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مليار جنيه إيرادات »الطرق والكبارى« 
من الموازين واإلعالنات فى 2020-2021

 كتب- فارس ربعى:

حققت هيئة الطرق والكبارى مليار جنيه 
ــن واإلعــانــات  ــوازي ــرادات مــن قــطــاع امل ــ إي

خال العام املالى املنقضى 2021-2020.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس 
يتم  القطاع  مــوارد  إن  لـ»البورصة«  الهيئة، 
الطرق  صيانات  لتنفيذ  بالكامل  توجيهها 
التى تنفذها الهيئة من خال شركة الصيانة 
إبــرام  املــقــرر  ومــن  للهيئة  التابعة  الذاتية 
اجلارى  العام  التعاقدات خال  من  العديد 

مع شركات لصيانة الطرق اجلديدة.
ــاف أن إجــمــالــى عـــدد الــشــركــات  وأضــ
الهيئة  التى تنفذها  العاملة فى املشروعات 
باإلضافة  عاملة  شركة   250 بنحو  تقدر 
الطرق  لصيانة  شركة   60 مع  التعاقد  إلى 
اجلديدة بجانب التعاقدات الدورية السنوية 
ــراف  مــع شــركــات الــصــيــانــة لــتــولــى اإلشــ
اخلطة  ضمن  اجلــديــدة  املــشــروعــات  على 

االستثمارية للهيئة.
 1769 تنفيذ  النقل  وزارة  وتستهدف 
تكلفة  وبإجمالى  والكبارى  للطرق  مشروعا 

464 مليار جنيه حتى عام 2024.
إسناد  بصدد  الهيئة  إن  مصطفى  وقــال 
أسفل  اخلــالــيــة  األمــاكــن  طــرح  مناقصات 
اجلديدة  واملشروعات  والكبارى  الــدائــرى 
السكة  مشروعات  لشركة  بالهيئة  اخلاصة 
السكك  لهيئة  اململوكة   »MOT  « احلديد 
احلديدية وذلك فى إطار السعى نحو تعزيز 

موارد الهيئة واستغال وإدارة اصولها.
ــر أنـــه ال تــوجــد نــيــة إلســنــاد إدارة  وذكـ

اجلــديــدة  بالطرق  خــاصــة  مــشــروعــات  أى 
لشركات القطاع اخلاص إلدارتها وتشغيلها 
اخلبرة  هــذه  اكتساب  على  الهيئة  وتعمل 
خال الفترة املقبلة وذلك من خال تدريب 
التى  املنظومة  تلك  على  البشرية  الكوادر 
التكاليف  مــن  العديد  توفير  فــى  تساهم 

للهيئة.
تقدم  إلحــراز  تسعى  الهيئة  أن  وأوضــح 
ووفقا  قصيرة  فترة  خال  مشروعاتها  فى 
االستثمارية  الزمنى ضمن خطتها  للجدول 
لتعزيز  بــاالضــافــة  ــارى  ــام اجلــ ــع ال خـــال 
لتغطية  وإيراداتها  أرباحها  وزيادة  مواردها 
حجم اإلنفاق على كافة املشروعات التابعة 

للهيئة.
املستدامة  التنمية  خطة  أن  إلى  وأشــار 
تستهدف جذب استثمارات جديدة فى كافة 
املجاالت ولن يتسنى ذلك إال بوجود شبكة 
حقيقية  إجنـــازات  لتحقيق  متكاملة  نقل 
ومنها بالطرق والكبارى التى تسهل احلركة 

وتختصر الوقت وتؤمن حياة املواطن.

الحكومة تعتزم التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
 كتبت- إيمان السيد:

مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  قال 
الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح 
املؤشرات  بــدراســة  اجلمهورية،  رئيس  السيسى، 
فى  واالســتــمــرار  املــصــرى  لاقتصاد  املستقبلية 
حتفيز االقتصاد، وتعزيز دور القطاع اخلاص خال 

املرحلة املقبلة.
الـــــوزراء، اجــتــمــاًعــا مع  وعــقــد رئــيــس مجلس 
واملؤشرات  األداء  الستعراض  املصغرة؛  املجموعة 
الدكتورة  بحضور  املصرى،  لاقتصاد  املستقبلية 
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
وأحمد كجوك، نائب وزير املالية للسياسات املالية، 
التخطيط  وزيـــرة  نائب  كمالى،  أحمد  والــدكــتــور 
أبو  التخطيط، ورامى  والتنمية االقتصادية لشئون 
النجا، نائب محافظ البنك املركزى، وحسني كمال، 

معاون وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية.

ومت مناقشة عدد من السيناريوهات لتعزيز أداء 
بعدد  واخلروج  القادمة،  للفترة  املصرى  االقتصاد 
مناقشتها  سيتم  الشأن  هــذا  فى  التوصيات  من 
على  لعرضها  متهيداً  االقتصادية،  املجموعة  فى 
دور  تعزيز  أهمها ضرورة  ومن  اجلمهورية،  رئيس 
استدامة،  أكثر  تنمية  لتحقيق  اخلــاص  القطاع 
ــك مــن خـــال الــتــوســع فــى اســتــخــدام آلــيــات  وذلـ
املشاركة بني القطاعني اخلاص والعام عند تنفيذ 
واالســتــمــرار  املستقبلية،  احلكومية  املــشــروعــات 
التركيز  برامج مساندة املصدرين مع  والتوسع فى 
تتناسب  على تقدمي حزم مساندة وحتفيز محددة 
املستهدف،  املــشــروع  أو  الشركة  أو  القطاع  مــع 
وزيادة نشاط صندوق مصر السيادى للدخول فى 
متويل مشترك مع املستثمرين األجانب واملصريني 
فى  تساهم  وإنتاجية  تنموية  مشروعات  لتمويل 
وجذب  الصادرات  وزيــادة  التصنيع  معدالت  زيادة 

استثمارات أجنبية مباشرة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل مجموعة 
لاقتصاد  املستقبلية  املـــؤشـــرات  بــشــأن  الــعــمــل 
املصرى على املجموعة االقتصادية، متهيداً للعرض 

على رئيس اجلمهورية.

االقتصادى،  النمو  سيناريوهات  تناول  مت  كما 
هذا  فى  التأكيد  مت  حيث  املستقبلية،  والتقديرات 
الصدد على أن زيادة النمو احلقيقى لنصيب الفرد 
من الناجت املحلى اإلجمالى يدعم جهود الدولة فى 
خفض معدالت الفقر، خاصة مع االهتمام بالتوزيع 
اجلغرافى العادل للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
ــى ضـــــرورة حتــديــد  ــاً عــل ــضـ ــد أيـ ــي ــأك ــت ومت ال
مستهدفات ربع سنوية وسنوية حلصيلة الصادرات 
بشكل  متابعتها  على  والعمل  السلعية  ــواردات  والـ
املستهدفات،  حتقيق  على  الــقــدرة  لضمان  دورى 
بشكل  والتحفيزية  التصويبية  اإلجــراءات  واتخاذ 
خدمة  أعباء  خفض  على  العمل  وضــرورة  سريع، 
الوفورات  من  جزء  استخدام  مع  احلكومى  الدين 
البشرية  التنمية  على  اإلنــفــاق  لــزيــادة  املتحققة 
جهود  استمرار  عن  فضًا  االجتماعية،  واحلماية 
تطوير سوق األوراق املالية احلكومية بهدف زيادة 

درجة املنافسة وجذب مزيد من االستثمارات.

انتهاء تنفيذ الرصيف البحرى الستقبال معدات محطة الضبعة النووية مارس المقبل
 كتب - محمد فرج:

الهندسية  لألعمال  الغرابلى  شركة  تنتهى 
البحرى الستقبال  الرصيف  تنفيذ  املتكاملة من 
مبحطة  اخلــاصــة  الثقيلة  واملــعــدات  املــهــمــات 
مــارس  شهر  فــى  الضبعة  فــى  النووية  الطاقة 

املقبل.
وقـــال الــدكــتــورأمــجــد الــوكــيــل رئــيــس هيئة 
توقيع  مت  إنــه  لـــ«الــبــورصــة«  الــنــوويــة  املحطات 
أعمال  وتنفيذ  بتصميم  اخلــاص  الــبــروتــوكــول 

وطرق  به  امللحقة  واملبانى  البحرى  الرصيف 
للقوات  الهندسية  الهيئة  مع  الثقيلة  املــعــدات 

املسلحة فى شهر يونيو من العام املاضى.
تستغرق  األعــمــال  تنفيذ  ــدة  م أن  وأضـــاف 
شركة  لألعمال  املنفذ  املقاول  وبدأ  شهراً،   21
فى  املتكاملة  الهندسية  لــألعــمــال  الــغــرابــلــى 
األعمال، ومن املتوقع االنتهاء من الرصيف وأن 
األسبوع  فــى  املــعــدات  الستقبال  جــاهــزا  يكون 

األخير من شهر مارس املقبل.
الروسى  اجلانب  مع  االتفاق  مت  أنه  وأوضــح 

تنفيذ  عن  املسئولة  روساتوم  شركة  فى  ممثًا 
محطة الطاقة النووية بالضبعة بأن تكون نسبة 
 %20 املشاركة املحلية فى املشروع ال تقل عن 
فى املفاعل النووى األول، وتتزايد تدريجياً لتصل 

إلى نسبة ال تقل عن %35.
تنفيذ  فى  تشارك  أن  املحتمل  من  أنه  وذكــر 
الشركات  من  قائمة  النووية  الضبعة  مشروع 
املصرية تضم أكثر من 250 شركة، وتقوم شركة 
الشركات  جميع  بتقييم  إكسبورت  ستروى  أتوم 

املتقدمة بالتعاون مع اجلانب املصرى.

ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا إلنشاء محطة 
طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات 
وتصل  أماناً،  األكثر  الثالث  اجليل  بتكنولوجيا 

تكلفة املحطة إلى 30 مليار دوالر.
ونظيره  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  كــان 
ديسمبر  فى  شهدا،  بوتني،  فادميير  الروسى 
عام 2018، توقيع وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ 
عقود إنشاء 4 مفاعات نووية مبنطقة الضبعة، 
ومن املتوقع االنتهاء من املفاعل األول واالستام 

االبتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2028.

حسام الدين مصطفى

ف :
جرا

فو 
إن

 كتب- قسم البورصة:

لطرح  انــتــرنــاشــيــونــال  مــبــاشــر  شــركــة  تخطط 
و  3 سنوات،  املصرية خال  البورصة  أسهمها فى 
360 مليون جنيه  تسعى لضخ استثمارات قيمتها  

خال الفترة املقبلة.
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  رشــاد  إيهاب  وكشف 
شركة مباشر إنترناشيونال، عن أن الشركة اقتربت 
من االستحواذ على شركة تدير صندوق فى األسهم 
تقترب  أصول  بإجمالى  اخلزانة  وأذون  والسندات 
الفحص  ــراءات  إجــ وأنــهــت  جنيه،  مليون   21 مــن 

النافى للجهالة.
وأضاف رشاد لـ«البورصة«، أن عملية نقل امللكية 
ستتم خال النصف األول من شهر سبتمبر املقبل 
فور اإلنتهاء من اإلجــراءات، ويجرى اإلعداد لعقد 

جتماع ملناقشة تفاصيل الصفقة.

بالبورصة  للطرح  الــشــركــة  خطة  عــن  وكــشــف 
 ،2025 أقــصــى  بحد  ســنــوات   3 خــال  املــصــريــة 
وتتطلع لضخ استثمارات تقدر بـ 360 مليون جنيه 

خال اخلمس سنوات املقبلة.
بـ  تقدر  استثمارات  الشركة ضخت  أن  وأوضح، 
فى  أعــوام مضت   3 مــدار  على  جنيه  مليون   360

تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
إطاق  فى  تتركز  الشركة  خطة  أن  إلى  وأشــار 
10 صناديق استثمارية متنوعة، بحجم 250 مليون 
جنيه لكل صندوق، ويتخصص بعضها فى االستثمار 
والصكوك،  والسندات،  اخلــضــراء،  السندات  فى 

واألسهم، وأذون اخلزانة، وغيرها.
وأوضح أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للحصول 
متوقًعا  االستثمار،  صناديق  تأسيس  رخصة  على 

احلصول عليها قبل نهاية العام اجلارى 2021.

»مباشر كابيتال« تسعى للطرح فى البورصة 
المصرية خالل 3 سنوات

 »ماجد الفطيم« تنشئ مركزا 
لخدمات التعهيد فى مصر

»المالية« ترفع الحجز اإلدارى 
عن 3 آالف ممول فى 15 شهًرا

مع  تعاون  اتفاقية  الشاملة  للحلول  الفطيم  ماجد  شركة  وقعت 
مركز  إلنشاء  »ايتيدا«  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة 

خلدمات التعهيد املشتركة فى مصر.
ويعد املركز األول من نوعه ملجموعة الفطيم التى تعمل فى مجال 
التجزئة  ومنشآت  املتكاملة  واملــدن  التسوق،  مراكز  وإدارة  تطوير 
حيث  وآســيــا؛  وأفريقيا  األوســـط  الــشــرق  مستوى  على  والترفيه 
املشتركة  واخلدمات  التعهيد  خدمات  تقدمي  املجموعة  تستهدف 

لعمائها حول العالم انطاقا من مركزها فى مصر.
للحلول  الفطيم  »ماجد  شركة  تقوم  االتفاقية؛  هــذه  ومبوجب 
بتعيني  سنوات  ثــاث  تبلغ  والتى  االتفاقية،  مــدة  خــال  الشاملة« 
املؤهلة فى مجاالت  املصرية  الكوادر  600 متخصص من  أكثر من 
تقدمي اخلدمات املشتركة فى التخصصات املالية واملوارد البشرية 
األســواق  فى  وذلــك  املعلومات،  تكنولوجيا  وخــدمــات  واملشتريات 

املختلفة للمجموعة.
الفطيم  »ماجد  لشركة  التنفيذى  الرئيس  الشدياق  خالد  وقال 
للحلول العاملية«: »يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع هيئة تنمية صناعة 
خلدمة  املشتركة  اخلدمات  مركز  خال  من  املعلومات  تكنولوجيا 
أسواق الشركة فى الدول املختلفة واالستفادة من املزايا التنافسية 

ملصر وخاصة وفرة املهارات والكوادر الشابة املصرية«.
التزامنا  الهيئة فى إطار شراكة وفى ضوء  أضاف: »سنعمل مع 
جتاه االستثمار فى املهارات املحلية وتدريب الكوادر الشابة واملشاركة 
فى تعزيز اخلبرات وخلق فرِص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب 
املصرى، حيث نتطلع إلى استقطاب املهارات واملواهب األفضل فى 

مجالها فى غضون األشهر القليلة القادمة«.
إن  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزيــر  طلعت  عمرو  وقــال 
صناعة التعهيد من الصناعات كثيفة العمالة، والتى حتظى باهتمام 
كبير من الدولة فى ظل توافر جميع مقومات جناح هذه الصناعة 
العاملية  اخلريطة  على  ملصر  املتميزة  واملكانة  االقليمية  والــريــادة 
من  مصر  تعد  حيث  للحدود،  العابرة  واخلدمات  التعهيد  لصناعة 
أعمالها  نطاق  لتوسيع  العاملية  للشركات  اجلاذبة  املقاصد  أفضل 

وإنشاء مراكزها املتخصصة فيها.
صناعة  تنمية  لهيئة  التنفيذى  الرئيس  محفوظ  عمرو  وقــال 
تكنولوجيا املعلومات »ايتيدا« أن قرار شركة »ماجد الفطيم للحلول 
يؤكد  املنطقة  فى  عملياتها  لتعهيد  كمركز  مصر  باختيار  الشاملة« 
املشتركة  اخلدمات  مجال  فى  رائــد  كمقصد  الباد  جاذبية  على 
ومراكز اخلدمات العاملية املتخصصة ويعزز من مكانتها كواحدة من 
أسرع الدول فى العالم من حيث معدالت النمو فى مجال التعهيد 

واخلدمات العابرة للحدود.
الصادرات  ومنو  تطوير  على  تعمل  إنها  بيان،  فى  الهيئة  وقالت 
املصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات ملختلف األسواق 
العاملية، مبا يساهم فى خلق فرص عمل للشباب املصرى فى مراكز 
اخلدمات العاملية املوجهة للتصدير، وجذب املزيد من االستثمارات 
األجنبية لهذا القطاع وباألخص مع الَطلب املتزايد بعد متيز وجناح 
قطاع التعهيد املصرى ومقدمى تلك اخلدمات فى مرونة واستمرارية 

األعمال واستيعاب الضغط على البنية التحتية خال أزمة كورونا.

