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بكر بهجت

وكاالت

هيئة  حصلتها  التي  اإليــرادات  قيمة  بلغت 
األراضي  أقساط  من  العمرانية  المجتمعات 
ــام الــمــالــي  ــعـ ــال الـ ــحــجــز خــ ومـــقـــدمـــات ال
وتخطط  جــنــيــه،  مــلــيــار   31 نــحــو  المنقضي 
 35 إلى  الحالي  المالي  العام  خال  لزيادتها 

بالهيئة. مليار جنيه وفق مصادر 
الصادرة  حابي  لنشرة  المصادر  وأضافت 
عن بوابة حابي جورنال، أن تلك القيمة موزعة 
18 مليار جنيه مقدمات لألراضي التي  بواقع 
و13  ــفــوري،  ال التخصيص  بنظام  بيعها  تــم 
وشركات  المطورين  على  أقساًطا  جنيه  مليار 
القيمة  أن  مــوضــحــة  ــقــاري،  ــع ال االســتــثــمــار 
التي  المشروعات  إلى  توجيهها  تم  الُمحصلة 
اإلدارية  العاصمة  في  تنفيذها  الهيئة  تتولى 

الجديدتين  والمنصورة  والعلمين  الجديدة 
والمتميز  االجتماعي  اإلســكــان  ومشروعات 

تميًزا. واألكثر 
إنفاقه  تم  ما  قيمة  المصادر  توضح  ولم 
عــلــى تــلــك الــمــشــروعــات، إال أنــهــا أشــارت 
بصورة  ضخها  يتم  الهيئة  إيــرادات  أن  إلى 
جانب  إلــى  المشروعات،  تلك  في  مباشرة 
تطرحها  التي  بالسندات  الخاصة  العائدات 
 10 منها  ــدار  إصـ آخــر  قيمة  بلغت  والــتــي 

جنيه. مليارات 
هيئة  أغــلــقــت  الــمــاضــي  يــولــيــو   21 وفـــي 
في  االكــتــتــاب  بــاب  العمرانية  المجتمعات 
بمشاركة  وذلـــك  طرحتها  الــتــي  الــســنــدات 
حصلت  ــشــهــر  ال ــفــس  ن ونــهــايــة  ــنـــوك،  بـ  8
بشأن  المالية  وزارة  مــوافــقــة  على  الهيئة 
بالعام  الخاصة  للهيئة  الجديدة  الموازنة 
بلغت  بقيمة  وذلـــك   2020/2021 الــمــالــي 

جنيه  ــيــارات  مــل  8 مــنــهــا  جــنــيــه،  مــلــيــار   71
من   11% نحو  تمثل  استثمارية  كــمــوازنــة 
كموازنة  و89%  اإلجمالية،  المخصصات 
المشروعات  على  لــإنــفــاق  وذلــك  جــاريــة، 

المخصصة  االستثمارية  األراضـــي  أقــســاط 
مــع  ــة  ــراكـ ــشـ الـ ــات  ــروعـ ــشـ مـ أو  لــلــشــركــات 

المطورين.
من  جنيه  مليار   21 اإليــرادات  تتضمن  كما 
إلسكان  مصر«  »دار  مشروع  وحدات  أقساط 
متوسطي الدخل، ومبيعات الوحدات السكنية 
الهيئة  عليها  تعمل  الــتــي  الــمــشــروعــات  فــي 
الــجــديــدة  والــمــنــصــورة  اإلداريــــة  بالعاصمة 
سيتي  شركة  تتولى  والتي  الجديدة،  والعلمين 

للهيئة. تسويقها  العقاري  للتطوير  إيدج 
وتصل قيمة اإلنفاق على الشق االستثماري 
المجتمعات  لهيئة  الــجــديــدة  الــمــوزانــة  فــي 
سيتم  جنيه،  مليارات   8 نحو  إلى  العمرانية 
السكنية  المشروعات  إلى  مباشرة  توجيهها 

الهيئة. عليها  تعمل  التي 
في  العمرانية  المجتمعات  هيئة  وتعمل 
في  على مشروعات سكنية  اإلدارية  العاصمة 

