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طرح شركة »اى فاينانس« بالبورصة الشهر المقبل
 كتب- أحمد فرحات:

شركة  مــن  طــرح حصة  حكومية  مــصــادر  رجــحــت 
فاينانس«  »اى  املــالــيــة  املــنــشــأت  تشغيل  تكنولوجيا 
احلكومة  توجهات  إطار  فى  املقبل  الشهر  بالبورصة« 

نحو استكمال برنامج الطروحات.
املشاورات  إن  لـ«البورصة«،  حكومية  مصادر  وقال 
نحو  تتجه  للطرح  املديرة  االستثمار  بنوك  مع  املبدئية 

املستثمرين  مــن  شهية  وجــود  ظــل  فــى  التوقيت  هــذا 
لالكتتاب فى شركات اخلدمات املالية، بعد الرجوع الى 

جلنة الطروحات احلكومية.
وأضافت أن اللجنة العليا للطروحات ستعقد خالل 
العام  بالتقييم  يتعلق  فيما  رأيها  إلبداء  احلالى  الشهر 
ثم  ومن  نهائى،  بشكل  املتوقعه  الطرح  ونسبة  للشركة 

عقد جمعية عمومية للشركة تالية لقرار اللجنة.
لعملية  املقترحة  النسبة  أن  املــصــادر،  وأوضــحــت 

الطرح تدور فى حدود 10% من راسمال الشركة عن 
طريق زيادة رأس املال وقد يجرى تخارجا جزئيا ألحد 

املساهمني لكن هذه اخلطوة لم حتسم حتى اآلن.
على  فى احلصول  ترغب  بنوًكا حكومية  إن  وقالت 
بالبورصة  الشركة  رأسمال  زيــادة  عملية  من  حصص 

املزمع تنفيذها خالل الفترة املقبلة.
بنوك  مع  التشاور  سيجرى  أنــه  املــصــادر،  وذكــرت 
للطرح  ترويجية  جوالت  إجراء  كيفية  حول  االستثمار 

فى البورصة فى ظل انتشار وباء كورونا.
تتأثر  ــن  ل ــتــرويــج  ال عملية  إن  املـــصـــادر،  ــت  ــال وق
مع  االجتماعات  عقد  وسيتم  كورونا،  بفيروس  سلبا 
يجعل  ما  وهو  اإللكترونية،  الوسائل  عبر  املستثمرين 
أن  املصادر  وأشــارت  أسهل.  للشركة  الترويج  علمية 
الفترة  التى جرى تنفيذها خالل  عدد من الطروحات 
املاضية جنحت بشكل كبير فى معدالت التغطية وسط 

اجتماعات مبتكرة مع املستثمرين.

اعتماد الالئحة التنفيذية لبرنامج 
المساندة التصديرية الجديد

 كتب- أحمد صبرى ورشا سرور:

أرسل مجلس تنمية الصادرات الالئحة 
للمساندة  اجلــديــد  للبرنامج  التنفيذية 
التصديرية إلى املجالس التصديرية أمس 
األول، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

البرنامج  يــدخــل  الــالئــحــة  ــإصــدار  وب
اجلديد حيز التنفيذ اعتباًرا من أول يوليو 

املاضى وملدة 3 سنوات.
للبرنامج  العامة  القواعد  وتضمنت 
التى مت تعميمها على املجالس التصديرية 
نسبة  على  إضــافــيــة   %50 نسبة  منح 
واملناطق  للصعيد  األســاســيــة  املــســانــدة 
للجلود،  الروبيكى  ومدينتى  احلــدوديــة 
ودمــيــاط لــأثــاث، ملــدة عــام واحــد، على 
تنمية  عــلــى صــنــدوق  ــر  األمـ يــعــرض  أن 
بداية  املطبقة  النسب  لتقرير  الصادرات 

من مطلع يوليو املقبل.
ومينح البرنامج اجلديد الصادرات إلى 
اجلنوبية  أمريكا  ودول  وروسيا  أفريقيا 
ودول CIS والصني وبعض الدول األخرى 
عام  ملدة  أساسية،  مساندة   %50 نسبة 
نسبة  الــصــنــدوق  بعدها  ليقرر  ــضــاً،  أي

الدعم املقررة.
ويــحــصــل املــــصــــدرون إلــــى الــــدول 
مساندة  نسبة   %50 عــلــى  األفــريــقــيــة 
إضافية على النقل خالل العام األول من 
العام  80% خالل  إلى  لترتفع  البرنامج، 

الثانى.
املوازنة  إجمالى  من   %15 وتخصص 
الــصــادرات  تنمية  لصندوق  املخصصة 
ــراض تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة  ــ ــ ألغ

البرنامج،  تنفيذ  فترة  خــالل  األساسية 
البنية  محاور  جميع  على  منها  ويصرف 
ــة شــامــلــة املـــعـــارض وبــرنــامــج  األســاســي
ذباب  مكافحة  وبرنامج  اجلــوى  الشحن 

الفاكهة.
على  الصادرات  تنمية  صندوق  ووافق 
ضم نيجيريا إلى دول اإليداع النقدى ملدة 
تكلفة  ومساندة  البرنامج،  بــدء  من  عــام 
النقل إلى أمريكا والدول األوروبية بنسبة 
العام  نهاية  حتى  أشــهــر   6 ــدة  مل  %25
اجلارى، نتيجة ارتفاع سعر الشحن، ودعم 
اعتباًرا   %100 بنسبة  تنزانيا  إلى  النقل 
من مشحونات أول أبريل 2021 ملدة عام.

وألــــــزم الـــبـــرنـــامـــج اجلـــديـــد لــدعــم 
ــادرات الـــشـــركـــات املــتــعــامــلــة مع  ــصــ ــ ال
الصندوق بتقدمي ما يفيد باالشتراك فى 
للشركات  اإللكترونية  الفاتورة  منظومة 
انضمامها  املــالــيــة  وزارة  تطلب  الــتــى 

للمنظومة حتى يتسنى لها الصرف.
املجلس  رئيس  الصياد،  شريف  قــال 
إنَّ  الهندسية،  للصناعات  التصديرى 
التصديرية  للمساندة  اجلديد  البرنامج 
للقطاع رفع نسبة الدعم إلى 18% مقابل 

10% فى البرنامج السابق.
وأضاف لـ»البورصة«، أن نسب الدعم 
ضمن البرنامج اجلديد سترتفع فى سوق 
أفريقيا واألسواق املستهدفة بنحو %50 
لهذه  الصادرات  زيــادة  لتشجيع  إضافية 

الدولة لتصل إلى %27.

