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مصطفى صالح الرئيس التنفيذي للقطاع 
التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير

ــب تــوقــعــات رؤســــاء شــركــات  اتــجــهــت أغــل
لجنة  تــبــقــي  أن  الـــمـــال،  بــســوق  ومــتــعــامــلــيــن 
المصري  المركزي  بالبنك  النقدية  السياسة 
في اجتماعها المقرر انعقاده غًدا، على أسعار 
 8.25% عند  الحالية  معدالتها  عند  الفائدة 
دون  واحدة  لليلة  لإلقراض  لإليداع و9.25% 

تغيير.
كـــان الــمــركــزي الــمــصــري، قــد أبــقــى على 
أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع للجنة 
فبراير   4 في   ،2021 خالل  النقدية  السياسة 

الماضي.
واستبعد المشاركون أن تتأثر البورصة إيجابّيًا 
المركزي،  من  المتوقع  التثبيت  بقرار  سلبّيًا  أو 

تستفيد  أن  توقع  لكنه  البورصة،  استثمارات 
منه بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة.
البورصة  لمؤشرات  المتوقع  األداء  وحــول 
تراجع  إن  القصير، قال  المدى  المصرية على 
ساعات التداول باإلضافة إلى موسم اإلجازات 
ــورصــة الســتــهــداف  ــب ــدفــع ال الــمــرتــقــب لــن ي
عند  تستقر  أن  متوقًعا  جــديــدة،  مستويات 

10600-10400 نقطة.
وســيــطــر االتـــجـــاه الــبــيــعــي عــلــى تــعــامــالت 
بقيمة  صافًيا  وسجلوا  الــعــرب  المستثمرين 
38.623 مليون جنيه، بضغط من األفراد التي 
حققت صافي بيع بقيمة 45.082 مليون جنيه، 
من  شــراء  صافي  جنيه  مليون   6.459 مقابل 

المؤسسات.
ــجــهــت تــعــامــالت الــمــســتــثــمــريــن  بــيــنــمــا ات
المصريين نحو الشراء محققين صافًيا بقيمة 
المؤسسات  من  بدعم  جنيه،  مليون   35.819

 92.863 بقيمة  مشتريات  صافي  سجلت  التي 
جنيه  مليون   57.043 مقابل  جنيه،  مليون 

صافي بيع من األفراد.
األجــانــب  المستثمرين  تعامالت  وسجلت 
صافي شراء بقيمة 2.803 مليون جنيه، بدعم 
مشتريات  التي حققت صافي  المؤسسات  من 
بقيمة 8.050 مليون جنيه، مقابل 5.247 مليون 

جنيه صافي بيع من األفراد.
رئيس  القادر  عبد  عامر  رجح  جانبه  ومن 
القابضة  بايونيرز  للتطوير  السمسرة  قطاع 
لالستثمارات المالية، أن تتحكم تطورات أزمة 
خالل  المال  ســوق  مسار  في  كورونا  فيروس 
اإلصابات  عــودة  بعد  خاصة  القادمة،  الفترة 

للتزايد من جديد.
المصرية  الــبــورصــة  ــؤشــرات  م إن  وقـــال، 
القصير  المدى  على  مؤقًتا  استقراًرا  تشهد 
وصولها  بعد  بالتجميع  األسهم  خاللها  تقوم 

ورأوا أن االستقرار عند المستويات الحالية هو 
المسار المتوقع على المدى القصير.

تعامالت  الرئيسي  البورصة  مؤشر  وأغلق 
أمس على تراجع بنسبة %0.74، ليتداول عند 

مستوى 10525 نقطة.
 CIB الــدولــي  التجاري  البنك  سهم  وسجل 
صاحب الوزن النسبي األكبر بالمؤشر ارتفاًعا 
 58.61 مستوى  عند  ليتداول   ،0.17% بنسبة 

جنيًها.
EGX70 متساوي األوزان  بينما صعد مؤشر 
بنسبة   EGX100 وتــراجــع   ،0.29% بنسبة 

.0.29%
إدارة   مجلس  رئيس  الفتاح  عبد  عادل  قال 
شركة ثمار لتداول األوراق المالية، إن تخفيض 

الفائدة هو االحتمال الضعيف.
ــر قـــرار  ــؤث واســتــبــعــد عــبــد الــفــتــاح، أن ي
مباشر على  بشكل  اتخاذه  التخفيض في حال 

اســتــعــداًدا  األســعــار،  فــي  متدنية  لمستويات 
الستهداف مستويات جديدة.