احلجز  رفع  مت  إنه  املالية،  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  قال 
واملسجلني  املمولني  من  شركة  آالف   3 من  أكثر  عن  اإلدارى 
يوليو  نهاية  2020 حتى  أبريل  نهاية  الفترة من  واملكلفني خال 

.2021
املقررة  النسبة  قيمة  فــور ســداد  رفــع احلجز مت  أن  أضــاف 
املضافة  والقيمة  الدخل  أصل ضريبة  من   %10 إلى   %1 من 
التيسيرات  إطار  فى  جنيه،  مليون   159.7 بنحو  در  يَُقّ بإجمالى 
الرامية لسرعة إنهاء املنازعات الضريبية؛ مبا يُساند القطاعات 
»كــورونــا«  فــيــروس  محنة  جتــاوز  مــن  تتمكن  حتى  االقتصادية 

املستجد.
ودعى وزير املالية املمولني واملسجلني واملكلفني لاستفادة من 
إدارى،  أى حجز  لرفع  الضرائب  والتقدم ملصلحة  املبادرة،  هذه 

وفًقا للضوابط املقررة.
الضريبة  ربط  الناجت عن  رفع احلجز  أنه مت  الوزير  وأوضح 
لعدم الطعن فى املوعد القانونى على النماذج الضريبية املقررة؛ 

النماذج  هذه  استام  لعدم 
للمصلحة،  ــا  ــدادهـ ارتـ أو 
املــمــولــني  مـــن   1119 عـــن 
فور  واملكلفني  واملسجلني 
من   %1 منهم  كــل  ــداد  سـ
قيمة أصل الضريبة املتنازع 
»ضريبة  فــى  ــواًء  سـ عليها 
الدخل أو القيمة املضافة«، 
بقيمة إجمالية 55.5 مليون 
الطعن  باب  فتح  مع  جنيه، 
ــمــمــول أو  ــل مــــرة أخـــــرى ل

املسجل.
وأشار إلى رفع احلجز الناجت عن املديونية واجبة األداء سواًء 
كان بصدور قرار جلنة داخلية، أو جلنة طعن، أو حكم محكمة، 
أو جلنة إنهاء منازعات، أو جلنة إعادة النظر فى الربط النهائى، 
فى الضريبة على الدخل أو القيمة املضافة لـ1187 من املمولني 
أصل  قيمة  من   %5 منهم  كل  ســداد  فور  واملكلفني  واملسجلني 
الضريبة واجبة األداء، بإجمالى 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط 
باقى املديونية املستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو 

بالتوافق مع املمولني واملسجلني واملكلفني طبًقا ألحكام القانون.
وقال إنه مت رفع احلجز الناجت عن املديونية واجبة األداء أيًضا 
عن 700 من املمولني واملسجلني واملكلفني الذين سددوا %10 
واجبة  املضافة،  والقيمة  الدخل  على  الضريبة  أصل  قيمة  من 
املديونية  باقى  تقسيط  مع  جنيه،  مليون   46.1 بإجمالى  األداء 
مع  بالتوافق  أو  الضريبية  السنوات  عدد  ضوء  على  املستحقة، 

املمولني واملسجلني واملكلفني طبًقا ألحكام القانون.

محمد معيطخالد الشدياق

 معيط: املمول يسدد من 1% إىل %10 
من قيمة أصل الضريبة مقابل رفع الحجز

 رشاد: الشركة تخطط إلطالق حزمة متنوعة من صناديق االستثمار

 تحصيل 159.7 مليون 
جنيه من أصل ضريبة 

الدخل والقيمة املضافة 
بمبادرة رفع الحجز 

اإلدارى

مصطفى مدبولى

شريف الزيات:

»القابضة المصرية الكويتية« 
تستثمر 150 مليون جنيه فى 

الخدمات المالية غير المصرفية

الشركات 
تراهن 

على عودة 
المدارس

تجار الذهب يطالبون بتنظيم سوق »إعادة 
البيع« على مواقع التواصل االجتماعى

»أوراسكوم للتنمية«: 583.9 مليون جنيه مبيعات 
تعاقدية بـ»مكادى هايتس« فى 6 أشهر 3
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 »DU Invest« الربع الرابع من العام الجارى  أكرب محفظة فى »DU« رشاد: إطالق 8 منتجات عىل منصة 
قيمتها نحو 160 مليون جنيه  »مباشر تريد مصر« تطلق منصة للتداول فى أكرث من 70 سوقا لألجانب غري املقيمني 

إيهاب رشاد

محمد هانى العسال
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 دويدار: املدينة ساهمت فى زيادة 
املبيعات العقارية للشركة بنسبة %15

 عمومية الشركة 
تناقش إضافة 
نشاط »إنشاء 

الصناديق« 

 خطة إلطالق 10 صناديق 
استثمارية بعضها يستهدف 

»الصكوك اإلسالمية« 
و»السندات الخضراء« 

 »دو إنفستمنت« تجتذب 180 مليون جنيه لصناديق االستثمار املتعاقدة لالكتتاب أونالين

مليون شخص تلقوا تطعيمات كورونا 
فى مصر حتى اآلن

مليون لقاح من مودرنا وفايزر تصل 
مصر الشهر المقبل

7.55.2
الثالثاء 24 أغسطس 2021 - 16 من المحرم 1443

»مباشر كابيتال« تستهدف استثمار 360 مليون جنيه خالل 5 سنوات

»األهلى صبور« تحسم بدائل تدبير 1.5 مليار جنيه تمويالت خالل 3 أشهر

2.5 مليار جنيه مبيعات »مصر إيطاليا العقارية« النصف األول من 2021

 كتبت- سحر الزرقانى:

حتسم شركة األهلى صبور العقارية خالل 
3 أشهر بدائل تدبير 1.5 مليار جنيه لتمويل 

أجزاء من مشروعاتها.
التنفيذى  الرئيس  نائب  تامر عرفان  وقال 
لـ  الــعــقــارى  للتطوير  صبور  األهــلــى  لشركة 
أفضل  حاليا  تــدرس  الشركة  إن  »البورصة« 
أو  ما بني إصدار صكوك  التمويلية  الوسائل 
التخصيم أو التوريق لتوفير التمويل املطلوب.

ووقعت الشركة بروتوكول تعاون مع البنك 
لتوفير   ،)CIB( مصر   – الــدولــى  التجارى 
»جرين  ملشروعها  العقارى  التمويل  خدمات 

سكوير« بالقاهرة اجلديدة.
فدانا   80 مساحة  على  املــشــروع  ويــقــام 
تصل  باستثمارات  سيتى«  مستقبل  مبدينة« 

قيمتها 1.08 مليار جنيه.
أحمد  املهندس  مــن  كــل  البروتوكول  وقــع 
صبور الرئيس التنفيذى لشركة األهلى صبور، 
لقطاع  التنفيذى  الــرئــيــس  عيسى  وأحــمــد 
الدولي.  التجارى  بالبنك  املصرفية  التجزئة 
ومبــوجــب الــبــروتــوكــول يــقــدم الــبــنــك حلوال 
يزة وتسهيالت فى السداد لعمالء  متويلية ممُ

العقارية،  إيطاليا  مصر  شــركــة  حققت 
مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه، خالل 
وتستهدف  اجلــارى،  العام  من  األول  النصف 
 ،2021 بنهاية  جنيه  مليارات   4 إلى  زيادتها 
مثل  الشركة  مشروعات  من  عدد  طريق  عن 
و»فينشى«  سيتى«  و»الــبــوســكــو  »الــبــوســكــو» 

و»كايرو بيزنس بارك«.
ــســال، الــرئــيــس  ــع ــى ال وقــــال مــحــمــد هــان
مصر  لشركة  املــنــتــدب  والــعــضــو  التنفيذى 
استطاعت  الــشــركــة  إن  الــعــقــاريــة،  إيطاليا 
فى  والتشغيل  التنفيذ  معدالت  على  احلفاظ 
جميع مشروعاتها مع اتخاذ جميع اإلجراءات 
موظفى  ســالمــة  على  للحفاظ  االحــتــرازيــة 
مبواقع  والعاملني  معها  واملتعاملني  الشركة 
العمل  تعطل  بعدم  يسمح  ومبــا  املشروعات 

وتسريع وتيرة إجناز األعمال.
أضاف العسال، أن »مصر إيطاليا العقارية« 
إلجناز  املــقــاوالت  مكاتب  كبرى  مع  تعاقدت 
وإسراع عمليات التشييد والبناء ووصلت قيمة 

التعاقدات إلى أكثر من 500 مليون جنيه.
لتلك  إيطاليا«  »مصر  حتقيق  أن  وأوضــح 
من  األولى  أشهر  الستة  فترة  املبيعات خالل 
للشركة  إجنـــازا جــديــدا  يعد  احلــالــى  الــعــام 
ويؤكد أيضا على امتالك رؤية واضحة للسوق 
العقارى مدعومة بثقة كبيرة فى مستقبل هذا 

وحدات  امتالك  فى  الراغبني  صبور  األهلى 
مبــشــروع »جــريــن ســكــويــر« مــن خــالل ثالثة 
أنظمة متويل بفترات سداد تصل إلى 20 سنة 
مع االستالم الفورى للوحدات، على أن يكون 
النظام األول مبقدم حجز يبدأ من 20% من 
املركزى،  البنك  مبادرة  ضمن  الوحدة  قيمة 
توفير مدد سداد  الثانى  النظام  يشمل  بينما 
مبادرة  فى  املشمولة  غير  للوحدات  متنوعة 
العقارى  التمويل  لقانون  املركزى طبًقا  البنك 
وبأسعار فائدة تنافسية، ويخدم النظام الثالث 
بيع  فى  والراغبني  سابًقا  املتعاقدين  العمالء 

السوق الذى يشهد انتعاشة حقيقية اآلن عقب 
انتهاء ذروة جائحة »كورونا«.

وقال العسال إن املراحل اجلديدة، واملتعددة 
التى أعلنت عنها »مصر إيطاليا« خالل الفترة 
املبيعات  رقــم  حتقيق  فــى  ساهمت  املاضية 
على  حرصت  الشركة  وأن  خاصة  املــذكــور، 
مشروعاتها  كافة  فى  اجلديدة  املراحل  تنويع 
وأتاحت وحدات مختلفة وأنظمة سداد متعددة 
بالسوق  املهتمني  احتياجات  مع  يتناسب  مبا 
العقارى وإعطاء الفرصة للحصول على منتج 
عقارى يناسب شرائح وقوى شرائية مختلفة.

مرحلة  العقارية«  إيطاليا  »مصر  ودشنت 
جديدة وهى »ألور 2.0«، ضمن مجمع »كايرو 

الوحدات للغير وفًقا لنظام إعادة البيع.
ويــتــكــون مــشــروع »جــريــن ســكــويــر« من 
 1128 به  الــوحــدات  عــدد  ويبلغ  مرحلتني 
وتوين  فــيــالت،  بــني  تتنوع  سكنية،  وحـــدة 
دوبليكس مبساحات  هاوس، وشقق سكنية 
وحتى  مربعا  مترا   125 من  تبدأ  مختلفة 

265 مترا مربعا.
ــى صــبــور مبيعات  وحــقــقــت شــركــة األهــل
املرحلة  تسليم  وبدأ   ،%85 بنسبة  باملشروع 
األولى منه فى مارس املاضى 2021، وبلغت 

نسبة اإلجناز باملشروع حاليا نحو %95.

القاهرة  فى  املتكامل  اإلدارى  بــارك«  بيزنس 
ألف   78 مساحة  على  يقام  والذى  اجلديدة، 
متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إدارى يناسب 
حيث  أحجامها،  مبختلف  الشركات  جميع 
 290 إلــى   60 من  املكاتب  مساحات  تتراوح 
مترا مربعا، باإلضافة إلى إمكانية التقسيط 
من  مبنى   20 تسليم  ومت  ســنــوات،   6 حتى 

املشروع فى عام 2020.
جديدتني  مرحلتني  الشركة  أطلقت  كما 
اإلداريــة  العاصمة  فى  »البوسكو»  مبشروع 
12 مبنى من  بــارك«، وتشمل  »ذا  حتت اسم 
تتضمن  مبانى  منطقة  وهــى  الذكية  املبانى 
وحـــدات سكنية »شــقــق«، واملــرحــلــة األخــرى 
متميزة،  فيالت  تتضمن  التى  كليف«  »ذا  هى 
مبشروع  الشركة  استثمارات  إجمالى  وتبلغ 

»البوسكو» 16 مليار جنيه.
»ال  جديدتني  مرحلتني  الشركة  وطرحت 
سيتى«  »البوسكو  مبشروع  فال«  و»ال  ناتورا« 
فى القاهرة اجلديدة، وتتضمن مجموعة من 
الشركة  وقدمت  مختلفة،  مبساحات  الفلل 
عروًضا على خطط الدفع والسداد، تتضمن 
دفع مقدم بنسبة 5% من ثمن الوحدات، مع 
وتتضمن  سنوات،   9 ملــدة  تصل  ســداد  خطة 
تسليم  يتم  وســـوف  وحـــدة   220 املرحلتني 

املرحلتني فى 2025.

 حوار- إيمان محمد وفاطمة صالح 
وفاروق الهلباوى:

هولدجن  كابيتال  مباشر  شركة  تستهدف 
السنوات  اســتــثــمــارات جــديــدة خــالل  ضــخ 
على  منتجاتها  إطـــالق  واستكمال  املقبلة، 
بعد  اجلــــارى،  الــعــام  خــالل   »DU« منصة 
مطلع  أطلقتها  التى  منتجاتها  على  اإلقبال 

العام اجلارى.
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة 
لالستثمارات  هولدجن  كابيتال  مباشر  شركة 
املالية، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات 
 5 خــالل  جنيه  مليون   360 بقيمة  جــديــدة 

سنوات املقبلة.
 8 إلطـــالق  تخطط  الــشــركــة  أن  أوضـــح 
الربع  خــالل   »DU« منصتها  على  منتجات 

الرابع من العام اجلارى.
إطــالق  تتضمن  الــشــركــة  خــطــة  ــت  ــان وك
منتجني على املنصة كل ربع عام ولكن غيرت 
واحدة،  مرة  املنتجات  جميع  بإطالق  خطتها 
 DU هما  املنصة  على  أطلقا  منتجني  وأول 

.DU Investو Trade
تشهد   DU Invest أن  رشــاد،  وأوضــح 
تبادر  التى  الفئات  بني  كبيرين  وتنوعا  إقباالً 
هذه  فى  املحافظ  وتنقسم  فيها،  باالستثمار 

األداة إلى 5 درجات من املخاطرة.
جذب  تستهدف   »Du Invest« أن  وذكر 
فيها  للتسجيل  وتقدم  شهرياً،  عميل   1500

قرابة 7 آالف عميل.
وذكر أن DU Invest تتضمن املئات من 
عائًدا  بعضها  وحقق  االستثمارية،  املحافظ 
بلغ 25% خالل 7 أشهر مقارنة بعائد %2 
ملؤشرEGX30، وأكبر محفظة تصل قيمتها 

نحو 160 مليون جنيه.
وفّعلت »مباشر تريد« أمس اإلثنني رخصة 
التداول على األوراق املالية فى أكثر من 70 
سوقا عامليا عبر منصة واحدة لألجانب غير 

املقيمني مبا فيها السوق املصرى.
وقال رشاد، إن الشركة تقدم بتلك املنصة 
خدمة منفردة ألول مرة فى مصر وهى إتاحة 
التداول فى أسواق املال العاملية لألجانب غير 
املقيمني، من خالل مباشر تريد مصر، وهى 

إحدى الشركات التابعة لها فى مصر.
وأضاف أن إطالق املنصة من مصر خطوة 

ــى تعزيز دورهـــا فــى أســـواق املــال  تــهــدف إل
العاملية، ومن شأنها إلقاء الضوء على أهمية 
يتيح خدمة  موقع مصر االستراتيجى والذى 

أسواق مختلفة.
اتخاذ  ضــرورة  إلى  املسئولني  رشاد  ودعا 
مالى  مركز  إلــى  مصر  لتحويل  جــادة  خطوة 
اخلاصة،  احلرة  املناطق  بنظام  يتمتع  عاملى 
كما هو احلال فى العديد من أسواق املنطقة.

كابيتال«  »مباشر  أن  إلــى  رشـــاد،  وأشـــار 
تقدمت للهيئة العامة للرقابة املالية للحصول 

على رخصة إنشاء صناديق استثمارية.
وافــق  الشركة  إدارة  مجلس  أن  وأوضـــح 
يتم  أن  على  النشاط،  إضــافــة  على  مبدئيا 
عرض القرار على اجلمعية العمومية األربعاء 

املقبل للموافقة.
وذكــــر أن الــشــركــة تــســتــهــدف احلــصــول 
أن  على   ،2022 عــام  خــالل  الرخصة  على 
قيمة  وتتراوح  عام،  ربع  كل  تطلق صندوقني 

مليون  و500   250 بــني  الــواحــد  الــصــنــدوق 
جنيه.

