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على  30فدا ًنا بنشاط سكني رياضي تعليمي

التعمير واإلسكان ترصد  2مليار جنيه لالستثمار في مشروع
عمراني بمدينة مستقبل سيتي

حسنين :بدء التنفيذ خالل النصف الثاني من العام المقبل
بكر بهجت
رص ـ ــدت ش ــرك ــة الــتــعــمــيــر واإلســـكـــان
لالستثمار العقاري التابعة لبنك التعمير
واإلســكــان 2 ،مليار جنيه إلقامة مشروع
جــديــد عــلــى األرض الــبــالــغــة مساحتها
 30فدا نًا بمدينة مستقبل سيتي ،والتي
تــم اإلعــان أول أمــس عــن توقيع العقود
الخاصة بها ،وفق المهندس أمجد حسنين
العضو المنتدب للشركة.
وأض ــاف فــي تصريحاته لنشرة حابي
ال ــص ــادرة عــن بــوابــة حــابــي ج ــورن ــال ،أن
األرض سيتم بــدء العمل على تجهيزها
خـــال الــفــتــرة الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة ،حيث
ســتــدخــل الــشــركــة ف ــي مــحــادثــات خــال
األسابيع القادمة مع المكاتب االستشارية
التي ستتولى إعداد التصميمات الخاصة
بالمشروع الــذي سيضم أنشطة سكنية
ورياضية وتعليمية.
وأوضـــــــح أن ال ــش ــرك ــة ل ــدي ــه ــا خــطــة
استثمارية جديدة بدأتها بذلك المشروع

ومــن ثــم سيتم اإلعــان عــن المشروعات
األخــــــرى فــــور االن ــت ــه ــاء مـــن إجــــــراءات
الحصول على األراضي الخاصة بها ،الفتًا
إلــى أن الشركة تــرى في مدينة مستقبل
فرصا استثمارية كبيرة ،وذلك من
ً
سيتي
أراض
ٍ
خالل الشركات التي حصلت على
وتعمل في المشروع والتي تمتلك سابقة
أعمال كبيرة.
وأوضـــح أن الــشــركــة تــعــتــزم الــبــدء في
أعــمــال اإلن ــش ــاءات الــخــاصــة بــالــمــشــروع
خــال النصف الثاني مــن الــعــام المقبل،
على أن يتم تنفيذ األعمال وفق الجدول
الزمني الــذي سيتم تحديده فور االنتهاء
من التصميمات األولية للمشروع.
وفــي البيان الــصــادر عــن الشركة قال
حــســن غــانــم رئــيــس مجلس إدارة شركة
التعمير واإلســكــان واالســتــثــمــار العقاري
ورئيس بنك التعمير واإلسكان ،إن الشركة
ســوف تشهد إقــامــة عــدد مــن مشروعات
التنمية العمرانية الضخمة فــي الفترة
الــقــادمــة حيث تعكف حاليًا على دراســة
مشروعات في مدينة الشيخ زايد ،الساحل

سعر الدوالر يواصل

التراجع أمام الجنيه
شاهندة إبراهيم
تــراجــع متوسط سعر ال ــدوالر أمــام الجنيه
خ ــال تــعــامــات أم ــس الــثــاثــاء 1.3 ،قــرش،
ليسجل  15.5817جنيه للشراء و 15.6817
جنيه للبيع.
وكان متوسط سعر الدوالر قد بلغ أول أمس
اإلثنين 15.5947 :جنيه للشراء و 15.6947
جنيه للبيع ،بحسب بيانات البنك المركزي.
وخ ــف ــض أك ــب ــر بــنــكــيــن حــكــومــيــيــن األهــلــي
المصري ومصر ال ــدوالر بــواقــع قــرش واحــد،
ليصل إلى  15.59جنيه للشراء و  15.69جنيه
للبيع ،في مقابل  15.60جنيه للشراء و 15.70
جنيه للبيع أول أمس.
كما هبط سعر صرف الدوالر بواقع قرشين
في البنك التجاري الدولي ،ليبلغ  15.57جنيه
ـدل من 15.59
للشراء و  15.67جنيه للبيع ،بـ ً
جنيه للشراء و  15.69جنيه للبيع.
وتراجع الدوالر قرشً ا في بنكي اإلسكندرية
والعربي اإلفريقي الــدولــي إلــى  15.58جنيه
لــلــشــراء و  15.68جنيه للبيع ،مــقــارنــة بنحو
 15.59جنيه للشراء و  15.69جنيه للبيع.
كــمــا فــقــد الــــدوالر قــرشً ــا فــي بــنــكــي عــوده
واألهــلــي الكويتي ،ليتداول عند  15.59جنيه
للشراء و  15.69جنيه للبيع ،مقابل  15.60جنيه