السياسة  تبقي لجنة  القادر، أن  وتوقع عبد 
النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير.

ورجح أن يستكمل البنك المركزي المصري 
الثاني  النصف  النقدي خالل  التيسير  سياسة 
من العام الجاري، الفًتا إلى أن التوقعات تشير 
أسعار  على   2% بنسبة  مرتقب  تخفيض  إلى 

معدالت الفائدة قبل 2021.
وحـــول الــتــأثــيــر الــمــتــوقــع لــقــرار الــمــركــزي 
استبعد  المصرية،  البورصة  على  المرتقب 
أسعار  أن  إلى  ذلك  مرجًعا  األسهم  تتأثر  أن 
الفائدة بعد االنخفاض التي شهدته خالل عام 
لشريحة  بالنسبة  جاذبة  غير  أصبحت   2020

كبيرة من المستثمرين.
الجدير بالذكر أن المصريين سيطروا على 
تعامالت  إجمالي  من   83.4881.87% نسبة 

البورصة، فيما استحوذ األجانب على 9.75% 
والعرب على %6.77 بعد استبعاد الصفقات.

من   22.89% على  المؤسسات  وسيطرت 
نصيب  من   77.10% مقابل  األمــس  تعامالت 

األفراد.
وفي سياق متصل رجح إبراهيم النمر رئيس 
قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن 
أسعار  لتثبيت  المصري  المركزي  البنك  يتجه 
التضخمية  للضغوط  نــظــًرا  وذلـــك  الــفــائــدة، 

الناتجة عن زيادة أسعار السلع.
البورصة  مسار  يتغير  أن  النمر  واستبعد 
ــن تــأثــيــر قـــرار الــمــركــزي  الــحــالــي بــدفــع م
الــمــلــف  تـــطـــورات  أن  ــا  ــمــرتــقــب، مــوضــًح ال
مع  تــزامــًنــا  كــورونــا  فــيــروس  ــة  ألزم الصحي 
ــدفــع الــبــورصــة  ــازات ي ــ اقـــتـــراب مــوســم إجـ
بين  المدى  قصيرة  عرضية  بصورة  للتحرك 

نقطة.  10300-10700 مستويات 

للتطوير،  ظبي  أبو  سكاي  شركة  حققت 
الشق  من  جنيه  مليون   700 بقيمة  مبيعات 
الــســكــنــي بـــأول مــشــروعــاتــهــا فــي الــســوق 
في  تقيمه  والذي   ”8 “ريزيدنس  المصرية 

الجديدة. اإلدارية  العاصمة 
التنفيذي  الرئيس  صالح  مصطفى  وقال 
حابي  لنشرة  بالشركة،  التجاري  للقطاع 
على  جــورنــال،  حابي  بــوابــة  عــن  الــصــادرة 

واإلدارية. التجارية  الوحدات 
عمالء  على  تعتمد  الشركة  أن  وأضــاف 
إلى  المشروع،  المصرية في تسويق  السوق 
الــخــارج،  فــي  العاملين  المصريين  جانب 
المبيعات  من  كبيرة  نسبة  يمثلون  والذين 

. لمتحققة ا
ــالق  إطـ ــزم  ــت ــع ت الـــشـــركـــة  أن  وأوضـــــح 
الجاري  العامين  خالل  آخرين  مشروعين 
إلى  الــرامــيــة  خطتها  إطــار  فــي  والمقبل، 
السوق  في  جنيه  مليار   15 نحو  استثمار 

المصرية. العقارية 
الماضي  فــبــرايــر  فــي  الــشــركــة  وأعــلــنــت 

السوق  فــي  مشروعاتها  أول  إطــالق  عــن 
الــجــديــدة،  اإلداريـــة  بالعاصمة  الــمــصــري 

جنيه. مليارات   4 قيمتها  باستثمارات 
ــة ســكــاي أبـــو ظــبــي هــي الـــذراع  وشــرك
اإلماراتية،  دايموند  لمجموعة  العقارية 
العديد  إقــامــة  عزمها  عــن  أعلنت  والــتــي 
التوسعية  خطتها  ضمن  المشروعات  من 

