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أهم األخبار
اضغط على العناوين

التعاون الدولي والتضامن 
االجتماعي تطلقان مشروعا جديدا 

لدعم المتضررات من كورونا

توقيع اتفاقية قرض فرنسي 
بقيمة 50 مليون يورو لتطوير 

الخط األول من مترو األنفاق

أيمن فتحي قائما بأعمال 
رئيس جهاز حماية 

المستهلك لمدة 3 أشهر

مبيعات المؤسسات األجنبية 
تهبط بالبورصة إلى 10858 نقطة 

بتداوالت تتجاوز المليار جنيه

وزيرة التجارة تقرر منح فترة سماح 
6 أشهر لسداد إيجار الوحدات 

الصناعية بالمجمعات الجديدة

ــال الــقــابــضــة  ــت ــي ــاب وقـــعـــت شـــركـــة ثــــروة ك
أول  اكتتاب  نشرة  أمس  المالية  لالستثمارات 
للتصكيك  ثــروة  لشركة  الصكوك  من  إصــدار 
لها،  التابعة  للتمويل«  »كونتكت  شركة  لصالح 
طرح  يتم  أن  على  جنيه،  مليار   2.5 بقيمة 
الطرح  فــى  لالكتتاب  الــصــكــوك  مــن   100%
من  واألشخاص  المالية  للمؤسسات  الخاص 

ذوي المالءة المالية.
الطرح  متحصالت  استخدام  المقرر  ومــن 
شراء  لتمويل  جنيه  مليار   2.5 قيمته  البالغ 
عمالء  أو  كونتكت  لعمالء  مملوكة  ســيــارات 
من  بدًءا  ذلك  يتم  أن  على  الشقيقة،  شركاتها 
نهاية  وحتى  االكتتاب  غلق  لتاريخ  التالى  اليوم 

الشهر الـ24 من تاريخ اإلصدار.
عن  الصادرة  حابي  لنشرة  تصريحاته  وفي 
بوابة حابي جورنال قال أيمن الصاوي، العضو 
المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية االكتتاب، 
إن اإلصدار سيتم غلقه نهاية األسبوع الجاري، 
عليه  الكبير  واإلقبال  الطلبات  ظل  في  وذلك 
في  شاركت  تأمين  وشركات  صناديق  قبل  من 

الطرح.
ــاح عـــن أســمــاء  ــصـ ــاوي اإلفـ ــصـ ورفــــض الـ
لحين  الــمــشــاركــة  الــصــنــاديــق  أو  ــشــركــات  ال
بينها  من  إن  بالقول  مكتفًيا  االكتتاب،  إغالق 
ال  وإنــه  بنوك  وعــدة  تأمين  وشركة  صندوقان 
يوجد مؤسسات خارجية في هذا الطرح، الفًتا 
والبنك  المتحد  األهلي  البنك  من  كاًل  أن  إلى 
هــم ضامنون  وبــنــك مصر  الــدولــي  الــتــجــاري 

لالكتتاب.
ثــروة  اقــتــراب شركة  عــن  الــصــاوي  وكشف 
من طرح إصدار توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه 
أن  المقرر  ومن  ديسمبر،  شهر  منتصف  قبل 
يشارك به نحو 3 أو 4 بنوك، الفًتا إلى أنه من 
من  العديد  المقبل  العام  يشهد  أن  المخطط 
اإلصدارات والمنتجات الجديدة، والتي يجري 
كابيتال ومصر  ثروة  قبل شركتي  إعدادها من 

كابيتال.
نحو  قــوي  اتــجــاه  لديها  الشركة  أن  وتــابــع 
من  الشركات،  أمــام  التمويلية  األدوات  تنويع 

وزيــرة  السعيد،  هالة  الدكتورة  كشفت 
توقف  االقتصادية، عن  والتنمية  التخطيط 
إنشاءات مباني ومراكز خدمات المواطنين 
مــراكــز  نــشــر  فــي  ــدء  ــب وال والمستثمرين، 

