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توقيع بروتوكول إحالل 
السيارات بمشاركة 3 وزارات 

و31 بنكا و9 مصنعين

هيلتون تعتزم رفع طاقتها 
الفندقية بمصر بنحو 28% 

خالل 5 سنوات
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البورصة مرشحة لالرتداد في ختام جلسات األسبوع 
المؤشر الرئيسي تراجع أمس %0.9

صفقة من 40 اتفاقية تشمل تسوية جميع المطالبات واستئناف مصنع إسالة الغاز في دمياط

بين مصر وإيجاس ويونيون فيونسا وسيجاس

البترول: إيجاس وهيئة البترول تمتلكان 50% من سيجاس.. وإيني النسبة المتبقية

تتمسك  أن  الــمــال  بــســوق  متعاملون  تــوقــع 
جلسات  بختام  العرضية  بالحركة  الــبــورصــة 
األسبوع، بعد تغطية المؤشرات لبعض خسائرها 
التي سجلتها في النصف األول من جلسة األمس.
وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 في ختام 
نقطة،   11235 مستوى  عند  األمـــس  جلسة 

مسجاًل انخفاًضا بنسبة 0.9%.
 CIB الدولي  التجاري  البنك  سهم  وسجل 
بالثالثيني  األكــبــر  النسبي  ــوزن  الـ صــاحــب 
مستوى  عند  وأغلق   ،1.39% بنسبة  تراجًعا 

مــؤشــري  مـــن  كـــل  ــا.وهــبــط  ــًه ــي جــن  61.07
األوزان  مــتــســاويــي   EGX100 و   EGX70

الترتيب. بنسبة %0.96، و %0.84 على 
توقع إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة 
أصول للوساطة في األوراق المالية، أن يتماسك 
مؤشر البورصة الرئيسي بحركته العرضية بعد 

االرتداد لمنطقة الدعم 11200 نقطة.
لنقطة  المؤشر  اختبار  السعيد،  وأرجــع 
التجاري  البنك  تراجع سهم  إلى  دعم جديدة 

جنيًها.  60 لمستويات  الدولي 
تــعــرض   EGX70 مــؤشــر  أن  ــح،  ــ وأوضــ
القصير  الــمــدى  على  أربــاح  جني  لعمليات 
ــرشــح لـــالرتـــداد بــخــتــام جــلــســات  ولــكــنــه م

نقطة.  2250 إلى مستوى  األسبوع 
واألمريكية  العالمية  الــبــورصــات  إن  وقـــال، 
ما  حد  إلى  ا   مستقّرً أداء  تشهد  خاص  بشكل 
مستبعًدا أن يكون لها تأثير في اضطرابات سوق 

المال المصرية منذ بداية األسبوع.
ورأى العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة 
من  قلياًل  عــدًدا  هناك  أن  المالية،  األوراق  في 
األسهم استطاعت التماسك وسط االضطرابات 
التي شهدتها البورصة منذ بداية األسهم ومنها 

أوراسكوم المالية القابضة والسويدي إلكتريك.
ــاه الــبــيــعــي عــلــى تــعــامــالت  ــجـ وســيــطــر االتـ
بمبلغ  صافًيا  وسجلوا  األجــانــب،  المستثمرين 

27.907 مليون جنيه.

األجنبية  الــمــؤســســات  تــعــامــالت  وســجــلــت 
صافي بيع بمبلغ 28.511 مليون جنيه، مقابل 
603.223 ألف جنيه صافي شراء من األفراد.

ــعــامــالت الــمــســتــثــمــريــن  بــيــنــمــا اتــجــهــت ت
صافًيا  محققين  الــشــراء  نحو  المصريين 

جنيه. مليون   9.418 بقيمة 
وحــقــقــت تــعــامــالت األفــــراد الــمــصــريــون 
جنيه،  مليون   50.005 بقيمة  شراء  صافي 
من  بيع  جنيه صافي  مليون   40.586 مقابل 
المستثمرين  تعامالت  المؤسسات.وسجلت 
 18.489 بــقــيــمــة  شــــراء  صـــافـــي  ــعـــرب  الـ
جنيه  مليون   15.886 منها  جنيه،  مليون 
لألفراد. جنيه  مليون  و2.602  للمؤسسات، 

ومن جانبه رأى إبراهيم النمر، رئيس قسم 
التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن كسر 
البورصة للحد األدنى للقالب العرضي ال يغير 

من اتجاه المسار إلى هابط.
البنك  سهم  عــودة  إلــى  ذلــك  النمر  وأرجــع 
للتداول  الجلسة  ذات  فــي  الــدولــي  التجاري 
يساعد  أن  متوقًعا  جنيًها،   61 مستوى  أعلى 
الدعم  بمستويات  البورصة  تماسك  في  ذلك 

الحالية بختام جلسات األسبوع.
ورجح على المدى القصير استمرار سيطرة 
الحركة العرضية على مسار مؤشرات البورصة 
لحين ظهور محفزات تنشط التداول بسوق المال 

ومنها الطروحات الجديدة على سبيل المثال.

وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم 
األسهم  مــن  قلياًل  عـــدًدا  هناك  إن  القابضة، 
تحركت بشكل منعزل عن تذبذب أداء مؤشرات 
للبتروكيماويات  كرير  سيدي  ومنها  البورصة 
والـــســـويـــدي إلــكــتــريــك وأبــــو قــيــر لــألســمــدة 
والصناعات الكيماوية مرجًحا أن يحققا صعوًدا 

طفيًفا بالجلسات القادمة.
واستحوذ المصريون على نسبة 88.71% 
فيما  الـــبـــورصـــة،  ــامــالت  ــع ت ــي  ــال إجــم مـــن 
استحوذ األجانب على %6.08 والعرب على 
الصفقات.وسيطرت  استبعاد  بعد   5.21%
تعامالت  مــن   39.64% على  المؤسسات 
األمس مقابل %60.35 من نصيب األفراد.

رنا ممدوح 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، 
 40 مــن  أكثر  تضم  ســريــان صفقة  بــدء 
ــتــي تــشــمــل  تــســويــة جميع  اتــفــاقــيــة، وال

الشركة  من  وكــل  مصر  بين  المطالبات 
الطبيعية  لــلــغــازات  القابضة  المصرية 
للغاز   فينوسا  يونيون  وشركة  )إيجاس(، 
المصرية  اإلسبانية  والشركة   )UFG(

للغاز )سيجاس(.
ــس،  ــي بـــيـــان أمـ ــت الـــــــوزارة فـ ــالـ وقـ
استئناف  ضــمــان  تشمل  الصفقة  إن 
الطبيعي  الغاز  إسالة  مصنع  في  اإلنتاج 
إضافة  لشركة سيجاس،  التابع  بدمياط 

اإلسالة  على  إيجاس  طاقة  ــادة  زي إلــى 
إيجاس  من  كل  وامتالك  المصنع،  فى 
 50٪ للبترول  العامة  المصرية  والهيئة 
إيني  امــتــالك  مــع  سيجاس،  أسهم  مــن 

المتبقية.  الـ 50٪  نسبة 

ومن خالل هذه الصفقة، ستقوم مصر 
وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة والتي 
نشأت منذ نحو ثماني سنوات مع كل من 

.SEGAS و UFG
أضافت الوزارة أن الصفقة تعزز مكانة 

مصر كمركز إقليمي للغاز من خالل زيادة 
طاقة إسالة الغاز الطبيعي المصري الذي 
يتعدى الطلب المحلي أو الغاز المنتج من 
دول أخرى والتي قد  ترغب في االستفادة 

من البنية التحتية في مصر.

حابي

عنها  نتج  وما   2020 عام  “كورونا” خالل  أزمة 
من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، 
 ،3.5% بنسبة  العالمي  االقتصاد  وانكماش 
قناة  تطبيق  أن  إال  النفط،  أسعار  وانخفاض 
والمرنة  الجاذبة  الحوافز  من  لحزمة  السويس 
والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية 
في  ساهم  جــدد،  عمالء  وجــذب  بها،  للمرور 
كما  الــنــشــاط،  فــي  االنــكــمــاش  حــجــم  تقليص 

حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
ولفتت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه 
إلى %7.2 خالل الربع الثاني من العام المالي 

في   7.3% إلــى  انخفاضه  بعد   ،2020/2021
الجزئية  ــودة  ــع ال نتيجة  وذلـــك  األول،  الــربــع 
لتخفيف  العام  التوجه  مع  االقتصادي  للنشاط 
األنشطة  أداء بعض  اإلغــالق، مع تحسن  قيود 
والتجزئة  الجملة  تــجــارة  )مثل  العمل  كثيفة 

والزراعة(.
يشهد  التضخم  معدل  أن  الوزيرة  وأوضحت 
تراجًعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم 
تتراوح  وأن  ــا،  أحــادًيّ رقًما  الحضر  في  العام 
 4.8% بين  المتوسط  في  المتوقعة  المعدالت 

و%6.6 خالل العام المالي الجاري.

