
خطط للتوسع في المشروعات التنموية 
والمجمعات الصناعية بالصعيد

عالء الزهيري: اتفاق تعاون بين 
اتحاد التأمين و»سويس ري«

البورصة اليوم.. التحرك العرضي يسيطر على المؤشرات

الدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكان لنشرة حابي:

أكبر شركة إعادة في العالم الطبية واألدوية مرشحة ألداء أفضل

10 شركات تقتنص 80 ألف متر مربع 
في »وسط بلد« العاصمة اإلدارية

اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري:

طرح وحدات المجمعات على المستثمرين تباًعا 
والبداية بالعاشر من رمضان

بسوق  ومتعاملون  شــركــات  ــاء  رؤسـ تــوقــع 
المال أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية 
الــيــوم،  جلسة  خــال  عرضية  نطاقات  فــي 
ورشحوا قطاعات الخدمات الطبية واألدوية 
القصير،  المدى  على  أفضل  أداء  لتحقيق 
بعد زيادة الطلب على خدماتهم بسبب أزمة 

فيروس كورونا المستجد
 EGX30 الرئيسي  البورصة  مؤشر  كان 
بنسبة  تراجع  على  أمس  تعامات  أغلق  قد 
  EGX70  0.38، في حين صعد كل من%
بنسبة  األوزان  مــتــســاويــي    EGX100  و

%1.06، و%0.86 على الترتيب.        
المنتدب  العضو  المراغي،  شوكت  توقع 
أن  المالية،  األوراق  لــتــداول  بــرايــم  لشركة 
 10600 مستويات  بين   EGX30 يتحرك 
و11000 نقطة حتى نهاية األسبوع الجاري. 
للتعافي  البورصة مؤهلة  أن  المراغي  ويرى  
على المديين المتوسط والطويل، نظًرا لتوافر 
كل المقومات التي تحتاجها الستهداف قمم 

جديدة.
ــن الــمــحــفــزات  ــدًدا م ــ وقـــال إن هــنــاك ع
ــأداء  ب تقفز  أن  شأنها  مــن  الــتــي  اإليجابية 
ــا تــخــفــيــف اإلجــــــراءات  ــه ــن ــة، وم ــورصـ ــبـ الـ
لمواجهة  الــدولــة  وضعتها  التي  االحــتــرازيــة 
تدريجّيًا  األنشطة  وعــودة  كورونا  تداعيات 
اإليجابية  األخبار  إلى  إضافة  طبيعتها،  إلى 
التنفيذي  المجلس  موافقة  مثل  المتتالية 
لصندوق النقد الدولي على ترتيب احتياطي 
مليار   5.2 بنحو  شــهــًرا   12 مدته  لمصر 

اقتنصت 10 شركات عقارية قطع أراٍض 
متر  ألــف   80 نحو  تبلغ  إجمالية  بمساحة 
ومتنوعة  سكنية  مشروعات  إلقامة  مربع، 
في منطقة وسط البلد GOV2 بالعاصمة 
العاصمة  شركة  وتعمل  الجديدة.  ــة  اإلداري
التخصيص  ــرارات  ــ ق إصـــدار  على  حــالــًيــا 
القطاع  اللواء مجدي أمين رئيس  لها، وفق 

العقاري بالشركة.
أضاف أمين في تصريحاته لنشرة حابي 
الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن شركة 
الشركات  مــع  بالفعل  تــعــاقــدت  العاصمة 
العشر، وتم سداد الدفعة المقدمة والبالغة 
األرض،  قيمة  إجمالي  من   20% نسبتها 
سنوات   4 على  تقسيط  نظام  وفــق  وذلــك 
الفائدة على  كبيرة، حيث تصل  وبتيسيرات 

األقساط إلى %10 متناقصة.
»نشرة  عليها  التي حصلت  القائمة  ووفــق 
حابي« فإن القائمة تتضمن شركة هوم تاون 
 com1 رقـــم  القطعة  عــلــى  حصلت  الــتــي 
شركة  وحصلت  مــتــًرا،   13841 بمساحة 
رقم  القطعة  على  لاستثمار  فــورســيــزون 
وشركة  ــار،  أمــت  3603 بمساحة   com5
 com7 الكابتن للتنمية السياحية القطعة رقم
بمساحة 3521 متًرا مربًعا، وشركة ريزدنس 