للشراء و  15.70جنيه للبيع بإغالق اإلثنين.
في المقابل استقرت العملة األمريكية في
بنكي التعمير واإلسكان وبلوم ،عند  15.59جنيه
للشراء و  15.69جنيه للبيع.
أيضا على مستواه في بنك
وحافظ الدوالر ً
إتــش إس بــي ســي عند  15.57جنيه للشراء،
و  15.67جنيه للبيع ،دون تغيير.
ويأتي استئناف الدوالر التراجع أمام الجنيه،
بعد إع ــان البنك الــمــركــزي الــمــصــري مساء
اإلثنين ،الموافقة على مقترح بمد أجل التسهيل
االئتماني الممنوح من خالل بيع سندات دوالرية
تم إصدارها في أكتوبر  2018-إلى  6أعوامبدل من  4أعوام ونصف.
ً
وأكــد رامــي أبو النجا ،نائب محافظ البنك
المركزي المصري ،أن االتــفــاق مــع مجموعة
الــبــنــوك الــدولــيــة عــلــى تــمــديــد أج ــل التسهيل
التمويلي الممنوح من خالل بيع سندات دوالرية
لــمــدة ســنــة ونــصــف ســنــة إضــافــيــة ،لتصبح 6
بدل من  4سنوات ونصف ،في الظروف
سنوات ً
الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي
فــيــروس كــورونــا يعكس الــثــقــة فــي االقــتــصــاد
المصري.
ـضــا اإلثــنــيــن ،أذون خزانة
وبــاعــت مصر أيـ ً
مقومة بالدوالر ،أجل عام ،بقيمة  1.585مليار
دوالر بمتوسط عائد  3.394بالمئة ،وهو تجديد
إلصدار أذون مستحق بتاريخ أمس  17نوفمبر
بقيمة  1.56مليار دوالر.

المهندس أمجد حسنين العضو المنتدب لشركة التعمير واإلسكان لالستثمار العقاري

الشمالي والعين السخنة حيث ستصبح
الشركة الذراع االستثماري العقاري لبنك
التعمير واإلسكان بما لها من خبرة واسعة
في هذا المجال.
ولفت إلى أنه تم تأسيس شركة إلدارة
المنتجعات على أحدث النظم وهي شركة
مملوكة لبنك التعمير واإلســكــان وذلــك
حرصا على تقديم أفضل الخدمات بأعلى
ً
مستوى.
وتــابــع أن التعاقد الــجــديــد على أرض
في مستقبل سيتي ،يأتي في إطار تنفيذ
استراتيجية الشركة الهادفة إلى المزيد
مــن التوسع االســتــثــمــاري خــال المرحلة
ال ــق ــادم ــة ف ــي شــــراء األراضــــــي وتــنــفــيــذ
م ــش ــروع ــات تــنــمــويــة عــمــرانــيــة جــديــدة
متكاملة ويعد هــذا المشروع هــو باكورة
المشروعات الجديدة للشركة وهو مشروع
مجتمعي عمراني متكامل.
وأكــد غانم أن شركة التعمير واإلسكان
ال تهدف فقط إلى إنشاء مجتمع سكني بل
إنها تؤمن وتعمل على تقديم حياه حديثة
متكاملة وخــدمــات شاملة ،ويتضمن ذلك

