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االستقرار على طرح 14.5% من »إى فاينانس« بالبورصة
 كتب - أحمد فرحات ومحمود القصاص:

استقرت جلنة الطروحات احلكومية على طرح 
نسبة 14.5% من شركة إى فاينانس لالستثمارات 
املالية والرقمية فى البورصة لعدد 177.8 مليون 
سهم عبر زيادة رأس املال فى السوق األولى، إلى 
مليون   80 لعدد  الثانوى  السوق  فى  طرح  جانب 

سهم، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
إنَّ  ــبــورصــة«،  ـــ»ال ل حكومية  مــصــادر  وقــالــت 
و%95   90 بني  ستتراوح  اخلــاص  الطرح  نسبة 
املتبقية  والنسبة  املعروضة،  األسهم  إجمالى  من 
نشرة  إرســـال  جــرى  كما  األفـــراد،  للمستثمرين 
العتمادها  املالية  للرقابة  العامة  للهيئة  االكتتاب 
حدده  والــذى  للطرح،  السعرى  النطاق  متضمنة 

املستشار املالى املستقل.
احلد  تفاصيل  عن  الكشف  الشركة  ورفضت 
فى  مصادر  لكن  الطرح،  لسعر  واألعلى  األدنــى 
أكــدت  الــطــرح،  فــى  املــشــاركــة  االستثمار  بــنــوك 
لـ»البورصة«، أنه جرى الترويج األولى للشركة مع 
حجم  أن  خاصًة  استحسانا،  والقــى  املستثمرين 
الشركة كبير، فضاًل عن عملها فى قطاع يحظى 

باهتمام وشغف املستثمرين العامليني.
وأضــافــت املــصــادر، أنــه سيجرى خــالل أيــام 
التى  لعملية اإلصدار  الترويجية  للجولة  التجهيز 
من  عدد  مع  إلكترونية  اجتماعات  عبر  ستعقد 
وأســواق  اخلليج  مبنطقة  األجــانــب  املستثمرين 

أوروبا وأمريكا.

فى احلصول  ترغب  حكومية  بنوكاً  إن  وقالت 
الشركة  رأسمال  زيــادة  عملية  من  حصص  على 

بالبورصة املزمع تنفيذها خالل الفترة املقبلة.
وأشارت املصادر إلى أن التوقيت املزمع لعملية 
اإلصدار سيكون فى نهاية أكتوبر املقبل أو مطلع 

نوفمبر على أقصى تقدير طبقاً حلالة السوق.
وكانت مصادر حكومية رجحت منذ أيام طرح 
املنشآت  تشغيل  تكنولوجيا  شــركــة  مــن  حصة 
املالية »إى فاينانس« بالبورصة الشهر املقبل فى 
برنامج  استكمال  نحو  احلكومة  توجهات  إطــار 

الطروحات.
القيمة  أن  وقــت سابق،  فى  املــصــادر  ــرت  وذك
العادلة للشركة لن تقل عن 40 مليار جنيه لكونها 
املالية  التكنولوجيا  شــركــات  كبرى  مــن  واحـــدة 

 نشرة االكتتاب 
أرسلت إىل »الرقابة 

املالية« العتمادها 
متضمنة النطاق 

السعرى

 خطة ملضاعفة الطاقة االستيعابية وإنشاء مستشفيات 
بالعاصمة اإلدارية والعلمني وأسيوط واملنصورة

مبصر واملنطقة، كما أن قيمة الطرح تدور حول 
القومى  االستثمار  بنك  ويعد  جنيه،  مليارات   5

املساهم الرئيسى فيها.
كما ذكرت املصادر، أن شركة »إى هيليث« التى 
للتأمني  العامة  الهيئة  بني  باالتفاق  تأسيسها  مت 
للمشروعات،  املصرية  والشركة  الشامل  الصحى 
 100 مدفوع  برأسمال  املاضى،  األسبوع  خــالل 
للشركة  التقييم  ضمن  تدخل  لــم  جنيه  مليون 

لعملية الطرح.
مليار   1.2 نحو  املجموعة  ــرادات  ــ إي وبلغت 
بني  مــركــب  ســنــوى  مبــعــدل   2020 خــالل  جنيه 
اإليــــرادات،  بلغت  كما   ،2020 2018و  عــامــى 
اجلـــــارى، الـــعـــام  مـــن  األول  ــصــف  ــن ال  خــــالل 
قبل  التشغيل  أرباح  وسجلت  جنيه،  ماليني   904

 379 واالســتــهــالك  واإلهـــالك  الضرائب  خصم 
مليون جنيه وصافى أرباح 276 مليون جنيه.

بجانب  كــابــيــتــال«  آى  »ســـى  شــركــة  وتــتــولــى 
القابضة«،  فــاروس  »األهلى  من  املكون  التحالف 
و»رينسانس كابيتال« إدارة طرح حصة من شركة 
تكنولوجيا تشغيل اخلدمات املالية »إى فاينانس« 

بالبورصة.
وقانونيون  محامون  هاشم  زكــى  يتولى  كما 
بجانب  للعملية،  القانونية  االستشارات  تقدمي 
الــقــانــونــى  املــســتــشــار  لــلــمــحــامــاة  نـــورتـــون روز 
ــى دى  »ب لــإصــدار عـــالوة على مكتب  الــدولــى 
دور  املالية  األوراق  عن  املالية  لالستشارات  أو« 

املستشار املالى املستقل.
االدارة  مجلس  رئيس  سرحان  إبراهيم  وقال 
والعضو املنتدب لشركة إي فاينانس فى بيان، إنه 
يتطلع إلى قيادة الشركة فى رحلتها وهى مدرجة 
متثل  املرتقبة  الطرح  عملية  وأن  البورصة،  فى 
عالمة فارقة فى مسيرة الشركة منذ نشأتها قبل 

16 عاما.
تنمية  فى  املجموعة  بنجاح  سرحان  وأشــاد   
أعمالها من مجرد إنشاء وتشغيل وإدارة القنوات 
من  املصرية  للحكومة  املالية  للشبكة  الرقمية 
املالية حتى  املنشآت  لتشغيل  فاينانس  إى  خالل 
األكثر  القطاعات  من  العديد  لتشمل  توسعت 
تبني  عبر  وذلــك  املصرى  االقتصاد  فى  حيوية 
رؤية استراتيجية متكاملة املحاور لتنويع األنشطة 

واستحداث املنصات التشغيلية.

 مصادر: نسبة »الخاص« ترتاوح بني 90 و95% والتنفيذ نهاية أكتوبر

فهد خاطر

»أالميدا للرعاية الصحية« تستهدف 
استثمار 5 مليارات جنيه خالل 5 سنوات

 كتب - محمد مصطفى:

الصحية  للرعاية  أالميدا  مجموعة  تعتزم 
جنيه  مــلــيــارات   5 بقيمة  اســتــثــمــارات  ضــخ 
ملضاعفة الطاقة االستيعابية مبستشفياتها فى 
سنوات   5 سرير خالل   1000 وإضافة  مصر 

مقبلة.
اإلدارة  مجلس  رئــيــس  خــاطــر  فهد  وقـــال 
أن  الصحية  للرعاية  آالميدا  مجموعة  ومالك 
فى  مستشفيات  إنــشــاء  تستهدف  املجموعة 
وأسيوط  والعلمني  االدارية اجلديدة  العاصمة 

واملنصورة.
عقدته  صحفى  مؤمتر  فى  خاطر  أضــاف 
الصحية  للرعاية  أالميدا  أن  أمس  املجموعة 
مليارات   5 تصل  بقيمة  استثمارات  ضخت 

جنيه فى الفترة املاضية - لم يحددها -.
أوضح أن الشركة تضم 4 مستشفيات هى 
دار الفؤاد مبدينة نصر و6 أكتوبر ومستشفى 
ــادى وفــى القاهرة  ــع ــى فــى امل ــدول الــســالم ال

اجلديدة.
وتصل الطاقة االستيعابية للمجموعة 1023 
سرير و128 عيادة خارجية فى القاهرة الكبرى 

باإلضافة إلى مراكز التشخيص ومركز إعادة 
التأهيل ومنصة طبيبى املتخصصة فى تقدمي 

اخلدمات الطبية واملنزلية.
أشار خاطر إلى أن املجموعة تعتزم افتتاح 
مستشفى السالم فى القاهرة اجلديدة خالل 

أيام بطاقة استيعابية 150 سريرا.
وتابع أن املجموعة تركز على 7 تخصصات 
أساسية تضم القلب واملخ واألعصاب والعظام 

واألورام واجلهاز الهضمى والتنفسى والكبد.

»جامع«: ال طروحات لألراضى الصناعية خالل العام الجارى

»المصرية الكويتية« تستعد إلطالق نشاط »بدايتى« للتمويل متناهى الصغر 

 »العربية للتصنيع - مدكور« يتم تنفيذ محطات شمسية بقدرات 18.9 ميجاوات فى العاصمة اإلدارية
 كتب – محمد فرج:

وشركة  للتصنيع  العربية  الهيئة  حتالف  انتهى 
مدكور منذ إنشاء محطات الطاقة الشمسية بعدد 
من املبانى احلكومية فى العاصمة اإلدارية بقدرة 

18.9 ميجاوات.
إن  ــورصــة«،  ــب ـــ»ال ل بالتحالف  مــســئــول  ــال  وقـ
معدالت تنفيذ األعمال جتاوزت 97% ومت تشغيل 
املبانى  من  عــدد  فى  الشمسية  الطاقة  محطات 

احلكومية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وبلغت القدرات التى نفذها التحالف فى مبان 

حكومية بالعاصمة اإلدارية 18.9 ميجاوات.
وأوضح أنه مت تدشني محطات طاقة شمسية 

بقدرة  حكومية  مــدارس   4 منها  مدرسة   11 فى 
وإنشاء  مدرسة،  لكل  كيلووات   50 وحتى   32 بني 
 100 بقدرة  مدرسة جتريبية  فى  محطة شمسية 
كيلووات، وكذلك محطات شمسية فى 6 مدارس 

لغات بقدرات بني 20 و25 كيلووات لكل مدرسة.
مدكور«   - للتصنيع  »العربية  حتالف  أن  وذكر 
مبانى   6 فــى  شمسية  مــحــطــات  إنــشــاء  ــى  ــول ت
مخصصة بقدرة 170 كيلووات لكل مبنى، وتدشني 
بقدرة  أخرى  مبانى  على  شمسية  طاقة  محطتى 

إجمالية 320 كيلووات.
وأوضح أن محطات الطاقة الشمسية التى تزيد 
500 كيلووات مت ربطها على اجلهد  قدرتها على 
املتوسط، بحسب االتفاق املسبق مع الشركات التى 

كانت تتنافس على التركيب، وسبق أن أهلت شركة 
إلنشاء  متخصصة  شركة   13 اإلداريــة  العاصمة 
بقدرة  احلكومية  املبانى  فى  الشمسية  املحطات 

15 ميجاوات.
للتنمية  ــة  ــ اإلداريـ الــعــاصــمــة  وأعــلــنــت شــركــة 
العمرانية عن تركيب خاليا الطاقة الشمسية فوق 
لالعتماد  خطتها  ضمن  العاصمة  مبانى  أسطح 
اإلدارية«  »العاصمة  وتتعاون  نظيفة،  كهرباء  على 
فى املناقصة مع البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة 
الشركات  على  دعوتها  واقتصرت   »UNDP«
فى  املختصة  ــى  األول الفئة  من  واملحلية  العاملية 
اخلاليا  مشروعات  تطوير  أو  جتميع  أو  تصنيع 

الشمسية املتصلة بالشبكة.

 كتب - شريف سراج:

قالت نيفني جامع، وزيرة التجارة والصناعة، 
أراٍض  طرح  تعتزم  ال  الــوزارة  إنَّ  لـ»البورصة«، 

صناعية جديدة خالل العام اجلارى.
هيئة  قبل  من  طرحني   ،2020 عــام  وشهد 
االستثمار  خريطة  على  الصناعية،  التنمية 
مت  املاضى  العام  من  يونيو  وخــالل  الصناعى، 
طرح 645 قطعة أرض صناعية شاغرة فى 12 
محافظة مبساحة إجمالية 1.5 مليون متر مربع 
وقنا،  باملنوفية،  السادات  فى  املرافق،  جاهزة 
بالشرقية،  والعاشر من رمضان  وجنع حمادى، 
الكبرى  واملحلة  باإلسماعيلية،  شرق  والقنطرة 
باإلسكندرية،  العرب  وبرج  الغربية،  مبحافظة 

وبورسعيد، والوادى اجلديدة، وطيبة باألقصر.
وفى يناير 2020، طرحت الهيئة 1705 قطعة 
محافظة   12 فى  املرافق  كاملة  أرض صناعية 

 كتبت - فاطمة صالح:

الختراق  الكويتية  املصرية  القابضة  تستعد 
وتبدأ   ، املصرفية  غير  املالية  األنشطة  قطاع 
والتمويل  الصغر،  متناهى  التمويل  بنشاطى 

االستهالكى.
وقال شريف الزيات العضو املنتدب للشركة 
القابضة املصرية الكويتية، إن الشركة تستهدف 
إلضافة  وتخطط  استثماراتها،  محفظة  تنويع 
والتمويل  الصغر،  متناهى  التمويل  نشاطى 

االستهالكى.
مؤمتر  هامش  على  لـــ«الــبــورصــة«  وأضـــاف 
أنها  باجلنيه،  الشركة  أسهم  على  التداول  بدء 
نشاط  ــة  مــزاول رخــصــة  على  بالفعل  حصلت 
»بــدايــتــي«  لــشــركــة  الــصــغــر  متناهى  الــتــمــويــل 
وبصدد احلصول على الرخصة النهائية خالل 

أسبوعني، ومن ثم بدء مزاولة النشاط.
يبلغ  اجلديدة  الشركة  رأسمال  أن  وأوضــح، 
نحو 50 مليون جنيه، و تعكف على إعداد خطة 

متر  مليون   4.2 قدرها  اجمالية  مساحة  على 
مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة 
واملتوسطة والكبيرة مبساحات تتراوح من 160 

م2 وحتى 40 ألف متر مربع.