القطعة com12 بمساحة 4204 أمتار.
للتطوير  كــاســيــل  ــة  شــرك حــصــلــت  كــمــا 
 com16 الــقــطــعــة رقـــم الــعــمــرانــي عــلــى 
ــا، وشــركــة  ــًع مــرب ــًرا  ــت م بــمــســاحــة 3887 
 com17 رقــم  القطعة  جــروب  بيراميدز 
أرقــى  وشــركــة  ــًرا،  ــت م  36626 بمساحة 
  21-mu03 ــم  رقـ الــقــطــعــة  لــاســتــثــمــار 
الدولية  وشــركــة  أمــتــار،   3105 بمساحة 
med- للتبادل التجاري الحر القطعة رقم
وحصلت  مربع،  متر   2900 بمساحة   46
 oc-30 ــم ــاز مــصــر عــلــى الــقــطــعــة رقـ غـ
ماروتا  مربع، وشركة  متر  بمساحة 4900 
 com11 رقم  القطعة  العقاري  لاستثمار 

بمساحة 3233 متًرا مربًعا.
ولفت أمين إلى أن األسعار الخاصة بتلك 
واالرتفاع  الموقع  وفق  تختلف  المساحات 
طبيعة  حسب  وعلى  للمباني،  المستهدف 
سكنّيًا،  أو  ــا  إدارّيً أو  تجارّيًا  سواء  النشاط 
 17 مــن  يبدأ  المتر  سعر  أن  إلــى  مشيًرا 
البلد  ألف جنيه. وأضاف أن منطقة وسط 
بالعاصمة اإلدارية تصلح لألنشطة التجارية 
أبراج  إلنشاء  وكذلك  والسكنية،  واإلداريـــة 
المنطقة  ستشمل  كما  األنشطة،  مختلفة 
للبترول  وشــركــات  للصاغة  مقرات  إنشاء 

وشركات إلكترونية متنوعة.
ــات فــي ظل  ــشــرك ــن الــتــعــامــل مــع ال وعـ
الــحــالــيــة، قــال رئــيــس القطاع  الــتــحــديــات 
الــعــقــاري بــالــشــركــة، إن هــنــاك مــرونــة في 

اإليجابية  التقييمات  بجانب  أمريكي،  دوالر 
لاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية.

لــتــداول  لــبــرايــم  المنتدب  العضو  ورشـــح 
والمستلزمات  األدوية  قطاع  المالية،  األوراق 
الطبية لتحقيق طفرة في األداء نظًرا لزيادة 
كــورونــا  فــيــروس  أزمـــة  بسبب  عليه  الطلب 

المستجد.
المنتدب  العضو  الله،  فتح  محمد  واتفق 
المالية،  األوراق  لتداول  مصر  بلوم  لشركة 
على توافر المحفزات اإليجابية التي تحتاجها 
السوق لتحقيق مكاسب جديدة، ولكن هناك 
التحديات اإلقليمية،  حالة ترقب تجاه بعض 

العاملة  الــشــركــات  مختلف  مــع  الــتــعــامــل 
يساعدها  بما  اإلداريـــة  العاصمة  بمشروع 
على تخطي المرحلة الحالية، الفًتا إلى أنه 
لظروفها  وفًقا  شركة  كل  مع  التعامل  يتم 
العاصمة  لشركة  تــوجــه  وهـــذا  وطلباتها، 
اإلدارية منذ بدء المشروع، وتم التركيز عليه 
تبعات يمكن  لمنع أي  الحالية  الفترة  خال 
أن تحدث نتيجة اإلجراءات التي تم اتخاذها 

ومن بينها حسم مفاوضات سد النهضة. 
ويري فتح الله أنه بالرغم من تحرك مؤشرات 
البورصة عرضّيًا إال أن األداء بشكل عام جيد، 

قياًسا بالتحديات التي تواجهها األسواق. 
ويعتقد فتح الله، أن تداعيات أزمة كورونا 
تخفيف  مع  خاصة  طفيفة  بصورة  تتراجع 
الـــدول ومن  ــراءات االحــتــرازيــة لبعض  اإلجــ

ضمنها مصر.
ــطــاعــات الــصــحــة واألدويـــــة  ــب ق ــجــان وب
أن  الــلــه  فتح  ـــح  رجَّ الطبية،  والمستلزمات 
للعمل  االقتصادية  األنشطة  عــودة  تنعكس 

باإليجاب على أسهم القطاع العقاري. 