ــرة  ــة الــســعــيــد، وزيـ ــت الــدكــتــورة هــال ــال ق
أغلب  إن  االقــتــصــاديــة  والتنمية  التخطيط 
األزمة  أن  على  أجمعت  العالمية  المؤسسات 
الحالية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، 
ــد مــن بــيــن األزمــــات االقــتــصــاديــة  هــي األشـ
الــســابــقــة عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي، بــمــا في 
واألزمــة   ،1932  /1929 الكبير  الكساد  ذلك 
إلى  مشيرة   ،2009  /2008 العالمية  المالية 
في  الخسائر  قّدر  الدولي  النقد  صندوق  أن 
 11 بنحو  األزمة  العالمي جراء  االقتصاد  نمو 

دوالر. تريليون 
ــوزراء  ــ ال وأضــافــت خـــالل اجــتــمــاع مجلس 
سجلت  العالمية  الــتــجــارة  حــركــة  أن  أمـــس، 
كما   ،2020 عــام  فــي   9% بنسبة  انــخــفــاًضــا 
شهدت االستثمارات األجنبية المباشرة عالمّيًا 
ا بنسبة %49 في النصف األول  انخفاًضا حاّدً

من 2020.
المصري  االقتصاد  أن  إلى  الوزيرة  ولفتت 
إيجابي  نمو  مــعــدل  على  الــحــفــاظ  اســتــطــاع 
الجاري  المالي  العام  من  الثاني  الربع  خالل 
متوسط  لــيــســجــل   2% بــلــغ   ،2020/2021
العام  من  األول  النصف  خــالل  النمو  معدل 
 5.6% بنحو  مــقــارنــة  وذلـــك   ،1.35% نحو 
السابق،  المالي  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل 
استمرار  إلــى  تشير  التوقعات  أن  وأضــافــت 
ارتفاع معدل النمو خالل الربع الثالث والرابع 
و  نحو 2.8%  ليبلغ  الجاري  المالي  العام  من 

%5.3 على التوالي.
النقل  قطاعات  أن  ــى  إل السعيد  وأشـــارت 
والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، حققت 

من  األول  النصف  خالل  إيجابية  نمو  معدالت 
العام المالي الجاري، في حين ظهر االنكماش 
باألزمة  تأثًرا  األكثر  االقتصادية  األنشطة  في 
وقناة  التحويلية،  والصناعات  السياحة،  مثل 

السويس.
أدى  العالمي  االقتصاد  ركــود  أن  وأوضحت 
مصحوًبا  الدولية  التجارة  أنماط  تراجع  إلــى 
دولة،   100 من  أكثر  في  الُمطبق  السفر  بقيود 
مما أثر سلًبا على قطاعي الصناعة والتصدير 

والسياحة على حد سواء.
تحديات  مــن  الــرغــم  على  ــه  أن ــى  إل ولفتت 

وعلى صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، 
مؤشر  ارتــفــع  عامة  بصفة  إنــه  الــوزيــرة  قالت 
مديري المشتريات PMI لمصر بنحو 20 نقطة 
عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في 

ذروة جائحة “كورونا”.
تقرير مستكشف  أن  إلــى  الــوزيــرة  وأشــارت 
األعمال الصادر عن بنك “إتش إس بي سي”، 
إجراؤه على  تم  نتائج مسح  يعتمد على  والذي 
سبتمبر  شهري  خالل  مصر  في  شركات   209
وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات 

بتحسن قريب في مناخ األعمال بعد عام شاّق 
من التكيف مع تأثيرات الجائحة.

وأرجعت استمرارية النمو إلى تعزيز االبتكار، 
واالعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: 
وتطوير  التكنولوجيا،  بواسطة  اإلنــتــاج  زيــادة 
جذب  على  ــقــدرة  وال والــخــدمــات،  المنتجات 
الشركات  من   86% وأن  والتمويل،  االستثمار 
في  الــدولــيــة  الــتــجــارة  فــي  بوضعها  متفائلة 
تتوقع  الشركات  من  و83%  المقبلة،  السنوات 
قبل  كانت  التي  ــاح  األرب مستويات  إلــى  العودة 
انتشار فيروس “كورونا” او إلى مستويات أعلى 
ا  بنهاية 2022، و%89 من الشركات توقعت نمّوً

