
أهم األخبار

اضغط على العناوين

التموين تتعاقد على توريد 
480 ألف طن قمح خالل 
النصف الثاني من مارس

قطاع األعمال تخاطب المركزي 
للحصول على 1.7 مليار جنيه 

لتطوير شركات األدوية

الكويت تمنع دخول غير المواطنين 
وتغلق األنشطة التجارية جزئيا 

اعتبارا من 7 فبراير

مبيعات المصريين والعرب 
تنزل بالبورصة إلى 11619 نقطة 

بتداوالت 1.7 مليار جنيه

اتحاد بنوك مصر يساهم بنصف 
مليار جنيه لتوفير لقاح كورونا 

للفئات األكثر استحقاقا
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صندوق استثامر رشكة ثروة لتأمينات 
الحياة النقدي للسيولة بالجنيه 

املرصي ذو العائد اليومي الرتاكمي

سي دي سي تستثمر 100 مليون 

دوالر في مجموعة ألفا الطبية

أعلنت مجموعة سي دي سي )CDC(، مؤسسة 
والتمويل  المؤثر  لالستثمار  المتحدة  المملكة 
التنموي، عن استثمارها 100 مليون دوالر أمريكي 
 )AMG( الطبية  ألــفــا  مجموعة  مــال  رأس  فــي 
Africa Plat� الصحية الرعاية  مستثمر   بجانب 

سيمون  لشركة  العائلي  المكتب   ،form Capital
روالندز )Simon Rowlands(، الخبير في مجال 

الرعاية والخدمات الصحية.
يأتي استثمار سي دي  بيان صحفي،  وبحسب 
ألفا من تحسين  “تمكين مجموعة  إطار  سي في 
مردود خدماتها الصحية، وتعزيز فرص الجمهور 
أفضل،  صحية  رعاية  خدمات  إلى  الوصول  في 
لقطاع  االستيعابية  الطاقة  زيادة  في  والمساهمة 
مدينة  ستشمل  التي  بالمجموعة،  المستشفيات 

ألفا الطبية الجديدة”.
أيًضا  سيدعم  االستثمار  أن  البيان،  وأضــاف 
ألفا،  معامل  لمجموعة  والنمو  التوسع  أعــمــال 
ومراكز األشعة ”ألفا سكان” للوصول إلى األقاليم 

واألماكن التي تنقصها الخدمات الصحية.
وتابع: كما سيساهم في تمويل إنشاء أكاديمية 
جانب  إلـــى  المجموعة  مــوظــفــي  لــتــدريــب  ألــفــا 
وستوفر  الخارجية،  للجهات  التابعين  الموظفين 
الصحية  الرعاية  لمتخصصي  تدريًبا  األكاديمية 
الصحة  قطاعات  في  وقدراتهم  مواهبهم  وتنمية 
الطبية  ــة  ــرعــاي ال تحسين  ــم  ث ومـــن  المختلفة 

للمرضى.
مجلس  رئيس  طلعت،  عــادل  الدكتور  وقــال 

ألفا  لمجموعة  التنفيذي  والــرئــيــس  اإلدارة 
لنا  ســيــســمــح  ــار  ــم ــث االســت هـــذا  إن  ــة،  ــي ــطــب ال
ثقة  يؤكد  كما  النمو،  وتسريع  األعمال  بتوسيع 
المصري  االقتصاد  في  األجانب  المستثمرين 

الصحية. الرعاية  وقطاع 
مديرة  شــهــدي،  شيرين  قــالــت  جانبها،  ومــن 
زالت  ما  إنها  مصر  في  سي  دي  سي  مجموعة 
الشركات  من  المزيد  مع  شراكات  إلقامة  تطمح 

المحلية هذا العام.
الصحة  قطاع  رئيس  كوتشولي،  لياندرو  وقال 
سي:  دي  ســي  بمجموعة  المستهلكين  وشـــؤون 
تأسيس  في  لمشاركتنا  بشكل خاص  “متحمسون 
الموظفين  مــن  المزيد  لتدريب  ألــفــا،  أكاديمية 
الرعاية  قطاع  ودعم  مهاراتهم  وتطوير  المحليين 

الصحية المصري على نطاق أوسع”.
من  رئيسي  “جــزء  االستثمار  هذا  أن  وأوضــح 
مصر،  في  سي  دي  سي  مجموعة  استراتيجية 
األعمال  من  المزيد  دعم  إلى  التطلع  عن  فضاًل 
كالرعاية  االستهالكية  القطاعات  في  والشركات 