متحركة. سيارات 
للصحفيين  تــصــريــحــات  فــي  وأضــافــت 
ــوزارة  الـ لجناح  التفقدية  جولتها  خــالل 
المراكز  إن  تــي،  ســي  آي  كــايــرو  بمعرض 
ــخــدمــات  ــأفــضــل ال الــمــتــحــركــة مـــــزودة ب
 120 عــلــى  يــزيــد  مــا  تــقــدم  التكنولوجية، 
المحالت  بترخيص  مختلفة، خاصة  خدمة 
اإليــجــارات  وســـداد  ــات  واإلعــالن المباني 

والمديونيات.
مــشــاوارات  هــنــاك  إن  السعيد  وقــالــت 
إلتاحة  الــوزارات،  من  مجموعة  مع  جارية 
مزيد من الخدمات التي تسهم في التيسير 

المواطنين. على 
ــوزراء  ــ ال رئــيــس  إن  الــســعــيــد،  ــت  ــال وق
اإلصالح  تنفيذ  بدء  عن  اإلعــالن  بصدد 

قريًبا. الهيكلي 
وأضافت أن برنامج اإلصالح االقتصادي 
في  يسهم  ونقدًيّا،  مالًيّا  إصالًحا  يشمل 
وزيــادة  المصري،  االقتصاد  مكاسب  رفع 

. التنمية  عمليات 
الهيكلي  اإلصــــالح  أن  ــى  إلـ وأشـــــارت 
على  الحفاظ  هــى:  محاور  ثالثة  يتضمن 

حصول  وتعزيز  الكلى،  االقتصاد  مكاسب 
وتعزيز  االقتصادية،  الفرص  على  المرأة 
ــزراعــة،  وال للصناعة  اإلنــتــاجــيــة  العملية 
والشركات،  المالي  القطاع  مرونة  وتنشيط 
من  التحتية  البنية  قطاع  إدارة  وتحسين 

القطاع الخاص. أجل تعزيز مشاركة 
الــتــجــارة  تسهيل  اإلصــالحــات  وتــشــمــل 
اإلنتاج،  مدخالت  على  الشركات  وحصول 
وخــلــق بــيــئــة داعـــمـــة لــلــقــطــاع الــخــاص، 
إلى  باإلضافة  الجمارك،  منظومة  وتطوير 
قطاعات  فى  الهيكلية  اإلصالحات  بعض 
وتكنولوجيا  والـــري،  والــنــقــل،  الــكــهــربــاء، 
االستثمار. ومناخ  واالتصاالت،  المعلومات 

وكــشــفــت الــســعــيــد، عـــن االنــتــهــاء من 
الـــرســـومـــات والــتــصــمــيــمــات الــهــنــدســيــة 
مجموعة  على  وعرضها  التحرير،  لمجمع 
وفي  والعرب،  المحليين  المستثمرين  من 

عروضهم. انتظار 
إعداد  شملت  التصميمات  أن  وأضافت 
وحــدات  يضم  االســتــخــدام،  متعدد  مجمع 

وسكنية. وفندقية  تجارية 
وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي 
فرعية  صناديق  أربعة  تأسيس  من  انتهى 
فـــي مـــجـــاالت: الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
والصحة  والــزراعــة،  الــغــذائــي  والتصنيع 

والبنية األساسية واإلنشاءات. والدواء، 
وقالت إنه يجري العمل حالًيا على خطة 
المقرر  ومن  الوطني،  الحزب  أرض  تطوير 
االنتهاء من التفاصيل خالل الفترة المقبلة.