في إيراداتها في 2021.
الحكومية  ــمــارات  ــث ــاالســت ب يتعلق  وفــيــمــا 
المالي  العام  من  األول  النصف  المنفذة خالل 
قيمتها  أن  الــوزيــرة  أوضــحــت   ،20202/2021

بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
أمس  أعلنت  فيتش  وكالة  أن  بالذكر  جدير 
عند  لمصر  اإلئتماني  التصنيف  تثبيت  عن 
إن  وأكــدت  مستقرة.  مستقبلية  نظرة  مع   +B
التصنيف جاء مدعوما من سجل اإلصالحات 
ــك  ــذل ــمــصــر، وك ــة ب ــاديـ ــتـــصـ ــة واالقـ ــي ــال ــم ال
االستقرار  أظهر  ــذي  ال الكبير،  اقتصادها 

والمرونة خالل أزمة كورونا. 
المصري  االقتصاد  أداء  إن  فيتش  وقالت 
الحكومات  من  العظمى  الغالبية  على  تفوق 
المصنفة من قبل الوكالة خالل العام الماضي. 
ــت أنـــه حــتــى مـــع تـــراجـــع الــســيــاحــة  ــافـ وأضـ
فإنها  للتصدير،  الموجهة  األخرى  والقطاعات 
الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  تتوقع 
يونيو  في  المنتهية  المالية  للسنة   3٪ بنسبة 
2021، مقابل ٪3.6 في السنة المالية 2020 و 
٪5.6 في السنة المالية 2019. وأشارت إلى أن 
االنتعاش االقتصادي، سيؤدي إلى زيادة النمو 

إلى ٪6 في السنة المالية 2021/2022.

حابي

ا متوقًعا في الربعين الثالث والرابع 2.8% و5.3% نمّوً

د. هالة السعيد: 1.35% متوسط النمو االقتصادي في النصف األول
فيتش: أداء االقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمي من االقتصادات المصنفة

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

المؤسسات العالمية 
أجمعت أن تداعيات 

كورونا أشد من 
الكساد الكبير واألزمة 

المالية العالمية

النقل والتخزين والزراعة 
والصحة والتعليم 

ا..  ا إيجابّيً حققت نمّوً
وانكماش السياحة 

والصناعات التحويلية

استمرار تراجع 
معدل البطالة

 بعد تحسن أداء 
بعض األنشطة 
كثيفة العمالة

ا في  28% نمّوً
االستثمارات الحكومية.. 

والتضخم المتوقع
بين 4.8% و6.6% خالل 

العام الجاري

برامج التمويل العقاري
خارج مبادرة البنك المركزي

مع نشرة الخميس:
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برامج التمويل العقاري خارج مبادرة البنك المركزي
اشتراطات الدخلاملصاريف اإلدارية سعر الفائدة مدة التمويل نسبة التمويل احلد األقصى للتمويلاجلهة

حتى %80 للسكني حتى 5 ماليني جنيه مصر
  %16.5 متناقصة حتى 15 عاماحتى 20 عاماو%65 للسياحي

و%17.5 متناقصة فوق 15 عاما
%2.5 بحد أقصى 30 ألف 

جنيه 
صافي دخل فوق 3 آالف جنيه، 

ويمكن منح القرض بضمان وحدة 
سكنة أخرى 

صافي دخل فوق 5 آالف جنيه، %2 من قيمة التمويل %18.5 متناقصةمن عام وحتى 15 عاماحتى %75 حتى 3 ماليني جنيه القاهرة
وال يشترط تحويل الراتب

%1.5 من قيمة التمويل من 13.25 إلى %15.25 متناقصمن عام وحتى 20 عاما حتى %80 حتى 5 ماليني جنيه التجاري الدولي 
ال يقل الراتب عن 5 آالف

جنيه للموظفني، و10 آالف
بضمان عمل خاص

QNB من 50 ألف حتى 7 ماليني
حتى 15 عاماحتى %80جنيه 

في حال تحويل الراتب: 17.25% 
متناقصة وفي حال عدم التحويل: 

%17.75 متناقصة
ال يقل الدخل عن 6 آالف جنيه %1.5 من قيمة التمويل 

SAIB حد أدنى للدخل 2500 جنيه %1.5 من قيمة التمويل %12.75 متناقصةحتى 10 أعوام حتى %80حتى 2 مليون جنيه

 %13.25 متناقصة حتى 15 عامامن عام وحتى 20 عاما حتى %80حتى 15 مليون جنيهقناة السويس 
-%2.5 من قيمة التمويل و%14.25 متناقصة حتى 20 عاما

