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أهم األخبار

اضغط على العناوين

الشرقية للدخان تقرر 
شراء 20.5 مليون سهم 

خزينة خالل 3 أشهر

سعر الدوالر يرتفع قرشا 
واحدا ومتوسط البيع 

عند 15.70 جنيه

التجاري الدولي يصعد 
بالبورصة %0.65 وسط تداوالت 

تجاوزت ملياري جنيه

رويترز: أوبك+ تميل لتمديد 
تخفيضات إنتاج النفط رغم 

صعود األسعار

الفيدرالي األمريكي 
يناقش تعديل برنامج شراء 

السندات لدعم االقتصاد

لإلسكان  الــجــديــدة  مصر  شــركــة  تلقت 
شركات   4 مــن  مبدئية  عــروًضــا  والتعمير 
ترغب في الدخول بشراكة معها على تطوير 
أرض مشروع »هليو بارك« البالغة مساحتها 
العضو  نــاصــر  تــامــر  وفـــق  ــدان،  ــ ف  1695
المنتدب لشركة مصر الجديدة، مشيًرا إلى 
تغيير  إلى  الشركة  دفعت  العروض  تلك  أن 
وطرحها  األرض  تقسيم  من  استراتيجيتها 
على  كاملة  إلى طرحها  منفصلة،  قطع  على 

واحد. مستثمر 
»حابي«  لجريدة  تصريحاته  في  وأضاف 
المزيد  تتلقى  أن  المقرر  مــن  الشركة  أن 

المقبل،  األسبوع  نهاية  حتى  العروض  من 
مفصل  بشكل  دراستها  سيتم  ذلك  بعد  ثم 
من  سيتم  التي  اآللية  على  االتفاق  ثم  ومن 
خاللها طرح األرض سواء بنظام المناقصة 
رسمّيًا  البدء  يتم  أن  على  االشتراطات،  أو 
للشراكة  كاملة  األرض  طرح  إجــراءات  في 

المقبل. الشهر  منتصف 
والــشــهــر الــمــاضــي حـــددت شــركــة مصر 
تمويل  مصادر  والتعمير  لإلسكان  الجديدة 
السنوات  خالل  ستنفذ  التي  التطوير  خطة 
أساسية،  محاور   3 في  المقبلة،  الخمس 
ســواء  األصـــول  استغالل  فــي  أولــهــا  يتمثل 
والثاني  الــشــراكــة،  أو  التطوير،  أو  بالبيع 
زيادة  الثالث  والمحور  البنكي،  االقتراض 

رأس مال الشركة.

الــمــبــدئــيــة  ــعـــروض  الـ ــاصــر أن  ن وتـــابـــع 
تــقــدمــت بــهــا شـــركـــات كــبــيــرة فـــي مــجــال 
عن  اإلفــصــاح  –رافــًضــا  العقاري  التطوير 
مرحلة عروض  في  تزال  ال  وهي  أسمائها- 
ال يمكن الجزم بأنها جادة أو غير جادة، إال 
فإن  جرت  التي  المحادثات  خالل  من  أنه 
للمشاركة  الشركات  تلك  لدى  كبيرة  النية 
الطرح  ــور  ف ــه  أن ــى  إل ــا  الفــًت الصفقة،  فــي 
التي  هي  فقط  واحدة  شركة  فإن  الرسمي 
الجديد  التوجه  وفق  عليها،  الترسية  سيتم 

للشركة.
أصــواًل  الــجــديــدة  مصر  شــركــة  وتمتلك 
عدة  جانب  إلى  جنيه،  مليار   100 تتجاوز 
خطة  تحقيق  مــن  تمكنها  تمويلية  وســائــل 
أعلنته  ما  وفق  إليها،  تسعى  التي  التطوير 