ابتكارات تطبيقية وتخطيطً ا أفضل واتباع
وحلول ذكية واستخدامًا
ً
منهجية أكثر كفاءة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ومـــــن ال ــم ــخ ــط ــط أن تــنــتــهــي شــركــة
المستقبل للتنمية العمرانية مــن تنفيذ
شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة
األولـــــى وال ــت ــي ســيــتــم بـ ــدء تــســلــيــم أول
مشروعات الحي األول بالمرحلة األولــى
نهاية العام الجاري ،كما أنه من المخطط
أن يتم االنتهاء من شبكة المرافق والبنية
التحتية للمرحلة الثالثة نهاية .2022
أراض
ٍ
وتتمثل الشركات التي حصلت على
فــي مستقبل سيتي حتى اآلن فــي األهلي
صبور للتنمية العقارية ،وأرضــك للتطوير
العقاري ،ووادي دجلة للتنمية العقارية ،وبيتا
إيجيبت للتنمية العمرانية ،وجراند بالزا
لالستثمار الــعــقــاري والــســيــاحــي ،وتطوير
مــصــر ،والــعــالــمــيــة للتعمير «حــســن عــام
الــعــقــاريــة» ،ومكسيم لالستثمار العقاري،
والــربــوة للخدمات التعليمية المتكاملة،
وم ــص ــر إيــطــالــيــا لــاســتــثــمــار الــعــقــاري
والسياحي ،وعامر جروب.

عاما على تأسيسها
تغيير هوية القابضة مع مرور 25
ً

رفع رأسمال برايم فينتك إلى  100مليون جنيه
وإضافة التخصيم والتأجير التمويلي
رنا ممدوح
كشفت ميرفت عريان الرئيس التنفيذي
لشركة بــرايــم فينتك عــن اعــتــزام شركتها
تقديم خدمات التخصيم والتأجير التمويلي
والتمويل االستهالكي عبر منصة التكنولوجيا
المالية.
وقــالــت عــريــان خ ــال االحــتــفــالــيــة التي
نظمتها بــرايــم الــقــابــضــة أم ــس بمناسبة
مرور  25عام على انطالق الشركة ،أنه من
المستهدف الــبــدء بتفعيل نشاط التأجير
التمويلي ،يليه نشاط التخصيم  ،ثم التمويل
االستهالكي ،على أن يكون األجل بين تفعيل
كل نشاط نحو شهر.
وأكــدت عريان أن المنتجات المستهدفة
ستقدم بأسلوب جديد يختلف عن المتبع
حاليًا بالسوق المحلية.
الــجــديــر بــالــذكــر ،أن ب ــراي ــم الــقــابــضــة
لــاســتــثــمــارات الــمــالــيــة ،أعــلــنــت ف ــي 10
أغــســطــس الــمــاضــي ،عــن إط ــاق شركتها
الجديدة برايم فينتك.
مــن جــانــبــه ،قــال محمد مــاهــر الرئيس

التنفيذي لشركة برايم القابضة أنها تعتزم
رفــع رأســمــال برايم فينتك من  75مليون
جنيه إلى  100مليون جنيه قبل نهاية العام.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن بـــرايـــم الــقــابــضــة

لالستثمارات المالية ،أطلقت أمس هويتها
الجديدة.
وأكد شيرين القاضي رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي لبرايم القابضة ،أن شركته كانت