تــســعــى إلطـــالق  الـــشـــركـــة  وأوضــــــح أن 
كصناديق  متنوعة  مــجــاالت  فــى  الصناديق 
نقدية وصناديق أسهم وصناديق متخصصة، 
تواكب  مستحدثة  مــجــاالت  ــى  إل بــاإلضــافــة 
ــوك إســالمــيــة  الـــتـــطـــورات كــصــنــاديــق صــك

وصناديق السندات اخلضراء.
ــق الــصــكــوك  ــادي ويــــرى رشـــــاد، أن صــن
ــة ســتــجــذب شــريــحــة كــبــيــرة من  ــي اإلســالم
 10 إطالق  إلى  الشركة  وتهدف  املستثمرين، 

صناديق استثمارية بدءاً من عام 2022.
وذكر أن »مباشر تريد« لها جتربة ناجحة 
فى توزيع الصناديق لشركات أخرى، والشركة 
صناديق   6 لنحو  الــوثــائــق  ــرداد  اســت تتلقى 

استثمارية.
االســتــرداد  تتابع  صناديق   4 أن  وأوضــح 
»مباشر«  طريق  عــن  يومى  بشكل  لوثائقها 
وصندوقني مت إغالقهما وأحدهما مت تداوله 

بالسوق واآلخر على وشك التداول.
تتلقى  الــتــى  الصناديق  إن  رشـــاد،  وقـــال 
»مباشر« استرداد الوثائق بها تشمل صندوق 
ــدوق أسهم  ــدوق خــيــرى وصــن عــقــارى وصــن

وصندوقني نقديني.
اجتذبت  إنفست  دو  منصة  أن  وأضـــاف 

180 مليون جنيه، فى أقل من سنة بعد إتاحة 
»أونالين«  اإللكترونى  واالســتــرداد  االكتتاب 
لصناديق  املــصــريــة  ــســوق  ال فــى  مـــرة  ألول 

االستثمار.
التعاقد  من  الشركة  اقتراب  عن  وكشف 
ــت ملــراحــل  عــلــى 8 صــنــاديــق جــديــدة وصــل
االكتتابات  لتلقى  املــفــاوضــات  فــى  متقدمة 
بينها  مــن  أونــاليــن،  للعمالء  واالســـتـــردادات 
صناديق فى مرحلة التفاوض وأخرى أوشكت 

على التعاقد معها.
إلى  الشركة تسعى  أن  إلى  وأشــار رشــاد، 
تدير  شركة  على  االســتــحــواذ  صفقة  إمتــام 
ووصلت  املقبل،  سبتمبر  استثمارى  صندوق 
إلى اخلطوات األخيرة من احلصول على عدم 

املمانعة من هيئة الرقابة املالية.
إدارة الصندوق لشركة  يتم نقل  ورجح أن 
»مباشر« فى النصف األول من سبتمبر املقبل 
عدم  على  احلصول  مبجرد  الصفقة  وتنفيذ 

املمانعة من الهيئة.
ولفت إلى أن الصندوق متنوع بني محافظ 
حتويل  الــشــركــة  وتستهدف  ونــقــديــة  أســهــم 
يزيد  لن  األسهم  وجزء  نقدى  إلى  الصندوق 

على %10.
وقال رشاد، إن مضاعفات الربحية للسوق 
فى  الربحية  مضاعفات  مــن  أقــل  املــصــرى 
فرصة  لديه  املحلى  والسوق  املنطقة،  أسواق 

جيدة للصعود خالل الفترة املقبلة.
ولفت أن السوق يحتاج إلى عودة املؤسسات 
األجنبية، حيث يسيطر بعض املضاربني حالياً 
يتسبب فى حركة  والــذى  على بعض األسهم 

بعض األسهم والبعض اآلخر ال يتحرك.
وذكر أن دخول املؤسسات سواء املحلية أو 
األجنبية للسوق سيعمل على إحداث التوازن 
تفوق  املضاربات  أسهم  حركة  ألن  بالسوق، 

األسهم القيادية فى الفترة األخيرة.
ستعمل  احلكومية  الطروحات  أن  وأوضح 
للعودة  املستثمرين  من  العديد  تشجيع  على 
كــورونــا خرج  فترة  وخــالل  املــصــرى،  للسوق 
مستثمرين ومؤسسات كبرى وعودتهم تتوقف 

على وجود بضاعة جيدة.
لشركة  األكبر  التركيز  أن  رشاد،  وأضاف 
»مباشر تداول« يتوجه إلى التكنولوجيا متمثال 
فى التداول عبر اإلنترنت، حيث أن اعتمادها 

على العنصر البشرى ال يتجاوز %1.

»أوراسكوم للتنمية«: 583.9 مليون جنيه مبيعات 
تعاقدية بـ»مكادى هايتس« فى 6 أشهر

»مبادرة اإلحالل« تجهز لتسليم 20 سيارة 
ميكروباص بنهاية الشهر الجارى

 كتبت- دينا محمد:

جتهز املبادرة الرئاسية إلحالل السيارات املتقادمة التى مرَّ على صنعها 
 20 لتسليم  النظيفة«،  »الطاقة  الطبيعى  بالغاز  للعمل  عاماً   20 من  أكثر 

سيارة ميكروباص قبل نهاية شهر أغسطس اجلارى.
قال أحمد عبدالرازق، املتحدث الرسمى باسم مبادرة إحالل السيارات، 
لـ»البورصة«، إنَّ املبادرة تستهدف زيادة عدد السيارات التى يتم تسليمها 
بداية من شهر سبتمبر املقبل، مبعدل 300 سيارة ميكروباص شهرياً، وذلك 

وفقاً ألسبقية احلجز.
 650 باملبادرة استقبل ما يقرب من  الرسمى اخلاص  املوقع  أن  أوضح 
طلباً إلحالل سيارات امليكروباص، وذلك منذ بداية فتح باب التقدمي عليه 

خالل شهر يونيو املاضى.
املشاركتني  الشركتني  بني  مقسمة  املقدمة  الطلبات  أعــداد  أن  أضاف 
واللتني  ستار«  »زميكس  البريطانية  املصرية  والشركة  لوجن«،  »كينج  وهما 

تبدأ طاقتيهما اإلنتاجية من 150 سيارة وتصل إلى 300 سيارة شهرياً.
وقال »املتحدث الرسمى«، إنَّ سعر ميكروباص »كينج لوجن« داخل املبادرة 

165750 جنيهاً بتخفيض 2.5% عن األسعار املتداولة بالسوق املحلى.
متوفر مببادرة  أن ميكروباص »زميكس ستار«  إلى  »عبدالرازق«،  أشار 
اإلحالل بفئتني؛ األولى بسعر 171 ألف جنيه بدالً من 228 ألفاً، والثانية 
بسعر 186 ألفاً، مقابل 248 ألفاً بخصم 7% عن السعر الرسمى املعلن 

فى السوق املصرى.
بسيارات  املتقادمة  املركبات  إلحــالل  الرئاسية  املــبــادرة  أن  وأكــد 
جديدة تعمل بالغاز الطبيعى »الطاقة النظيفة«، حتظى بإقبال املواطنني 
لالستفادة ما تتيحه من مزايا حتفيزية تتمثل فى احلافز األخضر، 
وتقدمي سيارات متطورة، وموفرة اقتصادياً، وصديقة للبيئة بتسهيالت 

ائتمانية غير مسبوقة.

 كتبت- إيمان محمد:

أوراسكوم  لشركة  التابعة  املدن  إحدى  هايتس«،  »مكادى  حققت 
للتنمية بالبحر األحمر، ارتفاعاً فى املبيعات العقارية بنسبة %402.1 
لتصل إلى 583.9 مليون جنيه خالل النصف األول من عام 2021، 

مقابل 116.3 مليون جنيه خالل الفترة املناظرة من العام املاضى.
ارتفعت مبقدار  العقارية  اإليــرادات  إن  بيان،  الشركة فى  وذكرت 
األول من  النصف  مليون جنيه خالل   243.3 إلى  لتصل  29.7 مرة 
العام اجلارى، مقابل 8.2 مليون جنيه خالل نفس النصف األول من 

العام املاضى، مدعومة باإلسراع فى عمليات البناء باملشروع.
وحققت إيرادات قطاع إدارة املدينة ارتفاعاً بنسبة 36.5% لتصل 

إلى 10.1 مليون جنيه فى النصف األول من العام اجلارى.
لتصل  مرة   13.2 املشروع مبقدار  اإليــرادات من  إجمالى  وارتفع 

مقابل  جنيه  مليون   253.4 إلى 
نفس  خالل  جنيه  مليون   19.2

الفترة من العام املاضى.
وأوضحت الشركة، أن املدينة 
تشهد تقدماً فى مجال التأجير 
العديد من  توقيع  التجارى عبر 
االتفاقيات، ومن املتوقع أن تبدأ 
التشغيل خالل الربع الثالث من 

عام 2021.
الرئيس  دويــدار،  تامر  وقــال 
الـــتـــنـــفـــيـــذى ملـــديـــنـــة مـــكـــادى 
هايتس، إن النتائج املالية فاقت 
األول  النصف  خالل  التوقعات 
من 2021، وساهمت املدينة فى 
لشركة  العقارية  املبيعات  زيادة 
 %15 للتنمية بنسبة  أوراسكوم 

من إجمالى املبيعات.
العاملية  املدن  متكاملة تضاهى  بأنها  تتميز  املدينة  أن  إلى  وأشار 
وهو ما جعلها وجهة جيدة الستقبال العديد من الفعاليات الرياضية 
الدولية فضاًل عن االستعداد للتوسع فى تنظيم واستضافة مهرجان 

موسيقى عاملى فى مايو 2022.
التى  استراتيجيتها  تنفيذ  فى  الشركة مستمرة  أن  دويــدار،  وذكر 
والتى تتضمن اإلسراع فى  املاضى وملدة ثالثة أعوام  العام  أطلقتها 
للمراحل  املحددة  املواعيد  فى  والتسليم  والتنفيذ  البناء  معدالت 

القائمة.
من  املستهدفة  املساحة  من   %60 تنمية  من  االنتهاء  إلى  أشــار 
للمواعيد  طبقامُ  التنفيذية  األعــمــال  ومــن  هايتس«  »مــكــادى  مدينة 

املحددة الستالم العمالء.
تقوم على  استراتيجية  لبدء  الشركة تخطط  أن  دويــدار،  وأوضح 

استهداف السياحة الروسية لالستفادة من عودة السائحني الروس.
وأوضح أن هذه اخلطوة سوف تشجع تقليل قيود السفر من البلدان 
السياحة،  قطاع  إنعاش  على  اجلهود  جميع  تركيز  ظل  فى  األخــرى 

خاصة مع حتسن اجتاهات األعمال العاملية مع انتشار اللقاح.

تامر دويدار 8
صناديق جديدة وصلت 

مراحل متقدمة فى املفاوضات 

إلتاحتها عرب منصات مباشر
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»القابضة المصرية الكويتية« تستثمر 150 مليون جنيه فى الخدمات المالية غير المصرفية
شريف الزيات الرئيس التنفيذى للشركة:

»المصرية لنقل الكهرباء« تقترض 4 مليارات جنيه من بنوك محلية

 كتب – محمد فرج:

عقد  الكهرباء  لنقل  املصرية  الشركة  وقعت 
متويل بقيمة 4 مليارات جنيه مع حتالف مصرفى 
الدولى  وال��ت��ج��ارى  امل��ص��رى  األه��ل��ى  البنك  يضم 

والقاهرة والكويت الوطنى.
املصرى  األهلى  البنك  يتولى  االتفاق  وبحسب 
دور وكيل التمويل واملرتب الرئيسى األولى ومسوق 
املرتب  بصفته  الدولى  التجارى  والبنك  التمويل، 
القاهرة  وبنك  التمويل،  ومسوق  األول��ى  الرئيسى 
التمويل  ومسوق  األول��ى  الرئيسى  املرتب  بصفته 

وبنك الكويت الوطنى.
الصادر  عددها  فى  نشرت  »البورصة«  وكانت 
املصرية  الشركة  أن  امل��اض��ى،  مايو   10 بتاريخ 
وض��واب��ط  ش���روط  على  واف��ق��ت  ال��ك��ه��رب��اء  لنقل 
البنك  يقودة  مصرفى  من حتالف  املقدم  القرض 
األهلى بقيمة 4 مليارات جنيه، الستكمال خطتها 
التوسعية فى تدشني محطات املحوالت وخطوط 

النقل، وأن توقيع االتفاقية خالل أسابيع.
ومن املقرر استخدام التمويل فى سداد التكلفة 
محطات  لتنفيذ  املشروعات  لبعض  االستثمارية 

ل��ب��ع��ض محطات  ت��وس��ع��ات  امل���ح���والت وإج�����راء 
جديدة  محوالت  شراء  وكذلك  القائمة  املحوالت 
واخلاليا الالزمة لها وتنفيذ كابالت وخطوط لنقل 
على  والعالية  الفائقة  للجهود  الكهربائية  الطاقة 

مستوى اجلمهورية.
وق���ال ال��دك��ت��ورم��ح��م��د ش��اك��روزي��ر ال��ك��ه��رب��اء 
على  يعمل  الكهرباء  قطاع  إن  املتجددة،  والطاقة 
فى  مبا  والتوزيع،  النقل  شبكتى  وتطوير  حتسني 
ذلك محطات املحوالت ذات اجلهد الفائق ومراكز 

وتقوية  لتعزيز  الذكية  الشبكات  وكذلك  التحكم، 
استيعاب  أج��ل  من  القومية  الكهربائية  الشبكة 
املتجددة،  الطاقة  من  املضافة  اجلديدة  القدرات 
وتعزيز  الشبكة  فى  الكهربائى  الفقد  من  واحل��د 

الربط الكهربائى مع الدول املجاورة.
نقل  شبكات  وت��ط��وي��ر  بتدعيم  يتعلق  وفيما 
من  العديد  تنفيذ  مت  ان��ه  ال��وزي��ر  أك��د  الكهرباء، 
املشروعات فى مجال اخلطوط الهوائية ومحطات 
على  وال��ع��ال��ي��ة  الفائقة  اجل��ه��ود  على  امل��ح��والت 

مستوى اجلمهورية.
وأوضح أنه مت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 
1.5 ضعف ماكانت عليه  كيلوفولت ما يقرب من 
عام 2014، كما مت زيادة سعات محطات املحوالت 
جهد 500 كيلوفولت زيادة قدرها 4 أضعاف عن 

وضع الشبكة عام 2014 على ذات اجلهد.
وأش����ار إل���ى األه��م��ي��ة ال��ت��ى ي��ول��ي��ه��ا ال��ق��ط��اع 
مصر  وأن  خاصة  الكهربائى،  الربط  ملشروعات 
الربط  م��ش��روع��ات  جميع  ف��ى  بفاعلية  ت��ش��ارك 
دول  مع  كهربائياً  وترتبط  اإلقليمية  الكهربائى 
اجلوار شرقاً مع األردن وغربا مع ليبيا ومت االنتهاء 

من املرحلة األولى من الربط مع السودان.

 تأسيس »بدايتى« للتمويل متناهى الصغر  تشغيل مصنع أخشاب MDF مايو املقبل باستثمارات 80 مليون دوالر
 مفاوضات لالستحواذ عىل حقول غاز جديدة والشركة تتنافس عىل امتيازات للغاز  »كهربا« تنئش محطتني بقدرة 40 ميجاوات 

 الجهات املمولة تضم »األهىل املصرى« و»التجارى الدوىل« و»القاهرة« و»الكويت الوطنى« 

 كتب- محمود القصاص:

الكويتية  املصرية  القابضة  الشركة  رص��دت 
فى  ل��ل��ت��وس��ع  اس��ت��ث��م��ارات  دوالر  م��ل��ي��ون   300
2021، ومت  السوق املصرى خالل  أنشطتها فى 
تخصيص معظمها ومتبقى نحو 50 مليون دوالر 
من املتوقع استثمارها خالل األشهر املتبقية من 

العام اجلارى.
التنفيذى  ال��رئ��ي��س  ال���زي���ات  ش��ري��ف  وق����ال 
الشركة  عقدتها  مستديرة  مائدة  أثناء  للشركة، 
االستثمارات  إن  بالقاهرة،  الرئيسى  مبقرها 
فى  دوالر  مليون   80 نحو  استثمار  بني  توزعت 
شركة النيل لألخشاب، لشراء املاكينات وجتهيز 
إنتاجه،  معظم خطوط  توريد  مت  والذى  املصنع 
وزراعة غابات شجرية على مساحة 3000 فدان 
من أصل 6000 فدان خصصتها الشركة لتوفير 

األشجار الالزمة لإلنتاج.
متر  أل��ف   150 مساحة  على  املصنع  وي��ق��ع 
الغابة  م��ن  بالقرب  ال��س��ادات  مدينة  ف��ى  مربع 
متر  ألف   200 إنتاج  الشركة  وتعتزم  الشجرية، 
 %30 تكفى  سنوياً   MDF أخشاب  من  مكعب 
النوع من  من احتياجات السوق املحلى من هذا 

األخشاب.
وأوض���ح ال��زي��ات، أن��ه م��ن امل��ق��رر ب��دء إنتاج 
ويستهدف  املقبل،  ال��ع��ام  م��ن  مايو  ف��ى  املصنع 

تصدير ثلث إنتاجه.
ف��ى ظل  املصنع  أهمية  إل��ى  ال��زي��ات  وأش���ار 
بقيمة   MDF أخشاب  سنوياً  مصر  استيراد 
فقط   %5 إنتاج  يتم  فيما  دوالر،  مليون   150
من احتياجات السوق محلياً، كما تتمتع الشركة 

بعالقات جيدة فى قطاع األخشاب.
تابعتها  عبر  الغراء  إنتاج  على  الشركة  وتعمل 
سبريا للبتروكيماويات، والتى من املستهدف أن يتم 
بقيمة  استثمارات  ضخ  عبر  إنتاجها  فى  التوسع 
30 مليون دوالر، منها 18 مليون دوالر إلنتاج مادة 
فى  أيضاً  وسيطة  م��ادة  وه��ى  أسيد،  سلفوريك 
مليون   12 استثمار  عن  فضاًل  األسمدة،  صناعة 
الورقية  األل��واح  وه��ى  فورمايكا،  خط  فى  دوالر 

املتصلبة التى تستخدم فى املطابخ، لرفع الطاقة 
اإلنتاجية من 3 ماليني إلى 6 ماليني لوح.