الشركة في وقت سابق.
مصر  لشركة  المنتدب  العضو  ــار  وأشـ
االنتهاء  تعتزم  الشركة  أن  إلــى  الجديدة، 
بيع  على  العلني  المزاد  عقد  إجــراءات  من 
240 فداًنا التي تم تحديدها في مدينة نيو 
هليوبوليس، خالل األسابيع القليلة المقبلة، 
المزاد خالل شهر  يتم عقد جلسة  أن  على 
يناير، دون أن يكشف أي تفاصيل بخصوص 
الــخــاصــة  ــات  ــراطـ ــتـ االشـ أو  اإلجـــــــراءات 

بالمزاد.
المحور  ليس  األراضي  بيع  أن  إلى  ولفت 
وإنما  الشركة،  عليه  تعتمد  الذي  الرئيسي 
لخطة  الــالزمــة  السيولة  لتوفير  جــزء  هــو 
خالل  ستعتمد  الشركة  إن  حيث  التطوير، 
مــشــروعــات  تــطــويــر  عــلــى  المقبلة  الــفــتــرة 

ــا  ــًض ــفـــادة مــنــهــا اســتــثــمــارّيًــا، وأي ــتـ واالسـ
الدخول في شراكات على أراٍض بنسبة من 

اإليرادات.
المنتدب  العضو  الدماطي  سهر  وقالت 
مصر  بشركة  ــة  ــ واإلداري المالية  لــلــشــؤون 
ــدة لــإلســكــان والــتــعــمــيــر، لــجــريــدة  ــجــدي ال
نحو  مع  حالًيا  تتفاوض  الشركة  إن  »حابي« 
غير  تمويلية  آلــيــة  على  لالتفاق  بــنــوك   4
القروض، تساعد في سد احتياجات الخطة 
إلى  مشيرة  وضعها،  تم  التي  األجل  قصيرة 
التوقيع  وسيتم  البنوك  مع  االتفاق  تم  أنه 
واإلعالن  المقبلة،  األيام  العقود خالل  على 

الصفقة. تفاصيل  عن 
أيًضا إمكانية  وأضافت أن الشركة تدرس 
الفترة  خــالل  رأسمالها  ــادة  زيـ إلــى  اللجوء 

المقبلة، لتوفير السيولة الالزمة للمشروعات 
التي ستتولى الشركة تنفيذها، سواء المرافق 
أو  بيعها  سيتم  الــتــي  بـــاألراضـــي  الــخــاصــة 
قبل  من  تطويرها  سيتم  التي  المشروعات 
الشركة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم 

وضعه في خطة التطوير.
الشراكة  خطط  أن  الدماطي  وأوضحت 
تتضمن التعاقد مع مطورين آخرين وأيًضا 
بذلك  عروًضا  الشركة  تلقت  إذ  بنوك،  مع 
يتم دراستها حالًيا، وهو ما سيتم اإلعالن 
إلى  مشيرة  المقبلة،  المرحلة  خالل  عنه 
و   1.5% بين  تــتــراوح  أراٍض  بيع  تم  أنــه 
حتى  األراضــي  محفظة  إجمالي  من   2%
خطة  إطار  في  وذلك  الشركة،  لدى  اآلن 

منها.   5% نحو  لبيع 

مصر الجديدة تتلقى عروًضا مبدئية من 4 مطورين

 للشراكة على أرض مشروع هليو بارك

ا في الطرح منتصف الشهر المقبل البدء رسمّيً

العضو المنتدب: النية كبيرة لدى المتقدمين وشركة واحدة سيتم الترسية عليها

تراجعت أسعار الذهب أمس مع بدء 
البيت  إلــى  بــايــدن  جــو  انــتــقــال  عملية 
لقاحات  إزاء  وتفاؤل  رسميا  األبيض 
جاذبية  قلص  مما  كــورونــا،  لــفــيــروس 

رحل أمس أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو 
مارادونا عن عمر ناهز 60 عاًما.