الصغر خالل  متناهى  التمويل  لنشاط  توسعية 
عنها  اإلعــالن  سيتم  املقبلة،  سنوات  اخلمس 

خالل أيام.
وعينت الشركة محمد مشهور لرئاسة شركة 
كرئيس  السابقة  خبرته  على  بناء   ،« »بدايتى 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لشركة ريفى 

أكتوبر  ففى  الصناعية،  املجمعات  عن  أمــا 
وحــدة   1657 الهيئة  طــرحــت  املــاضــى،  الــعــام 
من  بعدد  صناعية  مجمعات  بسبعة  صناعية 
األحمر،  والبحر  اإلسكندرية،  فى  املحافظات، 
والــغــربــيــة، وبــنــى ســويــف، واملــنــيــا، وســوهــاج، 

واألقصر.
املعارض  دعــم  أزمــة  على ســؤال حــول  ورداً 
اخلارجية واملتوقف حالياً، أوضحت الوزيرة فى 

تصريح مقتضب »بنشتغل عليها«.
جاء ذلك على هامش افتتاح معرض صنع فى 

بورسعيد الذى أقيم يوم اجلمعة املاضى.
ــمــعــارض  ــل ــة ل ــريـ ــة املـــصـ ــئ ــي ــه ــغـــت ال ــلـ وأبـ
بتعليق  الــتــصــديــريــة  املــجــالــس  واملـــؤمتـــرات، 
املشاركات اجلماعية فى املناسبات الدولية من 
املعارض حتى نهاية نوفمبر املقبل، لعدم صدور 
موافقات بتوفير املخصصات املالية الكافية لها 

بعد من وزارة املالية.

آى  سى  فى  الصغر  متناهى  التمويل  ذراع   –
كابيتال.

املصرية  القابضة  الشركة  أن  إلــى  وأشـــار، 
الكويتية تستعد فى للتقدم لهيئة الرقابة املالية 
نشاط  مــزاولــة  رخــصــة  على  احلــصــول  بطلب 

التمويل االستهالكى.
دوالر  مليون   300 رصدت  الشركة  إن  وقال 
مليون دوالرمنهم   200 استثمارات قامت بضخ 
 100 ضخ  وتترقب  متــت،  التى  التوسعات  فى 
مليون دوالر خالل 8 أشهر فى توسعات قطاع 

الطاقة املتجددة فى مصر وأفريقيا.
عن  الكويتية  الــقــابــضــة  الــشــركــة  وأعــلــنــت 
للمساهمني  باجلنيه  أسهمها  على  بدءالتداول 
التداول  عملة  تعديل  بطلبات  تقدموا  الذين 
جنيه  إلى  األمريكى  الــدوالر  من  أسهمهم  على 

مصرى. 
وذكر الزيات أن 68% من مساهمى الشركة 
الشركة  سهم  على  التداول  عملة  بتغيير  قاموا 

من اجلنيه إلى الدوالر.

نيفين جامع

إبراهيم سرحان

شريف الزيات

محمد عبداملوىل:

23% نمًوا بحصيلة أقساط
»بيت التأمين المصرى السعودى« 

نهاية العام المالى الماضى

تأجيل األقساط وضعف االستهالك يعرقالن نمو قروض التجزئة فى النصف األول من 2021

4

« ترصد خريطة  «
5قروض السيارات لدى 19 بنًكا
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»الثروة الداجنة« تناقش آليات 
تثبيت أسعار الدواجن

12 مليار جنيه تكلفة إنشاء ميناء 

المكس الجديد باإلسكندرية 

»شعراوى«: 3500 مشروع صغير ومتوسط نفذها 
»مشروعك« منذ يوليو الماضى بقروض 746 مليون جنيه 

قال محمود شعراوى وزير التنمية املحلية 
املجتمعية  للتنمية  ال��ق��وم��ى  امل���ش���روع  إن 
منذ  ساهم  »مشروعك«  واملحلية  والبشرية 
بدء العام املالى احلالى وحتى اآلن فى تنفيذ 

3500 مشروع بقروض 746 مليون جنيه.
فى  ساهمت  املشروعات  هذه  أن  أض��اف 
مشيراً  عمل  فرصة  ألف   42 حوالى  توفير 
ال��ت��ى نفذها  امل��ش��روع��ات  إل��ى أن إج��م��ال��ى 
»مشروعك« حتى اآلن تقترب من 180 ألف 
مشروع بقروض21 مليار جنية ووفرت هذه 

املشروعات أكثرمليون 1.5 فرصة عمل . 
بدعم  ال��وزارة  اهتمام  الى  الوزير  وأش��ار 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات 
من  لها  ملا   ، )مشروعك(  خ��ال  الصغرمن 
اإلنتاج  عجلة  ودف��ع  تنمية  فى  محورى  دور 
فى مختلف املجاالت، وتنفيذاً لاستراتيجية 
الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال����دور ال��ه��ام لقطاع 
واملتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات 
التنمية  حتقيق  فى  األعمال  وري��ادة  الصغر 

املستدامة فى مصر.
 وأوضح أن محافظة املنيا احتلت الصدارة 
فى إجمالى عدد املشروعات املنفذة منذ بدء 
)مشروعك( وحتى االن بعدد 21 ألف مشروع 
يليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروع 
ثم  ألف مشروع   18 ب�  البحيرة  محافظة  ثم 
مشروع  ألف   15 بعدد  والشرقية  الدقهلية 
لكل منهما ثم محافظة بنى سويف بعدد 14 

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  )س��ودي��ك(،  واالستثمار 

املجلس األوليمبى مبدينة قازان الروسية.
وتتضمن االتفاقية إقامة أول مركز طبى 
الشرق  منطقة  ف��ى  الرياضية  للقياسات 
التطبيقات  أح��دث  على  يعتمد  األوس���ط، 
مبدربني  ويستعني  والتكنولوجية،  العلمية 
على أعلى املستويات العاملية، بهدف تأهيل 
وإعداد جيل  املصريني،  الرياضيني  وتطوير 
املستوى  على  املنافسة  على  ق���ادر  ج��دي��د 

العاملى.
وذكرت الشركة فى بيان أن املركز الطبى 
احللول  أح��دث  يقدم  الرياضية  للقياسات 
فى  املستخدمة  التكنولوجية  والتطبيقات 
الروسية،  الرياضة  عاصمة  ق��ازان،  مدينة 
 DNA النووى  احلمض  اختبارات  وحت��دد 
حدة  على  شخص  لكل  األن��س��ب  الرياضة 
ومدى قدرته على التفوق بها، وبناًء عليه يقوم 

ألف   13 أسيوط  محافظة  ثم  مشروع  الف 
مشروع.

ال��وزارة تعمل من خال )   ولفت إلى أن 
التدخات  من  عدد  تنفيذ  على  مشروعك( 
األول��ى  املرحلة  خ��ال  املستهدفة  ب��امل��راك��ز 
ملبادرة تطوير الريف املصرى مما يساهم فى 
املستهدفة  القرى  ملواطنى  عمل  فرص  خلق 
دعم  فى  مشروعك  مساهمة  الى  إضافة   ،
مبحافظات  ال��واع��دة  االنتاجية  التكتات 
س��وه��اج وق��ن��ا وأس��ي��وط وامل��ن��ي��ا م��ن خ��ال 
برنامج التنمية املحلية بصعيد مصر ، فضًا 
عن تيسير احلصول على التراخيص إلنشاء 
املجمعات احلرفية واستخراج رخص تشغيل 
، وتعزيز توفير فرص عمل  التجارية  املحال 
والتوسع   ، اإلنشائية  املشروعات  خال  من 
و  قريتك،  جنب  شغلك  م��ب��ادرة  تنفيذ  ف��ى 

تطوير األسواق القروية .

للتغذية  برنامج خاص  بإعداد  املتخصصون 
لكل  خصيصاً  مصممة  تدريبية  وخ��ط��ط 
املتكامل  العلمى  املنهج  رياضى، ومينح هذا 
التميز  على  ال��ق��درة  الناشئني  للرياضيني 
وحتقيق  املختلفة  الرياضية  املنافسات  فى 

البطوالت خال مسيرتهم الرياضية.
قازان  مبدينة  األوليمبى  املجلس  ويتولى 

 وذكر أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز 
مستوى  على  ب��ه  للعاملني  اإلداري���ة  امل��ه��ارات 
جميع  ودع��م  بها  واالرت��ق��اء  املحافظات  جميع 
الصغيرة  املشروعات  االبتكار، ومتكني  أشكال 
ال��ص��غ��رم��ن حتويل  وم��ت��ن��اه��ي��ة  امل��ت��وس��ط��ة  و 
التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية مبا 
وتشجع  الصغيرة  املشروعات  أصحاب  يخدم 
امل��واط��ن��ني ع��ل��ى اإلق���ب���ال ع��ل��ى ال��ع��م��ل احل��ر 
والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .
يقتصر  ال   ) م��ش��روع��ك   ( ان  وأض���اف   
للمشروعات  املالى  التمويل  على  فقط  دوره 
ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من 
الواحد  الشباك  منظومة  استخدام  خ��ال 
لتلقى الطلبات والرد عليها وإختصار األوراق 
ال��ق��روض،  لطالبى  امل��ط��ل��وب��ة  وامل��س��ت��ن��دات 
عملية  وتبسيط  التمويل  إج��راءات  وتسهيل 
ات��خ��اذ ال���ق���رار ف��ى ال��ب��ن��ك إلص����دار ق��رار 
مدة  ف��ى  رف��ض��ه  أو  التمويل  على  امل��واف��ق��ة 
مؤقتة  رخصة  إلص��دار  باإلضافة  قصيرة، 
ف��وري��ة ل��ل��م��ش��روع وامل��س��اه��م��ة ف��ى متويل 
من  للمستفيدين  والتدريب  التوعية  حمات 
جميع  تغطية  مت  أن��ه  إل��ى  الفتاً  املشروعات 
ملشروعك  م��ق��راً   )260( بعدد  املحافظات 
و  باملحافظات  اإلداري��ة  املراكز  تغطى جميع 
مت توحيد منهجية اإلقراض من البنوك ال�6 
اإلش��راف  مع  مبشروعك  املشاركة  الوطنية 
املحافظني  ال��س��ادة  ج��ان��ب  م��ن  الشخصى 

لتذليل أية معوقات.

النووى  احلمض  اختبارات  إجراء  الروسية، 
للرياضيني املصريني.

قيام  على  أيضاً  التفاهم  مذكرة  وتنص 
امل��ج��ل��س ب��ت��وف��ي��ر م��ج��م��وع��ة م��ن امل��درب��ني 
املختلفة  الرياضات  من  عدد  فى  العامليني 
تنظيم  م��ع  ف��ى س��ودي��ك،   Club S ل��ن��ادى 
الرياضية  البطوالت  من  ع��دد  واستضافة 
وبرامج  تدريبية  وإقامة معسكرات  الدولية، 
فى  وال��ف��رق  للرياضيني  الرياضى  للتبادل 

رياضات متنوعة.
العضو  شريف،  ماجد  التفاهم  مذكرة  وقع 
للتنمية  أكتوبر  من  السادس  لشركة  املنتدب 
واالستثمار »سوديك«، ومارات منصور وفيتش 
بارييف، رئيس مجلس إدارة املجلس األوليمبى 
التاسع  الدولى  املنتدى  خ��ال  ق��ازان  مبدينة 
االتفاقية  مدة  وتصل  الرياضة«،  دولة  »روسيا 
املجلس  بني  حصرية  بصورة  سنوات   10 إلى 

وشركة سوديك داخل مصر.

 كتبت – دينا محمد:

القاهرة  بغرفة  الداجنة  الثروة  شعبة  تعقد 
ال��ت��ج��اري��ة ال���ي���وم اج��ت��م��اع��ا 
تسعير  آل��ي��ة  تثبيت  ملناقشة 
ع����ادل ل���ل���دواج���ن م���ن أرض 
املزرعة وبأسواق التجزئة أثناء 

البيع للمستهلك.
السيد،  ال��ع��زي��ز  عبد  ق��ال 
الداجنة  ال��ث��روة  شعبة  رئيس 
إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة 
الشعبة سوف تعقد اجتماعها 
الغرفة  مب��ق��ر  غ���دا  ال��ش��ه��رى 
التسعير  تثبيت  آلية  ملناقشة 

ملدة 8 أشهر مقبلة.
أش�����ار »ال���س���ي���د« إل����ى أن 
تثبيت  تقترح  س��وف  الشعبة 
للكيلو  جنيها   25 عند  السعر 

من أرض املزرعة للتجار وتصل إلى 29 جنيها 
أثناء البيع للمستهلك بأسواق التجزئة.

أوضح أن تثبيت السعر سوف يحقق مكسب 
التربية  دورة  استمرار  على  ويساعد  للتجار 
البالغة 45 يوميا؛ باإلضافة إلى ضبط األسعار 
وض���م���ان وص�����ول ال���دواج���ن 

للمستهلكني بسعر موحد.
إن  الشعبة«  »رئ��ي��س  وق��ال 
تراجعا  تشهد  احلالية  الفترة 
الدواجن  أسعار  فى  ملحوظا 
باإلضافة  امل��زرع��ة  أرض  م��ن 
لدى  الشرائية  القوى  لتراجع 
االنشغال  نتيجة  املستهلكني 
العودة  ملوسم  االستعداد  فى 

للمدارس.
مصر  إنتاج  حجم  ويصل 
مايني   4 إلى  الدواجن  من 
دج��اج��ة ي��وم��ي��ا، ب��اإلض��اف��ة 
بيضة سنويا،  مليار   13 إلى 
ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 
مليون عامل، بحسب تصريحات سابقة لوزير 

الزراعة السيد القصير. 