الصحية والتعليم وغيرها”.
مصر،  لــدى  البريطاني  السفير  قــال  وبـــدوره، 
ــز إن اســتــثــمــار ســي دي ســي في  ــ جــيــفــري آدام
 100 قيمته  بلغت  –الــذي  الطبية  ألفا  مجموعة 
المال  رأس  في  استثمار  أكبر  هو  دوالر-  مليون 

على اإلطالق لمجموعة سي دي سي في مصر.
كابيتال  كومباس  اضطلعت  فقد  البيان  ووفــق 
بـــدور الــمــســتــشــار الــمــالــي الــحــصــري فــي هــذه 
االتفاقية والممثل لمجموعة ألفا الطبية مع مكتب 
الكامل للمحاماة ومكتب سيري للمحاماة بصفتهما 

المستشار القانوني لمجموعة ألفا الطبية.

حابي

تتطلع للمزيد مع الشركات المصرية

تعديل تشريعي على القانون 
في مجلس النواب للتعامل مع 

الصفقات الناجمة عن الوضع الحالي

في إصدار قيمته 1.087 مليار جنيه

ارتفع 38 مليون دوالر في يناير

أمنية إبراهيم

علمت نشرة حابي، أن حصص ضامني 
لسندات  الثاني  اإلصـــدار  فــي  التغطية 
التمويلي،  للتأجير  التوفيق  شركة  توريق 
توزعت  مليار جنيه،   1.087 والبالغ قيمته 
ومصر  لبنك  جنيه  مليون   587 بــواقــع: 
كابيتال، و300  وذراعه االستثمارية مصر 
و200  السويس،  قناة  لبنك  جنيه  مليون 
وفا  التجاري  بنك  لصالح  جنيه  مليون 

يجيبت. إ
إن حصص  لــحــابــي،  مــصــادر  وقــالــت 
 287 المكتتبين في اإلصدار توزعت بواقع 
مليون جنيه لبنك مصر وذراعه االستثمارية 
مصر كابيتال، و300 مليون جنيه لبنك قناة 
السويس، و200 مليون جنيه لبنك التجاري 
لصالح  جنيه  مليون  و200  إيجيبت،  وفــا 
جنيه  مــلــيــون  و100  الــمــتــحــد،  الــمــصــرف 

.ABC للمؤسسة العربية المصرفية
ــق لــلــتــأجــيــر  ــي ــوف ــت ــت شـــركـــة ال ــشــف وك
التمويلي، في بيان إفصاح إلدارة البورصة 
الثاني  اإلصدار  إتمام  عن  األربعاء،  أمس 
بقيمة  محفظتها  من  جزء  توريق  لسندات 

إجمالية قدرها 1.087 مليار جنيه.
التنفيذي  الرئيس  فهمي،  طــارق  وقــال 

عائدات  إن  للشركة،  المنتدب  والعضو 
تعزيز  في  توظيفها  سيتم  التوريق  عملية 
ــم خــطــط الــنــمــو  ــ الــمــركــز الــمــالــي ودعـ
على  والعائد  الربحية  وتعظيم  المستقبلية 

الملكية. حقوق 
وأشار إلى أن شركة مصر كابيتال الذراع 
االستثمارية لبنك مصر، قامت بدور مدير 
اإلصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج 
اإلصدار الرئيسي وضامن تغطية االكتتاب 
في اإلصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق 
جنيه،  مليار   1.087 نحو  حجمه  والبالغ 
آجلة  مالية  حقوق  بمحفظة  والمضمون 
لعقود التأجير التمويلي المحالة من شركة 

التمويلي. للتأجير  التوفيق 
تــم االنتهاء مــن اإلصــدار  أنــه  وأضـــاف 
ومــروج،  كمرتب  مصر  بنك  مــع  بالتعاون 
بــاإلضــافــة إلــى قــيــام كــل مــن: بنك مصر 
السويس  قناة  وبنك  كابيتال  مصر  وتابعته 
إيــجــيــبــت بضمان  بــنــك  وفـــا  والـــتـــجـــاري 

التغطية.
وأوضح أن بنك مصر قام بتلقي االكتتاب 
مكتب  وقــام  الحفظ،  أمين  دور  تولى  كما 
بــدور  الــديــن وشــاحــي وشــركــاه  ALC على 
ومكتب  لــإصــدار،  القانوني  المستشار 
تلي(  بيكر   ( وشــركــاه  الغفار  عبد  وحيد 

بدور مراقب الحسابات.

