت أحــجــام الـــتـــداوالت مبلغ
 953. 662مليون جنيه على  181شركة
من خالل  34. 541ألف عملية.
وارتــفــعــت األســعــار السوقية ألسهم
 126شركة مقابل تراجع  29في حين

لم تتغير أسعار .26
وسيطر االتجاه البيعي على تعامالت
المستثمرين األجانب ،وسجلوا صافيًا
بقيمة  221. 042مليون جنيه ،بضغط
من المؤسسات التي حققت صافي بيع
بقيمة  221. 667مليون جنيه ،مقابل
 625. 248ألف جنيه صافي شراء من
األفراد.
وســجــلــت تــعــامــات الــمــســتــثــمــريــن
العرب صافي بيع بقيمة  4. 164مليون
جنيه ،منها  2. 280مليون جنيه لألفراد،
و  1. 883مليون جنيه للمؤسسات.
فـــــي حــــيــــن اتــــجــــهــــت تـــعـــامـــات
المستثمرين المصريين نحو الشراء
محققين صافيًا بقيمة  225. 206مليون
جــنــيــه ،مــنــهــا  142. 786مــلــيــون جنيه
للمؤسسات ،و  82. 420مليون جنيه.
واســتــحــوذ الــمــصــريــون عــلــى نسبة
 71. 21%مـ ــن إج ــم ــال ــي تــعــامــات

البورصة ،بينما استحوذ األجانب على
 22. 34%والــعــرب على  6. 45%بعد
استبعاد الصفقات.
وسيطرت المؤسسات على 41 . 02 %
من التعامالت وكانت باقي المعامالت
من نصيب األفراد بنسبة .58. 97%
وت ــص ــدر ســهــم الــعــامــة الســتــصــاح
األراضــــي والــتــنــمــيــة والــتــعــمــيــر قائمة
األكثر ارتفاعً ا بنسبة  ،10%تاله سهم
العربية الســتــصــاح األراضـــي بنسبة
 ،9. 15%ث ــم ســهــم وادي كـــوم امــبــو
الستصالح األراضي بنسبة .8. 53%
ف ــي حــيــن تــصــدر ســهــم مــصــر بني
ســـويـــف ل ــأس ــم ــن ــت ق ــائ ــم ــة األك ــث ــر
ً
انخفاضا بنسبة  ،13. 59%تاله سهم
أصــول للوساطة فــي األوراق المالية
بنسبة  ،9. 39%ثــم ســهــم المصرية
العربية ثمار لتداول األوراق المالية
بنسبة .5. 31%

الشركة تخطط
للحصول على
 200مليون جنيه
تمويالت
خالل شهرين
عمرو أبو العزم رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر

المتوقع الحصول عليهم خــال الشهرين
المقبلين.
وقــال أبــو العزم ،إن أزمــة كورونا أثرت

على قطاع التمويل متناهي الصغر ،وعلى
هذا األساس أصدرت الهيئة العامة للرقابة
المالية عدة قــرارات كان من بينها تأجيل

تحصيل األقساط على بعض العمالء ،وهو
بالفعل مــا حرصت الشركة على تنفيذه،
حيث قامت بتوفير حزمة من المساعدات
والتسهيالت ،ومنع غرامات التأخير ،وهو
ما كان له تأثير على النسب والتي جاءت
أقل مما هو متوقع.
انخفاضا في الطلب
ً
وأوضــح أن هناك
على نشاط التمويل يصاحبه نقص حاد
في قدرات العميل على السداد ،مؤك ًدا أن
الشهرين الماضيين بــدأت حركة القطاع
تعود إلــى طبيعتها ولكن ليست بالصورة
الــمــعــتــاد عليها مــن قــبــل األزمــــة ،ولكنها
ستعود تدريج ًيّا.
يــذكــر أن شــركــة تــمــويــلــي للمشروعات
متناهية الصغر تأسست برأس مال مصدر
بقيمة  50مليون جنيه ورأس مال مصرح
بقيمة  500مليون جنيه ،وتعمل اآلن عبر
شبكة مكونة من  61فرعً ا متواج ًدا في 11
محافظة ،وتغطي أكثر من  70ألف عميل،
ويتوزع هيكل ملكيتها على تحالف مكون
مــن  3شــركــات هــي شركة إن آي كابيتال
القابضة لالستثمار ،وأي ــادي لالستثمار
والتنمية ،وشركة البريد لالستثمار.