 كتب - فارس ربعى:

جديد  ميناء  إنشاء  على  النقل  وزارة  تعكف 
مبنطقة املكس ضمن مشروع ميناء اإلسكندرية 

الكبير. 
وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، 
أرصفة   7 على عدد  املكس سيشتمل  ميناء  إن 

تصل  وأعماق  كم،   3.5 بطول 
18-20 متراً وساحات تخزين 
باستثمارات  كم2  ب�3.5  تقدر 

تقدر بنحو 12 مليار جنيه. 
الوزير، أمس، أعمال  وتابع 
امليناء  ملوقع  املساحى  ال��رف��ع 
اجل����دي����د وت���ف���ق���د األم���اك���ن 
العاجله  باألولويات  اخلاصة 
طريق  شمال  املساحى  للرفع 
ترعة  من  املسافة  فى  املكس 
الدخيلة،  النوبارية حتى ميناء 
وذل�����ك ل��س��رع��ة ال���ب���دء فى 
أعمال الرسومات التخصصية 
للميناء  النهائية  والتصميمية 

والبدء فى التنفيذ.
كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة 
من  املتاحة  باملناطق  التطهير  أعمال  فى  البدء 

امليناء. 
ضرورة  على  جولته  خال  النقل  وزير  وأكد 
األعمال  كافة  الساعة إلجناز  العمل على مدار 

أنه بعد االنتهاء من إنشاء ميناء املكس  خاصة 
واالن��ت��ه��اء م��ن ت��ط��وي��ر م��ي��ن��اءى اإلس��ك��ن��دري��ة 
 2024 ع��ام  نهاية  ف��ى  امل��ق��رر  فمن  والدخيلة 
سيكون ميناء اإلسكندرية الكبير من أكبر موانئ 

البحر املتوسط.
وف����ى خ���ت���ام اجل���ول���ة اج��ت��م��ع ال���وزي���ر مع 
ميناء  إنشاء  مبتابعة  اخلاصة  اللجنة  أعضاء 
امل��ك��س وب��ح��ض��ور ع����دد من 
أه��ال��ى امل��ك��س و جن��ع��ى اس��و 
الوزير  أكد  حيث  واأللومنيوم، 
أن ميناء املكس مشروع قومى 
سيخدم الدولة املصرية بشكل 
ع����ام وأه���ال���ى اإلس��ك��ن��دري��ة 
ع��ددا  وسيوفر  خ��اص  بشكل 
كبيرا من فرص العمل ألهالى 
اإلس��ك��ن��دري��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
جميع  م��ع  التنسيق  ي��ت��م  أن���ه 
أراض  ألى  امل��ال��ك��ه  اجل��ه��ات 
مشروع  حيز  فى  ع��ق��ارات  أو 
لتقدير  وذل���ك  امل��ك��س  م��ي��ن��اء 
وفقا  لهم  العادلة  التعويضات 
هيئة  م��ن  املتبعة  للمنهجية 
املساحة املصرية كما أن الصيادين لن يضاروا، 
االس��ت��ف��س��ارات  لبعض  بالنسبة  أن���ه  مضيفاً 
اخلاصة بنجعى اسو واأللومنيوم مت التنسيق مع 
كل اجلهات املعنية ومت توفير شقق بديلة لكافة 

األهالى فى بشاير اخلير.

»المالية« ألصحاب مشروعات التجارة اإللكترونية: ال محاسبة عن السنوات الماضية و»اللى فات مات«

»PVH« األمريكية لتصنيع المالبس تبحث ضخ استثمارات جديدة بمصر
شركة  مع  والصناعة  التجارة  وزارة  بحثت 
تصنيع  فى  املتخصصة  األمريكية،   »PVH«
استثماراتها  زي��ادة  آليات  اجل��اه��زة،  املابس 
لبدء  ال��ازم��ة  األراض����ى  وتخصيص  مب��ص��ر، 

مشروعاتها.
وقالت نيفني جامع، وزيرة التجارة والصناعة، 
إن الوزارة حريصة على تقدمي الدعم للشركات 
االستثمار  ف��ى  الراغبة  أو  العاملة  األجنبية 
قد  ال��ت��ى  العقبات  وت��ذل��ي��ل  امل��ص��رى  ب��ال��س��وق 
حتويل  ف��ى  يسهم  مب��ا  منوها  طريق  تعترض 
الشرق  منطقة  فى  صناعى  مركز  إل��ى  مصر 
املصرية  الصادرات  وتعزيز  وإفريقيا  األوسط 

إلى األسواق اخلارجية.
وعقدت الوزيرة اجتماعا مع كينيد ويليامز، 
لشؤون  األمريكية   PVH شركة  رئيس  نائب 
إف��ري��ق��ي��ا وال���ش���رق األوس�����ط ل��ب��ح��ث خطط 
ال��س��وق  ف��ى  لاستثمار  املستقبلية  ال��ش��رك��ة 
بحضور  اجلاهزة،  املابس  مجال  فى  املصرى 
املناطق وحدة  رئيس  الربيعى،  أشرف   الدكتور 

الصناعية املؤهلة.
لتوفير  الوزارة  استعداد  إلى  جامع  وأشارت 
ال��ت��ي��س��ي��رات ال��ت��ى حت��ت��اج��ه��ا ال��ش��رك��ة لبدء 
بالتعاون  وذل��ك  املصرى  بالسوق  مشروعاتها 
والتنسيق مع مختلف اجلهات املعنية، ومن بينها 
لتلبية  الازمة  االراض��ى  مساحات  تخصيص 

 جامع: خطة 
طموحة لزيادة 

الصادرات املصرية 
للسوق األمريىك ضمن 

اتفاقية »الكويز«

االحتياجات التصنيعية للشركة.
إلقامة  تسعى  الشركة  أن  جامع  وأوضحت 
ش��راك��ة م��ن أح���د م��ص��ان��ع امل��اب��س اجل��اه��زة 
وأن  خ��اص��ًة  واملنيا  اإلس��ك��ن��دري��ة  مبحافظتى 
املصانع  من  كبير  لعدد  ناجحة  جت��ارب  هناك 

باملحافظتني.
أضاف أن مصر متتلك كافة املقومات التى 
لتصنيع وتصدير املابس  تؤهلها لتكون مركزاً 
رأسها  وعلى  العالم  دول  من  للعديد  اجلاهزة 
البيئة االستثمارية املواتية واالستقرار والعمالة 
املؤهلة  الصناعية  واملناطق  واملجمعات  املدربة 

واملنتشرة فى جميع محافظات اجلمهورية.
تتبنى حالياً خطة  ال��وزارة  أن  إلى  وأش��ارت 
للسوق  املصرية  ال��ص��ادرات  ل��زي��ادة  طموحة 
الصناعية  املناطق  اتفاقية  إطار  فى  األمريكى 
 5 نحو  إل��ى  دوالر  مليار  من  »الكويز«  املؤهلة 
مليارات دوالر سنوياً، الفتًة إلى حرص الوزارة 
الطويلة  الشركة  خبرات  من  االستفادة  على 
 ف��ى زي����ادة ص�����ادرات امل��اب��س اجل���اه���زة فى

إطار االتفاقية.
شركة  رئيس  نائب  ويليامز،  كينيد  وأوض��ح 
وال��ش��رق  إفريقيا  ل��ش��ؤون  األم��ري��ك��ي��ة   PVH
األوسط، أن الشركة تعد من كبريات الشركات 
اجلاهزة  للمابس  شركة  أكبر  وثانى  العاملية 
املتحدة األمريكية بحجم مبيعات  الواليات  فى 
عدداً  ومتتلك  دوالر،  مليارات   10 يبلغ  سنوية 
العاملية فى مجال  التجارية  العامات  أبرز  من 
منتجاتها  من  جزًء  وتستورد  اجلاهزة  املابس 

من مصر.
األمريكية   PVH شركة  رئيس  نائب  وأك��د 
من  باعتباره  املصرى  للسوق  تنظر  الشركة  أن 
أبرز األسواق الواعدة فى املنطقة ملا يتمتع به 
من مزايا استثمارية هامة أبرزها توافر البيئة 
اجلاذبة لاستثمارات األجنبية واأليدى العاملة 
وع���دم متركز  الكبير  ال��س��وق  وح��ج��م  امل��درب��ة 
فى  وانتشارها  بالعاصمة  الصناعى  النشاط 
استخدام  فى  والتوسع  مصر  محافظات  كافة 

التكنولوجيات احلديثة فى عملية التصنيع.

ه الدكتور محمد معيط، وزير املالية، رسالة  وجَّ
ألصحاب املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، 
الذين ميارسون نشاط التجارة اإللكترونية، قائًا: 
»بادروا بالتسجيل فى وحدة التجارة اإللكترونية، 
املشروعات  تنمية  قانون  مزايا  من  واستفيدوا 
مبا  ال��ص��غ��ر،  ومتناهية  وال��ص��غ��ي��رة  امل��ت��وس��ط��ة 

تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة«.
الصغيرة  املشروعات  أصحاب  الوزير  وطالب 
ومتناهية الصغر باإلسراع بتوفيق أوضاعهم على 
ضوء قانون تنمية املشروعات املتوسطة ومتناهية 
قائًا:  الرسمى،  لاقتصاد  واالنضمام  الصغر 
املشروعات  أوض���اع  بتوفيق  يسمح  القانون  إن 
العاملة  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة 
ارس نشاطها دون  باالقتصاد غير الرسمى التى متمُ
التحفيزية  التيسيرات  ألهمية  إدراًك��ا  ترخيص؛ 
التى تنطلق من املبدأ الشعبى: »اللى فات مات.. 

إحنا والد النهاردة«، بحيث ال تكون هناك محاسبة 
ضريبية ملشروعات االقتصاد غير الرسمى التى 
مؤقت  ترخيص  على  احل��ص��ول  بطلب  تقدمت 
لتاريخ  السابقة  السنوات  عن  أوضاعها،  لتوفيق 

تقدمي هذا الطلب.
وأضاف وزير املالية أن الترخيص املؤقت الذى 
أى  محل  يحل  املشروعات،  هذه  من  لكل  يصدر 

موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
تنمية  ل��ق��ان��ون  وف��ًق��ا  ال��ض��ري��ب��ة  أن  وأوض����ح 
املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
قطعية ممُبسطة حسب حجم املبيعات أو األعمال 
فواتير  أو  مستندات  أو  دفاتر  إلى  احلاجة  دون 
األعمال  أو  املبيعات  أن حجم  أوضح  كما  شراء، 
إقرار  بإقرار صاحب املشروع، من خال  يتحدد 
ضريبى مبسط سنوى واحد يمُعده بدقة، ومصلحة 

الضرائب تثق فى تقديره.

وتابع الوزير، موجًها حديثه لكل صاحب مشروع 
صغير أو متناهى الصغر الذين ميارسون نشاط 
ولن  نفسك،  خبير  »أن��ت  اإللكترونية:  التجارة 
يمُزورك مأمور ضرائب، ولن حتتاج إلى محاسب، 

 السيد: اقرتاح بتحديد 25 جنيها للكيلو من أرض املزرعة ملدة 8 أشهر

 »الوزير«: ميناء اإلسكندرية ستكون
من أكرب موائن البحر املتوسط بنهاية 2024

 »معيط«: ال دفاتر وال مستندات وال فواتري شراء ولن يزوركم مأمور ضرائب.. وانضموا لالقتصاد الرسمى
حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، 
ونحن نثق فى تقديرك.. إذا لم تتجاوز املبيعات 
ألف  الضريبة  تكون  ألف جنيه   250 األعمال  أو 
جنيه سنوًيا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون 
الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه 
تكون الضريبة 5 آالف جنيه سنوًيا، وإذا تراوحت 
املبيعات أو األعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه 
أو  املبيعات  حجم  م��ن   %0.5 الضريبة  ت��ك��ون 
األعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 مايني 
جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 

إلى 10 مايني جنيه تكون الضريبة %1«.
الصغيرة  املشروعات  أصحاب  ال��وزي��ر  ودع��ا 
التجارة  الذين ميارسون نشاط  ومتناهية الصغر 
اإللكترونية إلى اإلسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز 
تنمية املشروعات الصغيرة، ثم التوجه إلى وحدة 

التجارة اإللكترونية مبصلحة الضرائب.

محمد معيط

محمود شعراوى

ماجد شريف

 مليار وحدة إنتاج مصر 
من البيض سنوياً

مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى قنا 
وسوهاج ضمن مبادرة »حياة كريمة«
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عبدالعزيز السيد

كامل الوزير

مصر تستقبل 546.4 ألف 
جرعة من لقاح »أسترازينيكا« 

ضمن اتفاقية »كوفاكس«

استقبلت مصر 546.4 ألف جرعة من 
إنتاج شركة  كورونا من  لقاحات فيروس 
احلكومة  م��ن  مقدمة  »أس��ت��رازي��ن��ي��ك��ا«، 
»كوفاكس«  اتفاقية  ضمن  الفرنسية، 
لألمصال  الدولى  التحالف  مع  بالتعاون 
الصحة  ومنظمة   »GAVI« واللقاحات 

العاملية ومنظمة اليونيسيف.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ه��ال��ة زاي���د، وزي��رة 
تلك  استقبال  مت  إنه  والسكان،  الصحة 
إحداهما  وصلت  دفعتني  على  الشحنة 
اجلمعة املاضية واألخرى السبت املاضى 

مبطار القاهرة الدولى.
لتوفير  تسعى  ال��دول��ة  أن  أض��اف��ت 
اللقاحات للمواطنني باملجان، مبا يساهم 
ال��دول��ة  مكتسبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ف��ى 

للتصدى للجائحة.
مت  ال��ت��ى  الشحنة  أن  إل���ى  وأش����ارت 
»أسترازينيكا« سيتم  لقاح  من  استقبالها 
البالغ  التطعيم  م��راك��ز  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا 
عددها 781 مركًزا موزعني على مستوى 
وستخضع  اجل��م��ه��وري��ة،  م��ح��اف��ظ��ات 
الشحنة للتحاليل فى معامل هيئة الدواء 

املصرية.
»أسترازينيكا«  لقاح  إن  زاي��د  وقالت 
اإلصابة  م��ن  الوقاية  ف��ى  فعالية  أثبت 
بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتني 
عن  ف��ض��ًا  ي���وًم���ا،   28 بينهما  يفصل 
حصوله على موافقة االستخدام الطارئ 
من منظمة الصحة العاملية وهيئة الدواء 

املصرية.
أضافت أن املراكز املخصصة لتطعيم 
مجهزة  كورونا  فيروس  بلقاح  املسافرين 
بتسجيل  اخل��اص��ة  املستلزمات  بجميع 
املوثقة  الشهادات  واستخراج  البيانات 
والتى حتمل رمز  اللقاح  للحاصلني على 
 ،»QR CODE« السريع  االستجابة 
الشهادة  صاحب  بيانات  يمُظهر  وال���ذى 
فيروس  لقاح  تلقى  وموقفه من  وصورته 
كورونا فى حالة املسح اإللكترونى للرمز.