دوالر  مليون   50 نحو  الشركة  استثمرت  كما 
لألسمدة،  االسكندرية  شركة  فى  حصتها  لرفع 
إلى   %45 م��ن  لترتفع  مئوية  نقطة   12 بنحو 

.%57
وقال الزيات ل�»البورصة«، إن الشركة تأمل فى 
أن تصل حصتها فى اإلسكندرية لألسمدة إلى ما 
املقبلة، وتسعى  الفترة  60% و65% خالل  بني 

لرفع مساهماتها فى جميع شركاتها التابعة.
أشار إلى رفع حصة الشركة فى الدلتا للتأمني 
والتى منت أرباحها بأكثر من 30% سنوياً خالل 
نسبة  إلى  الوصول  عن  فضاًل  سنوات،   3 أخر 
24.9% من شركة املهندس للتأمني، وهو احلد 
األقصى املسموح به، وفقاً لقرارات الهيئة العامة 

للرقابة املالية.
الوطنية  الشركة  توسع  إلى  الزيات  أشار  كما 
 20 بقدرة  محطتني  وأضافت  »كهربا«،  للطاقة 
ميجاوات، ومن املقرر إضافة محطتني جديدتني 
خالل العام اجلارى بقدرة 20 ميجاوت، بإجمالى 
ال��ط��اق��ة  ل��ت��ص��ل   2022 خ���الل  م��ي��ج��اوات   40
اإلنتاجية نحو 135 ميجاوات إنتاج خالل النصف 

الثانى من عام 2022، و60 ميجاوات للتوزيع.
وأوضح الزيات أن الشركة ضخت 50 مليون 
سيناء  ش��م��ال  ام��ت��ي��از  ف��ى  بئرين  حلفر  دوالر 

 75 تبلغ  مخصصة  استثمارات  م��ن  ال��ب��ح��رى، 
البئر  حفر  فى  البدء  سيتم  فيما  دوالر،  مليون 

الثالثة خالل أيام.
وكشف الزيات عن تفاوض الشركة لعدد من 

 نصف مساهمى 
الشركة فى مصر  أبدوا 

رغبة فى تغيري عملة 
التداول إىل الجنيه

 60 مليار قدم 
مكعبة احتياطيات 
الغاز بالشركة من 

األبار الجديدة 

 نأمل فى رفع 
حصة الشركة 

فى اإلسكندرية 
لألسمدة إىل ما 
بني 60% و%65

تقدم  الغاز، فضاًل عن  االستحواذات فى قطاع 
الشركة على مزايدة للفوز بتطوير مجموعة من 

أبار الغاز املكتشفة.
بنحو  بالشركة  الغاز  احتياطيات  حجم  وقّدر 

التى  اجلديدة  األب��ار  من  مكعبة  قدم  مليار   60
مت أضافتها، فيما يبلغ اإلنتاج السنوى من الغاز 

بنحو 18 إلى 20 مليار قدم مكعبة.
القابضة  الشركة  قامت  األخ��ر  اجلانب  على 
تلقى طلبات حتويل  الكويتية بفتح باب  املصرية 
عملة التداول على أسهم الشركة من دوالر إلى 
جنيه مع بقاء خيار األسهم الدوالرية قائم، على 
أن يحصل املساهمون أصحاب األسهم املتداولة 
باجلنيه على توزيعات أرباحهم بالدوالر، كما هى.

وأشار الزيات إلى أهمية اخلطوة التى اتخذتها 
بالسوق  املستثمرين  بعض  طلب  ظل  فى  الشركة 
لوجود  بالشركة  األجانب  املساهمني  كبار  وحتى 
الج��ت��ذاب  األس��ه��م  على  باجلنيه  ال��ت��داول  خ��ي��ار 
االستثمار  وتسهيل  املتداولني  من  جديدة  شرائح 
اخلاصة،  الشركة  بطبيعة  االحتفاظ  مع  بالشركة 
60 و%70  ال��دوالري��ة بني  حيث متثل اإلي���رادات 
قوائمها  أن  كما  التابعة،  الشركات  إي���رادات  من 

بالدوالر.
املساهمني  50% من  نحو  إب��داء  وكشف عن 
تغيير  ف��ى  رغبة  امل��ص��رى  ال��س��وق  ف��ى  بالشركة 
عملة التداول، حيث يتم تداول أسهم الشركة فى 
بورصتى مصر والكويت، منها 60% فى السوق 
املصرى – لتحويل أسهمهم باجلنيه، حيث سيتم 

غلق باب التحويل يوم 14 سبتمبر املقبل.
عن  الزيات  كشف  الغاز،  قطاع  إلى  وبالعودة 

التابعتني  جاز،  والفيوم  جاز  نات  شركتى  خطة 
مبادرة  عبر  منزل  ألف   600 إلى  الغاز  لتوصيل 
حياة كرمية، كما استحوذت الشركة على شركة 
منصة  ستكون  والتى  اإلم���ارات،  فى  غاز  شيلد 
التوسع ف��ى ت��وزي��ع ال��غ��از ف��ى أس���واق اإلم���ارات 

والسعودية خالل الفترة املقبلة.
وأضافت الشركة قطاعا جديدا إلى قطاعاتها 
اخلمس الرئيسية التى تستثمر بها عبر 20 شركة 
على  الشركة  الزيات عن حصول  وكشف  تابعة، 
املوافقة املبدئية لتأسيس شركة »بدايتى للتمويل 
جنيه،  مليون   50 برأسمال  الصغر«،  متناهى 
والتى يرأسها محمد مشهور، نائب رئيس مجلس 
إدارة  القاهرة األسبق وعضو مجلس  بنك  إدارة 

شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر األسبق.
وأرجع الزيات السبب وراء استثمار الشركة فى 
التمويل متناهى الصغر إلى معدالت النمو القوية 
التى حققها القطاع فى السنوات اخلمس املاضية، 
مبعدل منو سنوى مركب يقترب من 43%، وعلى 
الرغم من تنامى قاعدة عمالء القطاع إلى نحو 4 
الزال صغيراً  السوق  أن حجم  إال  عميل،  ماليني 
جداً، حيث يبلغ عدد األشخاص بني سن 25 و55 

عاما نحو 46 مليون مصرى.
كما أملح إلى اخلطة الكاملة للشركة فى القطاع 
املالى غير املصرفى، حيث تقدمت الشركة أمس 
على  للحصول  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إلى 
االستهالكى«،  للتمويل  »بدايتى  شركة  رخصة 
خالل  ستتقدم  كما  جنيه،  مليون   50 برأسمال 
أيام للترخيص لشركة »بدايتى للخدمات املالية« 
برأسمال 50 مليون جنيه، والتى ستطلق منصة  

متكاملة خلدمة العمالء.
تستحوذ شركات اخلدمات  أن  الزيات  وتوقع 
من   %10 إل��ى   7 على  املصرفية  غير  املالية 
خالل  الكويتية،  املصرية  القابضة  أرباح  صافى 

4 سنوات.
للعام  املعلن  الضخم  االستثمار  من  وبالرغم 
تستهدف  دوالر،  مليون   300 وال��ب��ال��غ  اجل���ارى، 
مليون   100 استثمار  الكويتية  املصرية  القابضة 
دوالر سنوياً خالل 5 سنوات، وفقاً ملا ذكره الزيات.

محمد شاكر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة »الحوادث المجهلة«

 كتب- محمد عزب:

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى القرار 
مجلس  تشكيل  بإعادة   2021 1968لسنة  رقم 
األض���رار  لتغطية  احل��ك��وم��ى  ال��ص��ن��دوق  إدارة 
الناجتة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل 
بصندوق  وامل��ع��روف  العربية،  مصر  جمهورية 
على  مهيمنة  عليا  كسلطة  املجهلة،  احل���وادث 

شئون الصندوق وتصريف أموره.
رئيسا  ص��ادق  سماء  تعيني  على  القرار  نص 
منذ  املنصب  هذا  تتولى  سيدة  كأول  للصندوق 
تأسيسه، وعضوية كل من عالء الزهيرى رئيس 
وعمر  للتأمني،  املصرى  االحت��اد  إدارة  مجلس 
جودة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمني، 
روي��ال  لشركة  املنتدب  العضو  صابر  ومدحت 
املنتدب  العضو  عبداملولى  ومحمد  للتأمني، 
وممثل  السعودى،  املصرى  التأمني  بيت  لشركة 
مهران  محمد  إلى  إضافة  الداخلية  وزارة  عن 
من  كعضو  مصر  أليانز  لشركة  املنتدب  العضو 

ذوى اخلبرة.
ونص القرار على أن: »ملجلس إدارة الصندوق 
والقرارات  الداخلية  واللوائح  القرارات  إصدار 
والفنية  واإلداري�����ة  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ش��ئ��ون  املتعلقة 
للصندوق دون التقيد بالقواعد احلكومية، ووضع 
الهيكل التنظيمى للصندوق، بجانب حتديد أوجه 

استثمار أموال الصندوق القابلة لالستثمار«.
ق���در من  أك��ب��ر  ال��ص��ن��دوق حتقيق  وي��ت��ول��ى 
النقل  للمتضررين من حوادث مركبات  احلماية 
للحماية  احتياجا  األكثر  السريع، وهى احلاالت 
جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز كلى أو جزئى، 
نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حاالت 

التى ال  املعلومة  أو احل��وادث  املجهلة  احل��وادث 
تٌغطى من أى من شركات التأمني.

العجز  أو  الوفاة  عند  التعويض  قيمة  وتصل 
حاالت  فى  وبنسب  جنيه،  ألف   40 مبلغ  الكلى 
إلى  للجوء  حاجة  دون  وذل��ك  اجل��زئ��ى،  العجز 
إلج���راءات  وتسريعا  للنفقات  توفيرا  القضاء 

الصرف للحاالت املستحقة.
اجلديد  الرئيس  ص���ادق  س��م��اء  وأوض��ح��ت 
التوجه  ستشهد  القادمة  الفترة  أن  للصندوق، 
بداية  كامل  بشكل  اخلدمة  تقدمي  رقمنة  نحو 
من تَلقى اإلخطار باحلادث وانتهاءاً بسداد قيم 

التعويضات.
لدعم  ستسعى  الصندوق  إدارة  أن  أضافت 
الدور االجتماعى والرسالة اإلنسانية للصندوق 
م��ن خ��الل ات��خ��اذ االج����راءات التى م��ن شأنها 
النقل  حوادث  جراء  املضرورين  على  التخفيف 
القانون  وفقا ألحكام  املجهلة  للحوادث  السريع 
منظومة  أن  إل��ى  الفتة   2007 لسنة   72 رق��م 
أمان لكثير من املعاناة اإلنسانية املحتملة لبعض 

األفراد من املجتمع املصرى.
هيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  ورح��ب 
ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ب��ص��دور ق���رار رئ��ي��س مجلس 
الوزراء رقم )1968( لسنة 2021 بتعيني السيدة 
سماء محمد صادق رئيساً ملجلس إدارة صندوق 
احلوادث املجهلة ملدة أربع سنوات، لتصبح أول 
الصندوق  إنشاء  املنصب منذ  سيدة تشغل هذا 
بناء على ترشيح من مجلس إدارة الرقابة املالية 

وما عرضه رئيسها.
أضاف عمران فى بيان للهيئة أن وجود سيدة 
إن��ش��اؤه ألول  ال��ذى مت  ال��ص��ن��دوق-  رأس  على 
لسنة   72 رقم  القانون  مرة فى مصر مبقتضى 
فى  امل��رأة  أن  على  يؤكد  أن  شأنه  من   2007-
االهتمام  تستحق  املصرفى  غير  املالى  القطاع 
عنصر  باعتبارها  للمجتمع  وتقدميها  واإلش��ادة 
إلى  ي��دف��ع  أدائ��ه��ا  وأن  وم��ؤث��ر،  ومتميز  ف��اع��ل 
صنع  فى  واملشاركة  للقيادة  الفرصة  إعطائها 
القرار اإلدارى مبا يتفق مع استراتيجية التنمية 

املستدامة » رؤية مصر 2030«.
وحصلت صادق على ماجستير اإلدارة العامة 
)MPA( األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��رى، وم��س��ج��ل��ة ك��خ��ب��ي��ر ت��أم��ني 
استشارى بالرقابة املالية، وعضو مبجلس إدارة 
االزهر  طالب  على  احلكومى  التأمني  صندوق 
الشريف-حاليا، كما شغلت عدة مناصب قيادية 
بالهيئة العامة للرقابة املالية منها رئيس اإلدارة 
ورئيس  املستثمر،  وت��وع��ي��ة  حلماية  امل��رك��زي��ة 
االدارة املركزية لألشراف والرقابة على صناديق 
التأمني احلكومية، باإلضافة إلى منصب رئيس 
احلكومى  التأمني  لصندوق  املركزية  اإلدارة 

لضمانات أرباب العهد.

 صادق: ميكنة خدمات الصندوق.. وإجراءات جديدة للتخفيف عىل املضرورين

سماء صادق

تصوير: محمود فكرىشريف الزيات

300
مليون دوالر استثمارات 
الشركة العام الجارى 
واسرتاتيجية الستثمار 
100 مليون دوالر سنويًا

 »نات جاز« تعمل عىل توصيل الغاز إىل 600 ألف 
وحدة سكنية خالل 3 سنوات عرب مبادرة حياة كريمة
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أسواق

الشركات تراهن 
على عودة المدارس 

محمد  ودينا  سرور  رشا   - كتبت   
ومى خاطر:

األدوات  شعبة  رئيس  نائب  حسن  خالد  قــال 
الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار 
من  الصني  من  تكلفته  وتضاعف  الدولى  الشحن 
1500 دوالر إلى 14500 دوالر للحاوية منذ تفشى 
اخلامات،  أسعار  ارتفاع  بجانب  كورونا،  فيروس 
املستورة  الكتابية  األدوات  أسعار  رفع  فى  تسبب 
التى دخلت مؤخًرا بنسبة تتراوح بني 20 و%30.