السيسي جناح  الفتاح  الرئيس عبد  تفقد 
القاهرة  بمعرض  المصري  المركزي  البنك 
الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 الدورة 

والعشرين. الرابعة 
جولته  خالل  السيسي  الرئيس  واستمع 
المركزي  البنك  محافظ  لشرح  بالمعرض، 
ــمــصــري طــــارق عـــامـــر، مــدعــم بــعــرض  ال
البنك  جهود  حــول  “الهولوجرام”  بطريقة 
اعتماًدا  أقــل  مجتمع  إلــى  التحول  لتعزيز 
والقنوات  الوسائل  واستخدام  النقد  على 
الشمول  وتحقيق  الــدفــع،  في  اإللكترونية 

المالي.
ــد مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي خــالل  وأكـ
النجا  أبو  رامي  فيها  رافقه  -التي  الجولة  
نائب المحافظ، وعدد من وكالء المحافظ- 
أن توافر البنية األساسية القوية لمصر في 
التحرك  أتاح  الدفع،  وخدمات  نظم  مجال 
الحــتــواء  ــوري  ــ وف ســريــع  وبــشــكــل  بفاعلية 
انتشار  من  والحد  كورونا،  تداعيات جائحة 
القرارات  الفيروس عن طريق مجموعة من 

المركزي،  البنك  اتخذها  التي  الحاسمة 
البنوك  بــمــقــرات  الــعــمــالء  تــواجــد  لتقليل 
وتشجيع  ــا،  ــّيً إلــكــتــرون خــدمــاتــهــم  وإنــجــاز 
أنظمة  خالل  من  التعامل  على  المواطنين 

الرقمية. الدفع 
إصــدار  المستهدف  من  أنــه  إلــى  وأشــار 
منها  “ميزة”  وطنية  دفع  بطاقة  مليون   20
و6.5  الحكومية،  للمرتبات  بطاقة  5 ماليين 
بطاقة  ماليين  و5  للمعاشات،  بطاقة  مليون 
ضمن  بطاقة  مليون  و3.5  الــهــمــم،  لـــذوي 

وكرامة. تكافل  مبادرة 
توفير  الــضــروري  من  كــان  أنــه  وأوضــح 
لتسهيل  الــمــنــاســبــة  الــتــشــريــعــيــة  الــبــيــئــة 
الخدمات  على  المجتمع  فئات  كل  حصول 
البنك  قانون  مقدمتها  وفــي  المصرفية، 
  194 رقــم  المصرفي  والــجــهــاز  الــمــركــزي 
الــمــبــادرة  دور  إلـــى  ــا  ــًت الف  ،2020 لــســنــة 
الصغيرة  المشروعات  لتمويل  الرئاسية 
هذه  تمويالت  حجم  زيادة  في  والمتوسطة 

المشروعات.
الــمــبــادرات  ــلــك  ت ــاف عـــامـــر، أن  ــ وأضـ
متناهية  المشروعات  لتشمل  امتدت  إلــى 
احتياًجا  األكثر  الفئات  إلى  للوصول  الصغر 

والصكوك،  التوريق  ــدارات  إصـ توفير  خــالل 
يجري  والتي  المنقولة  القيم  صناديق  وأيًضا 
الرقابة  هيئة  مــع  بالتعاون  حالًيا،  إعــدادهــا 
حيث  كابيتال،  مصر  شركة  وبمشاركة  المالية 
المعالجات  مرحلة  ــى  إل حــالــًيــا  الــوصــول  تــم 

الضريبية.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــبــواب  ال خليل  وكــشــف 
مصر  لشركة  المنتدب  والــعــضــو  الــمــشــارك 
أن  مصر-  لبنك  االستثمارية  -الذراع  كابيتال 

التعاون القائم مع شركة ثروة كابيتال تطور إلى 
إصــدارات  في  للتوسع  حصرية  شراكة  توقيع 
المختلفة،  الثابت  الدخل  وأدوات  الصكوك 
باستثناء عدد محدود من اإلصدارات، مشيًرا 
السوق  تنمية  هــو  األســاســي  الــهــدف  أن  إلــى 
في  تساهم  جديدة  بمنتجات  والدفع  المحلية 

إحداث تطور ملموس بهذه السوق.
ولفت إلى أن طرح الصكوك المرتقب جذب 
إلى  والمحافظ،  الصناديق  مديري  من  عــدًدا 