هالة زايد

»سوديك« تفتتح مركزاً طبيًا للقياسات الرياضية 
بالتعاون مع المجلس األوليمبى بـ»قازان الروسية«
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عائد الغرف الفندقية بـ»القاهرة« يسجل 25% نمواً على الدوالر خالل الصيف
 مدير فندق: األسعار تراوحت بني 120 و150 دوالراً فى الليلة الواحدة لفئة 3 نجوم

 كتب - عبدالرازق الشويخى:

الغرف  عائد  إن  السياحى  بالقطاع  مصدر  قــال 
 %25 بنسبة  ارتفاعاً  سجل  القاهرة  فى  الفندقية 
وأغسطس  يوليو  الصيف  الــدوالر خالل شهور  على 

وسبتمبر اجلارى.
القاهرة  فنادق  فى  اإلشغاالت  متوسط  أن  وأضاف 
الكبرى باستثناء فنادق منطقة األهرامات تراوحت بني 
90 و100% من الطاقة االستيعابية املسموح بتشغيلها.
وحددت جلنة إدارة األزمات جلائحة كورونا التابعة 
بتشغيلها  املسموح  االستيعابية  الطاقة  الــوزراء  ملجلس 

للفنادق واملطاعم بـ%70.
النيل  املطلة على  الفنادق  إن إشغاالت  وقال املصدر 
تعد األعلى مقارنة ثم تأتى فنادق شرق القاهرة القريبة 
األكبر فى  النصيب  العربية  للجنسيات  املطار وكان  من 
اإلقامة بالفنادق خالل األشهر الثالثة املاضية وجاء فى 
املقدمة السعوديون ثم الكويتيون واإلماراتيون والليبيون«.

وقـــال مــديــر فــنــدق بــوســط الــقــاهــرة، إن األســعــار 
قاعدة  من  ارتفاعا  تشهد  ولكنها  الفنادق  بني  متفاوتة 

منخفضة إذ تراوحت خالل الشهور الثالثة للغرفة فى 
دوالرا   150 إلى   120 بني  فئة اخلمس جنوم  الفنادق 

للفرد فى الليلة الواحدة.
السياحة  موسم  تعد  الصيف  أشهر  أن  وأضـــاف 
العربية فى القاهرة، والتى شهدت انتعاشاً خالل 2021 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى بسبب قيود حركة 

السفر والسياحة بني دول العالم فى السنة املاضية.
 21 الكبرى نحو  القاهرة  الفندقية فى  الطاقة  تبلغ 

ألف غرفة من إجمالى 210 ألف غرفة عاملة.
السياحة  أن  إلــى  السياحة  وزارة  بيانات  وتشير 
مقدمة  فى  وتأتى  و%25   20 بني  ما  متثل  العربية 
الوافدين من  السياح  الوافدة سنويا ملصر،  اجلنسيات 

اململكة العربية السعودية.
السياحية  بأعداد  الوصول  السياحة  وزارة  وتسعى 
8 ماليني سائح  إلى نحو  العام اجلارى  الوافدة خالل 

مقارنة بـ3.7 مليون خالل العام املاضى.
وقال سامح سعد، رئيس الشركة العربية لالستثمار 
الفندقى والسياحى، إن عائد الغرفة فى فندق نوفوتيل 

املطار سجل منوا بنسبة 30% خالل يوليو املاضى.

213.6586
1٧

2٠21/٠٩/1٩

2021/09/19

جم10.68

»اإلسكان« تنفذ 30.9 ألف وحدة فى »العلمين الجديدة«
وحدة  ألف   30.9 العمرانية،  املجتمعات  هيئة  تنفذ 
سكنية فى مدينة العلمني اجلديدة، موزعة على عدد من 

املشروعات السكنية املختلفة.
إنه  اإلســكــان،  ــر  وزي اجلـــزار،  الدكتور عاصم  وقــال 
باملناطق  متنوعة  سكنية  مشروعات  تنفيذ  مراعاة  مت 
على  الطلب  لتلبية  اجلديدة  العلمني  مبدينة  املختلفة 
السكن منها: »اإلسكان املتميز، وسكن مصر، وعمارات 
منطقة  وإسكان  الالتينى،  احلى  وإسكان  تاون،  الــداون 
 30.9 نحو  املشروعات  تلك  تُضم  فدان«، حيث  الـ700 

ألف وحدة سكنية متنوعة.
أضاف أنه جاٍر تنفيذ 840 وحدة سكنية »35 عمارة« 
ضمن استكمال مشروع اإلسكان املتميز، و4096 وحدة 
سكنية »128 عمارة« بسكن مصر، و1320 وحدة سكنية 
تاون  الــداون  بعمارات  عمارة«   40« مختلفة  مبساحات 
املشروع  ويشتمل  متميز،  إسكان  تشطيب  مبواصفات 
على بالزا، ومحال جتارية خدمية ووحدات إدارية، وقد 

مت إسناد تنفيذ املرحلة الثانية من املشروع.
اخلرسانى  الهيكل  من  االنتهاء  إلــى  الــوزيــر،  وأشــار 
بارتفاعات تصل إلى 44 دوراً، وجاٍر  لـ15 برجاً سكنياً 

أعمال  تنفيذ  بجانب  اخلارجية،  الواجهات  تشطيب 
الهيكل اخلرسانى لـ3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح من 

100 إلى 170 مترا.
وقال إن منطقة األبراج حتتوى على خدمات جتارية، 
وجاٍر إجراءات الطرح والترسية لـ5 أبراج أخرى باملنطقة 
لتجهيز  باإلضافة  العلمني«،  مارينا  ــراج  »أب الشاطئية 
موقع باملنطقة اجلنوبية للمدينة لتنفيذ 5 أبراج مبشاركة 

شركة »cscec« الصينية.
على  الالتينى  احلــى  أن  ــان،  اإلســك وزيـــر  ــاف  وأضـ
 11.7 تُضم  6 مناطق  ويتكون من  أفدنة،   404 مساحة 
وأماكن  متميزة  خدمية  ومناطق  سكنية،  وحــدة  ألــف 
تنفيذ  وجــار  احلدائق،  من  ومجموعة  سيارات  انتظار 
أعمال املرحلة األولى »الهيكل اخلرسانى«، وجاٍر أيضا 

تنفيذ أعمال التشطيبات.
وقال املهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمني 
اجلديدة، إنه جاٍر تنفيذ مشروع كمباوند سكنى عمرانى 
الفيالت  يشتمل على  فدان،   700 متكامل على مسطح 
من  العديد  تضم  التى  العمارات  وشقق  والشاليهات 
بجانب  وحدة،  ألف   12.5 بإجمالى  السكنية  الوحدات 

الهيكل  أعمال  تنفيذ  حالياً  وجاٍر  التجارية،  املسطحات 
اخلرسانى للمبانى والتشطيبات.

تــُضــم املمشى  وأضـــاف أن مــشــروعــات اخلــدمــات 

السياحى، والذى مت االنتهاء من املرحلة األولى منه بطول 
ووحــدات  باجللوس  خاصة  مناطق  من  ويتكون  كــم،   7
تظليل مبختلف األشكال ومسار خاص للدراجات ومباٍن 
العلمني  جامعة  اخلدمات  تشمل  كما  ومالعب،  خدمية 
الدولية على مساحة 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات.
 260 مساحة  على  التراثية  املدينة  أن  إلــى  وأشــار 
والثقافية  التراثية  املبانى  من  مجموعة  تُضم  فــدانــاً 
على  وحتتوى  منشأة،   70 بإجمالى  املتنوعة،  والتجارية 
مبانى:  فيها  املــركــزيــة  واحلــديــقــة  الرئيسية  البحيرة 
التجارية  واملبانى  واملتحف  واألوبــرا  والكنيسة  املسجد 
السينمات  مجمع  ومبنى  القدمي،  احلى  فى  والفندقية 
اإلسكان  ومبانى  االستثمارى  واحلى  املكشوف  واملسرح 
الفاخر، حيث مت االنتهاء من تنفيذ الهيكل اخلرسانى، 
وجاٍر تنفيذ أعمال التشطيبات ومن املتوقع االنتهاء من 

املشروع العام املقبل.
وقال إن مشروعات املنطقة الترفيهية، تضم منطقة 
أمام  البحر مباشرة، وتقع  محال وموالت جتارية على 
منطقة األبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور املشاة إلى داخل 

املنطقة الترفيهية.

عاصم الجزار
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رسوم جديدة لتأهيل الشركات 
لتركيب محطات شمسية

 كتب - محمد فرج:

أقرت هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة رسوماً جديدة على التجديد أو 
التأهيل للشركات العاملة فى مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية. 
ووفقاً لالشتراطات اجلديدة التى حددتها هيئة الطاقة املتجددة، مت 

حتديد التكلفة طبقاً لتصنيف الشركات الراغبة فى التأهيل.
وقررت هيئة الطاقة املتجددة أن يكون تصنيف الشركات 4 فئات 
تتضمن »تصنيف برونزى« للشركات املنفذة ملحطات بقدرات حتى 50 
للشركات  و»تصنيف فضى«  آالف جنيه،   5 الشركة  وتسدد  كيلووات، 

املنفذة ملحطات حتى 500 كيلووات، وتدفع الشركة 10 آالف جنيه.
 3 حتى  للمحطات  املنفذة  للشركات  فيكون  الذهبى  التصنيف  أما 
ميجاوات، وتسدد الشركة 20 ألف جنيه، والتصنيف الرابع »البالتينى« 

للشركات املنفذة ملحطات أكبر من 3 ميجاوات.
وتسرى شهادة التأهيل ملدة 3 سنوات، وجتدد ملدد مماثلة، وفى حالة 
التأهيل،  شهادة  سريان  مدة  انتهاء  قبل  التحالف  أو  الشراكة  تعديل 
يجب التقدم بطلب لدراسة املستندات اجلديدة مقابل 5 آالف جنيه، 
على أن تصدر شهادة التأهيل للشركة قائدة التحالف عن املدة املتبقية.

انتهاء  قبل  التصنيف  لرفع  تقييمها  إعــادة  الشركة  رغبة  وحــال 
دراسة  مقابل  جنيه،  آالف   5 دفع  يتم  التأهيل  شهادة  سريان  مدة 

املستندات املقدمة.
شهادة  إللغاء  حاالت  املتجددة،  الطاقة  هيئة  اشتراطات  وحــددت 
التأهيل،  شهادات  إلغاء  حــاالت  لدراسة  جلنة  تشكيل  ومت  التأهيل، 
أو  التعهدات  أو  الــشــروط  إحــدى  مخالفة  اإللــغــاء  أســبــاب  وتشمل 
للنظام  وامليكانيكية  الكهربائية  األمــان  عوامل  وإغفال  االلتزامات 
أو  الفنية  للمواصفات  مطابقة  غير  مبواصفات  معدات  واستخدام 
القياسية والتى صدرت بناًء على شهادة التأهيل أو غير حاصلة على 

شهادة اختبار معتمدة.
كما تلغى الشهادة عند عدم االلتزام بتقدمي التقارير نصف السنوية 
من  إيضاحات  طلب  وللهيئة  عام،  كل  من  ويوليو  يناير  شهرى  خالل 
الشركة قبل إلغاء شهادة التأهيل أو استدعاء الشركة من أجل احلصول 
للشركة  يحق  ال  الشهادة  إلغاء  حال  وفى  الالزمة.  االيضاحات  على 
التقدم بطلب إعادة تأهيل إال بعد مرور مدة ال تقل عن 6 أشهر، وعند 

تكرار اإللغاء ال يحق للشركة التقدم بطلب التأهيل مرة أخرى.
اشتراطات  لتكون  التأهيل  اشتراطات  وتطوير  دمج  الهيئة  وقررت 
املتصلة وغير  الشمسية  أنظمة اخلاليا  والتجديد فى مجال  التأهيل 
املتصلة بالشبكات الكهربائية الصغيرة واملتوسطة حتى 20 ميجاوات.

 »الطاقة املتجددة« تمنح شهادات للشركات 
لتنفيذ مشروعات بقدرات تصل إىل 20 ميجاوات
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محمد عبد المولى

أحمد أبواليزيدمنى مصطفى

23% نموا بحصيلة أقساط »بيت التأمين المصرى السعودى« نهاية العام المالى الماضى 

سيطرة بيعية على تعامالت البورصة وتوقعات بمواصلة التحركات العرضية

3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى أغسطس الماضى
س��ج��ل إج��م��ال��ى ال���ض���رائ���ب وال���رس���وم 
املحصلة  األخ�����رى  وال���رس���وم  اجل��م��رك��ي��ة 
أغسطس  شهر  خ��ال  السخنة،  بجمارك 
املاضى نحو 3 مليارات و424 مليوًنا و708 

آالف جنيه.
وتلقى الدكتور محمد معيط وزير املالية، 
رئيس مصلحة  غتورى  الشحات  من  تقريًرا 
اجلمارك، أشار فيه إلى أنه مت اإلفراج عن 
جمركية  ش��ه��ادات  و305  آالف   6 مشمول 
 21 بإجمالى  السخنة،  بجمارك  نهائى  وارد 
ألًفا و798 حاوية ألصناف متعددة من السلع 

االستراتيجية.