بــأن  أرجنتينية  إعــالمــيــة  تــقــاريــر  وأفــــادت 
إثر إصابته بسكتة قلبية. مارادونا توفي 

بنوبة  أصيب  القدم  كرة  أسطورة  إن  وقالت 
قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته 
في  جراحية  لعملية  خضع  حيث  المستشفى 
أحد  يُعتبر  الـــذي  مـــارادونـــا،  دمــاغــيــة.  جلطة 
أعظم العبي كرة القدم في كل العصور، ساعد 

.1986 األرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 
بوكا  أنــديــة  فــي  الــقــدم  كــرة  ــا  مــارادون ولعب 
جــونــيــورز ونــابــولــي وبــرشــلــونــة وغــيــرهــا، وكــان 

الرائعة. لمهاراته  الماليين  يعشقه 

آمن. كمالذ  الذهب 
الفورية  السوق  في  الذهب  وتراجع 

1805 دوالرات لألونصة. إلى   0.1%
أسعار  هبطت  الثالثاء،  أمس  وأول 
يوليو   17 منذ  مستوى  ألقــل  المعدن 

1800.01 دوالر. عند 
األمريكية  الذهب  عقود  وتراجعت 

1802.80 دوالر. اآلجلة %0.1 إلى 
لمستويات  العالمية  األسهم  وصعدت 
قـــيـــاســـيـــة بـــعـــدمـــا أعـــطـــي الــرئــيــس 
ــضــوء  ــرامـــب ال األمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـ
لبايدن  السلطة  انتقال  لبدء  االخضر 
لكوفيد19-. لقاح  إنتاج  سباق  وتسارع 

المنخفضة  الفائدة  أسعار  وتقلص 

ال  الذي  الذهب  لحيازة  الفرصة  تكلفة 
عائدا. يحمل 

وارتــفــعــت أســعــار الــذهــب أكــثــر من 
كــأداة  وضعه  بفضل  العام  هــذا   18%
ــذي  تــحــوط فــي مــواجــهــة الــتــضــخــم ال
ــالق بـــرامـــج تــحــفــيــز مــالــي  ــزه إطــ حــف

عالميا. ضخمة 

رحيل األسطورة مارادونا

أسعار الذهب تتراجع مع بدء انتقال السلطة لبايدن

وآمال اللقاح تضعف جاذبيته

بكر بهجت

رويترز

كريم سعادة العضو المنتدب لشركة األهلي كابيتالعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصرمحمد اإلتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر هشام عكاشة رئيس البنك األهلي

ــة األهــلــي  اســتــحــوذ بــنــك مــصــر، وشــرك
للبنك  االستثمارية  الذراع  القابضة  كابيتال 
أسهم  مــن   40% على  المصري،  األهــلــي 
أسوسيتس  بيزنس  إنترناشيونال  شــركــة 
-IBAG األموال   تحويل  لخدمات  جروب 

العالمية  يــونــيــون  ويــســتــرن  شــركــة  وكــيــل 
لكل   20% بواقع  بينهما  مناصفة  بمصر- 

. منهما
مجلس  ــيــس  رئ اإلتـــربـــي  مــحــمــد  ــال  ــ وق
هذه  إن  أمس،  بيان  في  مصر،  بنك  إدارة 
بمثابة خطوة نحو دمج قطاع  تعد  الشراكة 
الــتــحــويــالت غــيــر الــرســمــي إلـــى الــقــطــاع 

المالي. الشمول  وتعزيز  المصرفي 
الــشــراكــة مــع شركة  أن  اإلتــربــي،  ــد  وأكـ
القطاع  مــع  الــوصــل  حلقة  بمثابة   IBAG
للتحول  الداعمة  والخطوة  المصرفي  غير 
التكنولوجي لما ستقدمه الشركة من خدمات 