الجديدة. المدن  في  تنفيذها  تتولى  التي 
وخال العام المالي الحالي تستهدف هيئة 
بقيمة  إيرادات  تحقيق  العمرانية  المجتمعات 
األراضــي  بيع  جــراء  ــك  وذل جنيه،  مليار   76
وأيــًضــا  الــمــطــوريــن  مــن  األقــســاط  وتحصيل 
على  تعمل  التي  بالوحدات  الخاصة  المبيعات 
تعمل  التي  المشروعات  بمختلف  تنفيذها 
بنحو  يزيد  مــا  الــجــديــدة،  الــمــدن  فــي  عليها 
المخصصة  الموازنة  على  جنيه  مليارات   5
على  لإنفاق  المالية  وزارة  قبل  من  للهيئة 

االستثمارية. والمشروعات  المرافق 
على  الحالي  المالي  العام  إيرادات  وتتوزع 
أراضــي  حجز  مقدمات  مــن  جنيه  مليار   35
من   20% تمثل  والتي  الــفــوري،  التخصيص 
إجمالي سعر األرض، أو عائدات بيع أراضي 
وأكثر  ومتميز  اجتماعي  إسكان  سواء  األفراد 
من  جنيه  مليار   20 ــى  إل بــاإلضــافــة  تــمــيــًزا، 

تضم  والتي  األبراج  ومنطقة   R5و  R3 الحيين 
البرج األيقوني، والحدائق المركزية، وطرحت 
المرحلة  الماضي  العام  من  مايو  في  الهيئة 
األولى من مشروع “كابيتال ريزيدانس” بالحي 
السكني R3، بواقع 2048 وحدة سكنية، بسعر 
بخاف  جنيه،   11.500 بقيمة  للمتر  موحد 

التميز. نسب 
على  الهيئة  تعمل  الجديدة  العلمين  وفــي 
بــرًجــا،   15 والــتــي تضم  األبـــراج  مــشــروعــات 
100 متر، مقسمة  يتراوح ارتفاع كل برج نحو 
المشروعات  إلى  إضافة  وفندقية،  لسياحية 
تعمل  بينما  والترفيهية،  األخـــرى  السكنية 
على  الجديدة  المنصورة  مدينة  فــي  الهيئة 

المتميز. مشروعات سكن مصر واإلسكان 
جنيه  مليار   50 اقــتــراض  الهيئة  وتعتزم 
بــعــد حصول  وذلـــك  ــمــركــزي،  ال الــبــنــك  مــن 

مؤخًرا. المالية  وزارة  ضمانة  على  الهيئة 

تحت  مجدًدا  للتراجع  البترول  أسعار  عــادت 
شهرية  خسارة  أول  لتتكبد  للبرميل،  دوالًرا   40
منذ أبريل، وسط مخاوف من توقف التعافي في 

الطلب العالمي.
اإلصــابــة  ــاالت  حـ تــجــدد  إن  بلومبرج  وقــالــت 
أثار  الكبرى،  االقتصادات  في  كــورونــا  بفيروس 
كما  الطلب.  انتعاش  استمرار  بشأن  الشكوك 
يتصارع السوق مع زيادة اإلمدادات من ليبيا إلى 
أوبك +، واحتمال تجاوز روسيا أحدث عضو في 

المجموعة لحصتها.
ــاري، مــؤســس شــركــة فــانــدا  ــ ــا ه قـــال فــانــدان
إن  سنغافورة  في  الطاقة  الستشارات  إنسايتس 
تزيد مع عودة  الشتاء  الطلب في  تدهور  توقعات 
التدريجي  التشغيل  كورونا وعودة  فيروس  انتشار 

لإنتاج من ليبيا.
تسليم  الوسيط  تكساس  غرب  خام  وانخفض 
في  للبرميل  دوالر   39.10 إلــى   0.5% نوفمبر 
العقود اآلجلة  لتتراجع  التجارية  نيويورك  بورصة 