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ب��ض��ائ��ع ال��ع��ام��ة مثل: 
»ال��ق��م��ح، وال��س��ك��ر، وال��ب��ق��ول��ي��ات، وال���ذرة، 
وامل��راوح،  والثاجات،  التكييف،  ومكونات 
واألقمشة، واألخشاب، واخليوط، وإكسسوار 
الهواتف املحمولة، وإكسسوار حرميى، ولعب 
األطفال، وقطع غيار السيارات«، خال شهر 

أغسطس املاضى.
الضرائب  إجمالى  أن  التقرير،  أض��اف 
شهادات  عن  املُحصلة  اجلمركية  والرسوم 
مليوًنا   872 بلغت  السخنة  بجمارك  ال��وارد 
و813 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب 
املُحصلة  األخرى  والرسوم  املضافة  القيمة 

و551  مليار   2 حوالى  الشهادات  هذه  عن 
مليوًنا و895 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن اإلدارة العامة للصادر 
مشمول  بتصدير  قامت  السخنة،  بجمارك 
1495 بياًنا جمركًيا خال أغسطس املاضى، 
لنحو 12 ألًفا و287 حاوية معظم أصنافها 
من: »األلومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، 
والفايبر جاس،  والفوسفات،  واملنسوجات، 
واملواد الغذائية«، بقيمة إجمالية بلغت مليار 
و505 مايني و781 ألف جنيه، بينما بلغت 
رسوم الصادر املُحصلة نحو 4 مايني و515 

ألف جنيه.

 كتبت - إيمان محمد:

بشكل  املصرية  البورصة  مؤشرات  تراجعت 
مدفوعة  األسبوع  جلسات  أول  خال  جماعى 

بعمليات بيع من قبل املستثمرين املصريني.
املؤشر  استكمال  بالبورصة  متعاملون  ورجح 
الرئيسى للحركة العرضية فى ظل عدم وضوح 
على  املزايدة  وجلسة  الضرائب  ملفى  تطورات 

سعر اإلغاق.
 EGX للبورصة  الرئيسى  املؤشر  وأغلق 
جلسة  بنهاية   %0.97 بنسبة  متراجًعا   30
أمس، عند مستوى 10889 نقطة، كما تراجع 
الصغيرة  لألسهم   EGX70 EWI مؤشر 
واملتوسطة بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 

2763 نقطة.
بنسبة   egx30 capped م��ؤش��ر  وه��ب��ط 
وأغلق  نقطة،   13330 عند  مغلًقا   %1.27
 %2.86 مبعدل  منخفضا   EGX50 مؤشر 
مؤشر  وت��راج��ع  نقطة،   2364 مستوى  عند 
2.92% إلى  EGX100 األوسع نطاًقا بنسبة 

مستوى 3753 نقطة.
وقالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة 
عربية أون الين لتداول األوراق املالية، إن جلسة 
حققها  التى  اخلسائر  بتعويض  ب��دأت  أم��س 
السوق بجلستى نهاية األسبوع املاضى، ومن ثم 

بدأت الضغوط البيعية تسيطر على اجللسة.
وأوضحت أن املؤشر الثاثينى كسر مستوى 
11000 نقطة ألسفل مستهدًفا مستوى الدعم 
عند 10750 نقطة بدعم األسهم القيادية التى 

تنتظر ظهور املشترى.
سهم  كل  مع  بالتعامل  املستثمرين  ونصحت 
األسهم  ب��ني  التباين  م��ع  بالتزامن  ح��دة  على 

وبعضها، والعمل باملتاجرات القصيرة.
مليار   1.19 ت���داوالت  قيم  ال��س��وق  وسجل 
جنيه، عبر تداول 337.04 مليون سهم، بتنفيذ 
48.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن مت التداول 
 15 ارتفع منها  199 شركة مقيدة،  على أسهم 
فى  مالية،  ورقة   129 أسعار  وتراجعت  سهًما، 
رأس  ليستقر  سهًما   55 أسعار  تتغير  لم  حني 
مستوى  عند  املقيدة  لألسهم  السوقى  امل���ال 

717.6 مليار جنيه.

ورجح أحمد أبواليزيد، رئيس قسم التحليل 
املالية،  األوراق  ل��ت��داول  عكاظ  بشركة  الفنى 
الثاثينى  للمؤشر  العرضية  احلركة  استكمال 
خال  نقطة  و11200   10800 مستويات  بني 
اجللسات املقبلة، مع وجود فرصة جيدة للشراء 

عند مستوى 10800 نقطة.
أوضح أن املستهدف التالى للمؤشر الرئيسى 
للبورصة عند مستوى 11400 نقطة ثم 11600 
السبعينى  امل��ؤش��ر  يشهد  أن  ورج���ح  ن��ق��ط��ة، 

تصحيحات عنيفة فى الفترة املقبلة.
عن  بالبعد  املستثمرين  أبواليزيد  ونصح 

الشراء الهامشى فى أسهم املضاربات.
التداوالت  أحجام  انخفاض  مواصلة  وتوقع 

مع استمرار فتح ملف ضرائب البورصة.
وحدهم  املصريني  تعامات  صافى  واجت��ه 

بنسبة  جنيه،  مليون   51.2 مسجًا  البيع  نحو 
والشراء  البيع  عمليات  من   %90.6 استحواذ 
على األسهم، بينما اجته صافى تعامات العرب 
مليون   1.06 وسجل  ال��ش��راء  نحو  واألج��ان��ب 
جنيه، و50.18 مليون جنيه على التوالى، بنسبة 

استحواذ 5.04% و4.3% من التداوالت.
ال��ت��ع��ام��ات،  م��ن   %79.9 األف�����راد  ون��ف��ذ 
متجهني نحو الشراء باستثناء األفراد األجانب 
جنيه،  مليون   2.05 بصافى  بيع  سجلوا  الذين 
واقتنصت املؤسسات 20.07%، من التداوالت 
متجهني نحو البيع باستثناء املؤسسات األجنبية 
مليون   52.2 بقيمة  شراء  صافى  سجلت  التى 
جنيه، فيما سجلت املؤسسات املحلية والعربية 
و6.8  جنيه،  مليون   68.07 بقيمة  بيع  صافى 

مليون جنيه على الترتيب.

»قطاع األعمال«: تعميم منظومة تداول 
القطن بالمحافظات خالل الموسم الحالى

حافظ: فارق تكلفة نولون الشحن على »السخنة« 
سبب تراجع التشغيل فى »بورسعيد«

 كتب - فاروق الهلباوى:

الوزارة  العام، إن  قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع األعمال 
بدأت تنفيذ منظومة تداول القطن مبحافظات الصعيد مع موسم 
حصاد العام املاضى، وحتديداً فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، 

وسيتم تعميمها خال العام اجلارى على محافظات أخرى.
أضافت عمر، خال مشاركتها مبؤمتر »الصعيد أرض الفرص 
ومستقبل التنمية«، أن املنظومة اجلديدة شهدت تعاوناً بني وزارات 
على  احلفاظ  بهدف  والصناعة،  والزراعة  العام،  األعمال  قطاع 

القطن املصرى، ودعم الفاح.
وش����ه����د ي������وم اخل��م��ي��س 
املاضى، إجراء 3 مزادات لبيع 
األقطان بعدد من املحافظات، 
التداول  وذلك ضمن منظومة 
اجل���دي���دة ل��ل��م��وس��م احل��ال��ى 
وأش���رف���ت   ،2022-2021
شركات  إحدى  تنفيذها  على 
ال��ق��اب��ض��ة ل��ل��ق��ط��ن وال���غ���زل 
قطاع  لوزارة  التابعة  والنسيج 

األعمال العام.
اجلديدة  املنظومة  وتعتمد 
على استام وجتميع األقطان 
م��ن امل���زارع���ني م��ب��اش��رة فى 
حتديدها  مت  للتجميع  مراكز 

فى املراكز اإلدارية باملحافظات حسب املساحات املنزرعة باألقطان، 
التكلفة  القطنية بسعر  والتى توفر أيضا أكياس اجلوت والدوبارة 
لتعبئة األقطان بها، ويتم إجراء مزادات علنية بني شركات التجارة 
على كميات األقطان الواردة لكل مركز جتميع، ويحصل املزارع فى 
اليوم التالى للمزاد على 70% من قيمة القطن املباع من الشركة 
الراسى عليها املزاد، وال�30% خال أسبوع من املزاد بعد حتديد 

فروق الرتب ومعدل التصافى.
األقطان  ت��داول  عملية  وحتسني  تنظيم  إل��ى  املنظومة  وتهدف 
واحلفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عامليا، مع 
حتقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خال نظام املزايدة.

 كتب - شريف سراج ومحمد جمال فارس ربعى:

تعانى هيئة ميناء بورسعيد ودمياط من تراجع فى معدالت التشغيل 
فى الوقت الذى تشهد فيه ميناء السخنة حاالت تكدس كبيرة للحاويات 
15 و30  والبضائع، ما أثر على سرعة اإلفراج عن البضائع ملدة بني 

يوما.
وأشار ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إلى فارق 
غير مبرر لتكلفة الشحن »النولون« بني ميناء السخنة وميناء بورسعيد 

وميناء دمياط وصل إلى نحو 5 آالف دوالر للحاوية.
بورسعيد  ميناء  أن  أوض���ح 
تعمل فى الوقت احلالى بنسبة 
التشغيلية  طاقتها  م��ن   %30
وش���رك���ة ب��ورس��ع��ي��د ل���ت���داول 
احل���اوي���ات ت��ع��ان��ى م���ن نقص 

وتراجع أعمالها.
ترجح  معلومات  إل��ى  وأش��ار 
موانئ  مع  دب��ى  موانئ  حتالف 
ال��ش��رك��ات ال��ص��ي��ن��ي��ة ال��ن��اق��ل��ة 
البحرى  ال��ن��اول��ون  قيمة  برفع 
م���ن ال��س��خ��ن��ة إل���ى ب��ورس��ع��ي��د 
5000 آالف دوالر فى احلاوية 
زي����ادة اإلق��ب��ال  ف��ى  م��ا تسبب 
الذى  األمر  السخنة  على ميناء 
الشهادات  تأخر  على  انعكس 
اجلمركية ملدة تزيد على 15 يوما حتى يتم اإلفراج عنها بدال من 24 

ساعة.
وأوضح أن أصحاب سيارات النقل بامليناء فى وضع صعب جدا ألن 
تشغيل السيارات ال يكفى الصيانة والكاوتش والزيوت واملرتبات وسداد 
أصحاب  بعض  إن  لدرجة  والضرائب  والتأمينات  الترخيص  رس��وم 
للسيارات أوقفوا سياراتهم منذ 6 شهور لعدم توفر مصاريف التجديد.

وألزمت الهيئة االقتصادية لقناة السويس شركة موانئ دبى العاملية 
والبضائع  احلاويات  عن  والكشف  اإلف��راج  تأخر  أزم��ة  بحل  السخنة 
بحيث يتم خال 4 أيام بحد أقصى على أن تتحمل أى غرامات تقع 

على العميل فى حال التأخر عن هذه املدة.

محمد عبد املوىل العضو املنتدب بالشركة :

 كتب - محمد عزب:

فاتورة  أن  »البورصة«  ل�  املولى  عبد  أضاف 
للعماء  الشركة  سددتها  ال��ت��ى  التعويضات 
مليون   213 بلغت  امل��اض��ى  امل��ال��ى  ال��ع��ام  ع��ن 
املالى  للعام  جنيه  مليون   205.8 جنيه،مقابل 

السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها %3.4.
ال��ع��ام  ع��ن  للشركة  امل��ال��ى  للمركز  ووف��ق��ا 
إجمالى  ب��ل��غ   2021/2020 امل��اض��ى  امل��ال��ى 
مليون   834.5 للشركة  االستثمارية  املحفظة 
العام  نهاية  جنيه  مليون   729.4 جنيه،مقابل 
 105 نحو  قيمتها  بزيادة   2020/2019 املالى 
مايني جنيه،ومنو نسبته 14.4%، كما ارتفعت 
مليار  نحو  إلى  لتصل  الشركة  أصول  إجمالى 
جنيه، مقابل 885.8 مليون جنيه بزيادة قيمتها 
نحو 131.5 مليون جنيه،ومنو نسبته %14.8.

الوثائق  حملة  حقوق  إجمالى  سجلت  كما 
من  ارتفعت  19%،حيث  نسبته  منوا  بالشركة 
438 مليون جنيه نهاية العام املالى2020/2019، 
لتصل إلى 521 مليون جنيه نهاية العام املالى 
كما  جنيه،  مليون   83 قيمتها  ب��زي��ادة  املاضى 
إلى  لتصل  بالشركة  املساهمني  حقوق  ارتفعت 
318 مليون جنيه مقابل 281 مليون نهاية العام 
مليون   37 قيمتها  بزيادة   ،2020/2019 املالى 

ومنو نسبته نحو %13.
وذك����ر أن ش��رك��ة ب��ي��ت ال��ت��أم��ني امل��ص��رى 
متارس  تأمني  شركة  كأول  تأسست  السعودى 
ألحكام  2002،وفقا  عام  منذ  التكافلى  نشاط 

نمت أقساط شركة بيت التأمين المصرى السعودى، ذراع مجموعة 
سالمة اإلماراتية للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية فى 

السوق المصرى، 23% العام المالى الماضى 2021/2020.
وقال محمد عبد المولى العضو المنتدب للشركة إن »بيت 

التأمين« ارتفعت بحصيلة أقساطها المحققة خالل العام المالى 
الماضى 2021/2020 إلى 543 مليون جنيه مقابل 441 مليون 

بنهاية العام المالى السابق عليه 2020/2019، وتخطط الشركة 
للوصول إلى 600 مليون جنيه نهاية العام المالى الحالى 

2022/2021 وتستهدف نموا سنويا نسبته تتراوح بين 
12% إلى 15% سنويا.