وتوقع زيادة الطلب على األدوات الكتابية خالل 
العام احلالى، بعد اإلعالن احلكومى أن الدراسة 
بداًل  مباشرة  ستكون  اجلديد  الدراسى  العام  فى 

من الدراسة عن بعد )أونالين(.
والبالستيك  ــورق  ال أسعار  أن  حسن،  أضــاف 
الزيادة  جاءت  حني  فى  و%7،   5 بنسبة  ارتفعت 
األكبر فى أسعار املنتجات املستوردة نتيجة قفزات 

أسعار الشحن من الصني.
األدوات  مــن  كبير  مــخــزون  وجــود  إلــى  ولفت 
املاضى،  الدراسى  املوسم  السوق من  املكتبية فى 

مما سيضمن توازن أسعار املنتجات فى السوق.
العام  االحتــاد  مع  بالتعاون  الشعبة  أن  أضــاف 
للغرف التجارية برئاسة املهندس إبراهيم العربى، 
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة  مع  وبالتعاون 
تستعد إلقامة معرض )أهال مدارس( فى سبتمبر 
بأسعار  املــــدارس  مستلزمات  لتوفير  املــقــبــل، 

مخفضة بنسبة تتراوح بني 10 %30 والبيع بسعر 
التى اتخذها  القرارات األخيرة  اجلملة. وأكد أن 
املسبق  التسجيل  اشــتــراط  ومنها  املالية  وزارة 
للشحنات املستوردة، ستسهم فى حماية املستهلك 
فى  جيدة  منتجات  وتضمن  الرديئة  السلع  مــن 
السوق، وستحد من الشركات التى تتبع ممارسات 

خاطئة فى السوق.
من جانبه توقع أحمد أبو جبل، رئيس شعبة 
األدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية زيادة 
مبيعات العام الدراسى اجلديد، وتعويض حالة 
العام  السوق  منها  عانى  التى  الشديد  الركود 

املاضى.
ولفت إلى وجود مخزون كبير فى األسواق من 
متوقًعا  املاضى،  املوسم  من  املــدارس  مستلزمات 
استيراد كميات أقل من املعتاد هذا العام،فى ظل 

زيادة املعروض فى السوق.
قال أبو جبل، إن الشعبة تعتزم تنظيم معرض 
مع  بالتعاون  املقبل  سبتمبر  فى  مــدارس«  »أهــال 
للغرف  العام  االحتاد  مظلة  التموين وحتت  وزارة 
لألسر  املـــدارس  مستلزمات  إلتــاحــة  التجارية؛ 

بأسعار مخفضة.
املبيعات  مسئول  الــهــادى،  عبد  أميــن  وكشف 
الفترة  إن  املدرسى،  الزى  فى  متخصصة  بشركة 
الــزى  شـــراء  على  طفيفا  إقــبــاال  تشهد  احلالية 

املدرسى »اليونيفورم«.
وأوضــــح أن أولـــيـــاء األمــــور يــكــتــفــون بــشــراء 

أو  طقمني  شــراء  مقابل  فقط  واحــد  »يونيفورم« 
ثالثة لكل تلميذ وطالب خالل السنوات السابقة. 
بعرض  تبدأ  الدراسية،  املالبس  متاجر  ومعظم 
ــدارس قبل بــدء العام الــدراســى اجلديد  الــزى امل

بشهر على األقل، دون أى تخفيضات.
ــال عــبــدالــهــادى، إن أســعــار الـــزى املــدرســى  ق
عند  ــى،  احلــال الــدراســى  الــعــام  خــالل  مستقرة 
سعر  يــبــدأ  إذ  نفسها،  املــاضــى  الــعــام  مــعــدالت 
 80 بني  ما  والتيشيرت  جنيها،   50 من  القميص 
جنيها،   120  80 البناتى  واجليبات  جنيها،   140
شيرت  والسويت  جنيها،   60 القماش  والبنطلون 

بني 90 و150 جنيها.
أغلب  إن  اســمــه،  نشر  رفــض  مــصــدر،  وقـــال 
مع  التعامل  تفضل  بالسوق  املــوجــودة  املـــدارس 

املصانع الصغيرة واملتوسطة لتغطية طلباتها.
وأشار إلى أن املدارس تتعاقد مع املصانع خالل 
مدة تتراوح بني شهر وشهرين فقط سنويا للوفاء 

بحجم احتياجاتها خالل املوسم الدراسى.
وقال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة 
ــورق املحلية  الـ الــتــجــاريــة، إن أســعــار  الــقــاهــرة 
الشهر  الــطــن،  فــى  جنيه   600 بنحو  ارتفعت 
ــل مــن نظيره  املــاضــى، ولــكــن تظل أســعــاره أق

املستورد وتعادله فى اجلودة. 
يتراجع  الــورق  على  املحلى  الطلب  أن  أضــاف 
بخطوات ثابتة، بسبب خطة وزارة التربية والتعليم 
لالعتماد على التابلت، وُمضيها فى خطة لتعميم 

ذلك على املراحل التعليمية املختلفة، وعدم قصر 
فقط،  الثانوية  املرحلة  على  »التابلت«  استخدام 
وسيصل الطلب إلى أقل مستوياته خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.
كميات  شراء  بعدم  املستوردين  خضر،  ونصح 
نفسه  يضر  ال  حتى  السوق  احتياجات  عن  تزيد 

ويضر القطاع بخلق معروض إضافى.
املحلى  والطباعة  الكتابة  ورق  سعر  وارتــفــع 
الشهر املاضى وزن 48/50 جراما إلى 14.6 ألف 
جنيه، فى حني بلغ سعر الطن وزن 55 جراما نحو 
14.3 ألف جنيه. وصعد سعر طن الورق وزن 60 
 70 وزن  والـــورق  جنيه،  ألــف   14.2 نحو  جراما 

جراما نحو 14 ألف جنيه.
ملحوظا  ثباتا  العاملية  ــورق  ال أسعار  وتسجل 
حاليا، بعد فترة من الصعود، إذ استقر سعر الطن 

عند 1200 دوالر، أى ما يعادل 19 ألف جنيه.
وبرر خضر، ارتفاع أسعار الورق املستورد، بعدة 
 %50 بنحو  الشحن  أسعار  زيــادة  أبرزها  عوامل 

مقارنة بالربع األول من العام احلالى.
العاملية  املــصــانــع  بعض  خـــروج  أن  أضـــاف 
ــاه مــصــانــع أخــرى  ــن الـــســـوق، واجتــ نــهــائــيــا م
لتقليل إنتاجيتها، أدى لتراجع املعروض مقارنة 

بالطلب، وارتفاع األسعار.
بتحميل  قامت  العاملية  املصانع  بعض  أن  كما 
اخلسائر  تكلفة  احلالى  العام  املنتج خالل  الــورق 

التى تعرضت لها من جائحة »كورونا«.

 حسن: وقف الدراسة »أونالين« يضمن زيادة الطلب عىل األدوات الكتابية

تستعد الشركات المستوردة والمنتجة لمستلزمات المدارس، من األدوات الكتابية والورق والزى المدرسى، 
لموسم المدارس.

وتضع الشركات آماال على العام الدراسى الجديد، لتعويض خسائر الموسم الماضى، مع عودة المدارس 
لشكلها التقليدى بدال من التعليم عن بعد )أونالين(.

وتسببت القفزات المتتالية فى أسعار الشحن الدولى وخصوصا من الصين فى ارتفاع أسعار األدوات المكتبية 
المستوردة استعدادا للموسم الجديد بنسب تتراوح بين 20 و30%، فى حين تعول الشركات على المخزون الكبير 

من الموسم الماضى فى إحداث توازن فى األسعار.

 عبدالهادى: أولياء األمور يكتفون بـ»يونيفورم« واحد.. واإلقبال ضعيف

 أبو جبل:
 السوق يملك مخزونا 
كبريا من مستلزمات 

املوسم املاىض

 »سيموندس«: 
تأثري الزيادة يظهر 

الشهر املقبل بعد نفاد 
املخزون

 عضو بالشعبة العامة: األسواق فى طريقها الستعادة املبيعات  »ميس فينوس« تستعد إلنتاج 50 ألف قطعة

المصانع ترفع إنتاج المالبس الشتوية

 كتبت - رشا سرور ودينا محمد:

طاقاتها  اجلـــاهـــزة  ــس  ــالب امل مــصــانــع  رفــعــت 
من  جــزءا  واستغلت  الشتوى،  للموسم  اإلنتاجية 
طاقاتها املعطلة منذ تفشى فيروس كورونا؛ وسط 
توقعات بزيادة الطلب واستعادة املبيعات تدريجيا 

فى ظل التعايش مع الوباء.
قال جمال مناع عضو الشعبة العامة للمالبس 
الــتــجــاريــة، إن  الــعــام للغرف  اجلــاهــزة بــاالحتــاد 
الشركات املنتجة للمالبس اجلاهزة رفعت طاقتها 
اإلنتاجية هذا املوسم بنحو 70% مقارنة باملوسم 
تفشى  مــن  ملحوظ  بشكل  تضرر  ــذى  ال املــاضــى 

فيروس كورونا.
الســتــعــادة  طريقها  فــى  ــواق  األســ أن  ــاف  أضـ
كانت عليها قبل تفشى  التى  مبيعاتها مرة أخرى 
قبل  مــا  مبيعات  ــى  إل الــوصــول  متوقًعا  ــاء،  ــوب ال

»كورونا« خالل عامني.
ولفت إلى حترك طفيف فى تكلفة التصنيع هذا 
متوقعا  اإلنتاج،  ومستلزمات  املوسم فى اخلامات 
زيادة تعاقدات الشركات التى تبدأ عرض منتجات 
املالبس  معارض  مع  سبتمبر  فى  اجلديد  املوسم 

اجلاهزة التى تقام سنويا.
وقال شريف موسى، رئيس مجلس إدارة شركة 
الشركات  معظم  إن  اجلــاهــزة،  للمالبس  كامى 
املنتجة للمالبس اجلاهزة رفعت طاقتها اإلنتاجية 
التى  الطاقات  من  جانبا  وأعـــادت  املــوســم،  هــذا 
الشديد  التراجع  املاضى مع  املوسم  كانت معطلة 

فى الطلب مع تفشى الوباء.
وتوقع استقرار أسعار املالبس اجلاهزة خالل 

فى  التكلفة؛  ارتفاع  رغم  املقبل،  الشتوى  املوسم 
ورغبة  للمستهلكني  الشرائية  القدرة  تراجع  ظل 
قبل  أخــرى  مرة  مبيعاتها  استعادة  فى  الشركات 

تفشى الوباء.
مبيعات  فى  ملحوظة  زيــادة  سنشهد   « وتابع: 
املالبس الشتوية هذا العام فى ظل اجتاه املواطنني 
للتعايش مع الوباء والتعامل بشكل شبه طبيعى فى 

سلوكهم الشرائى وحياتهم اليومية«.
وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبه املالبس 
مجلس  رئيس  التجارية،  القاهرة  بغرفه  اجلاهزة 
اجلاهزة،  للمالبس  فينوس«  »ميس  شركه  إدارة 

احلالى  أغسطس  مطلع  منذ  بــدأت  الشركة  إن 
إنتاج املوديالت اجلديدة اخلاصة باملوسم الشتوى 

استعدادا له.
ما  تنتج  فينوس«  »ميس  إن  إلى  سليمان  أشار 
اجلاهزة  املالبس  من  قطعه  ألــف   50 من  يقرب 
تقدم  إذ  فقط،  الشتوى  املوسم  خــالل  احلرميى 
املالبس  من  السيدات  تناسب  التى  القطع  كافة 

البيتى، ومالبس اخلروج.
أضاف أن الشركة توجه كامل طاقتها اإلنتاجية 
تابعا للشركة  21 فرعا  للسوق املحلى، من خالل 
موزعني  فينوس«  »ميس  التجارية  العالمة  حتت 

على اجلمهورية.
الشتوى  املــوســم  يشهد  أن  سليمان،  وتــوقــع 
لزيادة  نظرا  األسعار،  فى  طفيفة  زيــادة  اجلديد 
القليلة  الفترة  خالل  املستوردة  اخلامات  أسعار 

املاضية بسبب زيادة أسعار نولون الشحن.
الشتوى  املوسم  خالل  تضرر  القطاع  أن  وأكد 
املاضى، نظرا للتداعيات السلبية التى نتجت عن 
انتشار فيروس كورونا وبالتالى ضعف حركة البيع 

والشراء باملتاجر.
الفتاح بهجت، عضو شعبة املالبس  وقال عبد 
مجلس  رئيس  التجارية،  القاهرة  بغرفه  اجلاهزة 
إدارة شركه فويكى لصناعه املالبس اجلاهزة، إن 
لزيادة  جتنبا  الربح  هامش  لتقليل  جتهز  الشركة 
األســعــار بعد ارتــفــاع أسعار اخلــامــات؛ آمــال فى 

انتعاش املبيعات خالل الفترة املقبلة.
املالبس  إنــتــاج  ــدأت  ب الشركة  أن  إلــى  وأشـــار 
الشتوية منذ منتصف يونيو املاضى، موضحا أنه 
سيتم التوزيع على جتار اجلملة منتصف سبتمبر 

املقبل، وباملتاجر مع مطلع أكتوبر.
وقدر رئيس مجلس إدارة الشركة، حجم مبيعاته 
خالل املوسم الشتوى املاضى، بـ 10 ماليني جنيه، 
املوسم  بنهاية   %30 بنسبة  زيادتها  مستهدف 

املقبل لتصل إلى 13 مليون جنيه.
طاقتها  كامل  توجه  الشركة  أن  بهجت  أوضــح 
إلى  وتسعى  املحلية،  ــواق  األســ إلــى  اإلنــتــاجــيــة 
لألسواق  إنتاجها  من   %30 من  يقرب  ما  توجيه 
شيرت(  )السويت  أسعار  أن  أضــاف  اخلارجية. 
تتراوح بني 299 375 جنيها، والبنطلون 219 299 

جنيها، واجلاكيت 580 650 جنيها.

أحمد جابر

»تصديرى الطباعة والتغليف« يعد خطته 
للمعارض والبعثات التجارية ألفريقيا

 كتبت - رشا سرور:

للطباعة  ــرى  ــصــدي ــت ال ــس  املــجــل يــعــكــف 
حاليا،  الفنية،  واملصنفات  والكتب  والتغليف 
دول  إلى  واملعارض  للبعثات  إعداد خطة  على 
القارة األفريقية، فى ظل توجه الدولة لزيادة 

الصادرات إليها خالل الفترة املقبلة.
إن  املجلس،  رئيس  نائب  جابر  أحمد  قال 
حاليا  يحدد  والتغليف«  الطباعة  »تصديرى 
الدول التى سيركز عليها خالل الفترة املقبلة 
ــة وأخـــرى  بــعــثــات جتــاري لــهــا  ــتــى سينظم  وال

سيشارك فى معارض بها.
تراهن  احلكومة  أن  »البورصة«،  لـ  أضاف 
على قطاع التعبئة والتغليف فى زيادة صادراته 
السنوات  خــالل  الــســمــراء  ــارة  ــق ال دول  إلــى 
املقبلة، والتى تأتى فى ظل توجه الدولة لتنمية 

العالقات التجارية معها.
رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  وعقد 
املاضى  األســبــوع  اجتماعاً  ــوزراء،  ــ ال مجلس 
اخلــاصــة  اإلجـــــراءات  ــعــراض  واســت ملناقشة 
بالتوسع فى إقامة مزيد من املعارض التجارية 
نيفني  بحضور  االفريقية،  القارة  فى  املصرية 
ــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وأحــمــد  ــ جــامــع وزي
ومى  التجارى،  التمثيل  جهاز  رئيس  مغاورى 

عسل رئيس هيئة املعارض املصرية.
ــرة الــتــجــارة  ــ ــع وزيـ ــددت نــيــفــني جــام ــ وشـ
للقطاع  الطموحة  اخلطط  على  والصناعة، 
الصناعى نحو افريقيا، والذى يتضمن تنظيم 
بعثات جتــاريــة خــارجــيــة، وأســابــيــع جتــاريــة، 

الــنــجــاح الـــذى حتقق  ومــعــارض، وذلـــك بعد 
للفعاليات التى قام بها التمثيل التجارى سواء 
أو  جتارية  مكاتب  بها  يوجد  التى  الــدول  فى 

األخرى التى ال يوجد بها مكاتب، 
يجريها  الــتــى  اخلــطــة  أن  ــر،  جــاب أوضـــح 
لتنظيم  املقترح  على  بناًء  تأتى  حاليا  املجلس 
الفترة  واملعارض خالل  الفعاليات  من  العديد 
املقبلة مبختلف الدول األفريقية لعدة قطاعات 
والكتب  والــتــغــلــيــف  الــطــبــاعــة  قــطــاع  تشمل 

واملصنفات الفنية.
ــورق  وال والتغليف  الطباعة  قطاع  وحقق 
والكتب واملصنفات الفنية صادرات بنحو 504 
ماليني دوالر خالل الفترة من )يناير- يوليو( 
مقارنة بـ 368 مليون دوالر خالل نفس الفترة 

من العام املاضى بنسبة زيادة بلغت %37.

السكر يحرك أسعار الحلوى والمنتجات الغذائية
 كتبت - دينا محمد:

توقع منتجو احللويات واملواد الغذائية، زيادة 
يعد  التى  املنتجات  اسعار  فى  املقبل  الشهر 
السكر مكونا أساسيا بها، بدعم من ارتفاع سعر 
طن السكر محليا بنحو 500 600 جنيه خالل 

األيام القليلة املاضية. 
قال أحمد السقا، رئيس مجلس إدارة مصنع 
الفترة  إن  ــويــات،  احلــل لصناعه  ســيــمــونــدس 
احلالية تشهد فيها أسعار احللويات استقرارا 
السكر  ــادة  زي قبل  نفسها  البيع  معدالت  عند 
املصنعني  لدى  مخزون  لتوافر  نظرا  األخيرة، 

يكفى شهرا. 
السلع  السكر يعد من ضمن  أن  إلى  وأشــار 
ــا يــقــرب مــن 20% من  األســاســيــة وميــثــل م
وصناعة  بتجهيز  اخلــاصــة  االنــتــاج  مــدخــالت 
احللويات من حلويات شرقية وغربية، والتورتة 

واجلاتوه، والشيكوالته. 
أوضح السقا، أن زيادة أسعار السكر سيشعر 
شراء  عند  املقبل  الشهر  بداية  مع  السوق  بها 

أن  متوقعا  اجلــديــد،  بالسعر  للخام  املصانع 
تتراوح الزيادة بني 3 و5 جنيهات فى الكيلو أو 

جرام من املنتج النهائى.
وقال وليد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة 
لديها  الشركة  إن  الغذائية،  للصناعات  »نونا« 
شهرا  يكفى  املربى  منتجات  من  كاف  مخزون 

ونصف الشهر.
وأشار إلى أن الشركة لن ترفع األسعار حاليا 
نظرا لوجود مخزون لديها، متوقعا حال نفاده 
أن تدرس الشركة األسعاراجلديدة بنسبة زيادة 

10 - 15% بأسواق التجزئة.
 -  50 االبيض ميثل  السكر  أن  فتحى،  أوضــح 
االنــتــاج اخلــاصــة بصناعة  مــن مــدخــالت   %60
املربى، وحترك االسعار نحو الزيادة بسبب زيادة 

االسعار العاملية يؤثر سلبا على سعر املنتج.
تأثير  البوادى،  شركة  فتحى  امين  واستبعد 
القليلة  ــام  االيـ خــالل  السكر  أســعــار  حتــريــك 
العتماد  نظرا  الشركة،  منتجات  على  املاضية 
فى صناعة  احلــالوه  عرق  خامة  على  الشركة 

»احلالوة الطحينية«.