تأمين  وشركات  خاصة  ملكية  صناديق  جانب 
المحلية،  المؤسسات  من  وجميعهم  وبــنــوك، 
ــدار  اإلصـ مــن  األكــبــر  النسبة  أن  إلـــى  ــا  الفــًت
للبنوك  جنيه ستذهب  مليار   2.5 قيمته  البالغ 

الضامنة لالكتتاب.
المرحلة  “الــهــدف في هــذه  الــبــواب:  وقــال 
المكتتبين في اإلصدار وجذب  زيادة عدد  هو 
من  ولــكــن  الــمــؤســســات،  مــن  متنوعة  شــرائــح 
خارجية  استثمارات  لجذب  التوجه  المبكر 

سواء عربية أو أجنبية لحين بلوغ السوق درجة 
ثانوي  سوق  بتوافر  تتسم  العمق  من  مناسبة 

قوي يتمتع بعدد كبير من المستثمرين”.
كما كشف عن خطة عمل مشتركة تتضمن 
بينها  من  جديدة  إصــدارات   5 على  يزيد  ما 
صــكــوك اخــــرى وســـنـــدات تـــوريـــق، رافــًضــا 
المرحلة  هذه  خالل  التفاصيل  عن  الكشف 
خاصة أن من بينها إصدارات تخص شركات 

البورصة. في  مقيدة 

ــر، الــرئــيــس  ومـــن جــانــبــه قـــال ســعــيــد زعــت
القابضة،  كابيتال  ثــروة  لمجموعة  التنفيذي 
األدوات  اســتــغــالل  عــلــى  تــعــمــل  كــونــتــكــت  إن 
اإلصــدار  من  يتضح  ما  وهــو  كافة،  التمويلية 
الذي يتم طرحه، مشيًرا إلى أن الشركة تركز 
منتج  وطرحت  الدخل،  محدودي  على شريحة 
السوق  عــمــالء  احــتــيــاجــات  لتوفير  »شــطــب« 

العقارية.
وأوضح أن الشركة تستهدف رفع المحفظة 
الجاري،  العام  بنهاية   20% بنحو  التمويلية 
واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  على  وذلك 
المنتجات  فــي  التنوع  أن  إلــى  الفــًتــا  الــســوق، 
قدًما  المضي  على  الشركة  ساعد  المقدمة 

نحو تحقيق ذلك.
نائب  المعطي،  عبد  رضا  المستشار  كشف 
المالية، عن قرب  العامة للرقابة  الهيئة  رئيس 
التي  الصكوك  من  ثالث  طرح  على  الموافقة 
في  اإلســالمــيــة  الشريعة  أحــكــام  مــع  تــتــوافــق 

السوق المصرية خالل الفترة المقبلة.
من  اإلصـــدار  أن  المعطي،  عبد  ــاف  وأضـ
مليون   600 نحو  إلى  قيمته  تصل  أن  المتوقع 

جنيه.
اإلصـــدار  سبقها  الــخــطــوة  تــلــك  أن  وتــابــع 
التابعة  الشركات  إحدى  به  قامت  الذي  األول 
وبلغت  أبريل  في  مصطفى  طلعت  لمجموعة 
ثــروة  لشركة  والــثــانــي  جنيه،  مــلــيــاري  قيمته 
والذي تم توقيعه أمس بقيمة 2.5 مليار جنيه.

رئيس  الفضيل،  عبد  سيد  الدكتور  وتــوقــع 
للرقابة  العامة  بالهيئة  للتمويل  المركزية  اإلدارة 
الصكوك  إصـــدارات  قيمة  تتجاوز  أن  المالية، 
خالل العام المقبل ضعف القيمة التي تحققت 
العام الجاري، أي ما يزيد على 10 مليارات جنيه.