ــ%2 من قيمة الوحدة -حتى 15 عاماحتى %80حتى 7 ماليني جنيه

-تبدأ من %13 متناقصةمن عام حتى 15 عاما حتى %80بحد أقصى 10 ماليني جنيه 
حد أدنى للدخل 5 آالف جنيه، 

مع إمكانية احتساب مصادر دخل 
إضافية 

 %16 متناقصة حال حتويل الراتبحتى 20 عاما حتى %80وفقا لصافي الدخل الكويت الوطني 
حد أدنى 5 آالف حال عدم التحويل %2 من قيمة التمويل و%16.75 متناقصة حال عدم التحويل

و3 آالف جنيه لتحويل الراتب

 %14 متناقصة للعقار املسجلحتى 15 عاماحتى %80-التعمير واإلسكان
و%15 متناقصة لغير املسجل 

حد أدنى للدخل 4 آالف جنيه، ومدة 
عمل ال تقل عن 3 سنوات، ويشترط 

وجود ضامن

حد أدنى 3 آالف جنيه للموظفني ـــ-حتى 20 عاماحتى %85 حتى 2 مليون جنيه البركة 
و5 آالف ألصحاب األعمال احلرة

  %16 متناقصة حال حتويل الراتبحتى 10 أعوام حتى %75 بدون حد أقصى فيصل 
حد أدنى للراتب 5 آالف جنيه -و%17 متناقصة حال عدم التحويل

ال يزيد الدخل عن 15 ألف جنيه -%10.5 ثابتةمن 5 وحتى 20 عاماحتى %80وفقا لصافي الدخل االستثمار العربي 

حتى %80وفقا للدخل والعمر العقاري املصري العربي 
حتى 15 عاما للوحدات 

باملحافظات و20 عاما للمدن 
اجلديدة 

 %9.47 ثابتة حتى 15 عاما
-%10.09 ثابتة حتى 20 عاما

من 6 أشهر حتى 10 حتى %80حتى 15 مليون جنيه أبو ظبي األول 
%1.5 للتمويل بدون ضمان -سنوات 

حد أدنى للدخل 10 آالف جنيه نقدي و%2.5 بدون ضمان نقدي

حد أدنى للدخل 10 آالف جنيه -%18.25 متناقصةحتى 20 عاماحتى %75 حتى 5 ماليني جنيه عوده

 %14 متناقصة ملدة 10 أعوام حتى 15 عاماحتى %80حتى 10 ماليني جنيهاملصرف املتحد 
ال يزيد القسط عن %40 %1.5 من قيمة التمويل و%15 متناقصة ملدة 15 عاما

من صافي الدخل الشهري

شركة األهلي للتمويل 
العقاري

بحسب صافي
ال يزيد القسط عن %40 %2 من قيمة التمويل  من %13 حتى %13.5 متناقصةحتى 15 عاماحتى %80 الدخل ومدة القرض

من صافي الدخل الشهري

شركة العربي اإلفريقي
%8.52 متغيرة مربوطة بسعرحتى 15 عاممن 70 حتى %80وفقا لصافي الدخل للتمويل العقاري

%2 من قيمة التمويل البنك املركزي - الكوريدور
غير محدد - ويتم التعامل مع التغيير 

في أسعار الفائدة بزيادة أو تقليص مدة 
األقساط

صافي دخل فوق 5 آالف جنيه%1.5 من قيمة التمويل %13.75 متغيرة حتى 10 أعوام حتى %80ـــــ

من 100 ألف جنيهاملصرية للتمويل العقاري
معدالت فائدة ثابتة أو متغيرةحتى 15 عاماحتى %80وحتى 10 ماليني جنيه

%1.5 من قيمة التمويل + 
%0.25 سنويا من القيمة 

املتبقية من القرض
صافي دخل فوق 3500 جنيه

من 3 أعوام وحتى 15 ــــــــــشركة أمالك
عاما

من 7.5 إلى %9.5 ثابتة
حد أدنى للدخل 30 ألف جنيه %2.5 من قيمة التمويل  بحسب فترة السداد

ويسمح باحتساب الدخل اإلضافي

من عام وحتى 5 أعوامحتى %50حتى 3 ماليني جنيه شركة كونتكت 
البرنامج املرن: ثابتة 11.96% 

 مع إمكانية السداد املعجل بدون مصاريف.
البرنامج االقتصادي: متوسط 10.08% 

وسداد معجل بعد عام.

 املرن: بدون مصاريف
االقتصادي: %3 مصاريف إدارية

حال السداد املعجل
ــــ