الشريعة اإلسامية حتت إشراف هيئة للرقابة 
خاضعة  مصرية  مساهمة  وكشركة  الشرعية، 
والئحته   1981 لسنة   10 رقم  القانون  ألحكام 

التنفيذية. 
مجال  فى  التأمني  خدمات  الشركة  وتقدم 
الهندسية  وال��ت��أم��ي��ن��ات  وال��س��ط��و،  احل��ري��ق 
وخيانة  الشخصية  واحل����وادث  واملسئوليات 
وتأمينات  الزجاج  وكسر  النقدية  ونقل  األمانة 
البحرى  والنقل  الطبى  والتأمني  ال��س��ي��ارات، 
السفر  ومساعدات  القروض  وضمان  والبرى 

وفقا لقواعد التأمني التكافلى.
الفروع  فى  منوا  الشركة  حتقيق  إلى  ولفت 
التأمينية التى تكتتب بها وجتاوز بعضها للخطة 
املستهدفة الفتا إلى حرص السياسة االكتتابية 
بكافة  التأمينية  املحفظة  تنوع  على  للشركة 

وحتقيق  لألخطار  ال��ع��ادل  والتسعير  ال��ف��روع 
املستمر  التطوير  عن  فضا  للنشاط  ربحية 

للخدمة التأمينية املقدمة للعماء.
وقال عبد املولى إن »فروع السيارات التكميلى 
النصيب  على  تستحوذ  والهندسى  واحل��وادث 

األكبر من املحفظة فى الوقت احلالى«.
ولفت إلى أنه من املقرر أن تعتمد اجلمعية 
امل��ق��رر  اجتماعها  خ���ال  للشركة  العمومية 
انعقاده شهر أكتوبر املقبل توزيع فائض النشاط 
التأمني عن للعام املالى املاضى وبنسبة %60 
للمساهمني مقابل 40% حلملة للوثائق، ووفقا 
الشرعية  الرقابة  جلنة  أقرتها  التى  للضوابط 

للسنة التاسعة على التوالى.
فائض  من  الوثائق  حملة  حصة  »تبلغ  تابع: 
مليون   20 امل��اض��ى  امل��ال��ى  ال��ع��ام  ع��ن  النشاط 

للضوابط  وف��ق��ا  توزيعها  امل��ق��رر  وم��ن  جنيه، 
التى تصدرها جلنة الرقابة الشرعية بالشركة 
وعضوية  واص��ل  فريد  نصر  الدكتور  برئاسة 
اجلبالى  الستار  عبد  محمد  الدكتور  من  كا 

والدكتور عمرو مصطفى حسنني الوردانى.
ملجلس  االس��ت��ث��م��اري��ة  اخل��ط��ة  أن  وذك����ر 
القنوات  فى  التنوع  على  ترتكز  الشركة  إدارة 
مثل  الثابتة  العوائد  وذات  اآلمنة  االستثمارية 

أذون اخلزانة والسندات.
محفظة  م��ن  كبير  ج��زء  توجيه  »يتم  ت��اب��ع: 
مثل  األج���ل  طويلة  اس��ت��ث��م��ارات  إل��ى  الشركة 
السندات ذات استحقاقات 5 و7 و10 سنوات، 
وشهادات االستثمار 3 سنوات، لضمان معدالت 
االنخفاض  لتعويض  طويلة  ملدة  مقبولة  عوائد 
على  وحفاظاً  اخلزانة  أذون  عائد  على  املتوقع 

العائد املستهدف للشركة من حصيلة  متوسط 
استثماراتها«.

استبعد عبد املولى ضخ أية زيادات جديدة 
الوقت احلالى الفتا إلى  برأسمال الشركة فى 
أن الشركة دعمت ماءتها املالية خال السنوات 
املدفوع فى  زيادة رأسمالها  املاضية من خال 
قانون  م��ش��روع  م��ع  للتوافق  استباقية  خطوة 
الشركة  رأسمال  يصل  حيث  اجلديد،  التأمني 
به  واملرخص  جنيه  مليون   230 حاليا  املدفوع 

مليار جنيه.
للشركة  املدفوع  احلالى  املال  رأس  »يعد  تابع: 
من أكبر رؤوس أموال شركات التأمني فى السوق«.
ويضم هيكل مساهمى بيت التأمني املصرى 
ال��س��ع��ودى ك��ا م��ن ش��رك��ة س��ام��ة اإلم��ارات��ي��ة 
بيت  وش��رك��ة   ،%51.15 إل���ى  ت��ص��ل  بحصة 

 ،%25.85 بحصة  للتنمية  القابضة  التوفيق 
وبنك فيصل اإلسامى بحصة 13.5%، وبنك 

البركة مصر بحصة %9.5.
لقاءات  حزمة  عقد  تعتزم  الشركة  أن  ذكر 
رى  هانوفر  شركة  بقيادة  التأمني  معيدى  مع 
على  الشركة  إلتفاقيات  الليدر  املعيد  تكافل، 
ال��ث��ال��ث متهيدا  ران��دف��و  ش��رم  ملتقى  ه��ام��ش 
إلبرام اتفاقيات اإلعادة االتفاقية للعام اجلديد 

.2022
للشركة  جيدة  فرصة  امللتقى  »ميثل  تابع: 
يتعلق  فيما  ال��ت��أم��ني  م��ع��ي��دى  م��ع  ل��ل��ت��واص��ل 
العام  باتفاقيات  اخلاصة  والبنود  بالشروط 
االحتفاظ  نسب  تعزيز  ع��ن  فضا  اجل��دي��د 
لفروع  للشركة  االستيعابية  الطاقة  وزي���ادة 

التأمني املختلفة«.
مللتقى شرم  التنظيمية  اللجنة  اختيار  وحول 
الشيخ موضوع االجتاهات احلديثة فى التأمني 
مللتقى  عنوانا  ليكون  ك��ورون��ا  بعد  م��ا  وف��رص 
العام املالى، لفت عبد املولى إلى أن تداعيات 
اإليجابية  اآلثار  بعض  لها  كان  كورونا  فيروس 
على صناعة التأمني بالرغم من آثارها السلبية 
أو  املجتمعية  احلياة  نواحى  من  العديد  على 

االقتصادية. 
ووف���ق���ا ل��ع��ب��د امل����ول����ى، مي��ث��ل اس��ت��خ��دام 
داخ��ل  س��واء  بعد  ع��ن  والتعامل  التكنولوجيا 
العماء،  مع  تعاماتها  فى  أو  التأمني  شركات 
أحد تلك اإليجابيات حيث أصبح باإلمكان عقد 
اجتماعات الشركة أون الين وممارسة املوظفني 
ألعمالهم من املنزل وكذا تلقى العميل اخلدمة 
خال  من  مبسطة  تكنولوجية  تطبيقات  عبر 

الهواتف املحمولة. 
فرس  ميثل  الطبى  ال��ت��أم��ني  أن  إل��ى  ون���وه 
املقبلة  الفترة  خال  التأمني  لصناعة  الرهان 
وقيام  الطبية  التغطيات  الطلب على  تزايد  مع 
شركات التأمني بإتاحة تغطيات فيروس كورونا 
مثل كورسات العاج والتحاليل فضا عن قيام 
املرض  الناحت عن  الوفاة  بتغطية خطر  بعضها 

ضمن وثائقها املصدرة لصالح العماء. 
التكافلى  التأمني  منو  معدالت  زي��ادة  وتوقع 
خال السنوات املقبلة مع اجتاه العماء لطلب 
كون  ع��ن  فضا  التغطيات  م��ن  النوعية  تلك 
فائض النشاط املوزع على العماء يحقق املبدأ 
الذى يقوم عليه نشاط التكافل فى الشراكة بني 

شركة التأمني والعميل.

 »شرم راندفو« فرصة جيدة للتواصل مع معيدى التأمني لتجديد االتفاقيات  »الطبى« يمثل فرس الرهان لصناعة التأمني بعد أزمة كورونا

 »مصطفى«: املؤسسات تفضل االستثمار فى السندات بدعم عوائدها
 »أبواليزيد«: توقعات بتصحيحات عنيفة عىل املؤشر السبعينى

105
ماليني جنيه زيادة 

بمحفظة االستثمارات.. 
واألصول ترتفع إىل 

مليار جنيه

رشا عمر ممدوح حافظ
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بنوك وتمويل
Monday 20 Sep. 2021 االثنين 20 سبتمبر 2021 - 13 من صفر 1443

تأجيل األقساط وضعف االستهالك يعرقالن نمو قروض التجزئة فى النصف األول من 2021

« ترصد خريطة قروض السيارات لدى 19 بنكًا «

 كتب - يسرا محمود ومحمد يحيى:

السيارات  قــروض  خريطة  ومتويل«  »بنوك  ينشر 
مراكز اخلدمة  على  أجراه  عبر مسح  بنكاً   19 لدى 
الهاتفية، رصد من خالله احلدود التمويلية وشروط 

التمويل ومعدالت الفائدة.
وجاء بنك فيصل كأقل بنك فى احتساب معدالت 
الفائدة على قرض السيارة إذ يبدأ بـ9% ثابتة وأعلى 

سعر فائدة ثابتة يصل إلى 11.5% لدى بنك بلوم.
معدل  أعلى  كان  املتناقصة  الفائدة  صعيد  وعلى 
فائدة لدى بنك البركة، وتبلغ 18% متناقصة، فيما 
املتحد أقل  بنكا فيصل اإلسالمى، واملصرف  عرض 

معدل عند 13.5% متناقصة.
إنها  إذ  استرشادية،  املرصودة  الفائدة  أسعار  وتعد 
تختلف من عميل لآلخر، وفق إثبات الدخل الذى يقدمه 
التى  الشركة  وتكويد  االئتمانى،  تصنيفه  جودة  ومدى 
يعمل بها، وكذلك السن والدخل السنوى ألصحاب املهن 

احلرة، وأيضاً يتحدد وفق ضمانة السداد سواء تعهداً 
بتحويل راتب أو مفردات راتب فقط.

وتختلف الفائدة الثابتة عن الفائدة املتناقصة، إذ إن 
املعدل الثابت يتم احتسابه على إجمالى املبلغ بصرف 
القرض،  فترة  مــدار  على  منه  ســداده  يتم  عما  النظر 
شهر  كل  احتسابه  يتم  الذى  املتناقص  املعدل  بخالف 

على الرصيد املدين حينها وليس املبلغ األصلى.
سقف  أعلى  الوطنى  دبــى  اإلمـــارات  بنك  ويتيح 
وجاء  جنيه،  ماليني   3 عند  السيارات  شراء  لتمويل 
املصرف  مــصــر،  بــنــوك  ــدى  ل للتمويل  سقف  أدنـــى 
املتحد، العربى اإلفريقى الدولى واملصرى اخلليجى، 

بقيمة تبلغ 750 ألف جنيه.
الشروط  للدخل ضمن  ــى  األدن احلــد  حيث  ومــن 
إلتاحة التمويل للموظفني وأصحاب الدخول الشهرية 
بالقطاعني  العاملني  من  عملهم  جهات  لدى  املثبتة 
بنكى مصر  مــن  كــل  جــاء  فقد  اخلـــاص؛  أو  الــعــام 
جاء  بينما  شهرياً،  جنيه   1000 بقيمة  واإلسكندرية 

البنوك للحصول على  أعلى دخل ميكن اعتماده من 
15 ألف  التمويل من بنك أبوظبى األول بقيمة  مبلغ 

جنيه للراتب الشهرى.
 21 من  العميل  عمر  يكون  أن  البنوك  وتشترط 
سنة حتى 65 سنة وأن يكون مقيماً بشكل دائم فى 
براتب  موظفاً  يكون  وأن  العربى،  مصر  جمهورية 
متقاعد  أو  حــرة  مهن  صاحب  أو  عمل  صاحب  أو 

صاحب معاش.
بطاقة  فى  موحدة  شبه  املطلوبة  املستندات  وتعد 
رقم قومى سارية للمصريني أو جواز سفر ساٍر وإقامة 
أو  حديث  الدخل  لتحويل  وخطاب  لألجانب،  سارية 
وفاتورة  بالبنك،  خاص  مستند  فى  مكتوب  القسط 
 3 آخر  أقصى  بحد  حديثة  غاز  أو  كهرباء  تليفون، 
أشهر بقيمة استهالك ال تقل عن 9 جنيه للكهرباء، 
للتليفون وعرض سعر  و36 جنيهاً  للغاز،  3 جنيهات 
للسيارة يظهر فيه اسم البائع الذى سيتم إصدار أمر 

الصرف النقدى إليه، باإلضافة إلى قيمة السيارة.

 كتبت- أمانى رضوان:

ــروض األفـــــراد لـــدى الــقــطــاع  ــ تــبــاطــأ منـــو ق
املصرفى، خالل الشهور اخلمسة األولى من العام، 
ليسجل 4.2% فقط، مقابل 10.9% خالل الفترة 
بعدما وصلت  ــك  وذل املــاضــى،  الــعــام  مــن  نفسها 
اخلمسة  الطبيعيني خالل شهور  األفــراد  قروض 
األولى من العام إلى 536.4 مليار جنيه بنهاية مايو 

مقابل 514.7 مليار جنيه.
وخـــالل الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام املــاضــى، 
البنوك  لدى  التجزئة  قروض  محفظة  ارتفعت 
جنيه  مليار   431.9 إلــى  مايو  بنهاية  املصرية 
مقابل 389.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وكشف مسح أجراه بنوك ومتويل تباطؤ منو 
قروض التجزئة لدى 14 بنكاً من بني 19 بنكاً 
قوائمهم  على  مسحاً  ومتــويــل«  »بــنــوك  أجــرى 
وهما  بنكني  محافظ  انكمشت  فيما  املالية، 
محفظته  تراجعت  الــذى  مصر  وفــا-  التجارى 
مقابل  جنيه  مليار   5.847 إلى  لتصل   %2.5

5.99 مليار.

لــدى  األفــــراد  ــروض  قـ وتــراجــعــت محفظة 
األهلى املتحد- مصر لتسجل 2.49 مليار جنيه 

مقابل 2.83 مليار بانخفاض %11.8.
أرصـــدة احلسابات  تــراجــع  املــســح  وأظــهــر 
اجلارية املدينة لدى 10 بنوك محل املسح، فيما 
8 بنوك، فيما  البطاقات لدى  تراجعت أرصدة 
منت أرصدة القروض الشخصية لدى 17 بنكاً، 

وكذلك أرصدة التمويل العقارى.
البنوك  بأحد  التجزئة  قطاع  مدير  وقــال 
اخلاصة، إنَّ تراجع منو محافظ قروض األفراد 
خالل  األقساط  تأجيل  عامل  ظل  فى  طبيعى 
الفترة املقارنة بجانب تغير األولويات إثر تفشى 
الناس  من  كبيرة  شريحة  وتأجيل  كورونا،  وباء 
قرارات شراء سلع معمرة أو سيارات أو أى من 
األغراض التى يتطلب اقتناؤها سيولة كبيرة قد 

يحتاجون لالقتراض بسببها.
مع  التحسن  فى  بدأ  الوضع مؤخراً  أن  أوضح 
العقارى،  للتمويل  املــركــزى  البنك  مــبــادرة  طــرح 
فترات  فى  نسبياً  االقــتــراض  نشاط  عن  فضاًل 
سداد املصاريف الدراسية للمدارس واجلامعات.