وأضاف عبد الفضيل، خالل مؤتمر توقيع 
الــصــكــوك األول  ــدار  ــتــاب إلصــ نــشــرة االكــت
لمجموعة  التابعة  للتصكيك  ــروة  ث لشركة 
بقيمة  المالية  لالستثمارات  كابيتال  ثــروة 
2.5 مليار جنيه، أن قيمة الصكوك التي تمت 
العام  بنهاية  ستصل  إصدارها  على  الموافقة 
ما  وهو  جنيه،  مليار   5.1 نحو  إلى  الجاري 
المستهدف  عن  جنيه  مليون   100 بنحو  يزيد 

2020 لعام  الهيئة  وضعته  الذي 

النيل  رواد  مبادرة  إطالق  تم  كما  للتمويل، 
لــدعــم الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــنــاشــئــة 
الفكرة  مرحلة  مــن  ــدًءا  بـ األعــمــال  ورواد 
والتوسع،  والنمو  الشركة  تأسيس  وحتى 

التي   FinTech Egypt مبادرة  إطالق  بجانب 
التكنولوجيا  أعمال  رواد  إلى تشجيع  تهدف 
وحلول  تطبيقات  وطرح  إيجاد  على  المالية 
تــكــنــولــوجــيــة مــبــتــكــرة لــلــخــدمــات الــمــالــيــة 

المصرية. بالسوق 
لتطبيقات  التنظيمي  المختبر  قام  وتابع: 
بفتح  للمبادرة  التابع  المالية  التكنولوجيا 
األعمال  رواد  من  الثاني  للفوج  التقدم  باب 
المبتكرة في  لتجريب تطبيقاتهم  والشركات 

المالية. التكنولوجيا  مجال 
الــمــقــدمــة  ــتــمــويــالت  ال ــال إن حــجــم  ــ وق
لتصل  ارتفعت  الصغر  متناهية  للمشروعات 
مليون   4 نحو  لصالح  جنيه،  مليار   40 إلى 

.2020 يونيو  بنهاية  مستفيد 
متناهي  قــطــاع  تمويل  حجم  أن  ــح  وأوضـ
الصغر بلغ نحو 6.4 مليار جنيه فقط، لعدد 2 
مليون مستفيد في ديسمبر 2016، وفق بيانات 

االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
ــت أرصــــدة الــتــمــويــل مــتــنــاهــي  ــع ــف وارت
نحو  في  جنيه،  مليار   33.6 بنحو  الصغر 
تضاعف  فيما  ــام،  ــع ال ونــصــف  أعـــوام   3
مستفيد  مليون   4 ليبلغ  المستفيدين  عدد 

عميل. مليون   2 مقابل 

ثروة توقع نشرة اكتتاب إصدارها األول من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

لصالح شركة كونتكت التابعة لها

زعتر: كونتكت تستهدف رفع محفظة التمويل بنحو 20% بنهاية 2020

رئيس الوزراء بصدد اإلعالن
عن بدء تنفيذ اإلصالح الهيكلي

هالة السعيد االنتهاء من تصميمات مجمع 
التحرير وعرضها على مستثمرين محليين وعرب

33.6 مليار جنيه زيادة في تمويل متناهي 
SMEs الصغر بعد ضمه لمبادرة

لصالح نحو 4 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2020

استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية “ميزة” منها 5 ماليين 
بطاقة للمرتبات الحكومية

بكر بهجت

فاروق يوسف

حابي

أيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة 
ثروة لترويج وتغطية االكتتاب

خليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب 
لشركة مصر كابيتال -الذراع االستثمارية لبنك مصر

سيد عبد الفضيل رئيس اإلدارة المركزية 
للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية

رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة 
العامة للرقابة المالية

عبد الفضيل:

نتوقع تجاوز قيمة 
طروحات الصكوك 

حاجز 10 مليارات  جنيه 
العام المقبل

الصاوي:

 صندوقان محليان 
وشركة تأمين وعدة 

بنوك تشارك في 
االكتتاب

البواب:

 شراكة حصرية بين 
مصركابيتال وثروة بمنتجات 
الدخل الثابت باستثناء عدد 

محدود من االصدارات 

عبد المعطي:

 الرقابة المالية تقترب 
من الموافقة على طرح 

صكوك ثالث بقيمة 
600 مليون جنيه

طارق عامر محافظ البنك المركزي

https://te.eg/sl/Agda3-Sha7na
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