البورصة تعقد اجتماعات مع »المالية« لصياغة تصور للتعامل مع ضريبة األرباح الرأسمالية
 معيط: لم نفرض أى ضرائب جديدة عىل البورصة والقرار األخري تطبيق ألحكام القوانني السارية

 كتب- أحمد فرحات وايمان 
محمد ومى خاطر:

البورصة  رئيس  فــريــد،  محمد  كشف 
املصرية، أن البورصة تعتزم عقد مناقشات 
السوق  وأطـــراف  املالية  وزارة  مع  مكثفة 
ملف  مع  للتعامل  األنسب  الطرق  لتحديد 

الضرائب فى املستقبل.
وأضاف فريد خالل اجتماعه مع جلنة 
األعمال  والبنوك بجمعية رجال  الضرائب 
أن األهم قبل حتديد محاور ملف الضرائب 
املالية  السياسة  على  القائمني  إطالع  هو 

بالتبعات الكاملة لتطبيق الضريبة.
تأثيرات  مناقشة  ضـــرورة  إلــى  وأشـــار 
تطبيقها على ملف الطروحات وعلى نشاط 
الــســوق وطــرح شــركــات القطاع اخلــاص، 
التكلفة  على حتديد  املالية  وزارة  ملساعدة 
على مستوى االقتصاد الكلى مقابل املنفعة 

الضريبية.
معيط  محمد  الدكتور  أكــد  جانبه  من 

وزير املالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب 
نية  أى  توجد  وال  البورصة  على  جــديــدة 
إال  يتم  ال  القوانني  إن فرض  لذلك، حيث 
الــوزراء،  مجلس  عليها  يوافق  بتشريعات 
بقرارات  وليس  الــنــواب،  مجلس  ويقرها 

وزارية.
أوضح الوزير فى بيان صادر عن الوزارة 
 2021 428 لسنة  الــوزارى رقم  القرار  أن 

الذى جاء تطبيًقا ألحكام القوانني السارية، 
فقط  يتضمن  إمنـــا  اآلن،  بــهــا  واملــعــمــول 
باملعاجلة  اخلــاصــة  والتعليمات  القواعد 
الناجتة عن  الرأسمالية  الضريبية لأرباح 
واحلصص  املالية  األوراق  فــى  التصرف 
الدمغة  ضريبة  وكــذلــك  اخلــزانــة  وأذون 
ويهدف  املالية،  األوراق  فى  التعامل  على 
إلى توضيح وتبسيط اإلجراءات واملعاجلة 

املتداولة  املالية  األوراق  ملختلف  الضريبية 
دعــائــم  وإرســــاء  املــمــولــني  عــلــى  للتيسير 
الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى 
الدليل  هــذا  أن  معيط  وذكــر  الضريبى. 
ليس األول من نوعه بل سبق وصدر دليل 
إرشــادى آخر يوضح املعاجلة واإلجــراءات 
على  الضريبة  لــســداد  اتباعها  ــواجــب  ال
عن  املقيمني  لغير  الــرأســمــالــيــة  ــاح  ــ األرب

ــم غــيــر املــقــيــدة. وتـــراجـــع املــؤشــر  األســه
من  ضغط  حتت  املصرية  للبورصة  العام 
القيادية  األسهم  على  املستثمرين  مبيعات 

واملتوسطة بختام تعامالت أمس.
رئيس  مــاهــر  محمد  ــال  ق جانبه  ومــن 
اجلمعية املصرية لأوراق املالية »ايكما« إن 
البورصة لتنسيق اجتماعات  مبادرة رئيس 
خالل  واملــالــيــة  الــبــورصــة  مستثمرين  مــع 
ويصب  للغاية  جيد  امــر  املقبلة  االسابيع 
على  رقيبا  باعتباره  السوق،  مصلحة  فى 
الصناعة ويعنيه أن تكون البورصة »صحية« 
مرتفعة  تــذبــذبــات  دون  تعبيره  حــد  على 
واخلــاصــة  احلكومية  الــطــروحــات  وســط 

املزمع تنفيذها.
ــر فــــى تــصــريــحــات  ــاهــ ــ وأضــــــــاف م
لـ»البورصة« أنه مت البدء فى الوقت الراهن 
العاملة  الشركات  مع  مجتمعى  حوار  بفتح 
فى السوق واملستثمرين للوصول الى نتائج 
متوافقة بني مجتمع املستثمرين والشركات 

العاملة بسوق األوراق املالية.

محمد ماهرمحمد فريدمحمد معيط

ضمانة من »المالية« لهيئة األنفاق القتراض 36.2 مليار جنيه
 كتب- أحمد فرحات وفارس ربعى:

وافقت وزارة املالية على إصدار ضمانة للهيئة 
بهدف  جنيه  مليار   36.2 بقيمة  لأنفاق  القومية 
متويل املشروعات املدرجة فى اخلطة االستثمارية 
حكومية  مــصــادر  اجلــارى.وقــالــت  املــالــى  للعام 
القومية  للهيئة  الضمانه ستسمح  إن  لـ»البورصة« 
املركزى  البنك  لالنفاق باحلصول على قرض من 

املصرى بنفس املبلغ.
ــوزارة لها احلــق فى  ــ وأضــافــت املــصــادر أن ال
إصدار ضمانات للهيئات العامة فيما حتصل عليه 

من قروض بناء على طلب من وزارة النقل.
املركزى سيجرى  البنك  أن  املصادر  وأوضحت 
تواريخ استحقاق  الهيئة فى  اخلصم على حساب 
املطلوبة  الضمانة  على  املترتبة  االلتزامات  بقيمة 

طبقا للعقد املبرم فى هذا الشأن.