وتصدر بنك الشركة املصرفية قائمة البنوك 
سجلت  بعدما  التجزئة  مبحفظة  منواً  األســرع 
 6.2 مقابل  ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليار   8.48
مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنمو 36.8% نتيجة 

إلى  املدينة  اجلارية  احلسابات  أرصدة  ارتفاع 
2.36 مليار جنيه مقابل 1.67 مليار.

وحل بنك أبوظبى التجارى مصر ثانياً مبعدل 
لديه  التجزئة  إذ وصلت محفظة   %16.4 منو 

 »سوس«: 
»األهىل« يستهدف 
الوصول بمحفظة 

التجزئة إىل 
150 مليار جنيه 

بنهاية العام الحاىل

مقابل  ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليار   7.13 إلــى 
منو  مــن  بــدعــم  ديسمبر  بنهاية  مليار   6.12
 6.78 إلى  لتصل  الشخصية  القروض  أرصــدة 
أرصدة  وارتفاع  مليار،   5.8 مقابل  جنيه  مليار 
بطاقات االئتمان إلى 40.3 مليون جنيه مقابل 

27 مليوناً بنمو %47.
وفى املركز الثالث، جاء البنك املصرى اخلليجى 
قــروض  محفظة  لتسجل   %15.8 منــو  مبــعــدل 
6.7 مليار،  7.7 مليار جنيه، مقابل  لديه  األفراد 
لديه  الشخصية  القروض  أرصــدة  من منو  بدعم 
 6.2 مقابل  جنيه  مليار   7.34 إلى  لتصل   %18
مليار، وارتفاع أرصدة التمويل العقارى إلى 305 

ماليني جنيه مقابل 289 مليوناً.
التنفيذى للتجزئة  قال كرمي سوس، الرئيس 
املصرفية والفروع فى البنك األهلى املصرى، إنَّ 
البنك يستهدف الوصول مبحفظة قروضه إلى 
150 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 135 مليار 

جنيه بنهاية يونيو.
ومنت محفظة البنك األهلى من 123.7 مليار 
جنيه فى ديسمبر 2020 إلى 135 ملياراً بنهاية 

قروضه  محفظة  ووصــلــت   ،%9 بنمو  يونيو 
ومحفظة  جنيه،  مليارات   106 إلى  الشخصية 
فيما  جنيه  مليار  إلــى  لديه  السيارات  قــروض 
مليارات   8 االئتمان  بطاقات  محفظة  سجلت 
جنيه بخالف 10 مليارات جنيه قروضاً عقارية 

معظمها ضمن مبادرة اإلسكان االجتماعى.
وكشف »سوس«، أنَّ »األهلى« يستهدف ضخ 
البنك  مبادرة  فى  جنيه  مليار  و40   30 بني  ما 

املركزى للتمويل العقارى بفائدة %3.
التجزئة  قـــروض  إنَّ  الــقــاهــرة،  بنك  وقـــال 
ارتفعت بنحو 1.4 مليار جنيه مبعدل منو %4 
عن العام املالى 2020 ليصل إجمالى املحفظة 
إلى نحو 35.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بدعم 
من ارتفاع أرصدة بطاقات االئتمان 8% لتصل 
عدد  ارتفاع  مع  تزامناً  جنيه  مليون   624 إلى 
 %8 البنك  من  املصدرة  االئتمانية  البطاقات 

لتصل إلى 147 ألف بطاقة.
وكذلك دعم منو محفظة القروض الشخصية 
النمو   %4 العقارية  القروض  ومحفظة   %3

اإلجمالى ملحفظة التجزئة.

 تمويالت األفراد تنمو 4.2% الشهور الخمسة األوىل من 2021 مقابل 10.9% فى 2020  تباين فى أداء أرصدة بطاقات االئتمان.. ونمو 
»القاهرة«: نمو أرصدة بطاقات االئتمان وعدد البطاقات املصدرة 8% خالل النصف األول من العام جماعى ألرصدة القروض الشخصية 

 »اإلمارات دبى الوطنى« يتيح االقرتاض حتى 3 ماليني جنيه.. 
و»أبوظبى األول« يشرتط 15 ألف جنيه حداً أدىن للدخل

كريم سوس

تفاصيل قرض السيارة فى البنوك

آداء محافظ التجزئة خالل النصف األول
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500
مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا تتفاوض 
واشنطن مع شركة »فايزر« للتبرع بها عالمياً.

مليارات دوالر قيمة مصنع للصلب تعتزم شركة 
»يو أس ستيل« تشييده بحلول النصف األول من 2022.

3

عن
وا 

قال

استثمار مفرط
 فى سفن 

الحاويات الجديدة

الالعبون فى القطاع الذين 
يشترون سفنًا جديدة باألسعار 

الحالية سيصبحون »شديدى 
المديونية، ومن األفضل 

االستثمار فى تكنولوجيا الشحن 
وخفض انبعاثات الكربون.

أرجون باترا، مدير عام فى 
»درورى شيبينج« االستشارية

إن أسعار الشحن قد ال تحافظ 
على مستوياتها الحالية لوقت 

أطول، لكنها لن تنهار أيضًا، 
وسيواصل الناس اإلنفاق على 

البضائع والخدمة.
ستيف ساكسون، شريك 
فى »ماكينزى آند كومبانى«

رغم تفضيلها العقود طويلة األجل، فهل هناك ما 
قيامهم  عدم  سبب  عن  التساؤل  فى  الناس  يبرر 
أن  على  دليل  أقــوى  إن  النقاد  يقول  اآلن؟  بذلك 
السوق  مع  خطيرة  لعبة  تلعب  »غــازبــروم«  شركة 
ميكن العثور عليه فى البيانات اخلاصة باملخزونات 

األوروبية.
من  أقــل  املخزونات  إجمالى  أن  من  وبالرغم 
املعتاد، فقد متكنت شركات الطاقة األوروبية على 
نطاق واسع من زيادة املخزونات فى املرافق التى 
تسيطر عليها إلى مستوى معقول، وتتحكم شركة 
يتم  لم  التى  املخازن  نفسها فى معظم  »غازبروم« 

ملؤها فى أوروبا.
ومن خالل ترك مرافق التخزين اخلاصة بها فى 
أوروبا عند مستويات منخفضة للغاية، فإن شركة 
»غازبروم« تتراجع فعلياً عن إمداد نفسها، وترسل 
منخفضاً،  سيكون  املعروض  بأن  للقطاع  إشــارات 
وميكن أن تخيف مثل هذه اإلجراءات السوق حتى 
لو كانت الشركة تزود عمالءها على املدى الطويل.

وإذا بدأت »غازبروم« فى ملء مخازنها فى أوروبا 
تتراجع،  أو  األسعار  تستقر  أن  املرجح  فمن  اآلن، 
هناك شك  يــزال  ال  الشتاء،  فصل  حلول  مع  ولكن 

بشأن وصول املزيد من الغاز الروسى معه.

بوتني،  الروسى، فالدميير  الرئيس  باسم  متحدث 
ــارى، أيــضــاً، إنَّ بــدء تشغيل »نــورد  األســبــوع اجلـ
ذلك  فى  مبا  الغاز،  من  املزيد  سيوفر   »2 سترمي 

فى السوق الفورى.
أثار بوتني نفسه نيران املوقف، قائاًل إن  ولقد 
اللوم يقع على »املعارضني األذكياء« فى املفوضية 
من  أن ضغطوا  بعد  األقل،  على  جزئياً  األوروبية 
من  كجزء  الــســوق«  على  »الــقــائــم  التسعير  أجــل 
اجلهود املبذولة لزيادة املنافسة فى إمدادات الغاز.

ولكن إذا كانت شركة »غازبروم« سعيدة بإجراء 
مبيعات فورية مبجرد بدء تشغيل »نورد سترمي 2«، 

أى  بيع  وتكراراً  مــراراً  »غــازبــروم«  رفضت شركة 
باملزاد  الفورى  السوق  فى  إضافية  غاز  إمــدادات 
عبر  التى متر  األنابيب  العلنى من خالل خطوط 
أوكرانيا، والتى مت تصميم »نورد سترمي 2«، الذى 
بحر  عبر  أملانيا  ــى  إل روســيــا  مــن  مباشرة  ميتد 

البلطيق، ليحل محلها.
مت   ،2021-2020 فـــى  ــل  طــوي ــاء  شــت ــد  ــع وب
استنزاف مخزونات الغاز فى أوروبا إلى مستويات 
أقل من املعتاد، لذلك كان الطلب على اإلمدادات 
من السوق الفورى إلعادة تعبئة املخزونات أعلى، 
الغاز  هــذا  إتاحة  رفــض  مــورد ألوروبـــا  أكبر  لكن 

اإلضافى.
مستويات  أصبحت  الشتاء،  فصل  اقتراب  ومع 
املخزونات فى أوروبا اآلن أقل بكثير من املستوى 
أصبح  ما  وهو  العام،  من  الوقت  هذا  فى  املعتاد 
املحرك الرئيسى الرتفاع األسعار، وهناك مخاوف 
حقيقية من أنه فى حالة وجود شتاء طويل أو بارد 

بشكل خاص، قد ينفد الغاز من السوق.
العلنية  التصريحات  كدرت  نفسه،  الوقت  وفى 
لشركة »غازبروم« صفو األجواء إذ أقرت الشركة 
مما  أعلى  مبعدل  املحلية  املخزونات  متأل  بأنها 
كانت عليه فى السنوات السابقة، ما يشير إلى أنه 
قد يكون هناك كمية أقل من الغاز املتاح إلرساله.

يوم  قال  »غازبروم«،  رئيس  ميلر،  أليكسى  لكن 
الغاز  إنتاج  زيادة  على  قادرة  الشركة  إنَّ  اجلمعة، 
وقــال  األمـــر،  لــزم  إذا  إضافية  ــدادات  إمـ وتوفير 

عاملية إذ ارتفعت أسعار الغاز فى آسيا أيضاً؛ حيث 
حتاول املزيد من الدول استبدال بعض الفحم فى 
انخفض  كما  أنظف،  طبيعى  بغاز  طاقتها  مزيج 

إنتاج الغاز املحلى األوروبى بشكل حاد.
ولكنَّ منتقدى شركة »غازبروم« يعترضون على 
ذلك بقولهم إنَّ األمر ال يتطلب سوى تأرجح بسيط 
فى ميزان العرض والطلب فى أسواق السلع حتى 
من  الرئيسى  واجلزء  تنخفض،  أو  األسعار  ترتفع 
حجتهم هو أن اإلمدادات إلى شمال غرب أوروبا 
من روسيا، فى املتوسط، كانت أقل العام اجلارى 
إلى ذلك،  وباإلضافة  الوباء.  كانت عليه قبل  مما 

تقف مكانة روسيا كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا 
فى  القياسية  األسعار  ولفتت  االتهام،  قفص  فى 
جميع أنحاء بريطانيا وأوروبا االنتباه إلى انخفاض 
إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا الصيف اجلارى، 
ما ترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت موسكو 

قد فرضت ضغطاً هادئاً على السوق.
وتذهب النظرية إلى أن الهدف هو زيادة األسعار 
املوافقة على خط  أملانيا  إلى مستوى تضطر عنده 
أنابيب »نورد سترمي 2« املثير للجدل سياسياً، والذى 
للعقوبات   - اآلن  اكتمل  ــذى  ال  - تشييده  تعرض 

األمريكية واملعارضة من دول فى شرق أوروبا.
البرملان  فــى  40 عــضــواً  ــا  ويـــوم اجلــمــعــة، دع
األوروبى، معظمهم من بولندا ودول البلطيق، إلى 
شركة  »غازبروم«،  شركة  ممارسات  فى  التحقيق 
التصدير االحتكارية الروسية املدعومة من الدولة، 
وهى تريد حتقيقاً فيما إذا كانت تصرفات شركة 
اآلن  يهدد  الذى  األسعار  ارتفاع  وراء  بروم«  »غاز 

بتعطيل أوسع للقطاع األوروبى.
إنَّ  عنها،  واملدافعون  »غازبروم«  شركة  وتقول 
أوفت  الشركة  أن  إلى  ويشيرون  فيه،  مبالغ  هذا 
بها،  اخلاصة  األجل  طويلة  التوريد  عقود  بجميع 
ولم يتم إغالق الصنابير، حتى إنَّ بعض الدول فى 
أوروبا، مبا فى ذلك أملانيا، تلقت إمدادات أكبر من 

روسيا العام اجلارى، مقارنة بالعام املاضى.
ويجادلون أن رهاب روسيا هو السبب فى إلقاء 
مشكلة  أصبح  فيما  »غــازبــروم«  شركة  على  اللوم 

بقلم:
ديفيد شيبرد

محرر الطاقة 
والبيئة لدى صحيفة 
»فاينانشيال تايمز«

لماذا يرى البعض »يداً لروسيا« فى أزمة الطاقة األوروبية؟

رفضت شركة »غاز بروم« مراراً 
بيع أى غاز إضافى فى السوق 

الفورى من خالل خطوط 
األنابيب التى تمر عرب أوكرانيا، 

والتى تم تصميم 
»نورد سرتيم 2« ليحل محلها

رهاب روسيا السبب فى إلقاء 
اللوم عىل »غاز بروم« فيما 

أصبح مشكلة عاملية، إذ ارتفعت 
أسعار الغاز فى آسيا مع محاولة 
الدول استبدال الفحم فى مزيج 