عنصرًا أساس ًيّا في المشهد االستثماري
المصري منذ عام  ،1992وأنها استطاعت
التغلب على التحديات التي شهدها السوق
خــال تلك الــفــتــرة ،بما فــي ذلــك األزمــات
المالية العالمية والــثــورات التي شهدتها
المنطقة ومصر ،وكذلك وباء كورونا الذي
يعاني منه العالم.
وكانت بداية بــرايــم ،عندما قــام شيرين
الــقــاضــي ومــحــمــد مــاهــر وهــشــام حــســن،
بتأسيس الشركة وهم يشغلون اآلن مناصب
رئيس مجلس إدارة المجموعة التنفيذي،
ونــائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة والــرئــيــس
التنفيذي ،والمدير المالي للمجموعة.
وقال محمد ماهر أن برايم القابضة بدأت
بحوالي  10موظفين وأصبح بها أكثر من 200
موظف من أفضل الكوادر.
وتــديــر شركة بــرايــم القابضة حاليًا 6
شــركــات تــقــدم مــجــمــوعــة مــن الــخــدمــات
الــمــالــيــة ال ــت ــي تــشــمــل خـــدمـــات بــنــوك
االستثمار ،وإدارة األصول ،وتداول األوراق
المالية ،وبــحــوث االستثمار ،واالستثمار
الــمــبــاشــر ،وإدارة الــصــنــاديــق ،ومــؤخ ـرًا
خدمات التكنولوجيا المالية فينتك.

نتائج االنتخابات األمريكية ولقاح كورونا يعززان شهية المخاطر في األسواق العالمية
حابي
ذكــرت النشرة الدورية األسبوعية الصادرة عن
البنك المركزي المصري ،لرصد حركة األســواق
واألسعار العالمية عن الفترة من  6إلى  13نوفمبر
الــجــاري ،أن إعــان نتيجة االنتخابات الرئاسية
األمريكية ولقاح كورونا عــززا شهية المستثمرين
للمخاطر في األسواق العالمية.
وأضافت النشرة أن إعالن نتيجة االنتخابات نهاية
األسبوع قبل الماضي بفوز المرشح الديمقراطي جو
بايدن ،وكذلك إعالن شركة فايزر ،عن نجاح لقاحها
في منع اإلصابة بفيروس كورونا بنسبة  90%من
المرضى الذين تم اختبار اللقاح عليهم ،عززا الشهية
للمخاطر في جميع األسواق العالمية.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

قليل خالل
ولفتت إلى تراجع معنويات األسواق ً
األسبوع ،إال أن حالة التفاؤل كانت ال تزال كافية
لدفع األسهم العالمية لالرتفاع وذلــك لألسبوع
الثاني على التوالي.
وتــراجــعــت ســنــدات الــخــزانــة األمــريــكــيــة خــال
األســبــوع حيث تغلب الــتــفــاؤل بــشــأن الــلــقــاح على
المخاوف مــن عــودة ارتــفــاع أع ــداد الــحــاالت على
مستوى العالم وما يتبعها من حاالت اإلغالق.
وتعكس األسعار الحالية للسوق احتماالت بنسبة
 3.3%بــأن يقوم االحتياطي الفيدرالي بخفض
ـزول من احتماالت نسبتها
الفائدة بنهاية العام ،نـ ً
 7.8%في األسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر الــدوالر خالل األسبوع ،حيث بدأ
بالتفاؤل بشأن األخــبــار ال ــواردة حــول لقاح شركة
فــايــزر ،ثــم شهد بقية األســبــوع قيام المستثمرين

أمازون تفتتح صيدلية
على اإلنترنت وتبدأ في
بيع األدوية

بتقييم الصعوبات والعقبات التي تواجه عمليات
التطعيم الجماعي وسط ارتفاع أعــداد المصابين
بفيروس كورونا.
وعـ ــززت ه ــذه الــتــطــورات مــن ارتــفــاع الـ ــدوالر،
في حين خسر اليورو نتيجة لقوة الــدوالر ،وارتفع
الجنيه اإلسترليني بعد ظهور أنباء تفيد بأن أقرب
مساعدي رئيس الوزراء بوريس جونسون ،دومينيك
كامينجز قدم استقالته من الحكومة ،حيث كان من
أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
ويعتبر رحيله إيجاب ًيّا للمفاوضات التجارية .وارتفع
مؤشر مورجان ستانلي لعمالت األســواق الناشئة
 MSCI EMبنسبة  0.11%وسط تفاؤل بسبب نتائج
االنتخابات األمريكية وأخبار اللقاحات على الرغم
من الصعوبات التي ال تزال قائمة.
وارتــفــعــت األس ــه ــم الــعــالــمــيــة م ــع فـــوز بــايــدن