من قبل الحكومة.
وأكد أمين أن شركة العاصمة لن تتوانى عن 
اتخاذ أي قــرارات من شأنها دعم ومساندة 
الشركات، وهو ما يؤكد عليه مراًرا وتكراًرا 
عابدين،  زكــي  أحمد  الــلــواء  الشركة  رئيس 
من خال وجود مرونة كبيرة في التعامات 
وتلبية  األراضــي  بأقساط  الخاصة  المالية 

رغبة الشركات في تأجيلها أو جدولتها. 

وفي سياق متصل، يرى إبراهيم النمر رئيس 
القابضة،  النعيم  بشركة  الفني  التحليل  قسم 
أن البورصة لم تستجب حتى اآلن للمحفزات 

الجوهرية على مستوى االقتصاد الكلي.
البورصة  مــؤشــر  يتخذ  أن  الــنــمــر،  ورجـــح 
الرئيسي خال الجلسات القادمة اتجاًها عرضيَّا 

بين مستويي 10600-11100 نقطة.
البورصة  الــتــي دفــعــت  ــاب  وحـــدد، األســب
الفترة  خــال  العرضي  بالقالب  لانحسار 
البورصات  أداء  تــذبــذب  ومنها  الماضية، 
العالمية، وأيًضا تراجع بعض النتائج المالية 

للشركات المقيدة تأثًرا بأزمة كورونا.

الجزار، وزير اإلسكان  الدكتور عاصم  أكد 
والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن 
الصعيد يمثل أولوية للخطط التي تعمل عليها 
الوزارة، وخاصة في ملف األنشطة الصناعية، 
ــمــرار الـــــوزارة فــي إنــشــاء  مــشــيــًرا إلـــى اســت
لتوفير  الصعيد  مدن  في  وخاصة  المجمعات 
المزيد من فرص العمل في تلك المحافظات.

الوزير في تصريحاته لنشرة حابي  أضاف 
هناك  أن  جورنال،  حابي  بوابة  عن  الصادرة 
العمل  يجري  صناعّيًا  مجمًعا   13 من  أكثر 
على إقامته، وسيتم طرحها على المستثمرين 
أنشأت  اإلسكان  وزارة  أن  إلى  مشيًرا  تباًعا، 
وطرحت  الصناعية،  المجمعات  مــن  عـــدًدا 
جزًءا منها على المستثمرين في مدينة العاشر 

من رمضان.
والمجمعات  ــي  األراضــ ملف  أن  وأوضـــح 
الصناعية والمرافق يتصدر أولويات الحكومة 
خال الفترة الحالية، مع اهتمام رئيس مجلس 
المدن  بمختلف  ــي  األراضــ بتوفير  الــــوزراء 
والمحافظات، واهتمام الدولة الكبير بتوطين 

الصناعة.
وقال إن تثبيت هيئة المجتمعات العمرانية 
ألســـعـــار األراضـــــي الــصــنــاعــيــة فـــي الــمــدن 
الجديدة، يأتي بالتوافق مع تلك االستراتيجية، 
كبيرة  تيسيرات  أعــطــت  الــدولــة  أن  خــاصــة 
اهتمام  الصناعي، وهناك  القطاع  لمستثمري 
بسرعة توصيل المرافق لألراضي الصناعية، 
الفًتا إلى أن هناك تركيًزا كبيًرا وفق توجيهات 

رئيس الجمهورية بملف المجمعات الصناعية.
المجتمعات  هيئة  إدارة  مجلس  وأعــلــن 
األسعار  تثبيت  أمس، عن  الجديدة  العمرانية 
السابق العمل بها خال الفترة من أول يناير 
بنشاط  يونيو 2020، لألراضي  نهاية  وحتى 
صناعي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، 

وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.
وقالت وزارة اإلسكان إن األسعار التي تمت 
الموافقة على مد العمل بها لألراضي بنشاط 
صناعي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، 
الــســداد على  أمــا في حالة  الــفــوري،  للسداد 
أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبًق لفائدة 
والخصم  لإلقراض  الُمعلنة  المركزي  البنك 
وقت السداد، باإلضافة إلى 2 % طبًق لموافقة 

مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.
إدارة  مجلس  أعلن  الجاري  الشهر  وبداية 
عن  الجديدة،  العمرانية  المجتمعات  هيئة 
مدينة   16 فــي  أرض  قطعة   46 تخصيص 
قطع   4 تضمنت  متنوعة،  بأنشطة  جــديــدة، 
بــنــشــاط صــنــاعــي فــي الــعــاشــر مــن رمــضــان 

والعبور.

