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توقع مجموعة إنرشيا القابضة عقد الحصول 
على قرض مصرفي من بنك مصر بقيمة تتجاوز 
أحمد  وفــق  المقبل،  األسبوع  خــال  جنيه  مليار 
إلى  مشيًرا  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  العدوي 
اإلنشاءات  إلى  توجيهها  سيتم  التمويل  قيمة  أن 
الخاصة بمشروع جيفيرا الذي تقيمه الشركة في 

الساحل الشمالي.
الصادرة  لنشرة حابي  تصريحاته  في  وأضاف 
عن بوابة حابي جورنال، أنه تم االتفاق مع البنك 
باتفاقية  الخاصة  والبنود  التفاصيل  جميع  على 
بعد  يأتي  القرض  ذلك  أن  إلى  مشيًرا  القرض، 
السابق  الــقــرض  شــرائــح  لكل  الشركة  استنفاد 
الموقع مع بنك القاهرة والبالغة قيمته 575 مليون 

جنيه.
ولفت إلى أن مشروع جيفيرا يقام على مساحة 
5.4 مليون متر مربع، بالساحل الشمالي بإجمالي 
استثمارات يصل إلى نحو 66 مليار جنيه، وبدأت 
الشركة اإلنشاءات في المشروع خال عام 2017، 
ووصلت قيمة ما تم ضخه في اإلنشاءات إلى نحو 
يجري  مراحل   3 على  موزعة  جنيه،  مليار   3.5

العمل عليها.
وفق  تسير  التنفيذ  أعمال  إن  الــعــدوي  وقــال 
 4 من  االنتهاء  الشركة  تستهدف  حيث  المخطط 
مراحل من المشروع بنهاية العام المقبل، مشيًرا 
ألف   14 إلى   12 بين  ما  يضم  المشروع  أن  إلى 

وحدة متنوعة سيتم تنفيذها خال 10 سنوات.
حصلت  التي  التمويات  قيمة  أن  إلــى  ولفت 

قـــال الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري، أمـــس في 
السوق  معنويات  إن  للتوعية  ــة  ــدوري ال نشرته 
المحادثات  تعطل  بسبب  سلًبا  تأثرت  العالمية 
والتوقف  األمريكية،  المالية  التحفيز  بشأن حزم 
عنها  أعلنت  التي  اللقاحات  تجارب  في  المؤقت 
ارتفاع  وعـــودة  جــونــســون،  آنــد  جونسون  شركة 
أعداد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في أوروبا 

والواليات المتحدة.
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، أظهرت بعض 
التقارير الربع سنوية للشركات تحقيق أرباح أعلى 
من المتوقع مما دعم ارتفاع األسهم األمريكية. ومن 
تُستأنف محادثات خروج بريطانيا من  المقرر أن 

االتحاد األوروبي في األسبوع المقبل.
خال  األمريكية  الــخــزانــة  ســنــدات  وارتــفــعــت 
بإقرار  المتعلقة  المحادثات  تعثر  وسط  األسبوع 
اإلصــابــة  ــداد  أعـ ــاع  ــف وارت المالي  للتحفيز  حــزم 
بفيروس كورونا مرة أخرى في جميع أنحاء العالم.

تعكس  للسوق  الحالية  األســعــار  أن  أضافت 

صرف  لسعر  المرجح  المتوسط  سجل 
خال  طفيفا  ارتفاعا  الجنيه،  أمام  الدوالر 
 15.6422 ليبلغ  اإلثــنــيــن،  أمــس  تــعــامــات 
مقابل  للبيع،  جنيه  و15.7422  للشراء  جنيه 
جنيه   15.7375 و  للشراء  جنيه   15.6375

للبيع أول أمس األحد.
وعلى صعيد أسعار الصرف لدى البنوك، 
استقر الدوالر في كل من: األهلي المصري 
عــنــد مستوى  أجــريــكــول  ــدي  ــري وك ومــصــر 
للبيع،  جنيه  و15.75  للشراء  جنيه   15.65
وكذلك في بنكي التجاري الدولي وإتش إس 
و15.73  للشراء  جنيه   15.63 عند  سي،  بي 

للبيع. جنيه 

كما ثبت سعر الدوالر في بنكي اإلسكندرية 
األمس  مستويات  عند  واإلســكــان،  والتعمير 
دون تغيير ليبلغ 15.64 جنيه للشراء و15.74 