االنتاج  السكر أحد مدخالت خامات  أن  وأكد 
لصناعة »احلالوة الطحينية« ولكن بنسبة طفيفة 
جدا.. لذلك لن يكون له تأثير واضح على اسعار 

منتجات الشركة خالل الفترة املقبلة.
وقال أحمد عتابى، عضو مجلس إدارة غرفة 
اجليزة التجارية، إن حترك أسعار السكر بنحو 
زيــادة  فــى  تسبب  الطن  فــى  جنيه   600  500

طفيفة فى أسعار أسواق التجزئة. 
وأشار إلى أن أسعار السكر شهدت ارتفاعا 

لتسجل 9.5 10 جنيهات للكيلو مقابل 8.5 9 
جنيهات قبل الزيادة األخيرة بأسواق التجزئة.

وتــوقــع أن تــعــاود األســعــار اإلنــخــفــاض مرة 
أخرى بنفس نسبة االرتفاع، عقب دخول كميات 
على  مصر  تعتمد  إذ  املــســتــوردة،  السكر  مــن 

استيراد 20 25% من احتياجاتها. 
عن  أعلنت  التموينية  السلع  هيئة  وكــانــت 
سكر  طن  ألــف   200 لشراء  جديدة  مناقصة 
والصناعات  السكر  شركة  لصالح  خام  قصب 
التكاملية بجانب تعاقد وزارة التموين والتجارة 
شراء  على  السكر  بنجر  شركات  مع  الداخلية 

300 ألف طن.
البقالة  شعبة  رئــيــس  كــاســب،  يحى  وأكـــد 
على  التجارية،  اجليزة  بغرفة  التموين  وبدالى 
التموينى  بالسكر  اخلــاصــة  املعلومات  وفـــرة 
وانتظام حجم توريدات السكر لبدالى التموين 
صرفها  يتم  التى  التموينية  املــقــررات  ضمن 
العاملية،  بالزيادة  التأثر  دون  للمواطنني شهريا 
على  للكيلو  جنيه   8.5 بنحو  السكر  ليباغ 

البطاقات التموينية.
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 خضر: 
أسعار الورق ارتفعت 
600 جنيه فى الطن 

الشهر املاىض 
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سوق الذهب

تجار الذهب يطالبون بتنظيم سوق »إعادة البيع« على مواقع التواصل االجتماعى

 كتب - وليد فاروق:

وقال لطفى منيب، النائب األول لرئيس الشعبة 
البيع  للذهب واملجوهرات، إن سوق إعادة  العامة 
يتجه  إذ  الذهب،  ســوق  داخــل  كبيًرا  جــزًءا  ميثل 
العمالء املستثمرون للشراء خالل تراجع األسعار 
وإعاد البيع مرة أخرى بعد ارتفاعها لتحقيق نسبة 

من األرباح.
أضــاف أن الذهب يعد وعــاًء ادخــارًيــا حلفظ 
قيمة األموال، وحتقيق هامش من األرباح، وإعادة 
بيعه بنفس املواصفات دون تعرض املواطنني للغش 
أو اخلسارة ميثل عامال مهًما فى تنمية استثمار 

األفراد.
ــرورى أن يــتــوجــه  ــــضــ ــن ال ــ ــيــب: »م وتـــابـــع مــن
موثوق  جهات  من  منتجاتهم  لشراء  املستهلكون 
بها، تخضع لرقابة اجلهات املعنية، ولديها سجل 
توجد صعوبة فى  وبطاقة ضريبية، حيث  جتارى 
العمالء على حقوقهم فى حالة تعرضهم  حصول 
للغش والنصب أو حدوث أى مشكلة عند شرائهم 
الــتــواصــل  صــفــحــات  مــن  الــذهــبــيــة  للمشغوالت 

االجتماعى«.

تُعد  ال  االجتماعى  التواصل  منصات  إن  وقال 
منافًسا لسوق الذهب، لكن توجه بعض املواطنني 
لشراء املشغوالت الذهبية من صفحات وجروبات 
ويهدر  للغش  يعرضهم  االجــتــمــاعــى،  الــتــواصــل 
غير  البيع  لنمو  حقيقة،  مشكلة  وميثل  أموالهم، 
على  الدولة  من  رقابة  دون  والعشوائى  القانونى 
املنتج املُباع، كما ميثل باًبا لنمو ظاهرة »ورش بير 
السلم«، التى تطرح بدورها منتجات غير مطابقة 

للمواصفات، إما مغشوشة أو مسروقة.
النمو  من  حالة  يشهد  السوق  أن  منيب،  أضــاف 
مقارنة  احلالى،  الصيف  موسم  خالل  املبيعات  فى 
بنفس الفترة من العام املاضى، بفعل عودة املصريني 
العام  بعضهم  عــودة  تعذر  بعد  بــاخلــارج،  العاملني 

املاضى، فى ظل انتشار جائحة »كورونا«.
وتوقع استمرار منو حركة املبيعات بفعل وجود 
رغبات شرائية مؤجلة مرتبطة بحفالت اخلطوبة 
والزفاف، والرغبات االستثمارية فى ظل تخفيض 
البنك املركزى ألسعار الفائدة، ما يعزز من حتويل 
جزء من مدخرات املوطنني البنكية لشراء الذهب.
الثانى  النائب  أنــطــوان،  وديــع  الدكتور  وقــال 
واملــجــوهــرات،  للذهب  الــعــامــة  الشعبة  لرئيس 

فى  للتجار  ــارات  ــ زي تنظيم  ستبدأ  الشعبة  إن 
املحافظات للتصدى حلالة السيولة التى تستهدف 

قطاع الذهب على مواقع التواصل االجتماعى.
مع  التنسيق  تستهدف  الشعبة  أن  أضـــاف 
اجلهات األمنية لتقنني عمليات البيع والشراء على 
املشغوالت  خاصة  االجتماعى،  التواصل  مواقع 
لعدم  والنصب  للغش  وسيلة  تعد  التى  املستعملة 

وجود منظومة حقيقية للرقابة.
ــرج، مستشار وزيــر  فـ نــاجــى  الــدكــتــور  ــال  وقـ
ــجــارة الــداخــلــيــة لــقــطــاع الــذهــب  ــت الــتــمــويــن وال
بشعبة  االقتصادية  اللجنة  ورئيس  واملجوهرات، 
عمليات  إن  بالقاهرة،  التجارية  بالغرفة  الذهب 
التواصل  من خالل صفحات  الذهب  بيع  إعــادة 
االجتماعى، تضر املواطنني، لغياب الرقابة على 

املنتجات املعروضة للبيع.
مــواصــفــات  يضمن  ال  املستهلك  أن  ــاف  أضـ
املشغوالت املباعة من حيث سالمة العيار والدمغة، 
بجانب تعرض املواطنني ملشاكل كثيرة مع صفحات 

وشخصيات مجهولة تعرضه للخسارة.
وتابع فرج: »على املواطنني شراء منتجاتهم مع 
الدولة  لرقابة  وأماكن معروفة تخضع  شخصيات 

وبطاقة  جتــاريــا  سجال  ومتتلك  حقوقها  وتــدفــع 
مشاكله  وحل  املنتج  مواصفات  لضمان  ضريبية، 

فى حالة حدوث مشكلة بينه وبني التاجر«.
وأشار إلى ضرورة بحث شعبة الذهب عن حل 
عبر  الذهبية  املشغوالت  تــداول  لعمليات  قانونى 
مواقع التواصل االجتماعى، والتنسيق مع اجلهات 

الرقابية لغلق هذه الصفحات ومعاقبة املخالفني.
شعبة  إدارة  مجلس  عضو  لبيب،  لويس  وقــال 
املشغوالت  بيع  إعادة  إن سوق  بالشرقية،  الذهب 
أدى  االجتماعى  التواصل  مواقع  على  الذهبية 
وتشتيت  الذهب،  بسوق  املبيعات  حركة  لضعف 
املــتــداولــة  املنتجات  فــى  والتشكيك  املــواطــنــني، 
مطابقة  غير  مشغوالت  ــداول  ت نتيجة  بــاألســواق 
للمواصفات، وتداول مشغوالت من عيار منخفض 

أقل من 12 على أنها عيار 21 و18.
املواطنني  أفقد  السوق  هــذا  أن  لبيب  أضــاف 
مغلوطة،  معلومات  تداول  بفعل  التجار  فى  الثقة 
يتحمل  أنه ال  للمحالت، رغم  كما أصبح منافًسا 
أى أعباء تشغيلية أو ضريبة وال يخضع للضوابط 
وتقنني  ضوابط  بوضع  الدولة  وطالب  الرقابية. 
التواصل  مــواقــع  عبر  ــشــراء  وال البيع  لعمليات 

االجتماعى، ومعاقبة الذين ميارسون املهنة بدون 
أو  اســتــخــراج سجل جتــارى  أو  ــة،  مــزاول رخصة 
حلماية  ضوابط  وضــع  بجانب  ضريبية،  بطاقة 
حقوق  وحتصيل  املزيفة  املنتجات  من  املواطنني 

الدولة من الضرائب أسوة مبحالت التجزئة.
تخضع  ملنتجات  املستهلكني  شـــراء  إن  وقـــال 
للرقابة وتدمغ وفًقا ملواصفات وضوابط مصلحة 
الدمغة واملوازين من حيث سالمة العيار والدمغة 
من  الــشــراء  مــن  بــدال  لهم  وضمانة  حماية  يُعد 

أشخاص وصفحات مجهولة.
ــة من  ــوق الــذهــب يــشــهــد حــال ــاف أن سـ أضــ
التقلبات  نتيجة  احلالية،  الفترة  خالل  التذبذب 
واملحلى،  العاملى  السوق  يشهدها  التى  السعرية 
وتخفيض أسعار الفائدة أثر إيجابيا على انتعاش 
حركة املبيعات خالل العام اجلارى، إذ اجته بعض 
للذهب  مدخراتهم  مــن  جــزء  لتحويل  املواطنني 
مصنعيتها  انخفاض  نتيجة  السبائك،  وخــاصــة 
اخلسائر  تقليل  فى  ورغبة  باملشغوالت،  مقارنة 

وتعظيم هامش الربح من فرق األسعار.
وأوضح أن السوق املحلى يشهد طفرة حقيقية 
تضاهى  الــتــى  الذهبية  املــشــغــوالت  تصنيع  فــى 

كثير  استيراد  نتيجة  اإليطالى،  وخاصة  املستورد 
التى أدت إلى  للتكنولوجيا احلديثة  من الشركات 
األجنبى  تنافس  بجود  بــاألســواق  منتجات  طــرح 

ومبصنيعات أقل.
ــس شــعــبــة الــذهــب  ــي وقــــال عــيــد يـــوســـف، رئ
باملنوفية، إن انتشار عملية بيع الذهب من خالل 
داخل  أزمة  إلى  أدى  االجتماعى  التواصل  مواقع 
األسواق نتيجة انتشار مشغوالت مزيفة غير آمنة.

ــادة الــبــيــع عــلــى مــواقــع  ــ ــاف أن قــطــاع إع أضـ
التواصل االجتماعى ال يخضع للرقابة، وال يتمتع 

بضمانة حلقوق العمالء.
على  مــســتــوردة  منتجات  تـــداول  إلــى  وأشـــار 
من  البيع  بغرض  االجتماعى  التواصل  جروبات 
ميثل  ما  اخلليج،  من  العائدين  املصريني  خــالل 

تعديا على ضوابط ممارسة املهنة.
أسعار  تطرح  الصفحات  بعض  إن  يوسف،  وقال 
يؤكد  ما  منطقية،  وغير  جــداً  منخفضة  مصنعيات 
وجود شبهة فى املنتجات املعروضة بالتزييف والغش، 
أو بيع مشغوالت مدموغة بأقل من العيار، مثل بيع 
مشغوالت من عيار 14 على أنها عيار 18، وكثير من 

املواطنني ال يستطيعون التفريق بني العيارات.

 فرج: املستهلك 
ال يضمن مواصفات 

املشغوالت املباعة من حيث 
سالمة العيار والدمغة

 لبيب: عقوبة ملمارسة 
املهنة بدون ترخيص.. 

ويجب حماية املواطنني 
من املنتجات املزيفة

 يوسف: السوق يشهد 
تداول منتجات مستوردة 

من خالل املصريني العائدين 
من الخليج

 منيب: نمو ظاهرة 
»ورش بري السلم« التى 

تطرح منتجات غري 
مطابقة للمواصفات

 أنطوان: شعبة الذهب 
تسعى للتنسيق مع 

الجهات األمنية لتقنني 
البيع والشراء »أون الين«

:» رئيس الشعبة لـ»

 الشعبة تسعى لحل مشكلة األرباح التجارية عىل الدخل بقطاع التجزئة  وضع خطة لتعزيز 
ثقة املواطنني فى االستثمار بالذهب  إطالق املوقع الرسمى لشعبة خالل الفرتة املقبلة

»الذهب والمجوهرات« تنظم فعاليات لتنشيط حركة المبيعات باألسواق

تعقد الشعبة العامة للذهب واملجوهرات باالحتاد 
العام للغرف التجارية، أول اجتماع لها عقب تشكيل 
مجلس اإلدارة وهيئة املكتب فى اخلامس من سبتمبر 
طموحات  تلبى  متكاملة  خطة  لوضع  وذلــك  املقبل، 
وحتفيز  املهنة  تطوير  على  والعمل  الــذهــب،  جتــار 

املبيعات باألسواق.
املعلومات  تــداول  عملية  لتنظيم  الشعبة  وتسعى 
عن قطاع الذهب، والتصدى حلمالت التشويه التى 
التوصل  مواقع  على  والصناع،  التجار  لها  يتعرض 
االستثمار  فى  املواطنني  ثقة  وتعزيز  االجتماعى، 

بالذهب.
وقال املهندس هانى ميالد، رئيس الشعبة العامة 
للذهب واملجوهرات، ورئيس شعبة الذهب بالقاهرة، 
العامة  الشعبة  إدارة  مجلس  تتولى  التى  القائمة  إن 
بني  العمرية  الفئات  مــن  متنوعة  مجموعة  تشمل 
وتستهدف  والــشــبــاب،  الــوســط  وجيل  املهنة  شيوخ 
متثيل القطاعات املختلفة من املصانع وجتار اجلملة 
املحافظات،  أغــلــب  متثيل  ضــمــان  مــع  والــتــجــزئــة، 
خالل  باالنتساب  جديدين  عضوين  ضم  سيتم  كما 

االجتماع األول لتمثيل جتار الفضة.
أضاف لـ»البورصة«، أن االجتماع املقبل سيتناول 
تشكيل جلان فرعية للملفات املختلفة بقطاع الذهب، 
ملناقشة املشاكل وطرح مقترحات وحلول لها وتقدمي 
اللجان  لهذه  ويكون  للتطوير،  جديدة  ورؤى  أفكار 

حق التنسيق مع مسئولى اجلهات املعنية عن طريق 
الذهب، بغرض  بقطاع  يتعلق  ما  ملناقشة كل  الغرفة 
الدولة  تستهدفها  التى  املستدامة  التنمية  حتقيق 

جلميع قطاعاتها.
خطة  وضع  سيتضمن  اللقاء  أن  ميالد،  وأوضــح 
الوسائل  جميع  وتفعيل  باملهنة،  االرتــقــاء  تستهدف 
القطاع،  تواجه  التى  واملعوقات  املشاكل  للتغلب على 
وتناقش متطلبات التجار، وتضع مصلحة السوق على 

 ميالد: تشكيل 
لجان فرعية 

للملفات املختلفة 
بقطاع الذهب

رأس أولويات واهتمامات الشعبة.
وأشار إلى أن الشعبة تدرس تنظيم عدة فعاليات 
تستهدف لم شمل التجار، بجانب تعزيز ثقة املواطنني 
والتصدى حلمالت  الذهب،  وجذبهم لالستثمار فى 
التشويه التى يتعرض لها التجار على مواقع التواصل 
بالتنسيق  القانونية  املعايير  تفعيل  عبر  االجتماعى، 
جميع  مع  وبالتعاون  والرقابية،  األمنية  اجلهات  مع 
قطاعات السوق بحيث ال تضر بقطاع على حساب 

آخر. وقال ميالد، إن خطة عمل مجلس إدارة الشعبة 
تتضمن الوصول حلل ملشكلة األرباح التجارية لقطاع 

التجزئة مع مصلحة الضرائب املصرية.
واملجوهرات  للذهب  العامة  الشعبة  أن  أضــاف 
إلطــالق  تستعد  التجارية،  للغرف  الــعــام  بــاالحتــاد 
املوقع الرسمى لها، بجانب تفعيل صفحاتها الرسمية 
على مواقع التواصل االجتماعى، للتصدى للحمالت 
ــداول  وتـ ونــشــر  الــتــجــار  سمعة  لتشويه  املمنهجة 

معلومات خاطئة عن املهنة.
انتخابات  التجارية  للغرف  العام  االحتــاد  وعقد 
اخلميس  يوم  واملجوهرات  للذهب  العامة  الشعبة 
املاضى، لتشكيل مجلس إدارتها وهيئة مكتبها ملدة 4 
سنوات مقبلة. وأسفرت االنتخابات عن فوز املهندس 
هانى ميالد، مبنصب رئيس الشعبة، واملهندس لطفى 
ثان،  نائب  أنطوان  وديع  والدكتور  أول،  نائب  منيب 
أحمد  وعلى  أول،  سكرتير  اجلال  أسامة  واملهندس 
مجلس  تشكيل  وضــم  مساعد،  سكرتير  ــاوردى،  املـ
نعيم،  ونــادر  عباسى،  رفيق  املهندس  الشعبة  إدارة 
ومحمد عبدربه، وعمرو اللقانى، وممدوح عبداهلل، 
وهانى حلمى عزيز، وبشرى إبراهيم، وشريف نبيل 
تادرس،  وأندريا  سليمة،  عبدالعال  ومحمد  توفيق، 
مصطفى  وأشــرف  عباسى،  رفيق  أحمد  واملهندس 
خليفة، وفؤاد أحمد، ووائل أبوغالى، وإيهاب مختار، 

وخالد ربيع املنزالوى.