بنسبة 8.3 % هذا الشهر.
التي  نوفمبر،  تسوية  برنت  خام  انخفض  كما 
تنتهي اليوم األربعاء، %0.5 إلى 40.82 دوالر في 

 3.3% أن فقد  بعد  للعقود اآلجلة  أوروبا  بورصة 
بنسبة  األسعار  وتراجعت  السابقة،  الجلسة  في 

%10 تقريًبا هذا الشهر.
قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فاينانشيال  قمة  في  جــروب،  فيتول  المتداولين 
تايمز العالمية أمس الثاثاء، إن االستهاك اليومي 
برميل  5 مايين  إلى  4 مايين  من  أقل  يــزال  ال 
يومّيًا.  وأكد بن لوكوك، الرئيس المشارك لتداول 
النفط في مجموعة ترافيجورا، في االجتماع أنه 
من الصعب للغاية أن تكون متفائًا بشأن أسعار 

النفط اآلن وحتى في فترة عيد المياد.
الخام  مخزونات  انخفضت  ذلــك،  غضون  في 
األســبــوع  برميل  ألــف   831 بــمــقــدار  األمــريــكــيــة 
الماضي، في حين توسعت المخزونات في مركز 
التخزين في كوشينغ بمقدار 1.61 مليون برميل، 
وفًقا لمعهد البترول األمريكي. وارتفعت إمدادات 
البنزين بمقدار 1.62 مليون برميل، وهي أول زيادة 
إذا أكدت ذلك إدارة معلومات  في ثمانية أسابيع 

الطاقة اليوم األربعاء.
وتعرضت صادرات النفط المتضائلة لفنزويا 
مصافي  أكبر  إحدى  قامت  حيث  أخرى  لضربة 
من  البراميل  مايين  بتأمين  الهندية  التكرير 
المتحدة  الواليات  أن  من  خوًفا  الكندي  الخام 

كاراكاس. لتشديد عقوبات ضد  تستعد 

جائحة  تتسبب  أن  الدولي  البنك  توقع 
شرق  بمنطقة  النمو  تــراجــع  فــي  ــا  كــورون
أدنى  إلى  والصين  الهادئ  والمحيط  آسيا 

عاًما.  50 منذ  مستوى 
المنطقة  تحقق  أن  الدولي  البنك  ورجح 
أدنى  وهو   2020 في  فحسب   0.9% ا  نمّوً

.1967 مستوى منذ عام 
يــصــل  ن  أ ــع  ــ ق ــو ــ ــت ــ ــم ــ ل ا ــن  ــ مـ ن  كـــــــا و
هـــذا   2% لــــى  إ لـــصـــيـــن  ا فـــي  لـــنـــمـــو  ا
لــحــكــومــي  ا ق  ــفــا إلن ــا ب ــا  ًم مــدعــو م،  ــا ــع ل ا
معدل  نــخــفــاض  ا و لقوية  ا درات  لــصــا ا و

نــا  كــورو بــفــيــروس  لــجــديــدة  ا بــات  اإلصــا
بطء  بسبب  تــراجــع  لكنه  مــارس،  منذ 

لمحلي. ا االستهاك 
أن  المتوقع  من  إنه  الدولي  البنك  وقال 
والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  بقية  تشهد 

.3.5% بنسبة  انكماًشا  الهادئ 
مرور  مع  الدولي  البنك  توقعات  تتزامن 
على  جديدة  انخفاض  بموجة  النفط  أسعار 
الموجة  اشتداد  من  المخاوف  تنامي  خلفية 
تتسبب  والتي قد  الثانية من فيروس كورونا 

في عودة اإلغاقات في بعض الدول.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 النقد الدولي يشيد 
بإجراءات مصر السريعة 

لمواجهة آثار كورونا

 الذهب يرتفع
9 جنيهات وعيار 21 

يسجل 825 جنيها

 قطاع األعمال: بيع 32.8 ألف قنطار 
في مزادات القطن حتى اآلن.. 