ــم غــلــق بـــاب االكــتــتــاب في  ــال إنـــه ت وقـ
اإلصدار يوم اإلثنين الموافق 1 فبراير 2021 
اإلصدار  في  باالكتتاب  بنوك  عدة  وقامت 
وفا  والتجاري  السويس  وقناة  مصر  منها 

وبنك  المتحد  والــمــصــرف  إيجيبت  بنك 
المؤسسة العربية المصرفية.

اإلصدار  يتوزع  اإلفصاح،  بيان  وبحسب 
عائد  ذات  مختلفة  بآجال  شرائح   3 على 

ــراض  ــ ــد اإلق مــتــغــيــر مــرتــبــط بــســعــر عــائ
المركزي  البنك  من  المعلن  الواحدة  لليلة 
أن  على  هامش،  إلى  باإلضافة  المصري، 
للجنة  اجتماع  كل  التسعير  مراجعة  يتم 

النقدية. السياسة 
تصنيف  على  الثالث  الشرائح  وحصلت 
A و AA و AA+ من شركة الشرق األوسط 
ـ  المستثمرين  وخدمة  االئتماني  للتصنيف 

ميريس.
بقيمة  شهًرا   13 أجل  األولى:  الشريحة 
267 مليون جنيه، وسيتم استهالكها شهرّيًا 

.+AA وحصلت على تصنيف
الشريحة الثانية: بأجل 37 شهًرا قيمتها 
استهالكها  وسيتم  جنيه،  مليون   705.4
شهرّيًا بعد االنتهاء من الشريحة األولى أو 
الفعلية،  المتحصالت  ضوء  في  ذلك  قبل 

.AA وحصلت على تصنيف ائتماني
الشريحة الثالثة: بآجل 48 شهًرا قيمتها 
استهالكها  وســيــتــم  جنيه  مــلــيــون   114.6
شهرّيًا بعد االنتهاء من الشريحة الثانية أو 
الفعلية،  المتحصالت  ضوء  في  ذلك  قبل 

.A وحصلت على تصنيف ائتماني
وقال فهمي، إن حصول اإلصدار الثاني 
الشركة  نجاح  يعكس  التصنيف  هذا  على 
بناء  فــي  الماضية  الــســنــوات  مـــدار  على 

محفظة ذات جودة عالية.

بنك مصر وذراعه االستثمارية وقناة السويس والتجاري وفا ضامنين تغطية لسندات توريق “التوفيق”
587 مليون جنيه حصة األول وتابعته و300 مليون للثاني و200 مليون لألخير

االتفاقات األفقية يترتب عليها زيادة سعر المنتج بنسبة تصل إلى %50

قطاع الرعاية الصحية يستحوذ على النسبة األكبر

جهاز حماية المنافسة يدرس 100 قضية أهمها 
صفقة استحواذ كليوباترا على أالميدا

يعكف جهاز المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 
خالل الفترة الحالية على دراسة 100 قضية بمختلف 
القطاعات االستثمارية، وذلك للبت في مدى تضرر 
السوق واتخاذ قرارات بشأنها، وفق الدكتور محمود 

ممتاز الرئيس الجديد للجهاز.
الجهاز أمس  الذي عقده  المؤتمر  وأضاف خالل 
إنجازه  تم  ومــا  المقبلة،  بالفترة  خطته  الستعراض 
بالعام الماضي، أن قطاع الرعاية الصحية يأتي في 
وذلك  الجهاز،  عليها  يركز  التي  القطاعات  مقدمة 
في ظل التغيرات التي طرأت عليه مع وجود جائحة 
واندماج مثل  وإبــرام عدة صفقات استحواذ  كورونا، 

صفقة استحواذ مجموعة كليوباترا على أالميدا.
حول  جــورنــال  حابي  بوابة  ســؤال  على  رده  وفــي 
ــر تــطــوراتــهــا، قـــال مــمــتــاز، إن  تــلــك الــصــفــقــة، وآخـ
مجموعة كليوباترا من المتوقع أن تتقدم خالل األيام 
القليلة المقبلة، بالملف الخاص بالصفقة للرد على 

التحفظات التي أبداها الجهاز.
دراسته  الملف سيتم  تسلم  فــور  أنــه  إلــى  وأشــار 
بصورة وافية من قبل اللجان التابعة له، على أن يتم 
السوق في  وتأثيرها على  الصفقة  الــرأي في  إبــداء 

أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن الجهاز ينتظر حالًيا مناقشة اللجنة 
االقتصادية في مجلس النواب لتعديالت في القانون 
تسمح للجهاز بمراقبة صفقات االستحواذ واالندماج 

بين الشركات، مضيًفا أن الجهاز تلقى دعوة بالفعل 
مناقشة  جلسات  لحضور  االقتصادية  اللجنة  مــن 
لمجلس  يــرجــع  صــدورهــا  توقيت  وأن  الــتــعــديــالت، 

النواب.
اعــتــبــارات في  يــراعــي عــدة  ــح أن الجهاز  وأوضـ
مقدمتها  في  يأتي  واالنــدمــاج،  االستحواذ  صفقات 
العنصر االستثماري والعائد على االقتصاد القومي، 
الفًتا إلى أنه من الممكن أن يكون العائد االقتصادي 
الجهاز  ويدفع  لها  أهمية  يعطي  ما  كبيًرا  للصفقة 

للموافقة عليها.
وقال ممتاز: “يجب أن نفرق بين أن هناك شركة 
Green field Invest� باستثمارات تقوم  أو   تتوسع 
ment  وال تضر بالمنافسة وبين الكيان الذي يستحوذ 
أو يندمج مع كيان اقتصادي آخر قائم بالفعل، فهنا 
ننظر فيما إذا كان هذا الكيان المستحوذ أو المندمج 
أو  السوق،  في  احتكارًيّا  أو  مسيطًرا  كياًنا  سيخلق 
ولدينا  السوق،  في  معين  شخص  تعزيز  إلى  يهدف 
هذه  في  النظر  كيفية  في  متعمقة  وآليات  دراســات 

المواضيع.
القانون  في  األخير  التشريعي  التعديل  أن  وتابع 
الخاص بالتركزات االقتصادية والمنظور أمام مجلس 
جائحة  ظــل  فــي  خاصة  األهمية  غاية  فــي  الــنــواب 
كورونا، حيث نرى أن الشركات تندمج حالًيا مع بعضها 
البعض بسبب األوضاع الحالية، ولهذا أرى أنه الوقت 

المناسب إلقرار هذا التعديل.
بين  تتم  قــد  الــتــي  األفقية  االتــفــاقــات  أن  وذكـــر 
على  ــر  ــب واألك األعــظــم  الــخــطــر  هــي  المتنافسين، 

األفقية  االتفاقات  أن  الــدراســات  وتؤكد  المنافسة، 
يترتب عليها زيادة سعر المنتج بنسبة قد تصل إلى 
المستهلك قد يدفع %50 زائدة عن  إن  %50، أي 
الممارسة  يمارس  لمن  مباشرة  لتذهب  المنتج  سعر 
االحتكارية، بداًل من أن يستفيد المستهلك بالحصول 
على المنتج بالسعر التنافسي للسوق، وأن يدور رأس 
المال الزائد في صناعات أخرى، مما يفيد االقتصاد 
القومي في النهاية، ولهذا يعمل الجهاز على التصدي 

لتلك الممارسات.
وأشار إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 20 شكوى ضد 
شركات بالقطاع العقاري في القاهرة الكبرى، موضًحا 
أن تلك الشركات توزعت الشكاوى ضدها فيما يتعلق 
الجهاز  وأن  المنافسة،  وضــع  أو  التسليم  بمواعيد 
يتعاون بشكل كبير مع جهاز حماية المستهلك التخاذ 

قرارات في تلك الشكاوى، كل حسب اختصاصاته.
وفيما يتعلق بما تم تحقيقه بالعام الماضي، أشار 
الدكتور محمود ممتاز، أن الجهاز انتهى من نحو 32 
الرعاية  قطاع  استحوذ  الماضي  العام  خــالل  قضية 

الصحية على النصيب األكبر منها، مشيًرا إلى أن قطاع 
الرعاية الصحية استحوذ على %31 من تلك القضايا، 

فيما استحوذ قطاع المواد الغذائية على 16%.
وتابع أن قطاع اإللكترونيات واألجهزة الكهربائية 
قطاع  قضايا  نسبة  وبلغت   ،10% على  استحوذ 
المنتهية نحو 10%  القضايا  إجمالي  السيارات من 
العقاري  القطاع  على  موزعة  النسب  وباقي  أيًضا، 