طاقتها بغاز طبيعى

 كتبت - منى عوض:

بشكل  للعمل  األمريكى  الكوجنرس  عــودة  ومــع 
فترة  بايدن  رئاسة  تدخل  املقبل،  األسبوع  كامل، 
الــرؤســاء  على  احلــكــم  يتوقف  مــا  وغــالــبــاً  أزمـــة، 
املعاصرين، حتى أولئك الذين يُعاد انتخابهم، حول 
األولى من  الـ18  األشهر  التشريعية فى  اإلجنازات 

فترتهم الرئاسية.
وعلى الرغم من كل الضجيج واالتهامات املتبادلة، 
الفوضوى  االنسحاب  حــول  الصيف،  فصل  خــالل 
فإنَّ  الفتاك،  »دلتا«  متحور  وانتشار  أفغانستان  من 
املفاوضات حول خطط  املقبلة من  القليلة  األسابيع 
اإلنفاق الرئاسية تعتبر مبثابة حلظة حاسمة، حسبما 

ذكرت صحيفة »فاينانشيال تاميز« البريطانية.
فإنَّ  اخلاصة،  طريقته  األبيض  للبيت  كان  وإذا 
ما  الكوجنرس جلنى  موافقة  على  بايدن سيحصل 
يقرب من 5 تريليونات دوالر، مجتمعة من تشريعني، 
من أجل البنية التحتية، ورعاية األطفال، والتعليم، 
بتمويل  املناخ،  تغير  ومكافحة  الصحية،  والرعاية 
على  املــفــروضــة  الضريبية  الـــزيـــادات  مــن  جــزئــى 

األثرياء والشركات.
ومن الناحية السياسية، هذا األمر سيمثل نصراً 
قاٍس  صيف  بعد  لبايدن  بالنسبة  ضخماً  تشريعياً 

أدى إلى انخفاض معدالت تأييد اجلماهير له.
الكوجنرس  فى  للدميقراطيني  سيسمح  أنه  كما 
مساعدة  باعتبارها  الــقــوانــني  ملشاريع  بالترويج 
للعائالت األمريكية ذات الدخل املنخفض  ملموسة 
واملتوسط التى تتجه إلى انتخابات التجديد النصفى 
لعام 2022، عندما يكونون عرضة لفقدان أغلبيتهم 
الضئيلة فى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

يبدو  فقد  القوانني،  مشاريع  تعثرت  إذا  ولكن 
تعهده  وسيقوض  سياسياً،  ضعيف  وكأنه  »بايدن« 
لكل من الناخبني وبقية العالم والذى قال خالله إنه 

قادر على استعادة قوة احلكومة األمريكية.
كبير  بوديستا،  جون  يقول  األمــر،  على  وتعليقاً 
موظفى البيت األبيض فى عهد الرئيس السابق بيل 
كلينتون: »الوعود الكبيرة التى قطعها ببناء اقتصاد 
أكثر قوة واستقراراً تعتمد على هذه االستثمارات.. 
إنها حلظة حياة أو موت من حيث ما إذا كنت ستمر 

بها، وما إذا كنت ستمر بها بشكل سليم«.
ــع ذلـــك، فـــإنَّ تــأمــني متــريــر اإلجــــراءات عبر  وم
فبينما  اإلطـــالق،  على  مضموناً  ليس  الكوجنرس 
إنفاق  إلى  يدعو  الذى  واحد،  قانون  يحظى مشروع 
بقيمة 1.2 تريليون دوالر على البنية التحتية املادية 
اجلمهورى،  الدعم  ببعض  اجلسور،  إلى  الطرق  من 
فإن اجلزء األكبر الذى يبلغ 3.5 تريليون دوالر من 
خطط إنفاق بايدن، مبا فى ذلك الزيادات الضريبية، 
يترك  ما  وهــو  الدميقراطيني،  بدعم  فقط  يحظى 

التضخم  أشــكــال  مــن  شــكــاًل  النتيجة  ســتــكــون 
املصحوب بحالة من الركود.

مجلس  فى  األقلية  زعيم  مكونيل،  ميتش  وقــال 
فى  اخلوض  على  حريصون  »إنهم  مؤخراً:  الشيوخ 
املتهور  واإلنفاق  الضرائب  من  أخرى ضخمة  فورة 
بعدة تريليونات دوالرات، وهذا آخر شىء تستطيع 

العائالت األمريكية حتمله«.
يتجاهلون  األبيض  والبيت  الدميقراطيني  لكنَّ 
أى مخاوف تشير إلى أن هذا اجلزء من أجندتهم 
توزيع  يتم  حيث  تضخمياً،  سيكون  االقــتــصــاديــة 
فى  ثمنه  دفع  وسيتم  أعوام   10 مدى  على  اإلنفاق 
الغالب من خالل ارتفاع اإليرادات احلكومية، على 

عكس التحفيز الفورى املمول من قبل العجز.
وعلى املدى الطويل، من املتوقع أن تُعزز إمكانات 
النمو فى الواليات املتحدة من خالل معاجلة نقص 
وجعل  املهمة،  العامة  السلع  فى  املزمن  االستثمار 
قانون الضرائب أقل مياًل لصالح األثرياء، وبالتالى 

تقليل الدخل الراسخ وعدم املساواة العرقية.
الرأى  استطالعات  خبير  كامبل،  جاى  ويقول 
الدميقراطى فى مؤسسة »هارت ريسيرش«، إنه 
وتقليص  النهائية  الفاتورة  تخفيف  مت  لو  حتى 
الوسطيني،  الدميقراطيني  الستيعاب  حجمها 
فإنها ستظل نتيجة مفيدة من الناحية السياسية 

بالنسبة للحزب.
وكما قال بايدن فى خطاب جديد ألقاه من البيت 
األبيض: »هذه فرصة لنكون األمة التى نحصل فيها 
جميعاً، وليس فقط من هم فى القمة، على نصيب 
املقبلة..  األعــوام  فى  املتنامى  االقتصاد  فوائد  من 
للحفاظ  محاولة  فى  اللحظة  هذه  نهدر  ال  دعونا 
بالنسبة  جيد  بشكل  نفعاً  يجدى  لم  اقتصاد  على 

لألمريكيني لفترة طويلة«.

وكأنها مرحلة انتعاش تقليدية حيث من املفترض أن 
تتباطأ معدالت النمو«.

الفيدرالى  االحتياطى  البنك  يستعد  ذلك،  ومع 
تقليص  مــن  بـــدءاً  سياسته،  دعــم  لتخفيف  أيــضــاً 
برنامج شراء األصول البالغ 120 مليار دوالر شهرياً 
والذى مت حتديده خالل العام املاضى لدعم األسواق 

املالية وتعزيز االنتعاش.
ويقول نيال ريتشاردسون، كبير خبراء االقتصاد 
فى معهد أبحاث »أيه دى بى«: »لقد كان هذا تعافياً 
مدعوماً من احلكومة إلى حد لم نشهده من قبل من 
الناحية التاريخية، لكن ما نراه اآلن هو انتقال من 
االقتصاد املدعوم من احلكومة إلى اقتصاد يحتاج 

إلى الوقوف على قدميه«.
وكذلك، أصبحت توقعات التضخم أكثر تعقيداً، 
القفزات  بعض  أن  على  مبكرة  مؤشرات  وجود  مع 
ــالغ عنها فى  ــ الــتــى مت اإلب ــار  ــادة فــى األســع احلــ
املرتبطة  األكثر حساسية لالضطرابات  القطاعات 
بالوباء - مبا فى ذلك السيارات املستعملة والنفقات 
أنه  رغــم  التالشى،  فى  آخــذة   - بالسفر  املتعلقة 
من ضغوط  باملزيد  استبدالها  يتم  أن  املحتمل  من 

األسعار املستمرة فى أماكن أخرى.
األمريكى  االقتصاد  رئيسة  ماير،  ميشيل  وتقول 
نشهد  »إننا  لينش:  ميريل  أمريكا  أوف  بنك  لــدى 
بالنسبة  انكماش مؤقت  إلى  العابر  التضخم  حتول 
لبعض الفئات، لكن بالنسبة للفئات األخرى يبدو أن 

هناك توسعاً فى التضخم إلى حد ما«.
الفوائد للجميع

بايدن  العديد من اجلمهوريني أن خطط  يرى 
لــإنــفــاق مــجــرد حــمــاقــة فــى هـــذه املــرحــلــة من 
االنتعاش، بحجة أن االستثمارات غير ضرورية، 
وبالتالى  ضــارة،  ستكون  الضريبية  ــادات  ــزي وال

بالكاد أى مجال لالنشقاق داخل حزب الرئيس.
املــاضــى، أى بعد فترة وجــيــزة من  وفــى مــارس 
صفقة  حول  الدميقراطيون  احتد  بايدن،  تنصيب 
لدفع  دوالر  تريليون   1.9 البالغة  املالى  التحفيز 
الشتوى  التباطؤ  من  للخروج  األمريكى  االقتصاد 
الناجم عن موجات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
لكن حث املشرعني على االلتفاف حول حزمة أكبر 
بها،  املرتبطة  الضريبية  الزيادات  فيها  مبا  بكثير، 
كان من املحتم دائماً أن يكون ثقياًل، خاصة بالنسبة 

للدميقراطيني املعتدلني واملحافظني.
املتحدة  الــواليــات  أن  تعقيداً  األمــور  يزيد  ومــا 
تواجه موعداً نهائياً فى نهاية الشهر للحفاظ على 
متويل احلكومة أو املخاطرة بإغالق فيدرالى، وقد 
تخاطر بالتخلف عن سداد ديونها السيادية إذا لم 

ترفع حد االقتراض فى أى وقت قريب.
ملفاوضات  العاملية  التداعيات  تعتبر  وكــذلــك، 
بايدن املالية مهمة أيضاً، فمن شأن تبنى إجراءات 
بايدن املناخية أن يشير إلى التزام الواليات املتحدة 
يخلق  ما  الكربونية،  االنبعاثات  من  احلد  بتدابير 
زخماً إضافياً مبؤمتر األمم املتحدة للتغير املناخى 

2021 املقرر انعقاده فى جالسكو نوفمبر املقبل.
وفى الوقت نفسه، فإن تعهدات الواليات املتحدة 
الشركات  على  جديد  دولى  نظام ضرائب  بإنشاء 
تتوقف  والتنمية  االقتصادى  التعاون  منظمة  فى 
وافق  التى  الصفقة  فى  الــواردة  البنود  تلك  على 

عليها الكوجنرس.
وعلى نطاق أوسع، قال املسئولون األمريكيون إنه 
سيكون من الضرورى إلدارة بايدن تكثيف استثماراتها 
إلبراز  البداية،  فى  األقل  على  كبير،  بشكل  املحلية 
مدى قوتها بشكل أكثر فعالية حول العالم وإثبات أن 

األنظمة الدميقراطية ميكن أن تعمل.

ليس خياراً لخطة بايدن االقتصادية الفشل

تباطؤ النمو
ــقــســام حــول  وتــتــزامــن حــالــة عـــدم الــيــقــني واالن
نقطة حتول  مع  بايدن  اإلنفاق إلدارة  مصير خطط 
الوباء، فقد أفسح  الواليات املتحدة من  انتعاش  فى 
 2021 عام  أوائل  فى  املسجل  للغاية  القوى  التوسع 
املجال بالفعل لنمو أكثر اعتداالً وتباطؤاً مفاجئاً فى 
»دلتا«  ملتحور  املقلق  االنتشار  نتيجة  الوظائف  خلق 

األكثر عدوى.
وحترك خبراء االقتصاد بشكل سريع فى األسابيع 
العام  لهذا  االقتصادية  توقعاتهم  خلفض  األخيرة 
بأن وتيرة  القائلة  النظر  نتيجة ذلك، ما عزز وجهة 

تعافى االقتصاد األمريكى قد جتاوزت ذروتها اآلن.
وفى إشارة إلى شكل االنتعاش منذ االنهيار املروع 
العام املاضى، قال مايكل جابن، كبير االقتصاديني 
األمريكيني فى بنك »باركليز«: »امللصقات تقول إننا 
شكل  يتخذ  الذى  السابق  االنتعاش  شكل  جتاوزنا 
حققنا  ثم  كبير  النكماش  تعرضنا  فقد   ،V حرف 
تبدو  مرحلة  فى  ندخل  نحن  واآلن  كبيراً،  انتعاشاً 

 املساومة فى 
الكونجرس حول مشاريع 
قوانني اإلنفاق الطموحة 

تشكل لحظة حاسمة 
للرئيس األمريىك

 الجمهوريون: 
خطط بايدن لإلنفاق 

مجرد حماقة فى 
هذه املرحلة من 

االنتعاش

  خفض 
االقتصاديني توقعات 

النمو يدعم وجهة 
النظر بأن التعافى 

األمريىك تجاوز ذروته

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

فى طريق عودته من رحلة إلى 
الساحل الغربى، هذا األسبوع، 

توقف الرئيس األمريكى »جو 
بايدن« أمام األلواح الشمسية 
وطاحونة هوائية عمالقة فى 

سفوح جبال »روكى« لتخطر على 
باله أفضل أفكار يمكن استخدامها 

فى جدول أعماله االقتصادى 
الذى تبلغ قيمته تريليونات 

الدوالرات.
وقال »بايدن« فى ضواحى »دنفر« 

بوالية »كولورادو«، يوم الثالثاء 
الماضى: »لقد حددنا هدفًا، وهذا 

الهدف قابل للتحقيق، أعدك.. هذا 
الهدف سيخلق نموًا اقتصاديًا 

كبيرًا، وسيحد من التضخم، ويضع 
الناس فى مكان حيث لن يضطر 

هؤالء األطفال الرائعون فى الخلف 
أبدًا للشعور بالقلق بشأن ما نقلق 

منه اآلن«.

تضاعفت أسعار األصول فى 
ستة أشهر، وبالرغم من تمويل 

الشركة صفقات مع شركات 
شحن رئيسية فى النصف األول 

فلم تعد ترى إمكانية لتمويل 
للسفن الجديدة فى باقى العام.

تشاو يانج، المدير التنفيذى فى 
»سى إم بى فاينانشال ليزينج«
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