والترسية على شركات قطاع خاص

 الرقابة تدرس عرض الشراء اإلجباري 
المقدم من هايدلبرج سيمنت على 

%100 من السويس لألسمنت

الليرة التركية تصبح األسوأ 
في سوق العمالت وتتراجع 

إلى 7.84 مقابل الدوالر

31 مليار جنيه حصيلة المجتمعات العمرانية من بيع األراضي وأقساط المطورين
خالل العام المالي الماضي

الطروحات الجديدة 
بالعام الحالي 

تستهدف تحقيق 
عوائد بقيمة

35 مليار جنيه 

أسعار البترول تهبط مجدًدا 
تحت 40 دوالًرا للبرميل

البنك الدولي يتوقع تراجع النمو
 في شرق آسيا ألدنى مستوى منذ 1967

أول خسارة شهرية منذ أبريل

بسبب كورونا

اإليرادات توجه لمشروعات المدن الجديدة واإلسكان االجتماعي والمتميز واألكثر تميًزا

مخاوف الموجة  الثانية من كورونا 
وعودة اإلنتاج  الليبي تحدان من التعافي

وكاالت

قــالــت رويــتــرز إن وثــيــقــة أظــهــرت أن 
باعت سندات خضراء ألجل خمس  مصر 
أمس  دوالر  مليون   750 بقيمة  ســنــوات 
من  السندات  لهذه  بيع  أول  في  الثاثاء 
األوسط  الشرق  منطقة  في  حكومة  قبل 

إفريقيا. وشمال 
عــائــًدا  للمستثمرين  الصفقة  وقــدمــت 
نقطة   50 بنحو  أقــل  أي   ،5.25% بنسبة 
أساس مما تم تسويقه في وقت سابق أمس.

وقال مصدر قريب من الطرح إن هدفه 
مصر  فــي  المستثمرين  قــاعــدة  تنويع  هــو 
فــي مجال  الــبــاد  بتقدم  الــنــاس  وتــوعــيــة 

االستدامة.
التقديمي  ــعــرض  ال “حــضــر  ــاف:  ــ وأضـ
إلى  تــحــدثــوا  ممن  الــعــديــد  للمستثمرين 
مصر ألول مرة، وكنا نتلقى دعوات لمحللي 

االستدامة والمستثمرين العالميين”.
لتمويل  ستستخدم  الــعــائــدات  أن  ــد  وأك
في  الخضراء  المشاريع  تمويل  إعــادة  أو 

صباح  الشيخ  الكويت  أمير  توفي 
األحــمــد الــصــبــاح أمــس الــثــاثــاء عن 
عمر 91 عاًما، حسب ما أعلن الديوان 

الكويت. األميري في 
ــري فــي بيان  وقـــال الــديــوان األمــي
“ببالغ  الكويتية:  األنباء  وكالة  نقلته 
الشعب  إلـــى  نــنــعــي  ــى  واألســ ــحــزن  ال
واإلسامية  العربية  واألمتين  الكويتي 
وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور 
السمو  صــاحــب  تعالى  الــلــه  بــإذن  لــه 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 

الكويت”. أمير دولة 
ــت الــكــويــت أعــلــنــت فــي وقــت  ــان وك
بــعــض صــاحــيــات أمير  نــقــل  ســابــق 

الـــبـــاد لــولــي عــهــده الــشــيــخ نـــواف 
عاًما(   83( الصباح  الجابر  األحــمــد 
وإجراء  المستشفى  األمير  دخول  إثر 
وكالة  أفــادت  حسبما  ناجحة،  عملية 

الحكومية. األنباء 
عرش  ارتقائه  قبل  األمير،  وشغل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــبـــاد، مــنــصــب وزي الـ
إلى   1963 من  متتالية  عقود  ألربعة 

.2003
منطقة  دول  أثـــرى  مــن  والــكــويــت 
الــخــلــيــج الــغــنــيــة بــالــنــفــط ومــصــادر 
الطاقة األخرى. وهناك أكثر من 100 
احتياطاتها  فــي  نفط  برميل  مليار 
بالمئة   10 نحو  يمثل  مــا  الــمــؤكــدة، 