باالنتخابات الرئاسية األمريكية ،وإعالن لقاح فايزر.
واستمرت تحركات األسهم الدورية األكثر حساسية
مــن الناحية االقتصادية ،حتى مــع ارتــفــاع أعــداد
فيروس كورونا.
وارتــفــع مــؤشــر ســتــانــدرد أنــد ب ــورز S&P 500
بنسبة  ،2.16%لينهي األسبوع عند أعلى مستوى
لــه على اإلطـ ــاق ،بينما صعد مــؤشــر داو جونز
الصناعي بنسبة  ،4.08%مغلقًا في نهاية األسبوع
فوق مستوى ما قبل الوباء .من ناحية أخرى ،تراجع
مؤشر ناسداك المركب بنسبة  0.55%مع انخفاض
األسهم التي ارتبط أداؤها بحاالت اإلغالق.
في غضون ذلك ،تراجعت التقلبات مع انخفاض
مؤشر  VIXلقياس توقعات تــذبــذب األس ــواق إلى
 23.10نقطة ،وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس
الــمــاضــي ،وأق ــل مــن متوسطه لــعــام  2020البالغ

 ،30.5وكان أداء األســواق األوروبية مماثالً ،حيث
أنهى مؤشر  Stoxx 600تــداوالت األسبوع بارتفاع
.5.13%
ورتفعت أسهم األســواق الناشئة لألسبوع الثاني
على الــتــوالــي مــع ارتــفــاع مــؤشــر مــورجــان ستانلي
لألسواق الناشئة  MSCI EMبنسبة  ،1.02%وسط
تفاؤل بشأن انتاج اللقاح .وتجدر اإلشــارة إلى أن
المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس
 2018يوم اإلثنين الماضي ،ومع ذلك ،عكس المؤشر
اتــجــاهــه ليخسر جـــزءًا مــن هــذه المكاسب حيث
استوعب المستثمرون الصعوبات المتعلقة بطرح
اللقاح على نطاق أوسع.
وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة
بأمريكا الالتينية ( )MSCI Latamبنسبة ،3.68%
متصدرًا المكاسب في األسواق الناشئة بينما صعد

بنك مصر يتعاقد مع كهرباء جنوب
القاهرة إلتاحة التحصيل اإللكتروني
بالتعاون مع فوري دهب

مشتريات المصريين ترفع البورصة
أعلى  11000نقطة وسط تداوالت
تخطت ملياري جنيه

اسكوم تتكبد  93.5مليون
جنيه خسائر مجمعة في 9
أشهر بارتفاع  12.9مرة

مؤشر مورجان ستانلي لدول آسيا – باستثناء اليابان
( )MSCI Asia ex. Japanبنسبة .0.79%
وارتفعت أسعار البترول بنسبة  ،8.44%وهي
أكبر زيادة لألسعار في أربعة أسابيع ،وثاني مكاسب
أسبوعية على التوالي.
وكانت اآلمــال حول إنتاج لقاح فعال لفيروس
كــورونــا هــي الــداعــم الرئيسي الرتــفــاع األســعــار،
وفي الوقت نفسه ،كانت المكاسب محدودة نتيجة
االرتــفــاع المستمر في حــاالت اإلصــابــة بفيروس
كورونا والقيود المشددة والتي أثــرت سلبًا على
توقعات الطلب على البترول.
باإلضافة إلى ذلك ،خفضت إدارة معلومات الطاقة
توقعاتها للطلب على النفط بمقدار  1.2مليون برميل
يوم ًيّا للربع الرابع من عام  ،2020كما أثر ارتفاع
أيضا على األسعار بشكل سلبي.
الصادرات الليبية ً

إصابات كورونا تتجاوز
 54.59مليون والوفيات
مليون و 320446عالميا