والدولية. اإلقليمية 
الــجــاري، وقــعــت شركة  أبــريــل  ــة  ــداي وب
الذراع  العقاري،  للتطوير  ظبي  أبو  سكاي 
اإلماراتية،  دايموند  لمجموعة  العقارية 
األول  ظبي  أبــو  بنك  مع  تعاون  بروتوكول 

الشركة  نظمته  الذي  السحور  حفل  هامش 
خاصة  المتحققة  الــمــبــيــعــات  إن  ــس،  أمـ
ــزء مـــن الــمــرحــلــة  بــالــمــرحــلــة األولــــى وجــ
طلًبا  هناك  أن  إلى  الفًتا  للمشروع،  الثانية 
بدء  أن  كما  اإلدارية،  العاصمة  على  كبيًرا 
األرض  وتهيئة  الحفر  أعمال  في  الشركة 
الثقة  زيـــادة  ــشــاءات ســاهــم فــي  لــبــدء اإلن

العمالء. وبين  بينها 
مبيعات  تــحــقــيــق  الــشــركــة  وتــســتــهــدف 
مليار   1.5 بــنــحــو  ــجــاري  ال ــعــام  ال خــالل 
ــن الـــشـــق الــســكــنــي، بــخــالف  جــنــيــه، مـ

الوحدات  لتمويل  تسهيالت  توفير  بهدف 
واالستفادة  مختلفة،  سداد  بطرق  السكنية 
الــتــي ستقوم  الــعــقــاريــة  الــمــشــروعــات  مــن 

مصر. في  الشركة  بتنفيذها 
أبو  بنك  المبرم مع  البروتوكول  وبموجب 
الحصول  من  العمالء  األول؛ سيتمكن  ظبي 
من   85% ــى  إل تــصــل  بنسبة  تــمــويــل  عــلــى 
لالنتقال  الجاهزة  األولية  الوحدات  ثمن 
اإلجــراءات  بأبسط  أنواعها  مختلف  على 

تنافسي. فائدة  وبسعر  الممكنة، 

بكر بهجت

رنا ممدوح

بالمرحلة األولى وجزء من الثانية

سكاي أبو ظبي تحقق 700 مليون جنيه مبيعات

في ريزيدنس 8 وتخطط إلطالق مشروعين جديدين

مع استبعاد تأثير أسعار الفائدة

توقعات باستقرار البورصة على المدى القصير وسط ترقب لتطورات كورونا

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

الــتــجــارة  وزيـــرة  جــامــع  نيفين  أعــلــنــت 
الصادرات  تنمية  صندوق  أن  والصناعة 
 583 الجارى  الشهر  نهاية  حتى  أصــدر 
بلغت  بإجمالي مساندة  للمصدرين  شهادة 
مليار   2.5 وبصافي  جنيه  مليار   2.7
جنيه بعد استقطاع المديونيات الضريبية 

الغاز. ومديونيات  كافة 
مد  على  وافقت  قد  أنها  إلى  وأشــارت 
المبادرة من  المستفيدة من  الملفات  أجل 
أبريل  شهر  نهاية  إلى   2021 يناير   31
الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه 
وذلك  المقبل،  يونيو  شهر  خــالل  الفترة 
المصدرة  الشركات  على  التيسير  بهدف 

. المبادرة  وتعظيم استفادتها من 
هـــذه  ــة  ــاحــ ــ إت أن  جـــامـــع  وأوضــــحــــت 
المستحقات المالية تأتي تنفيًذا للتوجيهات 
ــقــطــاع  ــدة ال ــانـ ــسـ ــم ومـ ــدعـ الـــرئـــاســـيـــة بـ
التصديرية  التصديري، وسرعة رد األعباء 
إلى  الفتًة  المصدرة،  للشركات  المستحقة 
أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق 
قدراتهم  ــادة  زيـ فــي  كبير  بشكل  سيسهم 
المنتجات  تنافسية  وتــعــزيــز  اإلنــتــاجــيــة 
المصرية في األسواق الخارجية خاصًة في 