دعت إليه جنوب إفريقيا

مصر توافق على المشاركة في اجتماع
الستكمال مفاوضات سد النهضة
حابي
قـ ــال الــمــهــنــدس مــحــمــد الــســبــاعــي،
المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد
الــمــائــيــة والـــــري ،إن مــصــر ســتــشــارك
فــي االجــتــمــاع ال ــذي دعــت إلــيــه جنوب
إفريقيا ل ــوزراء الخارجية والــمــيــاه في
مصر والــســودان وإثيوبيا؛ بهدف إعــادة
إطـــــاق ال ــم ــف ــاوض ــات ال ــخ ــاص ــة بسد
النهضة اإلثيوبي ،وذلــك بعدما توقفت
لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس
الماضي.
وأوضـ ــح الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم
وزارة ال ــري أن ه ــذا االجــتــمــاع يعقد
تــنــفــيـ ًذ ا لــمــخــرجــات اجــتــمــاعــات هيئة
مكتب االتحاد اإلفريقي ،التي عقدت

المهندس محمد السباعي ،المتحدث
الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري

على مستوى القمة ،وكذلك االجتماع
الــســداســي لـــوزراء الــخــارجــيــة والمياه
بــالــدول الــثــاث ال ــذي ُعــقــد ي ــوم 16
أغسطس  2020وال ــذي كلف الــدول
الثالث بالتفاوض من أجل التوصل إلى
اتفاق قانوني ملزم يُنظم عمليتي ملء
وتشغيل سد النهضة.
وأكـ ــد الــســبــاعــي أن مــصــر مستعدة
للتفاوض بجدية إلنجاح هذه المحادثات
من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن
يحقق مصالح الدول الثالث.
وأعــــرب مــتــحــدث الـــري عــن تــقــديــره
للجهد الــذي تبذله جنوب إفريقيا في
رعاية هذه المفاوضات واالهتمام الذي
توليه لهذا الملف الحيوي الــذي يمس
مصالح الدول الثالث ومقدرات شعوبها.

بحصص  40إلى %60

العاصمة اإلدارية توقع عقود إدارة المخلفات الصلبة مع شركة بيئة اإلماراتية
استعدادا النتقال الحكومة
عاما تبدأ في مارس المقبل
مدة العقد 15
ُ
ً
بكر بهجت
وقــعــت شــركــة الــعــاصــمــة اإلداريــــة للتنمية
الــعــمــرانــيــة عــقــود إدارة منظومة المخلفات
الصلبة واألنــشــطــة الــمــرتــبــطــة بــهــا للمرحلة
األولى من المشروع ،بمدة تعاقد  15عامًا على
أن تبدأ الشركة في األعمال التنفيذية خالل
مــارس المقبل ،اســتــعــدادًا النتقال الحكومة
والمقرر له في يونيو المقبل.
وبحسب ما أعلنته شركة العاصمة اإلدارية
أمــس فــإن الــشــركــة تــكــون مسؤوليتها إدارة
المخلفات بالحي الحكومي واألماكن التجارية
والمراكز التعليمية واألحياء السكنية ،داخل

أهم األخبار
اضغط على العناوين

المرحلة األولــى التي تبلغ مساحتها  40ألف
فدان ،على أن تقوم الشركة اإلماراتية بجمع
ونقل المخلفات الصلبة وفقًا لعقود منفصلة
مع مستفيدي الخدمة.
وفــازت شركة بيئة اإلمــاراتــيــة بداية العام
الـــجـــاري بــعــقــد إدارة الــمــخــلــفــات الــصــلــبــة
بالعاصمة اإلداريـ ــة الــجــديــدة ،فــي الصفقة
الــتــي تنافست عليها فــي الــمــرحــلــة األخــيــرة
مــع شــركــتــي الفــا جــيــت اإليــطــالــيــة اللبنانية،
وأفــيــردا اإلنجليزية اللبنانية ،ووف ــق اتفاق
شــركــة الــعــاصــمــة تــتــولــى الــشــركــة اإلمــاراتــيــة
تنفيذ األعمال المتكاملة لإلدارة ،وتشمل جمع
المخلفات وأعــمــال النقل واختيار الشركات
الــوســيــطــة والــقــيــام بــمــهــام الــفــرز والتجميع