جنيه للبيع.
الدولي  اإلفريقي  العربي  البنك  رفع  فيما 
سعر صرف الدوالر بواقع قرًشا واحًدا، ليبلغ 
15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وصعد الدوالر قرًشا أيضا في بنوك عوده 
 15.65 إلى  ليرتفع  الكويتي،  واألهلي  وبلوم 
من  بــداًل  للبيع،  جنيه  و15.75  للشراء  جنيه 

15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
فيما ارتــفــع الـــدوالر 3 قـــروش  فــي بنك 
للشراء  جنيه   15.65 مسجا  السويس،  قناة 
و15.75 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.62 جنيه 

للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

من  اقتربت  الماضي  العام  خال  الشركة  عليها 
مصرية  غير  تمويات  على  موزعة  جنيه،  مليار 
بنحو 400  والتوريق  التمويلي  التأجير  عن طريق 
القاهرة  بنك  من  مصرفي  وتمويل  جنيه،  مليون 
بقيمة 575 مليار جنيه، موضًحا أن الشركة توجه 
كل السيولة وإيرادات البيع إلى أعمال اإلنشاءات 

إلنجازها وفق المواعيد المحددة.
في  اآلن  تــحــدد حتى  لــم  الــشــركــة  أن  وتــابــع 
التمويات  إليها عبر  تحتاج  التي  القيمة  خطتها 
يتوقف  ذلك  ألن  المقبل،  للعام  المصرفية  غير 
ستتحقق،  التي  والمبيعات  السوق  وضــع  على 
العام  خــال  الــســوق  شهدته  مــا  أن  ــى  إل الفــًتــا 

المستهدفات  تحقيق  عــدم  في  تسبب  الحالي 
إنرشيا،  حققته  ما  في  ظهر  ما  وهــو  البيعية، 
جنيه  مليار   3.7 نحو  تستهدف  كــانــت  حيث 
تلك  أن  إال  ــاري  ــجـ الـ الـــعـــام  خـــال  مــبــيــعــات 
لتصل   65% نحو  إلى  انخفضت  المستهدفات 
المبيعات المستهدفة إلى نحو 2.5 مليار جنيه، 

1.5 مليار جنيه.  بالفعل  الشركة  حققت منها 
 1900 تسليم  تستهدف  الشركة  أن  وأوضـــح 
وحدة متنوعة بين عامي 2021 و2023، وحققت 
في  المشروع  منذ طرح  تعاقدية  مبيعات  الشركة 
وتستهدف  جنيه  مليارات   6 بنحو   2017 عــام 
من  األخير  الربع  خال  مبيعات  تحقيق  الشركة 

االحتياطي  يقوم  بــأن   4.8% بنسبة  احتماالت 
دون  الــعــام،  بنهاية  الفائدة  بخفض  الفيدرالي 

تغيير عن األسبوع الماضي.
ارتفع خال  الدوالر  مؤشر  إن  النشرة  وقالت 
األسبوع حيث توقفت تجربتا لقاح بشكل مؤقت، 
المالي  التحفيز  بشأن  المحادثات  تعثرت  كما 
أضعف  مما  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  في 

معنويات األسواق.
وتراجع الجنيه اإلسترليني بعد أن حذر رئيس 
الوزراء بوريس جونسون من أن المملكة المتحدة 
ــحــاد األوروبـــي  االت ــخــروج مــن  ال إلــى  ستضطر 
يــكــون هــنــاك المزيد  لــن  ــه  إن اتــفــاق قــائــًا  دون 
يتبنَّ  لم  ما  األمنية  أو  التجارية  المحادثات  من 

االتحاد األوروبي “تغييًرا جوهرًيّا في النهج”.
خلفية  على  الذهب  وكذلك  اليورو  وانخفض 

ارتفاع الدوالر.
وهبط مؤشر مورجان ستانلي لعمات األسواق 
الناشئة MSCI EM بنسبة طفيفة، لينهي تعامات 

األسبوع على انخفاض بنسبة 0.07%.
استمرار  نتيجة  العالمية  األسهم  أداء  وتباين 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  حــاالت  في  الزيادة 