تثبيت أسعار 
األراضي يتماشى 
مع استراتيجية 

الدولة للتيسير على 
المستثمرين

بكر بهجت

حابي

فاروق يوسفرنا ممدوح

شوكت المراغي، العضو المنتدب 
لشركة برايم لتداول األوراق المالية

محمد فتح اهلل، العضو المنتدب 
لشركة بلوم مصر لتداول األوراق المالية

القطع مخصصة 
لمشروعات سكنية 
ومتنوعة.. وكاسيل 

وبيراميدز وهوم تاون 
وغاز مصر األبرز

سداد %20 
من القيمة وتقسيط 

المتبقي على 4 سنوات 
بفائدة %10
مجدي أمين رئيس القطاع العقاري  متناقصة

لشركة العاصمة

الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل 
الفني بشركة النعيم القابضة

كشف عاء الزهيري، رئيس االتحاد المصري 
أي جي  لشركة جي  المنتدب  والعضو  للتأمين 
للتأمين - مصر، عن أنه جاٍر االتفاق مع شركة 
»سويس ري« Swiss Re إلعــادة التأمين، على 
توقيع بروتوكول لتعزيز أنشطة التأمينات الزراعية 

وتأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ــي تــصــريــحــات لنشرة  ــاف الــزهــيــري ف أضــ
حابي، أن الشركة طلبت مجموعة من البيانات 
والمعلومات، وتم إرسالها، وفي انتظار ردها خال 

الفترة القريبة المقبلة.
ومن المعروف أن شركة سويس ري هي أكبر 
األمــوال  وتكوين  الحياة  لتأمينات  إعــادة  شركة 

والصحة في العالم من حيث حجم العمليات.
وأشار إلى أن التعاون سيشمل إطاق برامج 
وحلول للمشاكل المرتبطة بقطاع الزراعة، والتي 
تواجه المزارعين، على أن يتم تقديمها من خال 

شركات التأمين المصرية.
وقال إنه سيتضمن أيًضا االستفادة من خبرات 
سويس ري في عمليات مخاطر التأمين، باإلضافة 
الجماعي  التأمين  قــروض  حماية  بــرامــج  إلــى 
على حياة المقرضين، وبرامج التأمين الخاصة 
ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  بالمشروعات 
الصغر، وأيًضا برامج الدعم المتعلقة بتأمينات 

الحياة والتي تسهم في تعزيز هذا النشاط.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة 
والتي  المقبل،  العام  التأمين خال  اتحاد  عمل 
هي:  رئيسية،  استراتيجية  محاور   3 تتضمن 
الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين 
ال تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP، وتطبيق 

مبادئ االستدامة والتحول الى التأمين المستدام، 
وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

الفنية  اللجان  تطوير  الخطة  تستهدف  كما 
باالتحاد، وتقديم كل األدوات واآلليات والبيانات 
الازمة لتحقيق استراتيجيات االتحاد، على أن 
يتم التركيز بشكل كبير على لجان التأمين متناهي 
الصغر والتأمينات الزراعية، بهدف الوصول إلى 
الشرائح التي ال تصل إليها الخدمات التأمينية، 
العمالة  أو  الدخل  محدودي  العماء  من  ســواء 
الصغيرة  المشروعات  قطاع  أو  الرسمية  غير 
والمتوسطة، على أن يتم ذلك من خال التعاون مع 
كل لجان االتحاد واستحداث لجان فنية جديدة إذا 

دعت الحاجة لذلك.

عالء الزهيري، رئيس االتحاد المصري للتأمين والعضو 
المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين - مصر توقع

أهم األخبار

اضغط على العناوين

المركزي يصدر 
تعهدا بقيمة 7 

مليارات جنيه لضمان 
الشركات الكبرى

معايير المالءة 
المالية لشركات 

التمويل االستهالكي.. 
النص الكامل

التعمير واإلسكان 
يحصل على ترخيص 

ترويج وتغطية 
االكتتابات

تسلم شريحة 
بملياري دوالر من 

تمويل صندوق النقد 
الدولي خالل أيام

بايونيرز تسير 
في التقسيم إلى 

3 قوابض مالية 
وصناعية وعقارية

وزير قطاع األعمال 
يكشف نموذج 

سيارة كهربائية 
مع دونج فينج

عامر القابضة: 
هيرميس مستشار 
ومدير ترويج توريق 

محفظة الديون

ضحايا كورونا 
حول العالم.. نصف 

مليون وفاة و10 
ماليين مصاب
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رقم اسم الشركةم
القطعة

المساحة 
بالمتر
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