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االستقرار على طرح 14.5% من »إى فاينانس« بالبورصة
 كتب - أحمد فرحات ومحمود القصاص:

استقرت جلنة الطروحات احلكومية على طرح 
نسبة 14.5% من شركة إى فاينانس لالستثمارات 
املالية والرقمية فى البورصة لعدد 177.8 مليون 
سهم عبر زيادة رأس املال فى السوق األولى، إلى 
مليون   80 لعدد  الثانوى  السوق  فى  طرح  جانب 

سهم، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
إنَّ  ــبــورصــة«،  ـــ»ال ل حكومية  مــصــادر  وقــالــت 
و%95   90 بني  ستتراوح  اخلــاص  الطرح  نسبة 
املتبقية  والنسبة  املعروضة،  األسهم  إجمالى  من 
نشرة  إرســـال  جــرى  كما  األفـــراد،  للمستثمرين 
العتمادها  املالية  للرقابة  العامة  للهيئة  االكتتاب 
حدده  والــذى  للطرح،  السعرى  النطاق  متضمنة 

املستشار املالى املستقل.
احلد  تفاصيل  عن  الكشف  الشركة  ورفضت 
فى  مصادر  لكن  الطرح،  لسعر  واألعلى  األدنــى 
أكــدت  الــطــرح،  فــى  املــشــاركــة  االستثمار  بــنــوك 
لـ»البورصة«، أنه جرى الترويج األولى للشركة مع 
حجم  أن  خاصًة  استحسانا،  والقــى  املستثمرين 
الشركة كبير، فضاًل عن عملها فى قطاع يحظى 

باهتمام وشغف املستثمرين العامليني.
وأضــافــت املــصــادر، أنــه سيجرى خــالل أيــام 
التى  لعملية اإلصدار  الترويجية  للجولة  التجهيز 
من  عدد  مع  إلكترونية  اجتماعات  عبر  ستعقد 
وأســواق  اخلليج  مبنطقة  األجــانــب  املستثمرين 

أوروبا وأمريكا.

فى احلصول  ترغب  حكومية  بنوكاً  إن  وقالت 
الشركة  رأسمال  زيــادة  عملية  من  حصص  على 

بالبورصة املزمع تنفيذها خالل الفترة املقبلة.
وأشارت املصادر إلى أن التوقيت املزمع لعملية 
اإلصدار سيكون فى نهاية أكتوبر املقبل أو مطلع 

نوفمبر على أقصى تقدير طبقاً حلالة السوق.
وكانت مصادر حكومية رجحت منذ أيام طرح 
املنشآت  تشغيل  تكنولوجيا  شــركــة  مــن  حصة 
املالية »إى فاينانس« بالبورصة الشهر املقبل فى 
برنامج  استكمال  نحو  احلكومة  توجهات  إطــار 

الطروحات.
القيمة  أن  وقــت سابق،  فى  املــصــادر  ــرت  وذك
العادلة للشركة لن تقل عن 40 مليار جنيه لكونها 
املالية  التكنولوجيا  شــركــات  كبرى  مــن  واحـــدة 

 نشرة االكتتاب 
أرسلت إىل »الرقابة 

املالية« العتمادها 
متضمنة النطاق 

السعرى

 خطة ملضاعفة الطاقة االستيعابية وإنشاء مستشفيات 
بالعاصمة اإلدارية والعلمني وأسيوط واملنصورة

مبصر واملنطقة، كما أن قيمة الطرح تدور حول 
القومى  االستثمار  بنك  ويعد  جنيه،  مليارات   5

املساهم الرئيسى فيها.
كما ذكرت املصادر، أن شركة »إى هيليث« التى 
للتأمني  العامة  الهيئة  بني  باالتفاق  تأسيسها  مت 
للمشروعات،  املصرية  والشركة  الشامل  الصحى 
 100 مدفوع  برأسمال  املاضى،  األسبوع  خــالل 
للشركة  التقييم  ضمن  تدخل  لــم  جنيه  مليون 

لعملية الطرح.
مليار   1.2 نحو  املجموعة  ــرادات  ــ إي وبلغت 
بني  مــركــب  ســنــوى  مبــعــدل   2020 خــالل  جنيه 
اإليــــرادات،  بلغت  كما   ،2020 2018و  عــامــى 
اجلـــــارى، الـــعـــام  مـــن  األول  ــصــف  ــن ال  خــــالل 
قبل  التشغيل  أرباح  وسجلت  جنيه،  ماليني   904

 379 واالســتــهــالك  واإلهـــالك  الضرائب  خصم 
مليون جنيه وصافى أرباح 276 مليون جنيه.