وبلغت قيمة الضمانات املحلية واألجنبية التى 
جنيه  تريليون   1.58 نحو  املالية  وزارة  أصدرتها 
الناجت  من   %20.3 متثل   2020 ديسمبر  بنهاية 
خارجية  ضمانات   %10.6 بنحو  موزعة  املحلى، 

و9.7% ضمانات محلية.
وتتركز الضمانات فى قطاعات الطاقة كالهيئة 
وهيئة  والنقل  الكهرباء  وشركات  للبترول  العامة 
وهيئة  لأنفاق  القومية  والهيئة  السويس  قناة 
الضمانات  هــذه  وتشكل  العمرانية  املجتمعات 
84% من إجمالى الضمانات القائمة حتى نهاية 

ديسمبر 2020.
وتستهدف الهيئة القومية لأنفاق خالل خطتها 
االستثمارية لعام 2021/2022 تنفيذ العديد من 
القطار  مشروع  تضم  والتى  القومية  املشروعات 
العاصمة   – السخنة  )العني  السريع  الكهربائى 
اإلداريــة – العلمني(، بطول 460 كم تقريبا بعدد 

العاصمة  مونوريل  خطى  ومــشــروع  محطة،   15
اإلدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 

كم و42 كم على التوالى.
)عدلى  الكهربائى  القطار  ملشروع  باإلضافة 
بطول  ــة(  اإلداريـ العاصمة   – العاشر   – منصور 
الثالثة  واملرحلتني  محطة،   16 وعــدد  كم   92.3
والرابعة من اخلط الثالث ملترو األنفاق، إلى جانب 
اخلط السادس )اخلصوص املعادي( بطول 30 كم 
وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار )أبو قير 
– محطة مصر( بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة 

تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية.
كما تضمنت مشروعات الهيئة القومية لالنفاق 
للعام  االستثمارية  مقترح اخلطة  تضمنه  ملا  وفقا 
الرابع  اخلط  من  األولــى  املرحلة  اجلــارى،  املالى 
17 محطة،  وعــدد  كــم،   19 األنــفــاق، بطول  ملترو 

ومشروع حتديث وتطوير اخلطني األول والثانى.

األجنبى  النقد  احتياطى  ارتــفــع 
ليسجل  املــاضــى  أغــســطــس  بنهاية 
40.672 مليار دوالر، مقابل 40.609 
مليار دوالر فى يوليو 2021، بارتفاع 

قدره 63.1 مليون دوالر.
املــركــزى  البنك  بــيــانــات  وكشفت 
زيادة وحدات حقوق السحب اخلاصة 
 201 مقابل  دوالر  مليار   2.487 إلى 
أرصــدة  تــراجــع  مقابل  دوالر  مليون 
مليار   33.6 إلــى  األجنبية  العمالت 

دوالر مقابل 36.15 مليار فى يوليو.
ــدوق الـــنـــقـــد مــطــلــع  ــ ــن وأقــــــر صــ
أغسطسى توزيع عام قدره 650 مليار 
دوالر يعد األكبر فى تاريخ الصندوق، 
العاملية فى ظل  السيولة  بهدف دعم 
دول  وتعامل  كــورونــا  جائحة  تفشى 
متزايدة  ديون  من  تبعاتها  مع  العالم 

وتداعيات اجلائحة.
فيما تراجعت بشكل طفيف أرصدة 
الذهب إلى 4.239 مليار دوالر مقابل 

4.268 مليار فى أغسطس.
األجنبى  النقد  احتياطى  واستمر 
على  الــتــاســع  للشهر  االرتـــفـــاع  فــى 
التوالى فى سلسلة متتد من ديسمبر 

املاضى. 
وواصل البنك املركزى رفع حيازته 
لكن  الكمية  حيث  مــن  الــذهــب  مــن 
خالل  تراجعت  احلــيــازة  تلك  قيمة 
املركزى  البنك  رفــع  فقد  أغسطس، 
 3060 مبــقــدار  لــديــه  الــذهــب  كمية 
ــاضــى، لــكــن قيمة  ــة الــشــهــر امل أوقــي
الذهب تراجعت إلى 4710.5 مليون 
فى  دوالر  مليون   4742 مقابل  دوالر 

يوليو.

احتياطى النقد األجنبى 
يرتفع وقفزة فى أرصدة 

حقوق السحب الخاصة

الكهرباء تقترب من حسم عقود 
محطة ضخ وتخزين المياه بعتاقة

 إدراج املشروع فى الخطة الخمسية التاسعة )2027/2022(
 كتب – محمد فرج:

على  للكهرباء  القابضة  الشركة  تعكف 
شركة  مــع  العالقة  ــور  األمـ مــن  عــدد  حسم 
ساينوهايدرو الصينية متهيداً لتحديد املوعد 
وتخزين  ضخ  محطة  عقود  لتوقيع  النهائى 

املياه بعتاقة إلنتاج الكهرباء.
املائية  املحطات  بهيئة  بارز  مسئول  وقال 
قدمت  الصينية  الشركة  إن  لـــ»الــبــورصــة« 
العرض الفنى النهائى للمشروع ومت مراجعته 
مبعرفة املكتب االستشارى الفرنسى«أرتيليا« 
العقود  إلعــداد  متهيداً  املشروع  استشارى 

النهائية للبدء فى التنفيذ.
وأوضح أن هناك بعض البنود التى طلبت 
وابلغت  تعديلها،  للكهرباء  القابضة  الشركة 
اســتــشــارى املــشــروع بــذلــك، وقـــام مسئولو 
بناًء  البنود  هــذة  بتعديل  الصينية  الشركة 
على رغبة مسئولى القابضة للكهرباء وهيئة 

املحطات املائية.
الكبيرة  الــعــقــود  هــذة  مثل  أن  وأضـــاف 
يكتب  ما  لكل  دقيقة  مراجعات  إلــى  حتتاج 
بكافة  ملزما  سيكون  العقد  ألن  العقد،  فى 

مشتمالته للطرفني.
وذكر أن الشركة القابضة للكهرباء أدرجت 
التاسعة  اخلمسية  اخلطة  ضمن  املــشــروع 

اجلــدول  حتديد  وسيتم   ،)2027/2022(
األحــمــال  منــو  فــى ضـــوء  للتنفيذ  الــزمــنــى 
دورية  بصفة  متابعته  سيتم  والــذى  املتوقعة 
واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  ظل  فى 
وما  كــورونــا  بفيروس  املرتبطة  والتنموية 