ــر في  ــأخــي ــت ــقــاحــات وال ــل ــاطــؤ تـــجـــارب ال ــب وت
بينما  األمريكية،  المالي  التحفيز  محادثات 
أفضل  السنوية  ربع  األرباح  تقارير  موسم  جاء 
مبيعات  بيانات  ظــهــرت  وكــذلــك  المتوقع  مــن 
ــى مـــن الــمــتــوقــع يـــوم الــجــمــعــة  ــل الــتــجــزئــة أع
حيث  األسهم،  بعض  أداء  دعم  مما  الماضي، 
 S&P 500 ــورز  ب آنــد  ســتــانــدارد  مؤشر  ارتــفــع 
تداوالت  لينهي  التوالي،  على  الثالث  لألسبوع 

.0.19% بنسبة  مرتفًعا  األسبوع 
وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.79% 
من  كل  أسهم  ارتفاع  خلفية  على  األسبوع  خال 
مؤشر  يسجل  لم  بينما  وألفابت،  وأمـــازون  أبــل 
داو جــونــز تــغــيــيــًرا يــذكــر خـــال األســـبـــوع. من 
خال  األوروبية  األسهم  تراجعت  أخــرى،  ناحية 
 Stoxx 600 مــؤشــر  وأغــلــق  الــمــاضــي  ــوع  األســب
منخفًضا بنسبة %0.77، حيث أثرت اإلجراءات 
االحترازية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من 
ذلك،  األسواق. في غضون  معنويات  جديد على 
األسواق  تذبذب  توقعات  لقياس   VIX مؤشر  زاد 
إلى 27.41 نقطة، وال يزال يسجل مستويات دون 

متوسطة لعام 2020 البالغ 31.97 نقطة.

العام الجاري بقيمة مليار جنيه تعادل 300 وحدة.
الشق  على  حالًيا  تركز  الشركة  أن  إلى  وأشار 
وتطور  والــطــبــي،  واإلداري  والــتــجــاري  الخدمي 
الشركة مستشفى داخل مشروع جيفيرا بقيمة 70 

مليون جنيه. 
تمويات غير مصرفية  الشركة على  وحصلت 
بلغت قيمتها 400 مليون جنيه عبر آليات التأجير 
التمويلي والتوريق، كما حصلت على قرض بقيمة 
تم  القرض  أن  إلى  الفًتا  القاهرة،  بنك  من   575

استتفاده بنسبة كبيرة.
قال  للشركة  التوسعية  بالخطة  يتعلق  وفيما 
تخطط  العقارية  إنرشيا  مجموعة  إن  الــعــدوي 
لدخول منطقة شرق القاهرة بمشروع جديد خال 
القاهرة  غرب  منطقة  جانب  إلى  المقبلة،  الفترة 
أيًضا، مشيًرا إلى أن الشركة وضعت في خطتها 
دخول منطقة شرق القاهرة بمشروع يقدم منتًجا 
المنطقة  متطلبات  مع  ويتناسب  مختلًفا  عقارّيًا 
االنطاقة  ظل  في  المنافسة  من  الشركة  ويمكن 

العمرانية التي تشهدها تلك المنطقة.
بسداد  تــام  بشكل  ملتزمة  الشركة  أن  وتــابــع 
األقساط المستحقة عليها بشأن األرض الخاصة 
بالمشروع والبالغة مساحتها 5.4 مليون متر مربع، 
المستحقة لفترة  أنه تم سداد األقساط  موضًحا 
السداد  فترة  إجمالي  من  الماضية  ونصف  العام 
المتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية والتي 

وصلت إلى 5 سنوات.
جيفيرا  منتجع  أنــرشــيــا  مجموعة  وتمتلك 
بالجونة  كريبس  ومنتجع جي  الشمالي  بالساحل 
وبريكس  وسوليا  هيلز  وويست  جولز  وكومبوند 

بسهل حشيش. فراندا  ومنتجع 

بشكل  الناشئة  األســواق  في  األسهم  وارتفعت 
طفيف خال األسبوع. ولكن تعثر محادثات التحفيز 
المالي األمريكية واستمرار انتشار فيروس كورونا 
قلص من حجم هذا االرتفاع، مع ذلك، ساعد ورود 
بيانات إيجابية للتجارة الصينية على رفع معنويات 
األسواق الناشئة حيث ارتفع مؤشر MSCI ألسهم 