ديون األسواق الناشئة
الدوالرية تتجاوز 4
تريليونات ألول مرة

وإعادة تدوير المخلفات وتنفيذ أعمال الدفن
الصحي للمخلفات والتخلص النهائي منها.
وتتشارك شركة العاصمة اإلداريــة للتنمية
العمرانية وشركة بيئة في ملكية هذه المخلفات
ولهما حق التصرف بها في التخلص والمعالجة
وإعادة التدوير وبيعها واالستفادة من نواتجها
وبــالــطــرق الــتــي تــســاهــم فــي المحافظة على
البيئة ،وتصل نسبة المشاركة بين الطرفين
 40%لصالح شركة العاصمة اإلدارية للتنمية
العمرانية و 60%لصالح شركة بيئة.
وقــال الــلــواء عــادل الزميتي ،رئــيــس قطاع
الــخــدمــات بــشــركــة الــعــاصــمــة لــنــشــرة حــابــي
الصادرة عن بوابة حابي جورنال ،إنه بناء على
االتفاق المبرم بعد فــوز الشركة بالمناقصة

الحكومة توافق على اإلستراتيجية
الوطنية للمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر

التي تــم طرحها بــدايــة الــعــام الــجــاري ،فإنها
حصلت على عقود إســنــاد قامت مــن خاللها
بتوريد اآلالت والمعدات والتوقيع على عقود
العمل الخاصة بالعمالة ،موضحً ا أن نسبة
كبيرة من العمالة ستكون للمصريين ،والنسبة
المتبقية لــلــخــبــراء الــمــســؤولــيــن عــن تشغيل
اآلالت وتدريب العمالة.
وأوضـــح فــي وقــت ســابــق أن الــعــقــد سيتم
زيادته مع افتتاح مراحل جديدة من العاصمة
اإلداريــة ،وسيتم ربط أنظمة النظافة بمركز
إدارة العاصمة ،مشيرًا إلى أن العقد يتضمن
إقــامــة مــحــطــات وســيــطــة ،فــي كــل حــي داخــل
الــعــاصــمــة ،س ــواء كــانــت الــمــحــطــة مساحتها
 2000مــتــر ،أو محطتين مساحة كــل منهما

صندوق ادخار –  AZيغطي  6أضعاف
مستهدف المرحلة األولى للطرح
الخاص والشركة تغلق باب االكتتاب

 1000متر ،ومــن ثم القيام بنقل مجمع إلى
محطة الفرز للمواد التي تم جمعها بنظام آلي،
وبعد ذلــك النقل إلــى مــشــروع التدوير الــذي
أقامته شركة العاصمة على طريق السويس
خارج العاصمة اإلدارية بالكامل.
وخ ــص ــص ــت ش ــرك ــة ال ــع ــاص ــم ــة اإلداريــــــة
للتنمية العمرانية  303أفدنة إلقامة منطقة
متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة ،وستتولى
إدارتها بالكامل شركة بيئة اإلماراتية الفائزة
بالمناقصة التي تم طرحها ،حيث تم تخصيص
 153فــدا ًنــا للمخلفات الصلبة ســواء الدفن
أو إعــــادة ال ــت ــدوي ــر ،و  150أخـ ــرى كــمــدفــن
لناتج الحفر ومخلفات الــردم والــبــنــاء ،وكــان
من المقرر أن يتم التشغيل خالل شهر مايو

مدبولى :مصر مستعدة إلقامة
مشروعات استثمارية فى جنوب
السودان فى المجاالت ذات األولوية

الماضي ،استعدادًا الستقبال الــوزارات ،قبل
تأجيل انتقالها.
وتأسست شركة بيئة اإلماراتية التي يرأس
مجلس إدارتها سالم بن محمد العويس ،في
عــام  ،2007وتــركــزت أعــمــالــهــا تــحــدي ـ ًدا في
إمارة الشارقة.
وأش ــار رئــيــس قــطــاع الــخــدمــات فــي شركة
العاصمة اإلداريــة للتنمية العمرانية إلــى أن
جميع المعدات واآلالت التي ستدير بها شركة
بيئة منظومة المخلفات الصلبة في العاصمة
اإلداريـــة تــم اســتــيــرادهــا بمواصفات عالمية
حددتها شركة العاصمة اإلداريــة ،مؤك ًدا أنه
سيتم إدخال سيارة مخصصة لتنظيف األنفاق
هي األولى في مصر.

الليرة التركية تسجل
منخفضا جديدا عند 8.0
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