إلكترونية في مجال تحويل األموال.
ــاشــة، رئــيــس الــبــنــك  ــد هــشــام عــك ــ وأك
البنك  من  سعًيا  تأتي  الصفقة  أن  األهلي، 
من  شريحة  دمج  إلى  االستثمارية  وذراعه 
المصرفي  للقطاع  المستهدفين  العمالء 
الوسائل  عبر  المالية  التحويالت  وإجــراء 
تدفقات  ــادة  زي في  يساهم  مما  الرسمية 
النقد األجنبي بشكل عام وتحويالت أموال 
خاص. بشكل  بالخارج  المصريين  العاملين 

تعكس  الصفقة  أن  إلى  عكاشة،  وأشــار 
في  كــابــيــتــال  لــألهــلــي  المتنامية  الــجــهــود 
المالية  الــخــدمــات  مــجــال  فــي  االستثمار 
الشركة  فيها  تتوسع  والتي  المصرفية،  غير 

ومنها  سريًعا،  ا  نمّوً وتحقق  ملحوظ  بشكل 
ــة والـــتـــي تــدعــم  ــي ــرون ــكــت ــحــويــالت اإلل ــت ال
ــبــنــك األهـــلـــي الــمــصــري  اســتــراتــيــجــيــة ال

الرقمي.  التحول  في  عام  بشكل  والدولة 
اعتزازه  سعادة،  كريم  أكــد  جهته،  ومــن 
بالتعاون مع فريق عمل شركة IBAG الذي 
الكفاءة،  مستويات  أعلى  على  كوادر  يضم 
األهــلــي  ــواجــد  ت تــعــزيــز  فــي  سيسهم  مــمــا 
غير  المالية  الخدمات  مجال  في  كابيتال 

المصرفية.
أنـــه ســبــق لألهلي  إلـــى  ــادة،  ولــفــت ســع
من  المجال  هــذا  فــي  االستثمار  كابيتال 
والخدمات  للتمويل  األهــلــي  شركة  خــالل 
والتي  القابضة  اإللكترونية  والمدفوعات 
لوسائل  المصري  األهلي  البنك  منصة  تعد 

استحواذ  إلــى  إضافة  اإللكتروني،  الدفع 
على  الماضي  العام  أواخر  كابيتال  األهلي 
المالية  األوراق  لــتــداول  فـــاروس  شركتي 
في  االكتتابات  وتغطية  لترويج  وفـــاروس 

المالية. األوراق 
ــب رئــيــس  ــائ ــمــغــربــي، ن ــد عــاكــف ال ــ وأك
إدارة  ثــقــة  أن  مــصــر،  بــنــك  إدارة  مجلس 
للشركة  اإلداري  الفريق  كفاءة  في  البنك 
بها  النهوض  في  االستمرار  على  وقدرته 
الصفقة،  إتمام  بعد  المستهدفة  للمكانة 
اإلدارة  اســتــمــرار  على  االتــفــاق  إلــى  أدت 
مع  الشركة  إدارة  في  الحالية  التنفيذية 
الكفاءات بممثلين من بنك مصر  دعم هذه 
ــي الــمــصــري لــلــوصــول إلــى  والــبــنــك األهــل

المرجوة.   المستقبلية  النتائج  أفضل 

مجلس  رئيس  سرهنك  مصطفى  وقــال 
بــيــزنــس  إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال  ــة  شـــركـ إدارة 
أسوسيتس جروب لخدمات تحويل األموال 
لهيكل  كيانين عمالقين  إن دخول   )IBAG(
لحجم  نوعية  نقلة  يعد  الشركة  مساهمي 

العربية. مصر  بجمهورية  عملياتها 
بمجلس  البنكين  ممثلي  تواجد  أن  وأكد 
استراتيجّيًا  توجًها  سيضيف  الشركة  إدارة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الـــــدور الــقــومــي الـــذي 
تفعيل  فــي  الــمــشــاركــة  حيث  مــن  بــه  تــقــوم 
البنك  توجهات  مع  التزاًما  المالي  الشمول 
أكثر  بشكل  بالتواجد  المصري،  المركزي 