بعدها.
وسيساهم هذا املشروع فى تدعيم الشبكة 
لتخزين  يستخدم  وسوف  املوحدة  الكهربائية 
الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر الطاقة 
هذه  اعتمادية  حتسني  وبالتالى  املــتــجــددة 
الكهربائية،  بالطاقة  ــداد  اإلمـ فــى  املــصــادر 
املعاجلة  املياه  املشروع  يستخدم هذا  وسوف 
مياه  محطة  من  والناجتة  الثالثية  معاجلة 

الصرف الصحى مبحافظة السويس.
املياه  وتخزين  ضخ  مشروع  قــدرات  وتبلغ 
إلنتاج الكهرباء 2400 ميجاوات، ومن املخطط 
أن يتكون املشروع من 8 وحدات بواقع 300 
ميجاوات للوحدة الواحدة، ويتم إنشاء محطة 
خاصة باملشروع ملعاجلة املياه معاجلة ثالثية، 
كما سيتم ربط املحطة بالشبكة بأربع خطوط 

جهد 500 كيلوفولت.
تشغيلية  كــفــاءة  املائية  املحطات  وحتقق 
عالية مقارنة ببدائل الطاقة األخرى التقليدية 
واملتجددة، كما أن تكلفتها االقتصادية مناسبة 

فضاًل عن االعتبارات البيئية اجليدة.

قفزات األلمونيوم 
تضع »األوانى المنزلية« 

على صفيح ساخن

مجلس الوزراء يعتمد الالئحة 
التنفيذية لبرنامج المساندة 

التصديرية الجديد

تفاصيل صـ3
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»سكاى أبوظبى« تعتزم استثمار 15 مليار 

جنيه بالسوق العقارى المصرى
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»الوزراء«: مصر تتصدر دول األسواق 
الناشئة فى خفض معدالت التضخم

 كتبت- إيمان السيد:

ال���وزراء  أص���در امل��رك��ز اإلع��ام��ى ملجلس 
تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على 
ملعدل  متتالياً  خفضاً  حتقيق  فى  مصر  جناح 
لتتصدر  التوالى،  على  الرابعة  للسنة  التضخم 
معدالت  خفض  ف��ى  الناشئة  األس����واق  دول 
ال��ت��ض��خ��م، وذل���ك ب��ال��رغ��م م��ن أزم���ة ك��ورون��ا 

وسيناريوهات ارتفاع التضخم العاملى.
وجاء فى التقرير أن مصر الدولة الوحيدة 
التضخم  ملعدل  متتالياً  خفضاً  حتقق  التى 
على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض 
 19 الناشئة، وذلك مبقدار  باألسواق  للتضخم 
بعام  مقارنة   2021-2020 عام  مئوية  نقطة 

.2017-2016
وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم 
بفضل  15 ع���ام���اً  م��ن��ذ  ل���ه  أف��ض��ل م��س��ت��وى 
السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضاً تطور 
خال  العام  التضخم  ملعدل  السنوى  املتوسط 
الفترة من 2006-2007 وحتى 2021-2020، 
حيث سجل 4.5% عام 2020-2021، مقارنة 
عام  و%13.9   ،2020-2019 ع��ام  ب�%5.7 

2018-2019، و20.9% عام 2018-2017.
وك����ان م��ع��دل ال��ت��ض��خ��م ال��ع��ام ق��د سجل 
فى  و%10.2   ،2017-2016 ع��ام   %23.5
 ،2015-2014 ف��ى  و%11   ،2016-2015
عام  و%6.9   ،2014-2013 ف��ى  و%10.1 
 ،2012-2011 فى  و%8.6   ،2013-2012
عام  و%11.7   ،2011-2010 ع��ام  و%11 
 ،2009-2008 عام  و%16.2   ،2010-2009
عام  و%10.9   ،2008-2007 عام  و%11.7 

.2007-2006
السنوى  التغير  تسجيل  التقرير  فى  وج��اء 
7 أشهر  ال��غ��ذاء م��ع��دالت سالبة ف��ى  ألس��ع��ار 
سجلت  ح��ي��ث   ،2021-2020 ع���ام  خ���ال 
 ،2021 أب��ري��ل  ف��ى   %0.3 بنسبة  انخفاضاً 
و0.5% فى شهرى يناير وفبراير 2021، فيما 
 %0.7 بنسبة   2020 ف��ى  انخفاضاً  سجلت 
فى أكتوبر، و2.6% فى سبتمبر، و4.1% فى 

أغسطس، و1.5% فى يوليو.
وأشار التقرير إلى جناح الدولة فى احلفاظ 
على معدالت التضخم قرب مستهدفات البنك 
الربع  فى   %4.4 أنه سجل  املركزى، موضحاً 
الثانى  الربع  فى  و%4.6   ،2021 ع��ام  األول 
لنفس العام، وهو ما يأتى ضمن نطاق حتقيق 
مستهدفات البنك املركزى لعام 2022، واملقدر 
ب�7% )±2 %(، ورصد التقرير معدل التضخم 
 %4.3 سجل  حيث   ،2021 عام  أشهر  خال 
فى يناير، و4.5% فى كل من فبراير ومارس، 
و4.1% فى أبريل، و4.8% فى مايو، و%4.9 

فى يونيو، و5.4% فى يوليو.
الربع  املتوسط  تطور  التقرير  واستعرض 
الثانى  الربع  منذ  العام  التضخم  ملعدل  سنوى 
فى  و%32.2   ،%30.3 سجل  والذى   ،2017
من  الرابع  الربع  فى  و%26.1  الثالث،  الربع 
عام  التضخم  معدل  سجل  بينما  العام،  نفس 
فى  و%13   ،%14.9 األول  الربع  فى   2018
الثالث،  ال��رب��ع  ف��ى  و%14.6  ال��ث��ان��ى،  ال��رب��ع 
ات��ف��ق مع  ال��راب��ع، وه��و م��ا  ال��رب��ع  و%15.1 
 ،2018 لنهاية عام  املركزى  البنك  مستهدفات 
 ،2019 ع��ام  وف��ى   ،)%  3±( ب�%13  واملقدر 
الربع األول  العام خال  سجل معدل التضخم 
و%7  الثانى،  الربع  فى  و%12.1   ،%13.7
الرابع،  الربع  فى  و%4.6  الثالث،  الربع  فى 
و%5.4  األول،  الربع  فى   %5.9 بينما سجل 
الثالث،  الربع  فى  و%3.8  الثانى،  الربع  فى 
و5.2% فى الربع الرابع، وذلك فى عام 2020، 
املركزى  البنك  وهو ما اقترب من مستهدفات 

لنهاية عام 2020، واملقدر ب�%9 )3± %(.