ظل أزمة فيروس كورونا.
ــســداد  ال ــبـــادرة  مـ أن  ــذكــر  ــال ب ــر  جــدي
الـــفـــوري هــي مـــبـــادرة أطــلــقــتــهــا وزارتـــا 

حابي

بالتنسيق  والمالية  والصناعة  التجارة 
نسبة %85 من  وتتيح سداد  البنوك  مع 
بداًل  فــوًرا،  المستحقات  قيمة  إجمالي 
تستغرق  قــد  أقــســاط  على  ســدادهــا  مــن 
عـــدة ســـنـــوات، األمـــر الـــذي يــســهــم في 
الشركات  لتمكين  النقدية  السيولة  توفير 
تجاه  بالتزاماتها  الــوفــاء  مــن  المصدرة 

العمالة. على  والحفاظ  عمالئها 

بعد استقطاع المديونيات الضريبية كافة ومديونيات الغاز

تنمية الصادرات يصدر 583 شهادة 

للمصدرين بإجمالي 2.7 مليار جنيه

نؤسس شركة 
جديدة في نشاط 
التأمين الطبي.. 
واقتحام مجال 

التأجير التمويلي 
عبر كيان جديد

أو االستحواذ

باسل الحيني رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لشركة مصر 

القابضة للتأمين

مجلس  رئيس  الحيني  باسل  قــال 
لشركة  الــمــنــتــدب  والــعــضــو  اإلدارة 
مــصــر الــقــابــضــة لــلــتــأمــيــن، إنـــه من 
إلدارة  مصر  شركة  إبــرام  المرتقب 
ــعــاون  ــة اتـــفـــاق ت ــاري ــق ــع ــول ال ــ األصـ
انتهاء  بعد  السيادي  مصر  صندوق 

المبارك. رمضان  شهر 
احتفالية  خالل  الحيني،  وأضاف 
ــة لــالســتــثــمــار  ــمــصــري الــجــمــعــيــة ال
هــذا  مـــن  الـــهـــدف  أن  الـــمـــبـــاشـــر، 
مجال  فــي  مكانة  تبوء  هــو  التعاون 
مصر  لشركة  يكون  وأن  االستثمار، 
في  ثــقــل  الــعــقــاريــة  ــول  األصـ إلدارة 

. طها نشا
حظ  سوء  لديها  الشركة  إن  وقال 
على  عليها  اإلدارات  لتعاقب  نظًرا 
ــدار الــســنــوات األربـــع الــمــاضــيــة،  مـ
بنحو  تقدر  محفظة  تمتلك  ولكنها 

جنيه. مليار   15
إلـــى أن  طــرح  الــحــيــنــي،   ــفــت  ول

لتأمينات  مصر  شــركــة  مــن   25%
عن  الكشف  دون  ا،  جّدً قريًبا  الحياة 

محدد. موعد 
عقًدا  للتأمين  القابضة  ووقــعــت 
مؤخًرا،  كابيتال،  آي  إن  شركة  مع 
الرئيسي  الــطــرح  مستشار  لــتــكــون 
لــشــركــة مــصــر لــتــأمــيــنــات الــحــيــاة، 
الالزمة  اإلجراءات  تنفيذ  في  للبدء 
مــنــه قبل  االنــتــهــاء  الــمــقــرر  لــلــطــرح 
بحسب  وذلك  الجاري،  العام  نهاية 

السوق. ظروف 
الــمــجــمــوعــة  أن  ــي  ــن ــحــي ال وأكــــد 
ــز عــلــى  ــركـ ــن تـ ــي ــأم ــت ــل الـــقـــابـــضـــة ل
قطاعاتها  في  كامل  بشكل  االستثمار 
في  التخصص  نهج  وتنتهج  كــافــة، 

األنشطة. جميع 
القابضة  مجموعة  أن  إلى  وأشار 
استثمار  محفظة  لــديــهــا  لــلــتــأمــيــن 
تساعد  جنيه،  مليار   60 إلى  تصل 
الكسور  بعض  تعوض  التي  بالعوائد 

التأمين. نشاط  في  يحدث  الذي 

فاروق يوسف

باسل الحيني رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمصر القابضة للتأمين:

مصر إلدارة األصول العقارية بصدد إبرام تعاون
مع صندوق مصر السيادي

طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة قريًبا
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