الكويت  وتنتج  العالم.  احتياطات  من 
تصدر  يومّيًا  برميل  مليون   2.7 نحو 

مليونين. نحو  منها 
سكانها  عدد  البالغ  الكويت  ولدى 
فقط  نسمة  مليون   1.5 األصليين 
صندوق  مــايــيــن،  خمسة  نحو  مــن 
 600 على  أصوله  تزيد  سيادي  ثروة 
تمويل  وسيلة  يوفر  ما  دوالر،  مليار 

. لة و للد
الناتج  مــن  الــفــرد  حصة  تبلغ  كما 
ألف   70 من  أكثر  اإلجمالي  المحلي 
على  األعلى  بين  وهــي  سنوّيًا،  دوالر 

العالم. مستوى 
أن  أمس  المصرية  الرئاسة  وأعلنت 

وجه  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
جميع  في  العام  الحداد  حالة  بإعان 
اعتباًرا  أيام  ثاثة  لمدة  الباد  أنحاء 

من أمس الثاثاء.
ــاســة الــمــصــريــة:   ــرئ ــان ال ــي ــال ب ــ وق
ببالغ  العربية  مصر  جمهورية  “تنعي 
ــى ســمــو أمــيــر دولـــة  ــ الـــحـــزن واألسـ
الجابر  الشيخ صباح األحمد  الكويت، 
ربه،  جوار  إلى  انتقل  الذي  الصباح، 
واإلســامــيــة  الــعــربــيــة  األمـــة  لتفقد 
بعد  فريد،  طــراز  من  عظيًما  زعيًما 
ــازات  ــجـ عــمــر حــافــل بــالــعــطــاء واإلنـ
فـــي خــدمــة شــعــبــه وأمـــتـــه الــعــربــيــة 

قضاياها”. ونصرة  واإلسامية 

المتجددة  والطاقة  النقل  مثل  قطاعات 
وكفاءة الطاقة.

التزامات  للسند  المستثمر  يسرد عرض 
ويتضمن  مستدامة،  باستراتيجية  مصر 
السواحل  وحماية  المياه  استهاك  ترشيد 

واالستثمار في الطاقة المتجددة.
في  الخضراء  السندات  إصــدار  وارتفع 
دول  إلــى  ألمانيا  انضمام  مع   ،2020 عــام 
أوروبية أخرى في إصدار سندات خضراء 

ألول مرة في وقت سابق من هذا العام.
ــن الـــشـــركـــات  ــر مــ ــي ــب أصـــــدر عــــدد ك
مرتبطة  ديـــوًنـــا  الــمــقــتــرضــة  األوروبـــيـــة 
ألول  منها  وكثير  االســتــدامــة،  بــأهــداف 
شانيل  األزياء  ماركات  ذلك  في  بما  مرة، 
أصــدرت  األوســـط،  الشرق  في  وبــربــري. 
الوطني  قطر  وبنك  للكهرباء  السعودية 
سندات خضراء هذا الشهر، ومن المتوقع 
طرح المزيد من اإلصدارات في المنطقة 

المقبلة. األشهر  في 
وسيتي  أجريكول  كــريــدي  مــن  كــل  ــام  وق
ــإدارة  ب بنك  ودويتشه  ســي  بــي  إس  ــش  وإت

إصدار السندات في مصر.

مصر أول دولة تصدر سندات خضراء في المنطقة 

العربية وشمال إفريقيا 

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

عن عمر 91 عاًما

كريدي أجريكول وسيتي وإتش إس بي سي ودويتشه بنك أداروا الطرح

مصر تعلن الحداد 3 أيام

الطرح ألجل
 5 سنوات

 بقيمة
 750 مليون دوالر

رويترز: العائد تراجع 
نصف نقطة مئوية 

إلى 5.25% عن السعر 
االسترشادي األولي

تنويع قاعدة المستثمرين 
والتأكيد على التقدم 

في مجال االستدامة أهم 
مكاسب الطرح

العائدات ستستخدم 
في تمويل وإعادة تمويل 

مشروعات خضراء في 
النقل والطاقة المتجددة
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