 حققنا خفضًا 
متتالياً ملعدل 

التضخم عىل مدار 
أربع سنوات

»الضرائب« تواصل تأثيرها على تعامالت البورصة وتراجعات للمؤشرات

أسعار الزيوت النباتية تواصل الزيادة 

13 مليار دوالر محفظة التعاون بين مصر والبنك اإلسالمى للتنمية

 كتبت- إيمان محمد:

أرباح  جنى  عمليات  املصرية  البورصة  شهدت 
قوية بالتزامن مع إعادة فتح ملف الضرائب رغم 
حتسن أداء البورصة خال األسابيع املاضية، وكان 
للمؤشر السبعينى النصيب األكبر من التراجع بعد 
املاضية،  الفترات  خال  تاريخية  قمما  تسجيله 
وتوقع متعاملون بالبورصة املصرية ارتداد املؤشر 
مستهدًفا  األس��ب��وع  جلسات  خ��ال  أخ���رى  م��رة 

مستويات 11200-11300 نقطة.
 EGX 30 للبورصة  الرئيسى  املؤشر  وأغلق 
اإلثنني،  جلسة  بنهاية   %0.29 بنسبة  متراجًعا 
ليغلق عند مستوى 11064 نقطة، كما تراجع مؤشر 
واملتوسطة  الصغيرة  لألسهم   EGX70 EWI

بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 2774 نقطة.
وتراجع مؤشر egx30 capped بنسبة %0.3 
 EGX50 مغلًقا عند 13377 نقطة، وأغلق مؤشر
نقطة،   2363 مستوى  عند   %3.61 متراجًعا 
 %4.09 EGX100 األوسع نطاًقا  وهبط مؤشر 

إلى مستوى 3755 نقطة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة 
ثرى واى لتداول األوراق املالية، إن هبوط مؤشرات 
مع  تزامن  أم��س  جلسة  خ��ال  املصرية  البورصة 

 كتب- سليم حسن:

واص��ل��ت أس��ع��ار ع��دة أص��ن��اف م��ن الزيوت 
النباتية قفزاتها خال ال�15 يوًما األخيرة بقيم 
متفاوتة بني 300 و500 جنيه فى الطن، نتيجة 
استمرار ارتفاع الطلب ونقص املعروض فى ظل 

أزمة فيروس كورونا والساالت املتحورة منه.
ارتفعت  املحلية،  األس��ع��ار  مل��ؤش��رات  وفًقا 
والنخيل  ال���ذرة  م��ن  النباتية  ال��زي��وت  أس��ع��ار 
وال��ص��وي��ا امل���ك���ررة، واس��ت��ق��رت أس��ع��ار دوار 

الشمس والصويا املنزوعة واخلام.
أسعار  ارتفاع  السوق،  مؤشرات  أوضحت 
الطن  ف��ى  جنيه   500 بقيمة  »ال���ذرة«  زي��وت 
أسعار  وارتفعت  جنيه،  ألف   24 إلى  وص��واًل 
الطن  فى  300 جنيه  بقيمة  »األول��ني«  زي��وت 

وصوال إلى 20.7 ألف جنيه فى الطن.
املكررة  الصويا  زي��وت  أسعار  ارتفعت  كما 
بقيمة 300 جنيه فى الطن، لتصعد إلى 21.7 

ألف جنيه.
فى  األم��وال  من  مزيًدا  املستهلكون  ويدفع 
أزم��ة  انتشار  ب��دء  منذ  الطعام  زي��ت  مقابل 

 كتبت - نادية إسماعيل: 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
لدى  مصر  وم��ح��اف��ظ  االق��ت��ص��ادي��ة،  والتنمية 
محفظة  إن  للتنمية،  اإلسامى  البنك  مجموعة 
 13 مصر جتاوزت  مع  للتنمية  اإلسامى  البنك 
مليار دوالر، موزعة على 345 مشروعا مبجاالت 
اجلديدة  والطاقة  التحتية  البنية  منها  متعددة 
واملتجددة، والسلع التموينية ومجاالت االستثمار 

فى العنصر البشرى والزراعة.
االنتهاء من مجموعة  أنه مت  السعيد  وأوضحت 
مشروعا   290 حوالى  بلغت  املشروعات  من  كبيرة 

ملف  فتح  م��ن  ب��داف��ع  قوية  أرب���اح  جنى  عمليات 
املالية  وزارة  ونشر  الرأسمالية  األرب���اح  ضريبة 
دليا يتضمن كيفية تطبيق الضريبة، والتى سيتم 

تطبيقها مطلع العام املقبل 2022.
وذك����رت ي��ع��ق��وب، أن وت��ي��رة ه��ب��وط امل��ؤش��ر 
أغلب  الثاثينى بسبب صعود  أكبر من  السبعينى 
الفترة  خ��ال  متسارعة  ب��ص��ورة  امل��ؤش��ر  أس��ه��م 
عمليات  ب��دء  مع  للبيع  املستثمر  دفعت  املاضية، 

جنى األرباح وإغاق املراكز الهامشية.
ورجحت، ارتداد بعض أسهم املؤشر الثاثينى 
األسابيع  خ��ال  جتميع  عملية  فى  دخلت  التى 

 »يعقوب« تتوقع 
ارتداد بعض 

أسهم »الثالثينى« 
وتحركات انتقائية 

للسيولة بني األسهم

 ،2019 فيروس كورونا، تقريًبا نهاية ديسمبر 
العاملية  البورصات  فى  األس��ع��ار  ارتفعت  إذ 
وانخفاض  الشحن  تكاليف  بتفاقم  مدفوعة 

وجارى االنتهاء من مجموعة أخرى.
ال�46  السنوى  باالجتماع  السعيد  وش��ارك��ت 
وخ��ال  للتنمية،  اإلس��ام��ى  ال��ب��ن��ك  ملجموعة 
موافقة مجلس  على  االجتماعات حصلت مصر 
بتنظيم  للتنمية  اإلس��ام��ى  ال��ب��ن��ك  محافظى 
العام  البنك  ملحافظى  السنوية  االج��ت��م��اع��ات 
القادم، كما أعلنت السعيد عن استضافة مصر 
ألول مرة االجتماع الثالث ملجلس حوكمة برنامج 
ديسمبر  فى  األفريقية  العربية  التجارة  جسور 

املقبل لتتولى رئاسة املجلس ملدة عام.
الصغيرة  املشروعات  قطاع  إن  السعيد  وقالت 
البنك  مجموعة  من  كبير  بدعم  يحظى  واملتوسطة 

بني  انتقائى  بشكل  السيولة  وحت��رك  املاضية، 
األسهم.