بجانب  كــابــيــتــال«  آى  »ســـى  شــركــة  وتــتــولــى 
القابضة«،  فــاروس  »األهلى  من  املكون  التحالف 
و»رينسانس كابيتال« إدارة طرح حصة من شركة 
تكنولوجيا تشغيل اخلدمات املالية »إى فاينانس« 

بالبورصة.
وقانونيون  محامون  هاشم  زكــى  يتولى  كما 
بجانب  للعملية،  القانونية  االستشارات  تقدمي 
الــقــانــونــى  املــســتــشــار  لــلــمــحــامــاة  نـــورتـــون روز 
ــى دى  »ب لــإصــدار عـــالوة على مكتب  الــدولــى 
دور  املالية  األوراق  عن  املالية  لالستشارات  أو« 

املستشار املالى املستقل.
االدارة  مجلس  رئيس  سرحان  إبراهيم  وقال 
والعضو املنتدب لشركة إي فاينانس فى بيان، إنه 
يتطلع إلى قيادة الشركة فى رحلتها وهى مدرجة 
متثل  املرتقبة  الطرح  عملية  وأن  البورصة،  فى 
عالمة فارقة فى مسيرة الشركة منذ نشأتها قبل 

16 عاما.
تنمية  فى  املجموعة  بنجاح  سرحان  وأشــاد   
أعمالها من مجرد إنشاء وتشغيل وإدارة القنوات 
من  املصرية  للحكومة  املالية  للشبكة  الرقمية 
املالية حتى  املنشآت  لتشغيل  فاينانس  إى  خالل 
األكثر  القطاعات  من  العديد  لتشمل  توسعت 
تبني  عبر  وذلــك  املصرى  االقتصاد  فى  حيوية 
رؤية استراتيجية متكاملة املحاور لتنويع األنشطة 

واستحداث املنصات التشغيلية.

 مصادر: نسبة »الخاص« ترتاوح بني 90 و95% والتنفيذ نهاية أكتوبر

فهد خاطر

»أالميدا للرعاية الصحية« تستهدف 
استثمار 5 مليارات جنيه خالل 5 سنوات

 كتب - محمد مصطفى:

الصحية  للرعاية  أالميدا  مجموعة  تعتزم 
جنيه  مــلــيــارات   5 بقيمة  اســتــثــمــارات  ضــخ 
ملضاعفة الطاقة االستيعابية مبستشفياتها فى 
سنوات   5 سرير خالل   1000 وإضافة  مصر 

مقبلة.
اإلدارة  مجلس  رئــيــس  خــاطــر  فهد  وقـــال 
أن  الصحية  للرعاية  آالميدا  مجموعة  ومالك 
فى  مستشفيات  إنــشــاء  تستهدف  املجموعة 
وأسيوط  والعلمني  االدارية اجلديدة  العاصمة 

واملنصورة.
عقدته  صحفى  مؤمتر  فى  خاطر  أضــاف 
الصحية  للرعاية  أالميدا  أن  أمس  املجموعة 
مليارات   5 تصل  بقيمة  استثمارات  ضخت 

جنيه فى الفترة املاضية - لم يحددها -.
أوضح أن الشركة تضم 4 مستشفيات هى 
دار الفؤاد مبدينة نصر و6 أكتوبر ومستشفى 
ــادى وفــى القاهرة  ــع ــى فــى امل ــدول الــســالم ال

اجلديدة.
وتصل الطاقة االستيعابية للمجموعة 1023 
سرير و128 عيادة خارجية فى القاهرة الكبرى 

باإلضافة إلى مراكز التشخيص ومركز إعادة 
التأهيل ومنصة طبيبى املتخصصة فى تقدمي 

اخلدمات الطبية واملنزلية.
أشار خاطر إلى أن املجموعة تعتزم افتتاح 
مستشفى السالم فى القاهرة اجلديدة خالل 

أيام بطاقة استيعابية 150 سريرا.
وتابع أن املجموعة تركز على 7 تخصصات 
أساسية تضم القلب واملخ واألعصاب والعظام 

واألورام واجلهاز الهضمى والتنفسى والكبد.