هانى ميالد

أمير رزق

طالب عدد من تجار الذهب بوضع آليات 
لتنظيم سوق إعادة بيع الذهب على 
مواقع التواصل االجتماعى، لحماية 
مدخرات المواطنين ومنع تعرضهم 

للغش والنصب.
وقال التجار، إن البيع من خالل وسائل 

التواصل االجتماعى يدفع لنمو »ورش 
بير السلم«، التى تطرح مشغوالت 

مزيفة، حيث يمارس بعض األشخاص 
عملية بيع الذهب بدون رخص مزاولة 

المهنة وبعيدا عن رقابة الجهات التى 
تخضع لها محالت الذهب من خالل 

مفتشى مصلحة الدمغة والموازين 
ومباحث األموال العامة، كما يتم 

إهدار حق الدولة فى تحصيل الضرائب 
على األرباح أو ضريبة القيمة المضافة 

ورسوم الدمغ.

الذهب يصعد 0.4% بفعل 
تزايد القلق من متحور »دلتا«

 رزق: التشاؤم حيال آفاق االقتصاد
 فى املدى املتوسط يدعم أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى 
مستوى فى أسبوعني، إذ تعزز الطلب على 
املعدن األصفر الذى يُعتبر مالذا آمنا بفعل 
تنامى املخاوف حيال الساللة »دلتا« سريعة 
على  وأثرها  »كورونا«  فيروس  من  االنتشار 

التعافى االقتصادى.
العامة  اجلمعية  عضو  رزق،  أمير  وقــال 
بالقاهرة،  التجارية  بالغرفة  الذهب  لشعبة 
املحلية شهدت  باألسواق  الذهب  أسعار  إن 
واالنخفاض،  االرتــفــاع  بني  سعرية  تقلبات 
لكن الذهب صعد فى املعامالت األسبوعية 
بنسبة 0.4%، ليصل ملستوى 1785 دوالرا 

لألوقية.
أضاف رزق لـ»البورصة«، أن جرام الذهب 
عيار 21 افتتح تداوالت األسبوع يوم اإلثنني 
والمس  جنيها،   782 مستوى  عند  املاضى 
مستوى  عند  واستقر  جنيها،   790 مستوى 

785 جنيها بنهاية تعامالت األحد.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 
جنيها،   673 18 سجل  وعيار  جنيها،   798

وبلغ سعر اجلنيه الذهب 6280 جنيها.
ــال آفــاق  ــشــاؤم حــي ــت ــى أن ال وأشــــار إلـ
أسعار  يدعم  املتوسط  املدى  فى  االقتصاد 
نوعا  صعوبات  تواجه  السوق  لكن  الذهب، 

توقيت خفض  بشأن  مــخــاوف  فــى ظــل  مــا 
الفيدرالى  قبل  مــن  االقــتــصــادى  التحفيز 

األمريكى.
وقال إن ارتفاع الدوالر حد من مكاسب 
املعدن األصفر، بعد أن ارتفع الدوالر قرب 
أشهر   9 عــلــى  يــزيــد  فيما  مــســتــوى  أعــلــى 
»كورونا«  فيروس  حيال  القلق  من  مستفيدا 
االحــتــيــاطــى  يــبــدأ مجلس  بـــأن  وتــوقــعــات 
هذا  التحفيز  تقليص  األمريكى  الفيدرالى 

العام، مما يقلص جاذبية الذهب.

»سليمة جولد« تفتتح فرًعا 
جديًدا فى كفر الشيخ

 سليمة: السوق يشهد تحسنا فى مبيعات الذهب خالل الفرتة الحالية
لتصنيع  جولد«  »سليمة  شركة  تفتتح 
فى  جــديــًدا  فرًعا  واملــجــوهــرات،  الذهب 
محافظة كفر الشيخ يوم اخلميس املقبل، 
التوسعية بالسوق  وذلك فى إطار خطتها 

املحلى.
العال سليمة، عضو مجلس  وقال عبد 
الشركة  إن  جولد«،  »سليمة  شركة  إدارة 
اجلملة  لتجارة  ومــركــًزا  مصنًعا  متتلك 
القاهرة،  فــى  اجلمالية  بحى  والتجزئة 
ومعرضني  اجلملة  لتجارة  مركز  بجانب 
وتخطط  الشيخ،  بكفر  التجزئة  لتجارة 
اجلملة  لــتــجــارة  مــعــرض  على  للحصول 
والتجزئة مبدينة الذهب املنتظر إنشاؤها.
أضاف أن الشركة تأسست عام 1968، 
واجتهت للتصنيع منذ عام 1990، وبدأت 
»الغوايش  صناعة  يستهدف  إنتاج  بخط 
لــلــتــوافــق مع  ــن عــيــار 21،  الــشــعــبــيــة« م
هذه  أن  كما  الريفى،  السوق  احتياجات 

املنتجات تتمتع بحركة بيع سريعة.

بجميع  موزعني  الشركة شبكة  ومتتلك 
أنحاء اجلمهورية، وتطرح مجموعة متنوعة 
من املشغوالت الذهبية من عيار 21 وعيار 
18 بجانب تدشني خط مخصص لتصنيع 

وجتارة العمالت والسبائك الذهبية.
طرحت  الــشــركــة  أن  سليمة  وأوضـــح 
تغير  نتيجة  الذهبية  والسبائك  العمالت 
خــالل  للمجتمع  ــهــالكــى  االســت الــنــمــط 
الــســنــوات األخـــيـــرة، مــع ارتــفــاع أســعــار 
يشهدها  لــم  قياسية  ملستويات  الــذهــب 
السوق من قبل، إذ اجته املواطنون لإلقبال 
واالستثمار  االدخار  بدافع  السبائك  على 
نتيجة انخفاض املصنعيات مقارنة بأسعار 
ــقــدمي الــشــركــات لنسب  ــوالت، وت ــشــغ امل
إعــادة  عند  املصنعية  قيمة  من  اســتــرداد 

البيع بعد ذلك.
منتجات  تنوع  الشركة  أن  إلــى  وأشــار 
لتلبية  واملــســتــورد  املحلى  بــني  معارضها 

احتياجات املواطنني ورغباتهم املختلفة.

»كورونت« الصينية تسجل 9 قطع من المجوهرات فى موسوعة »جينيس«
»كورونت«،  للمجوهرات  التجارية  العالمة  سجلت 
الصينية،  شــوم«  »آرون  مجوهرات  لشركة  التابعة 
»جينيس«  موسوعة  فى  مختلفة  مجوهرات  قطع   9
عام  فــى  جيتار  سجلت  حيث  القياسية،  لــألرقــام 
قطع   4 دخلت  فى حني   ،2016 فى  وجيتار   ،2015

مختلفة عام 2018، و3 قطع أخرى فى عام 2019.
موسوعة  فــى  »مـــودان«  ساعة  الشركة  وسجلت 
ــالل مـــعـــرض »بـــــــازل« لــلــســاعــات  »جــيــنــيــس«، خــ
الــذهــب عيار  واملــجــوهــرات، وصنعت »مـــودان« مــن 
ألف ماسة، ورسمت مصممة  بـ15.8  18، ومرصعة 

املجوهرات الكندية »رينا أهلواليا« وجه الساعة.
كما سجلت الشركة 8 قطع، تضم نظارة مرصعة 
بنحو 3088 ماسة، ويبلغ وزن األملاس 16.95 قيراط، 
معرض  فى  املاسية  الشمسية  النظارات  إطالق  ومت 

البصريات الدولى فى الصني.
شهادة  على   2019 يناير  فــى  الشركة  وحصلت 
»جينيس« عن تصميمها عصا جولف، من  موسوعة 
الذهب عيار 21 األصفر وعيار 18 األبيض واألصفر، 
ومن البالتني عيار 950 ومن الفضة عيار 925، كما 
األبــيــض،  األملـــاس  مــن  حجر   1919 بنحو  رصــعــت 
استغرق العمل بها 9 أشهر وتقدر قيمتها بـ318.658 

دوالر.
كما سجلت الشركة صوجلان مرصعة بنحو 3003 
حجر منهم 1055 حجرا من األملاس وزن 100 قيراط، 
و1948 حجرا مويسانيتى بوزن 59.26، وذلك خالل 

مسابقة ملكة جمال أسيا 2018 فى ماليزيا.
من  فريدة  أثرية  قطعة  تسجيل  الشركة  وأعلنت 
نوعها، وذلك خالل معرض »فيتشنزا 2018« بإيطاليا، 
مرصع  محمول  علبة  عــن  عــبــارة  الــرابــعــة  والقطعة 
بأحجار ماسية تبلغ 6576 ماسة، والقطعة اخلامسة 

هى علبة أحمر شفاه مرصعة بنحو 2216 ماسة.

وحصلت الشركة، خالل معرض »بازل ورلد« على 
شهادة من موسوعة »جينيس« عن تصميمها حقيبة 
حيث  العالم  فى  حقيبة  كأغلى  داميوند«  »كوكاكوال 
شركة  بني  تعاون  وهى  دوالر،  ألف   300 ثمنها  يبلغ 
بــاومــان«،  »كاثرين  املجوهرات  ومصممة  »كــورنــت« 

واحلقيبة مرصعة بـ9888 من األملاس املصقول.

Tuesday 24 Aug. 2021 الثالثاء 24 أغسطس 2021 - 16 من المحرم 1443



www.alborsanews.com

06
الثالثاء 24 أغسطس 2021 - 16 من المحرم 1443

50
ألف دوالر تتجاوزها قيمة

 »بتكوين« مجدداً.
طرحاً أولياً للجمهور توقفها الصين 

ضمن حملتها التنظيمية.

42

 كتبت - منى عوض:

فى مؤسسة  الباحثني  كبير  برايس،  غاريث  وقال 
تشاتام هاوس لألبحاث، إنه فى حني أن أفغانستان 
االجتماعية،  الناحية  من  كبير«  بشكل  »تغيرت  قد 
الرئيسية  املحلية  املولدات  أى من  استغالل  يتم  »لم 
للنمو - خاصة االحتياطيات املعدنية - بشكل كبير، 

بصرف النظر عن التعدين غير القانونى«.
االقتصاد منا لكنه فى حالة ركود اآلن

استفادت مستويات املعيشة من التوسع االقتصادى 
)مزدوج الرقم( حتى منتصف العقد األول من القرن 
الـ21، لكن اإلنتاج ظل راكداً خالل العقد املاضى مع 

تراجع الدعم املالى الدولى.
وانخفضت تدفقات املعونة من حوالى 100% من 
الناجت املحلى اإلجمالى فى عام 2009 إلى %42.9 
فى عام 2020، وفقاً للبنك الدولى، ما أدى إلى تقييد 
أن  املتوقع  ومن  والتوظيف.  اخلدمات  قطاع  نشاط 
جتف األموال الدولية بالكامل فى ظل حكم طالبان، 

األفغانى بشكل ملحوظ، وأصبحت الرعاية الصحية 
معدالت  انخفضت  كما  ــتــشــاراً،  ان أكــثــر  والتعليم 

الوفيات وأصبح استخدام التكنولوجيا شائعاً.
النساء يستفدن بشكل خاص

من  مجموعة  خــالل  مــن  ــرأة  املـ حــيــاة  وحتسنت 
بالتعليم،  الفتيات  الــتــحــاق  قفز  فقد  املــؤشــرات، 
وازداد عدد  املراهقات  وانخفضت معدالت خصوبة 

النساء الالتى يلتحقن بسوق العمل.
لسياسة  املشاركة  املديرة  هاريس،  سوزانا  قالت 
مؤسسة  وهــو  العاملية،  التنمية  مركز  فــى  التعليم 
خالل  ضخمة  مكاسب  حتقيق  مت  »لــقــد  فــكــريــة: 
العقدين املاضيني فى مجال تعليم الفتيات«، محذرة 
للتراجع  كبير  اآلن خلطر  معرضون  »هــؤالء  أن  من 
من  والكثير  الكثير  نــرى  أن  املحتمل  ومــن  بسرعة، 

الفتيات األفغانيات يجبرن على ترك املدرسة«.
أكبر  بأعداد  العاملة  القوة  أيضاً  النساء  دخلت 
موظفى  ُخمس  نحو  كــان  فقد  قبل،  ذى  من  بكثير 
اخلدمة املدنية األفغان من النساء وشغل مقعد واحد 
من بني كل أربعة مقاعد برملانية خالل العام املاضى، 

ارتفاعاً من الصفر فى عام 2001.
العنف والفقر مازاال سائدين

أحد  مسئولية  طالبان  تولت  املحرز،  التقدم  رغم 
واحتلت  الــعــالــم،  فــى  هشاشة  االقــتــصــادات  أكــثــر 
أفغانستان املرتبة 165 من بني 180 دولة فى مؤشر 
الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية فى عام 
2020، رغم أنها ارتفعت 11 مرتبة منذ عام 2012.

وأشار البنك الدولى، الذى صنف أفغانستان فى 
املرتبة 173 من 190 دولة فى مسح ممارسة األعمال 
لعام 2020، إلى أن »تنمية القطاع اخلاص وتنويعه 
السياسى،  االستقرار  وعــدم  األمــن،  بانعدام  مقيد 
واملؤسسات الضعيفة، والبنية التحتية غير املالئمة، 

والفساد املستشرى، وبيئة األعمال الصعبة«.
املنطقة،  فى  األدنــى  املعيشة  مستويات  وتعتبر 
ويعيش أكثر من نصف السكان حتت خط الفقر، كما 
أن أفغانستان ال تزال ضمن األسوأ فى العالم على 
مقاييس الصحة واحلرية الشخصية وظروف املعيشة 

والثقة فى املؤسسات والسالمة واألمن.
السابق  املركزى  البنك  ورغم ذلك، حذر محافظ 
فى  املحرز  التقدم  انعكاس  أن  من  أحمدى،  أجمل 
حياة  على  كبير  تأثير  له  سيكون  املاضيني  العقدين 
األفغانية  احلكومة  أن  إلى  وأشار  العاديني.  األفغان 
اجلديدة بقيادة طالبان تواجه سلسلة من الصدمات، 
التى من املحتمل أن تؤدى إلى ضعف العملة وتضخم 
أسرع وقد تفرض أيضاً ضوابط على رأس املال، وكل 
ذلك قد يحفز زيادة أسعار املستهلكني من خالل رفع 

تكلفة الواردات.

عن
وا 

قال

نمو اقتصاد 
بريطانيا

»أظهر مسح حديث أنَّ انتعاش 
االقتصاد البريطانى تباطأ فى 

أغسطس؛ حيث أدى نقص 
الموظفين، وأزمة سالسل اإلمداد إلى 

معاناة الشركات لتلبية الطلب«.
صحيفة »فاينانشيال تايمز«

»فى األشهر األولى للوباء، عدد 
الشركات التى أبلغت عن انخفاض 

اإلنتاج بسبب نقص الموظفين أو 
المواد ارتفع بشكل أكثر من أى شىء 

شهدناه سابقًا قبل 20 عامًا«.

»تباطؤ النمو كان أكثر وضوحًا فى 
بريطانيا منه فى أى مكان آخر فى 
أوروبا؛ حيث أدى نقص الموظفين 
الحاد إلعاقة قطاع الخدمات حتى 

أكثر من مخاوف عدوى كورونا«.