وتوقعت حركة املؤشر الرئيسى بني مستويات 
10900 و11200 نقطة خال اجللسات املقبلة، 
من  الثانى  النصف  خ��ال  امل��ؤش��رات  وارت����داد 

األسبوع اجلارى.
جنيه،  مليار   1.6 ت��داوالت  قيم  السوق  وسجل 
ألف   57.4 وتنفيذ  سهم،  مليون   488.2 بتداول 
عملية بيع وشراء، بعد أن مت التداول على أسهم 
199 شركة مقيدة، ارتفع منها 24 سهًما، وتراجعت 
أسعار 150 ورقة مالية، ولم تتغير أسعار 25 سهًما 

املعروض من الدول الرئيسية لإلنتاج.
وقال حازم الشاذلى، رئيس شركة احلامد 
الستخاص الزيوت النباتية، إن الشركة تعانى 

 عجينة: املؤشر الرئيىس يستكمل الحركة العرضية بني 10650 و11300 نقطة
عند  املقيدة  لألسهم  السوقى  املال  رأس  ليستقر 

مستوى 718.6 مليار جنيه.
وذكر مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى 
بشركة بلتون املالية القابضة، إن البورصة املصرية 
املؤشر  استكمال  وت��وق��ع  تصحيح،  بعملية  مت��ر 
الرئيسى للبورصة احلركة العرضية بني مستويات 

10650-11300 نقطة خال اجللسات املقبلة.
شيئا  يتضمن  ال  الضرائب  ملف  أن  وأوض���ح 
جديدا ولكن فقط اإلعان عنه فى هذا التوقيت 
أن معظم  امل��س��ت��ث��م��ري��ن، خ��اص��ة  م��خ��اوف  أث���ار 
تراجع  إلى  باإلضافة  محليني،  أفراد  املستثمرين 

السيولة التى يتم ضخها بالسوق.
ولفت عجينة أن السوق مير بحالة اضطراب 
خال الفترة األخيرة وزادت مع تزامن فتح ملف 
مراكز  ب��إغ��اق  املستثمرين  ونصح  ال��ض��رائ��ب، 

الشراء بالهامش.
واجته صافى تعامات املصريني وحدهم نحو 
البيع مسجًا 46.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 
89.5% من عمليات البيع والشراء على األسهم، 
صافى  واألجانب  العرب  تعامات  سجلت  بينما 
شراء 630.1 ألف جنيه، و45.7 مليون جنيه على 
من  و%3.8   %6.6 استحواذ  بنسبة  التوالى، 

التداوالت.

فيروس  أزم��ة  ب��دء  منذ  املبيعات  ضعف  م��ن 
البيع  مستوى  على  وال��س��وق   ،»19 »كوفيد- 

باجلملة ليس فى أفضل حال.
ف��ى كثير من  ت��ت��ن��ازل  ال��ش��رك��ة  أن  أوض���ح 
األحيان عن كامل األرباح فى مقابل تصريف 
اإلنتاج املخزون بسعر التكلفة وحتصيل سيولة 

تُساعد فى إعادة دورة العمل مرة أخرى.
األسعار  تغير  القطاع  فى  العاملون  وصف 
األع��م��ال  ح��رك��ة  على  وي��ؤث��ر  وأن���ه  بالسريع، 
على  تعتمد  التى  األس���واق  حالة  فى  خاصة 

استيراد اخلامات بصورة كاملة مثل مصر.
 وتستورد مصر نحو 5.7 مليون طن زيوت 
وبذور زيتية سنوًيا، 2 مليون طن منها زيوت، 
و3.7 مليون طن بذور، بتكلفة إجمالية تتجاوز 
بحوث  معهد  لتقديرات  وفًقا  جنيه  مليار   25

املحاصيل الزيتية.
وفًقا لتقارير دولية، زاد الطلب على الزيوت 
النباتية بقوة فى الفترة األخيرة من قبل أسواق 
انتشار »دلتا« السالة  شرق آسيا، تزامًنا مع 
كثيرة،  بلدان  19« فى  »كوفيد -  املتحورة من 
مع زيادة تكاليف الشحن وانخفاض املعروض.

اإلسامى للتنمية، موضحة أن مجموعة البنك تضم 
عدًدا من املؤسسات ومنها املؤسسة اخلاصة بدعم 
واالستثمار،  التجارة  بتأمني  معنية  وأخرى  التجارة 
وكذا مؤسسة خاصة بدعم القطاع اخلاص، وأن كل 

تلك املؤسسات لها نشاط كبير فى مصر.
وأضافت أن مصر تعد من 11 دولة من الدول 
مما  اإلسامى  للبنك  فرع  تضم  التى  األعضاء 
واالق��ت��ص��ادى  السياسى  االس��ت��ق��رار  على  ي��دل 
احلالية،  الفترة  فى  مبصر  املستدامة  والتنمية 
مؤكدة أن دول مجموعة البنك اإلسامى أشادت 
باملبادرة الرئاسية »حياة كرمية« وقدرة مصر على 

مواجهة جائحة »كورونا«.