األسواق الناشئة بنسبة 0.14٪.
مع   0.19% بنسبة  البترول  أسعار  وارتفعت 
انخفاض  عــن  األمريكي  البترول  معهد  إعــان 
الخام  النفط  مخزونات  في  المتوقع  من  أعلى 
كما  أكتوبر،   9 في  المنتهي  لألسبوع  األمريكية 
زيادة  اإليجابية  الصينية  التجارة  بيانات  أظهرت 

في واردات البترول.
باإلضافة إلى ذلك، قال األمين العام لمنظمة 
على  ستعمل  المنظمة  إن  الخميس  يــوم  ــك  أوب
كما  أخــرى  مــرة  األسعار  انخفاض  عــدم  ضمان 

حدث خال فصل الربيع هذا العام.
أسعار  مكاسب  تقلصت  نفسه،  الوقت  وفــي 
بتراجع  توقعات  وســط  كبير  حــد  إلــى  البترول 
ــة  ــاالت اإلصــاب ــداد حــ ــ ــاع أعـ ــفـ الــطــلــب مـــع ارتـ

بالفيروس من جديد.

إنرشيا توقع اتفاقية قرض مع بنك مصر 
بقيمة تتجاوز مليار جنيه األسبوع المقبل

توجه إلنشاءات مشروع جيفيرا بالساحل الشمالي

الشركة حصلت على تمويالت غير مصرفية بنحو 400 مليون جنيه خالل العام الماضي
بكر بهجت

حابي

شاهندة إبراهيم

أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا

أهم األخبار
اضغط على العناوين

بنك مصر يتيح فتح حسابات 
دون رسوم أو حد أدنى للعمالء 

الجدد حتى نهاية أكتوبر

السعودية: حالة عدم 
اليقين تبقى قوية في 

أسواق الطاقة

البورصة تتراجع عند 11171 
نقطة ختام التعامالت بضغط من 

مبيعات المصريين واألجانب

المؤسسات االقتصادية 
الدولية تؤكد نجاح مصر في 

التعامل مع أزمة كورونا

رفع أسعار 6 سيارات 
موديل 2021 حتى

 10 آالف جنيه

حابي

حابي

المرشح  انتخاب  أمس  الــوزراء  مجلس  أعلن 
المصري الدكتور محمود محيي الدين باالجماع 
وعضًوا  الدولي  النقد  بصندوق  تنفيذّيًا  مديًرا 
الدول  ومجموعة  لمصر  ممثًا  إدارتــه  بمجلس 
العربية التي تتضمن مصر واإلمارات والبحرين 
ولبنان  والعراق  واألردن  وقطر  وعمان  والكويت 

المالديف. إلى  باإلضافة  واليمن 
ومن جانبه وجه الدكتور محمود محيي الدين 
لدعم  السيسي  الــفــتــاح  عبد  للرئيس  الشكر 

المصري. المركزي  والبنك  الحكومة  ومساندة 
الــدكــتــور  ســيــكــون  المنصب  هـــذا  وبــمــوجــب 
والمجموعة  لمصر  ممثًا  الدين  محيي  محمود 

الدولي. النقد  إدارة صندوق  العربية بمجلس 
منصّبًا  سيكون  عمله  أن  الدين  محيي  وأكد 
أهدافها  لتحقيق  العربية  الــدول  مساندة  على 
سياساتها  خــال  مــن  والتنموية  االقــتــصــاديــة 
تشهد  الفترة  هذه  أن  خاصة  والنقدية  المالية 
تــبــعــات جائحة  ــع  م لــلــتــعــامــل  كــبــرى  تــحــديــات 
االقتصادية  األوضـــاع  على  وتأثيراتها  كــورونــا 
وزيادة  والتشغيل  النمو  معدالت  تراجع  وخاصة 

المديونية.
تحفيز  على  أيــًضــا  العمل  سيتم  ــه  أن وتــابــع 
االستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد 
لتحقيق  الــمــتــوازنــة  الــســيــاســات  أهــمــيــة  عــلــى 
وإتاحة  الفقر  مكافحة  وخاصة  التنمية  أهداف 
فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول 
المناخية التغيرات  مع  والتعامل  البيئة  ومساندة 
مناصب  الدين  محيي  محمود  الدكتور  وتولى 
في  السابق  عمله  آخــرهــا  كــان  متعددة  دولــيــة 
البنك  مجموعة  لرئيس  أول  نائًبا  الدولي  البنك 
األمم  مع  والعاقات  المستدامة  للتنمية  الدولي 
منصبه  تولى  وبعدها  والمشاركات؛  المتحدة 