كريس وليامسون، كبير االقتصاديين المعنى 
بأنشطة األعمال فى »آى. إتش. إس ماركيت«

سالومون فيدلر، االقتصادى 
لدى بنك »بيرنبرج«

من  الرسمية  أفغانستان  صادرات  نصف  ويتكون 
انخفاض  رغــم  األخــرى،  الطازجة  والفاكهة  العنب 

أهمية الزراعة مع توسع قطاع اخلدمات.
الرسمى  غير  االقتصاد  أن  إلــى  اخلبراء  خلص 
النشاط  إجمالى  مــن   %80 ــى  إل يصل  مــا  يشكل 
النمو  تقديرات  أن  يعنى  ما  األفغانى،  االقتصادى 

الرسمية ذات فائدة محدودة فقط.
حتسن مستويات املعيشة

فقد  املكتمل،  غير  العام  االقتصادى  األداء  رغم 
الشعب  مــن  كبير  لــعــدد  اليومية  احلــيــاة  حتسنت 

ما يهدد بقاء االقتصاد القانونى فى أفغانستان.
حذر جاريث ليذر، االقتصادى اآلسيوى فى شركة 
األبحاث »كابيتال إيكونوميكس«، من أنه »من املرجح 
املنبوذ  البلد  وضع  إلى  أفغانستان  عودة  تتسبب  أن 
عاملياً فى سحب البساط من حتت االقتصاد، نظراً 
الـ20  خالل  االقتصادى  التقدم  من  الكثير  أن  إلى 

عاماً املاضية قد ُشيد وفقاً للدعم اخلارجى«.
ــار إلـــى أن االنــكــمــاش الــكــبــيــر فــى الــنــاجت  وأشــ
االجتماعية  التنمية  فى  والتراجع  اإلجمالى  املحلى 

واالقتصادية يبدوان أمرين مؤكدين.

قــال أنتونى كــوردســمــان، مــن مــركــز الــدراســات 
االستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة فكرية، إنَّ قطع 
من  كبيراً  جــزءاً  يشل  أن  املحتمل  »من  املساعدات 

االقتصاد احلديث ووظائف اخلدمات«.
أن  ألفغانستان  ميكن  كيف  كوردسمان:  وتساءل 

تخلق اقتصاداً »مشروعاً« إذا مت قطع املساعدات.
حوالى  قانونى سوى  بشكل  أفغانستان  تصدر  لم 
مليار دوالر من البضائع فى عام 2020، وفقاً ملركز 
طاجيكستان  من  أقل  قيمة  وهى  الدولية،  التجارة 
املجاورة، رغم أن عدد سكانها أكبر بأربعة أضعاف.

كيف تغير اقتصاد أفغانستان خالل عقدين من الزمن
خالل العقدين الماضيين، منذ أن فقدت 

طالبان السيطرة على أفغانستان، 
تحسنت الظروف المعيشية بشكل 

ملحوظ، بما فى ذلك التقدم الهائل 
فى الرعاية الصحية والتعليم ومتوسط 

العمر المتوقع ومعدل الوفيات بين 
األطفال.

ومع ذلك، تسبب الفساد والعنف 
المتفشيان فى إبطاء وتيرة التقدم، 

كما أدى تقليص القوات والمساعدات 
فى األعوام األخيرة إلى تقليص أحد أكبر 
مصادر إيرادات البالد، مع ما يترتب على 

ذلك من عواقب اقتصادية.
قال محافظ البنك المركزى األفغانى 

السابق أجمل أحمدى، الذى فرَّ 
من البالد نهاية األسبوع الماضى، 

لصحيفة »فاينانشيال تايمز« 
البريطانية، إنَّ أى شخص قلل من شأن 

التحسن فى حياة األفغان »يقلل من 
شأن التغيير الذى حدث«.

اإلجمالى حتولت من أقل من 80% فى عام 2008 
انخفضت  ذلك،  ومع   ،2020 عام  فى   %120 إلى 
الفترة،  هذه  الدين خالل  هذا  على  الفائدة  فاتورة 
ما شجع االعتقاد بأن الدين قد يكون مستداما.أدت 
طفرة مماثلة فى قطاع الشركات غير املالية العاملية 
إلى ارتفاع الديون إلى مستوى قياسى بلغ 91% من 
الناجت املحلى اإلجمالى فى عام 2019، وفى ظل هذه 
اخللفية، تسبب بحث املستثمرين عن العائد فى سوء 
تسعير خطير للمخاطر، إلى جانب سوء تخصيص 
السياسة  وأصبحت  واســع.  نطاق  على  املال  لرأس 

والتى تشمل البنوك املركزية، انخفاضاً ملحوظاً فى 
الكمى،  التيسير  ظل  فى  الديون،  استحقاق  آجــال 
إيداع  طريق  عن  أمــوال  بخلق  املركزى  البنك  يقوم 
احتياطيات فى البنوك اخلاصة التى يتم استخدامها 

بعد ذلك لتمويل شراء السندات احلكومية.
العام  القطاع  التزامات  يتم استبدال  الواقع،  فى 
مت  التى  باالحتياطيات  احلكومية  الــســنــدات  مــن 
ملف  على  التأثير  ويعد  شرائها،  لتمويل  إنشاؤها 
الديون املستحقة تأثيراً هائاًل، ويقدر بنك التسويات 
الدولية أن 15 - 45% من جميع الديون السيادية 
لالقتصاد املتقدم أصبحت اآلن، بحكم الواقع، هى 

ديون لليلة واحدة.
وعلى املدى القصير، يؤدى ذلك إلى توفير صافى 
ملعدالت  املتزايد  تعرضها  لكن  للحكومات..  فائدة 
أسعار  ارتــفــاع  ملخاطر  تعرضها  مــن  يزيد  عائمة 
الفائدة، وبالنظر من منظور إدارة الدين ذلك، فإن 
التيسير الكمى فى فترات غير األزمات يكون منطقياً 
املركزية  البنوك  سياسة  معدالت  ظلت  إذا  فقط 

قريبة من الصفر طوال مدة الدين املستحق.
وهذا بدوره ينطوى على تشاؤم كبير بشأن النمو 
االقتصادى، وتعنى العودة إلى النمو املتواضع.. لكن 
أسعار  ارتفعت  إذا  للغاية  مكلف  هو متويل  املعقول 

الفائدة.
النقد  املتقدمة، يقدر صندوق  وفى االقتصادات 
الدولى أنَّ نسبة الدين احلكومى إلى الناجت املحلى 

من  الكمى  التيسير  بأن  املركزية  البنوك  محافظى 
شأنه أن يعزز الناجت املحلى اإلجمالى أقل إقناعاً.

ملموساً  دعماً  تقدم  اللقاحات  أن  إلــى  ونــظــراً 
التى  املتقدمة وألسعار األصول  االقتصادات  ملعظم 
على  مستوياتها  أعــلــى  ــى  إل الــوصــول  وشــك  على 
اإلطالق، فإنَّ قضية استمرار شراء األصول يصعب 

على البشر فهمها.
غير  النقدية  السياسة  تخلق  ذلــك،  غضون  فى 
التقليدية نقاط ضعف أكبر فى امليزانيات العمومية، 
العام،  للقطاع  اإلجمالية  العمومية  امليزانية  وتشهد 

جـــادل رئــيــس االحــتــيــاطــى الــفــيــدرالــى مــن عام 
1951 إلى عام 1970، ويليام ماكيسنى مارتن، بأن 
املحفزات  من  التخلص  كانت  املركزى  البنك  مهمة 
قلق  ظل  وفى  االنتهاء،  على  احلفلة  توشك  عندما 
كل  »ذروة  بشأن  األخيرة  األسابيع  فى  املستثمرين 
شىء«؛ حيث تتكون الفقاعات فى األسهم والسندات 
احلفلة  فإن  وغيرها،  املشفرة  والعمالت  واإلسكان 

بدأت منذ فترة طويلة وهى اآلن فى ذروتها.
فى  منشغلة  املركزية  البنوك  كانت  الواقع،  فى 
تعزيز محفزاتها من خالل عمليات شراء السندات 
منخفضة  الفائدة  أسعار  على  للحفاظ  املستمرة 
وكيف  متى  حــول  له  نهاية  ال  نقاش  إجــراء  أثناء 

ميكن إزالة الدعم؟
ويبدو إصرارها على أن مخاطر التضخم »مؤقتة« 

موضع شك على نحو متزايد.
السياسة  نهج  حــول  للفضول  املثير  ــشــىء  وال
النقدية ذلك، هو أن مسئولى البنوك املركزية يبدو 
أنهم يتعرضون لضغوط شديدة لشرح سبب ضرورة 
باسم  املــعــروف  ــول،  األصـ شــراء  برنامج  استمرار 

التيسير الكمى.
ثمة إجماع واسع على أن عمليات ضخ السيولة 
ال  كانت   2009-2008 املالية  األزمــة  بعد  األصلية 
غنى عنها ملنع الكساد الذى حدث فى الثالثينيات، 
ضرب  أن  بعد  اقتصادية  كارثة  وقــوع  منع  وأيضاً 
ــاء الــعــام املــاضــى، ومــع ذلـــك، فــإن ادعـــاءات  ــوب ال

بقلم:
جون بلندر

كاتب مقاالت رأى لدى 
صحيفة »فاينانشال تايمز«، 
ومحرر اقتصادى سابق فى 
مجلة »ذا إيكونوميست«.

من الصعب فهم حجة مواصلة برامج التيسير الكمى

يقدر صندوق النقد الدوىل أن نسبة 
الدين الحكومى إىل الناتج املحىل 

اإلجماىل تحولت من مستوى دون 
80% فى عام 2008 إىل 120% فى 

2020، ومع ذلك، انخفضت فاتورة 
الفائدة عىل هذا الدين.

الىشء املثري للفضول حول نهج 
السياسة النقدية، أن مسئوىل 

البنوك املركزية يبدو أنهم يتعرضون 
لضغوط شديدة لشرح سبب ضرورة 

استمرار برنامج شراء األصول، 
املعروف باسم التيسري الكمى.

بالرغم من أن النقص العالمى فى 
الرقائق، واالنقطاعات فى سلسلة 

الخدمات اللوجستية؛ بسبب كوفيد- 19 قد 
فرضا تحديات جديدة لسوق اإللكترونيات 
االستهالكية، فإنَّ »إنفيديا« المخضرمة 

المخصصة فى كروت الجرافيكس نجحت 
فى الخروج من هذه األزمة سالمة.

وحققت »إنفيديا« عائدات قياسية بلغت 
5.7 مليار دوالر فى الربع الثانى من 

عام 2021 فقط؛ حيث كان سوق األلعاب 
األساسى وحلول مراكز البيانات ومنتجات 

الجهات المصنعة األصلية للمعدات 
)OEM( هى الفائزة الواضحة فى 

المقارنة على أساس سنوى.
أصبح سوق وحدات معالجة الرسومات 

لأللعاب احتكارًا ثنائيًا على مدى األعوام 
الماضية، مع وجود »إنفيديا« و»أيه إم 

دى« كالعبين كبار.
ومع ذلك، فازت »إنفيديا« بسباق 

المعالجات الرسومية، خاصة بعد أن أشار 
التقرير ربع السنوى الحديث لشركة »أيه إم 

دى« إلى أن قسم الحوسبة والرسومات 
حقق نحو 2.6 مليار دوالر بين مارس ويونيو 

من عام 2021.

»إنفيديا« تتحدى النقص العالمى فى الرقائق البيانات االقتصادية العالمية المخيبة لآلمال تعزز القلق بشأن النمو
 كتبت - دعاء البرعى:

تفتقر إصدارات البيانات األمريكية والدولية 
إلى التوقعات ذات الوتيرة املتسارعة، ما يسلط 
أن  مــن  املتزايد  املستثمرين  قلق  على  الــضــوء 
إبطاء  إلى  املميت سيؤدى  دلتا«  »متحور  انتشار 

وتيرة التعافى االقتصادى العاملى.
االقتصادية  اإلجــــراءات  مــن  الــعــديــد  وجـــاء 
والتى  كثب  عن  مراقبتها  متت  التى  األمريكية 
بكثير  أقل  بشكل  األخيرة  األسابيع  فى  نُشرت 
من توقعات وول ستريت، ما يشير إلى أن النمو 
االقتصادى القوى الناجت من أعماق أزمة كوفيد 

قد يفقد زخمه.
خبراء  توقعات  األمريكية  البيانات  وقوضت 
االقتصاد ملعظم الشهر املاضى، بينما فى األيام 
األخيرة بدأت هذه التقارير تتخطى العالمة إلى 
حد كبير منذ أن كان الوباء يضرب البالد العام 
»سيتى  جمعته  اقتصادى  ملؤشر  وفقاً  املاضى، 
جروب«. تراجعت ثقة املستهلك األمريكى بشكل 
حاد إلى ما دون التوقعات قبل أسبوعني، تالها 
التجزئة  املتوقع عن مبيعات  تقارير أضعف من 
ووتيرة بناء املنازل اجلديدة بعد ذلك بأيام، كما 
أن النشاط التجارى كان أكثر فقراً من املتوقع، 

وفقاً لصحيفة »فاينانشيال تاميز« البريطانية.
الواليات  خارج  دوراً  تلعب  مماثلة  قصة  ثمة 
»سيتى  يتولى  التى  املقاييس  ظل  فى  املتحدة، 
التقارير  أداء  كيفية  حـــول  إدارتـــهـــا  ــروب«  جــ
مقارنة  العشر  مجموعة  دول  فى  االقتصادية 
بالتقديرات التى تقع أيضاً فى املنطقة السلبية.

املقاييس  هذه  فى  التباطؤ  أن  بالذكر  جدير 
االقــتــصــاديــة يــأتــى فــى وقـــت أشـــار فــيــه بنك 
يــبــدأ فى  قــد  ــه  أن ــى  إل الــفــيــدرالــى  االحتياطى 
تخفيف أو »تقليص« برنامج شراء السندات فى 

حقبة األزمة نهاية هذا العام.
وتــراجــعــت مــعــنــويــات املــســتــثــمــريــن؛ بسبب 
املستمرة  والتقارير  األخيرة  االقتصادية  األرقام 
رافقت  والتى  اإلمـــداد،  سلسلة  اختناقات  عن 
عودة ظهور حاالت اإلصابة بفيروس كورونا فى 

الواليات املتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

للنمو  توقعاتهم  عن  االقتصاد  خبراء  تراجع 
وتوقعوا  طفيف،  بشكل  املتحدة  الــواليــات  فى 
أقل  نسبة  وهى  العام،  هذا   %6.2 بنسبة  منواً 
من التوقعات التى كانت تشير إلى تسجيل منو 

بنسبة 6.6% فى نهاية يوليو.
قال توبياس ليفكوفيتش، املحلل االستراتيجى 
دلتا(  )متحور  يكون  »قــد  جــروب«:  »سيتى  فى 
ــرة إلـــى جانب  هــو ســبــب االنــخــفــاضــات األخــي
اضطرابات سلسلة اإلمداد، لكنه مزعج وميكن 

أن يترجم إلى مشكالت أرباح فى املستقبل«.

النقدية غير متكافئة، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة 
فترات  فى  أبــداً  ترتفع  لم  الثمانينيات  أواخــر  منذ 
الصعود بقدر تخفيضها فى فترات االنكماش، وهذا 
مع  فيه  التكاليف ال هوادة  فى  ارتفاع  على  ينطوى 

تراكم الديون، وقد يتغير شكل الدورة املالية.
العاملية  احلــرب  بعد  األولــى  األربعة  العقود  فى 
الثانية، بلغت الدورات ذروتها وبدأت فترات الركود 
عندما مت تشديد السياسة النقدية ملعاجلة الضغوط 
أصبح  عندما  ذلـــك،  بعد  ــزايــدة،  املــت التضخمية 
التضخم هادئاً، أصبحت األزمات املالية هى السبب 
فى حاالت الركود، قد يكون الدافع اآلن هو مزيج 

قاتل من ارتفاع التضخم وعدم االستقرار املالى.
تكمن الصعوبة فى أن البنوك املركزية ال ميكنها 
الفائدة  أسعار  وترفع  الضخمة  املحفزات  تزيل  أن 
وتدمير  الضعيفة  العمومية  امليزانيات  تقويض  دون 
باملضى  السياسة  يغرى صانعى  ما  وهو  االقتصاد، 

قدماً وتكرار دورة االزدهار والكساد واإلنقاذ.
إلــى ضمان  بــاألحــرى  األولــويــة  تعطى  أن  يجب 
إلى  طريقها  الوباء  بعد  املتفاقمة  الديون  جتد  أن 
إلعادة  التخطيط  جنب  إلى  جنباً  املنتج  االستثمار 

بناء الديون وإعادة التوازن لالقتصاد.

 تراجع الدعم املادى الدوىل تسبب فى ركود اإلنتاج

إعداد: رحمة عبدالعزيز.
المصدر: صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
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