رانيا يعقوب

هالة السعيد

»اإلسكندرية لتداول الحاويات« توقع اتفاق 
تعاون مع خط »CMA« المالحى لمدة عامين

»اتحاد الصناعات« يتعاون مع 3 جامعات 
تكنولوجية لتدريب الطلبة فى المصانع

احلاويات  لتداول  اإلسكندرية  شركة  وقعت 
للنقل  القابضة  للشركة  التابعة  وال��ب��ض��ائ��ع، 
 »CMA« البحرى والبرى، عقد اتفاق مع خط

املاحى وذلك ملدة عامني.
اخلطوط  أك��ب��ر  م��ن   »CMA« خ��ط  وي��ع��د 

املتعاملة مع الشركة من حيث حجم التداول.
إن  احلاويات«،  لتداول  »اإلسكندرية  وقالت 
املحاور  مختلف  على  استراتيجية  رؤية  هناك 
مت��ك��ن ال��ش��رك��ة م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��م��اء 

احلاليني ومحاولة جذب عماء جدد.
أضافت أن الشركة حترص على االستجابة 
ملطالب اخلطوط كبيرة احلجم والتى تتركز فى 
مميزة  خدمة  وتقدمي  املرتفعة  األداء  معدالت 
بأسعار تنافسية، وأوضحت الشركة أنها تعمل 
على التحديث املستمر للمعدات واالعتماد على 
املنظومات اإللكترونية احلديثة TOS فى إدارة 
وتشغيل السفن والساحات والبوابات باإلضافة 

إلى منظومة ERP إلدارة موارد الشركة وإمتام 
عملية التحويل الرقمى.

احلاويات  لتداول  اإلسكندرية  شركة  وتعد 
والبضائع أولى شركات القابضة للنقل البحرى 
مع  اإللكترونى  التحصيل  منظومة  تطبيق  فى 

العماء وجميع اجلهات احلكومية.
دفعات جديدة من  الشركة مؤخراً  وتسلمت 
املعدات املتفق عليها ضمن خطتها االستثمارية، 
بتكلفة تقديرية تصل 36 مليون جنيه وتشمل 3 
أوناش حتميل حاويات فارغة و8 مقطورات و8 

جرارات موانئ خدمة شاقة.
وتواجه الشركة عدداً من التحديات شديدة 
وتتمثل  ونشاطها؛  أعمالها  حجم  على  األث��ر 
مبيناء  األغ���راض  متعددة  محطة  إن��ش��اء  ف��ى 
سنويا،  حاوية  مليون   1.2 بطاقة  اإلسكندرية 
ومحطة متعددة األغراض مبيناء أبوقير بطاقة 

مليون حاوية سنوياً.

 كتب- أحمد صبرى:

تفاهم  الصناعات املصرية، مذكرة  وقع احتاد 
مع 3 جامعات تكنولوجية، لتدريب وتأهيل الطلبة 
الصناعية  للغرف  التابعة  الصناعية  املنشآت  فى 

فى العديد من املجاالت.
التنفيذى  امل��دي��ر  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م،  خ��ال��د  ق���ال 
الحت����اد ال��ص��ن��اع��ات، إن ت��ل��ك اجل��ام��ع��ات هى 
التكنولوجية  سويف  وبنى  التكنولوجية  القاهرة 
أن  »البورصة«،  ل�  وأض��اف  التكنولوجية،  والدلتا 
اجلامعات  بتلك  توجد  التى  التخصصات  أه��م 
واملتجددة  اجلديدة  والطاقة  اإللكترونيات  هى 
اإللكترونية  واملخلفات  املعلومات  وتكنولوجيا 

وتكنولوجيا األطراف الصناعية.
مع  تتعاون  سوف  اجلامعات  تلك  أن  وأوض��ح 
املتناسبة  القطاع الصناعى لتحديد التخصصات 
مع سوق العمل، بجانب تدريب الطلبة فى املصانع 

لتأهيلهم للعمل فور التخرج.

احتاد  بني  التعاون  يتم  سوف  أنه  إلى  وأش��ار 
املنظومة  إلدارة  اجل��ام��ع��ات  وت��ل��ك  ال��ص��ن��اع��ات 
فى  مبمثل  االحت��اد  تواجد  خ��ال  من  التعليمية 

مجلس أمناء كل جامعة.
التوسع  العالى  التعليم  وزارة  خطة  وتتضمن 
فى  اجلديدة  التكنولوجية  اجلامعات  إنشاء  فى 
6 مناطق مختلفة، وهى أسيوط اجلديدة وطيبة 
العرب  برج  ومنطقة  األقصر  اجلديدة مبحافظة 
سمنود  ومدينة  بورسعيد  وش��رق  باإلسكندرية 

مبحافظة الغربية.
دراسية  برامج  اجلديدة  اجلامعات  وستقدم 
جغرافية،  منطقة  بكل  املحلية  الصناعات  تخدم 
ومنها الصناعات املعدنية، واخلشبية، والهندسية، 
واإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وال��ك��ه��رب��ي��ة، وص��ن��اع��ات ال��غ��زل 
والصناعات  الغذائية،  والصناعات  والنسيج، 
والنشر،  والطباعة  ومنتجاته  وال��ورق  التحويلية، 
البناء واخلزف واحلراريات،  والكيماويات، ومواد 

واستغال املناجم واملحاجر.

مشروعا يمولها البنك اإلسالمى 
للتنمية فى مصر

 مليون طن حجم واردات مصر 
من الزيوت سنويا
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»الصناعات الغذائية« تسعى لتعزيز قدرات منتجى 
الطماطم وزيادة القيمة المضافة على المنتجات

 كتب- طه صقر:

باحتاد  الغذائية  الصناعات  غرفة  نّظمت 
للدعم  ن��دوات  سلسلة  املصرية،  الصناعات 
ومصنعى  م��ن��ت��ج��ى  م���ن  ألع��ض��ائ��ه��ا  ال��ف��ن��ى 
القيمة  سلسلة  لتطوير  مصر،  فى  الطماطم 
القدرات  تعزيز  الطماطم من خال  ملحصول 

الفنية للمنتجني وزيادة القيمة املضافة.
املمارسات  أفضل  الندوات شرح  وتتضمت 
بغرض  للطماطم  احلقلى  لإلنتاج  اإليطالية 
التصنيع، كماعقدت ندوتني ملناقشة التحديات 
التى تواجه صناعة الطماطم فى احلفاظ على 
متبيقات املبيدات ضمن احلدود اآلمنة دولًيا.