»جامع«: ال طروحات لألراضى الصناعية خالل العام الجارى

»المصرية الكويتية« تستعد إلطالق نشاط »بدايتى« للتمويل متناهى الصغر 

 »العربية للتصنيع - مدكور« يتم تنفيذ محطات شمسية بقدرات 18.9 ميجاوات فى العاصمة اإلدارية
 كتب – محمد فرج:

وشركة  للتصنيع  العربية  الهيئة  حتالف  انتهى 
مدكور منذ إنشاء محطات الطاقة الشمسية بعدد 
من املبانى احلكومية فى العاصمة اإلدارية بقدرة 

18.9 ميجاوات.
إن  ــورصــة«،  ــب ـــ»ال ل بالتحالف  مــســئــول  ــال  وقـ
معدالت تنفيذ األعمال جتاوزت 97% ومت تشغيل 
املبانى  من  عــدد  فى  الشمسية  الطاقة  محطات 

احلكومية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وبلغت القدرات التى نفذها التحالف فى مبان 

حكومية بالعاصمة اإلدارية 18.9 ميجاوات.
وأوضح أنه مت تدشني محطات طاقة شمسية 

بقدرة  حكومية  مــدارس   4 منها  مدرسة   11 فى 
وإنشاء  مدرسة،  لكل  كيلووات   50 وحتى   32 بني 
 100 بقدرة  مدرسة جتريبية  فى  محطة شمسية 
كيلووات، وكذلك محطات شمسية فى 6 مدارس 

لغات بقدرات بني 20 و25 كيلووات لكل مدرسة.
مدكور«   - للتصنيع  »العربية  حتالف  أن  وذكر 
مبانى   6 فــى  شمسية  مــحــطــات  إنــشــاء  ــى  ــول ت
مخصصة بقدرة 170 كيلووات لكل مبنى، وتدشني 
بقدرة  أخرى  مبانى  على  شمسية  طاقة  محطتى 

إجمالية 320 كيلووات.
وأوضح أن محطات الطاقة الشمسية التى تزيد 
500 كيلووات مت ربطها على اجلهد  قدرتها على 
املتوسط، بحسب االتفاق املسبق مع الشركات التى 

كانت تتنافس على التركيب، وسبق أن أهلت شركة 
إلنشاء  متخصصة  شركة   13 اإلداريــة  العاصمة 
بقدرة  احلكومية  املبانى  فى  الشمسية  املحطات 

15 ميجاوات.
للتنمية  ــة  ــ اإلداريـ الــعــاصــمــة  وأعــلــنــت شــركــة 
العمرانية عن تركيب خاليا الطاقة الشمسية فوق 
لالعتماد  خطتها  ضمن  العاصمة  مبانى  أسطح 
اإلدارية«  »العاصمة  وتتعاون  نظيفة،  كهرباء  على 
فى املناقصة مع البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة 
الشركات  على  دعوتها  واقتصرت   »UNDP«
فى  املختصة  ــى  األول الفئة  من  واملحلية  العاملية 
اخلاليا  مشروعات  تطوير  أو  جتميع  أو  تصنيع 

الشمسية املتصلة بالشبكة.

 كتب - شريف سراج:

قالت نيفني جامع، وزيرة التجارة والصناعة، 
أراٍض  طرح  تعتزم  ال  الــوزارة  إنَّ  لـ»البورصة«، 

صناعية جديدة خالل العام اجلارى.
هيئة  قبل  من  طرحني   ،2020 عــام  وشهد 
االستثمار  خريطة  على  الصناعية،  التنمية 
مت  املاضى  العام  من  يونيو  وخــالل  الصناعى، 
طرح 645 قطعة أرض صناعية شاغرة فى 12 
محافظة مبساحة إجمالية 1.5 مليون متر مربع 
وقنا،  باملنوفية،  السادات  فى  املرافق،  جاهزة 
بالشرقية،  والعاشر من رمضان  وجنع حمادى، 
الكبرى  واملحلة  باإلسماعيلية،  شرق  والقنطرة 
باإلسكندرية،  العرب  وبرج  الغربية،  مبحافظة 

وبورسعيد، والوادى اجلديدة، وطيبة باألقصر.
وفى يناير 2020، طرحت الهيئة 1705 قطعة 
محافظة   12 فى  املرافق  كاملة  أرض صناعية 

 كتبت - فاطمة صالح:

الختراق  الكويتية  املصرية  القابضة  تستعد 
وتبدأ   ، املصرفية  غير  املالية  األنشطة  قطاع 
والتمويل  الصغر،  متناهى  التمويل  بنشاطى 