للعمالء. قرًبا 
التوسع  تستهدف  الشركة  أن  وأوضـــح 
ــي الــمــتــمــثــل فـــي تــقــديــم خــدمــات  ــرأسـ الـ

محفظة  ضمنها  مــن  جــديــدة  إلــكــتــرونــيــة 
تقدمها  التي  الرقمية  والحلول  المحمول، 
وأيًضا  بــالــخــارج،  يونيون  ويسترن  شركة 
شبكة  لنشر  األفــقــي  الــتــوســع  طــريــق  عــن 
الحالين  العمالء  كل  إلى  تصل  الفروع  من 

والمستهدفين.
رئيس  فــرح،  كلود  جــان  أكــد  جانبه  مــن 
أن  يونيون،  ويسترن  لدى  العالمية  الشبكة 
أسوسيتس  بيزنس  إنترناشيونال  شــركــة 
 IBAG( األمــوال   تحويل  لخدمات  جروب 
الـــشـــركـــاء  ــرق  ــ ــ ــم وأعـ ــ ــن أهـ ــ ــر م ــب ــت ــع ت  )
اعتزاز  مؤكًدا  مصر،  في  االستراتيجيين 
تقوم  التي  الراسخة  الشراكة  بهذه  شركته 
على االبتكار في تقديم خدمات ذات جودة 

مصر. في  للعمالء  متميزة  وحلول  عالية 

تشكل  االســتــحــواذ  صفقة  أن  وأضــاف   
ــي مــســيــرة الــشــركــة مع  ــة نــوعــيــة ف إضــاف
تعزيز  أجل  من  العمل  مواصلة  إلى  تطلعها 
الرقمي في  التحول  المالي ودعم   الشمول 
في  االقتصادي  النمو  آفاق  يعزز  بما  مصر 

مصر.
إنترناشيونال  شركة  أن  بالذكر  جدير 
تحويل  لخدمات  جروب  أسوسيتس  بيزنس 
أقــدم  تعد   )IBAG( ش.م.م.   – ــوال  األمـ
في  العالمية  يونيون  ويسترن  لشركة  وكيل 
عام  تأسست  فقد  العربية  مصر  جهورية 
التي  فــروعــهــا  طــريــق  عــن  وتــقــوم   ،1995
وصل عددها إلى 38 فرًعا موزعة جغرافّيًا 
مميزة  خدمة  بتقديم  الجمهورية  أنحاء  في 
بإجمالي  قائم  عميل  مليون   2 من  ألكثر 
تحويل  مليون   2.4 إلــى  وصلت  تحويالت 
أمريكي  دوالر  مليار   1.3 قــدرهــا  بقيمة 
زيادة  في  إيجابي  أثر  له  كان  مما  سنوّيًا 
المصرفي  للقطاع  الــدوالريــة  الحصيلة 

القومي. االقتصاد  ودعم 
وشركاه  هاشم  زكي  الدكتور  مكتب  وقام 
شركة  من  لكل  القانوني  المستشار  بــدور 
ــي كــابــيــتــال وبـــنـــك مـــصـــر، بــيــنــمــا  ــلـ األهـ
بإعداد   Ernst & Young شركة  قامت 
المالي  للجهالة  النافي  الفحص  دراســات 
كابيتال  مصر  شركة  وقامت  والضريبي، 
بدور المستشار المالي لبنك مصر ومكتبي 
Bahaa-El� قــدري  يحيى  والمستشار 

 din Law Office in cooperation
المستشار  بدور    with BonelliErede
إنترناشيونال  شركة  لمساهمي  القانوني 

الصفقة. مراحل  خالل  بيزنس 

بنك مصر واألهلي كابيتال يستحوذان على 40% من أسهم 
إنترناشونال بيزنس وكيل ويسترن يونيون بمصر

استمرار اإلدارة التنفيذية للشركة ودعمها بممثلين من البنكين

حابي
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