قال أشرف اجلزايرلى، رئيس مجلس إدارة 
أنشطة  إط��ار  فى  تأتى  ال��ن��دوات  إن  الغرفة، 
الشاملة  »التنمية  مع مشروع  بالتعاون  الغرفة 
واملستدامة لسلسلة القيمة ملحصول الطماطم 
فى مصر«، الذى تنفذه منظمة األمم املتحدة 

للتنمية الصناعية »يونيدو«.
وأض���اف ف��ى ب��ي��ان أن ت��ع��اون ال��غ��رف��ة مع 
املحلية  الصناعة  توطني  يستهدف  »يونيدو« 
التصنيع  لقطاع  القيمة  سلسلة  واس��ت��دام��ة 

من  املضافة  القيمة  تعظيم  ومنها  الغذائى، 
م��ح��ص��ول ال��ط��م��اط��م ف��ى م��ص��ر م��ن خ��ال 
االستثمار  زي���ادة  إل��ى  ي��ه��دف  مب��ا  التصنيع 

الصناعى ومنو الصادرات املصرية.
التنفيذى  املدير  البسيونى،  محمود  وق��ال 
املنتجة  الدول  أكبر  خامس  إن مصر  للغرفة، 
املنتجني  أكبر  بني  ومن  العالم،  فى  للطماطم 
للمحاصيل الطازجة، إال أن مستوى التصنيع 
من   %10 يتعدى  وال  منخفض،  وامل��ع��اجل��ة 
إجمالى املحاصيل الطازجة ومن 3 إلى %4 

من إنتاج الطماطم.
وأض����اف أن مت��رك��ز امل��ص��ان��ع ب��ع��ي��ًدا عن 
التحديات  أب��رز  من  لإلنتاج  األولية  األماكن 
اللوجيستية التى تواجه زيادة التصنيع املحلى 

ملحصول الطماطم.
الطماطم  تصنيع  فى  التوسع  وأكد ضرورة 
ف���ى م��وس��م وف��رت��ه��ا وان��خ��ف��اض أس��ع��اره��ا 
مب��ا ي��ه��دف إل��ى ع��دم ال��ل��ج��وء إل��ى استيراد 
أوقات  فى  كبيرة  بكميات  الصلصة  منتجات 
التى يقل فيها اإلنتاج،  العروات  الفواصل بني 
 ب��ج��ان��ب ت��واف��ر ال��ط��م��اط��م ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام 

بأسعار معتدلة.

املنتجات  واردات  قيمة  إج��م��ال��ى  وت��ق��در 
املصنعة من الطماطم بنحو 7.2 مليون دوالر 
فى عام 2020، بحسب البيانات الصادرة عن 

غرفة الصناعات الغذائية.
املصنعني  م��ن  ال��غ��رف��ة  أع��ض��اء  ع��دد  ويبلغ 
ملنتجات الطماطم بنحو 199 منشأة، حيث انضم 
البيضاء  الائحة  إل��ى  مصنعة  شركات   7 نحو 
لتقرير  وفًقا  الغذاء،  لسامة  القومية  بالهيئة 

 الجزايرىل: الغرفة تستهدف توطني الصناعة واستدامة سلسلة القيمة للتصنيع الغذاىئ
الغرفة عن قطاع صناعة الطماطم فى مصر.

وق���ال عمر ع��اب��دي��ن، م��دي��ر امل��ش��روع، إن 
ت��ن��اول��ت ال��وض��ع احل��ال��ى لصناعة  ال��ن��دوات 
وإن��ت��اج محاصيل  إي��ط��ال��ي��ا،  ف��ى  ال��ط��م��اط��م 
الزراعات  وأن��واع  التصنيع،  بغرض  الطماطم 
بني  العاقة  تنظم  التى  والقوانني  التعاقدية 

املصنعني واملزارعني.
تصيب  التى  اآلف��ات  مكافحة  تناولت  كما 
املستخدمة  وامل��ب��ي��دات  الطماطم  محصول 
وطرق املعاجلة العضوية ونظام إدارة املبيدات، 
مصر  فى  املبيدات  تسجيل  منظومة  وكذلك 
للمنتجني،  امل��ت��اح��ة  اإلرش���ادي���ة  واخل���دم���ات 

والقواعد امللزمة ملتبقيات املبيدات.
اهلل،  عبد  هند  بحضور  ال��ن��دوات  عقدت 
مدير املعمل املركزى ملتبقيات املبيدات، ورضا 
بالغرفة،  الفنية  اإلدارة  مدير  اجلليل،  عبد 
وممثلى شركات القطاع اخلاص، لعرض أهم 
التحديات التى تواجه منظومة تطبيق املبيدات 
والتحاليل والنفاذ إلى األسواق، واألثر السلبى 
مطابقة  ع��دم  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  التكاليف  على 
أوج��ه  ومقترحات  الصناعة  على  امل��ب��ي��دات 

الدعم الفنى املطلوبة.
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400 مليون دوالر استثمارات »جابكو 

للبترول« العام المالى الماضى

حققت شركة بترول خليج السويس »جابكو« 
ألف   61 من  أكثر  بلغ  إنتاج  معدالت  متوسط 
آبار   7 حفر  مت  كما  يوميا،  خام  بترول  برميل 
االستثمارية  النفقات  إجمالى  وجتاوز  جديدة، 

للشركة 400 مليون دوالر.
البترول  وزي��ر  امل��ا،  ط��ارق  املهندس  وق��ال 

اجتماع  خال  املعدنية،  والثروة 
اجلمعية العامة للشركة العتماد 
نتائج أعمال العام املالى املاضى، 
أن جذب استثمارات جديدة إلى 
للبحث  السويس  خليج  منطقة 
واالستكشاف عن البترول والغاز 
يأتى ضمن أولويات عمل الوزارة 
لتطوير  احل���ال���ى  وب��رن��ام��ج��ه��ا 

وحتديث قطاع البترول.
حالًيا  يتم  أن��ه  امل��ا  أض���اف 
السيزمى  للمسح  برنامج  تنفيذ 
السويس  بخليج  البيانات  وجمع 
ب��ه��دف إت���اح���ة ف���رص ج��دي��دة 

من  واإلنتاج  االحتياطيات  وزيادة  لاستكشاف 
هذه املنطقة التى تعد األقدم بتروليا.

وأوض�����ح أن ه��ن��اك خ��ط��ة ط��م��وح ي��ج��رى 
أوي��ل«  »دراج���ون  شركة  مع  بالتنسيق  تنفيذها 
اإلماراتية، الشريك فى شركة »جابكو«، لزيادة 

م��ع��دالت اإلن��ت��اج، ف��ى ظ��