االستهالكى.
وقال شريف الزيات العضو املنتدب للشركة 
القابضة املصرية الكويتية، إن الشركة تستهدف 
إلضافة  وتخطط  استثماراتها،  محفظة  تنويع 
والتمويل  الصغر،  متناهى  التمويل  نشاطى 

االستهالكى.
مؤمتر  هامش  على  لـــ«الــبــورصــة«  وأضـــاف 
أنها  باجلنيه،  الشركة  أسهم  على  التداول  بدء 
نشاط  ــة  مــزاول رخــصــة  على  بالفعل  حصلت 
»بــدايــتــي«  لــشــركــة  الــصــغــر  متناهى  الــتــمــويــل 
وبصدد احلصول على الرخصة النهائية خالل 

أسبوعني، ومن ثم بدء مزاولة النشاط.
يبلغ  اجلديدة  الشركة  رأسمال  أن  وأوضــح، 
نحو 50 مليون جنيه، و تعكف على إعداد خطة 

متر  مليون   4.2 قدرها  اجمالية  مساحة  على 
مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة 
واملتوسطة والكبيرة مبساحات تتراوح من 160 

م2 وحتى 40 ألف متر مربع.

الصغر خالل  متناهى  التمويل  لنشاط  توسعية 
عنها  اإلعــالن  سيتم  املقبلة،  سنوات  اخلمس 

خالل أيام.
وعينت الشركة محمد مشهور لرئاسة شركة 
كرئيس  السابقة  خبرته  على  بناء   ،« »بدايتى 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لشركة ريفى 

أكتوبر  ففى  الصناعية،  املجمعات  عن  أمــا 
وحــدة   1657 الهيئة  طــرحــت  املــاضــى،  الــعــام 
من  بعدد  صناعية  مجمعات  بسبعة  صناعية 
األحمر،  والبحر  اإلسكندرية،  فى  املحافظات، 
والــغــربــيــة، وبــنــى ســويــف، واملــنــيــا، وســوهــاج، 

واألقصر.
املعارض  دعــم  أزمــة  على ســؤال حــول  ورداً 
اخلارجية واملتوقف حالياً، أوضحت الوزيرة فى 

تصريح مقتضب »بنشتغل عليها«.
جاء ذلك على هامش افتتاح معرض صنع فى 

بورسعيد الذى أقيم يوم اجلمعة املاضى.
ــمــعــارض  ــل ــة ل ــريـ ــة املـــصـ ــئ ــي ــه ــغـــت ال ــلـ وأبـ
بتعليق  الــتــصــديــريــة  املــجــالــس  واملـــؤمتـــرات، 
املشاركات اجلماعية فى املناسبات الدولية من 
املعارض حتى نهاية نوفمبر املقبل، لعدم صدور 
موافقات بتوفير املخصصات املالية الكافية لها 

بعد من وزارة املالية.

آى  سى  فى  الصغر  متناهى  التمويل  ذراع   –
كابيتال.

املصرية  القابضة  الشركة  أن  إلــى  وأشـــار، 
الكويتية تستعد فى للتقدم لهيئة الرقابة املالية 
نشاط  مــزاولــة  رخــصــة  على  احلــصــول  بطلب 

التمويل االستهالكى.
دوالر  مليون   300 رصدت  الشركة  إن  وقال 
مليون دوالرمنهم   200 استثمارات قامت بضخ 
 100 ضخ  وتترقب  متــت،  التى  التوسعات  فى 
مليون دوالر خالل 8 أشهر فى توسعات قطاع 

الطاقة املتجددة فى مصر وأفريقيا.
عن  الكويتية  الــقــابــضــة  الــشــركــة  وأعــلــنــت 
للمساهمني  باجلنيه  أسهمها  على  بدءالتداول 
التداول  عملة  تعديل  بطلبات  تقدموا  الذين 
جنيه  إلى  األمريكى  الــدوالر  من  أسهمهم  على 

مصرى. 
وذكر الزيات أن 68% من مساهمى الشركة 
الشركة  سهم  على  التداول  عملة  بتغيير  قاموا 

من اجلنيه إلى الدوالر.

نيفين جامع

إبراهيم سرحان

شريف الزيات

محمد عبداملوىل:

23% نمًوا بحصيلة أقساط
»بيت التأمين المصرى السعودى« 

نهاية العام المالى الماضى

تأجيل األقساط وضعف االستهالك يعرقالن نمو قروض التجزئة فى النصف األول من 2021
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« ترصد خريطة  «
5قروض السيارات لدى 19 بنًكا
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