لعضوية  التكميلية  االنتخابات  أسفرت 
مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين عن 
العضو  األلفي،  أيمن  الدكتور  من  كل  فوز 
اإلمــاراتــيــة  الــمــصــريــة  للشركة  الــمــنــتــدب 
العضو  صابر  ومدحت  الحياة،  لتأمينات 

ممتلكات. للتأمين  أروب  لشركة  المنتدب 
العامة  الجمعية  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
عقد  ــذي  والـ للتأمين،  الــمــصــري  لــاتــحــاد 
األعضاء  الشركات  بحضور  أمــس،  صباح 
عددهم  والبالغ  للتأمين  المصري  باالتحاد 
39 شركة بعد دخول شركتي مدى والوطنية.

وقـــال عــاء الــزهــيــري، رئــيــس االتــحــاد 
ــول األعــضــاء  لــلــتــأمــيــن، إن دخـ الــمــصــري 
للمجلس،  مــضــافــة  قــيــمــة  يــعــتــبــر  ــجــدد  ال
من  خرجوا  الذين  لألعضاء  الشكر  موجًها 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  مبعوًثا  الحالي 
المستدامة. التنمية  لتمويل 

خال  مــن  المنصب  بهذا  مصر  واحتفظت 
لتمثيل  الدين  محيي  محمود  الدكتور  انتخاب 
خلًفا  النقد  صندوق  في  العربية  والــدول  مصر 
الــوزراء  مجلس  رئيس  البباوي  حــازم  للدكتور 
دورة  انتهاء  مع  عمله  مدة  تنتهي  والذي  األسبق 

مجلس اإلدارة الحالي آخر هذا الشهر.

العظيمة  مجهوداتهم  على  اإلدارة  مجلس 
السابقة. الفترة  خال 

الجمعية  اعــتــمــدت  مــتــصــل،  ســيــاق  فــي 
الـــعـــامـــة لـــاتـــحـــاد الـــمـــصـــري لــلــتــأمــيــن، 
ــم الــمــالــيــة  ــقــوائ ــي اجــتــمــاعــهــا أمـــس، ال ف
المنتهية  الــمــالــيــة  الــســنــة  عــن  لــاتــحــاد 
مراقب  تقرير  وكــذلــك   ،30/6/2019 فــي 
االتحاد  عمل  خطة  عن  فضًا  الحسابات، 
العام  عــن  التقديرية  الــمــوازنــة  ومــشــروع 

.2020/21 المالي 
عن  التقديرية  الموازنة  مشروع  وتضمن 
محاور  ثــاثــة   2020/2021 المالي  الــعــام 
وتطبيق  التأميني  الشمول  هــي  رئيسية، 
التأمين  إلــى  والتحول  االستدامة  مبادئ 
وتكنولوجيا  الرقمي  والتحول  المستدام 

المعلومات.
لاتحاد  العامة  الجمعية  اعتمدت  كما 

.2019 عام  نشاط  السنوي عن  التقرير 

معنويات األسواق العالمية تتأثر سلًبا بتعطل 

محادثات التحفيز األمريكية وتفشي كورونا

الدوالر يحافظ على حركته الهادئة أمام الجنيه

في نشرة التوعية الصادرة عن البنك المركزي

ارتفع بصورة طفيفة أمس

محمود محيي الدين مديًرا 
ًّا بصندوق النقد الدولي تنفيذي

فوز أيمن األلفي ومدحت صابر بعضوية 
مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين

ممثًلا لمصر والمجموعة العربية

اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجديد

الدكتور محمود محيي الدين مديًرا تنفيذّيًا 
بصندوق النقد الدولي وعضًوا بمجلس إدارته

مدحت صابر العضو المنتدب
 لشركة أروب للتأمين ممتلكات

الدكتور أيمن األلفي العضو المنتدب 
للشركة المصرية اإلماراتية لتأمينات الحياة
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