واإلعالم والبترول.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل الجهاز تقوم على 
ثالثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور األول في إنفاذ 
القانون، وإدخال التعديل التشريعي الخاص باالندماج 
التعامل  كيفية  على  العاملين  وتدريب  واالستحواذ، 

بسرعة فائقة مع هذه اآللية.
القرارات  من  الحد  هو  الثاني  المحور  أن  وتابع 
والحياد  المنافسة،  مــن  تحد  الــتــي  والــتــشــريــعــات 
مؤسسة  مع  جارية  مباحثات  في  ونحن  التنافسي، 
مدى  في  والتحدث  الشأن،  هذا  في  للتنسيق  إرادة، 
تأثير التشريعات على المنافسة، لسهولة دخول السوق 
من  والتأكد  األســـواق،  في  والمنافسة  فيه  والتوسع 
عدم وجود تشريعات أو قــرارات من شأنها أن تحد 
من المنافسة، إضافة إلى التأكد من أن هناك حياًدا 

تنافسّيًا بين الشركات كافة.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فقال ممتاز إنه محور 
نشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، وسنعمل مع أشخاص 
على صلة بهذا المحور، منهم األكاديميون والجهات 
المنافسة  وثقافة  فكر  لتعزيز  واإلعـــالم؛  القضائية 

داخل المجتمع المصري.

بكر بهجت

مصر كابيتال مديًرا 
ا ومروج  ومستشاًرا مالّيً

العملية.. ومكتب علي الدين 
ا وشاحي مستشاًرا قانونّيً

المصرف المتحد يكتتب 
بحصة 200 مليون جنيه.. 
و100 مليون للمؤسسة 
ABC العربية المصرفية

نمو أرصدة العمالت 
وتراجع الذهب واستقرار 
وحدات السحب الخاصة

طارق فهمي:
 توظيف العائدات لتعزيز 

المركز المالي وخطط 
النمو المستقبلية

طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي

احتياطي النقد األجنبي يحافظ على رحلة صعوده رغم كورونا

عن  المصري،  المركزي  البنك  كشف 
البالد  احتياطي  أرصدة  صعود  استمرار 
يناير  الــنــقــد األجــنــبــي خـــالل شــهــر  مــن 
دوالر،  مــلــيــار   40.101 إلـــى  الــمــنــقــضــي، 
مقابل 40.063 مليار دوالر بنهاية ديسمبر 

2020، بزيادة 38 مليون دوالر.
احتياطي  مكونات  تفاصيل  وأظهرت 
موقع  على  المنشورة  األجــنــبــي،  النقد 
ــنــك الـــمـــركـــزي الـــمـــصـــري، ارتــفــاع  ــب ال
ــراجــع  ــعــمــالت األجــنــبــيــة وت أرصــــدة ال

الذهب. رصيد 
األجــنــبــيــة  ــعــمــالت  ال أرصــــدة  وزادت 
يناير  دوالر خالل شهر  مليون   143 بقيمة 

35.542 مليار دوالر،  الماضي، لتصل إلى 
نهاية  فــي  دوالر  مــلــيــار   35.399 مــقــابــل 

.2020 ديسمبر 
فيما انخفض رصيد الذهب بقيمة 106 
دوالر،  مليار   4.284 ليبلغ  دوالر،  ماليين 
فترة  ذات  في  دوالر،  مليار   3.390 مقابل 

المقارنة.
بينما استقرت أرصدة وحدات السحب 

الــمــســتــوى  ذات  ــد  عــن  SDRs الــخــاصــة 
 279 الماضي  ديسمبر  بنهاية  المسجل 

مليون دوالر.
وكـــان احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي قد 
ــمــاضــي،  ــزة فـــي ديــســمــبــر ال ــف ســجــل ق
حاجز  ليكسر  دوالر  مليون   840 بقيمة 

دوالر. مليار   40
ــيــاطــي الــنــقــد  ــدة احــت ــ وصـــعـــدت أرصـ

 40.063 لنحو  ديسمبر  نهاية  األجــنــبــي 
دوالر  مليار   39.222 مقابل  دوالر  مليار 

.2020 نوفمبر  بنهاية شهر 
وكان احتياطي مصر من النقد األجنبي 
يونيو  شهر  مــن  بــدًءا  الصعود  عــاود  قــد 
لنحو  دامــت  انخفاض  موجة  بعد   ،2020
كــورونــا  ــة  أزمـ تــداعــيــات  بفعل  أشــهــر   3

العالمية.
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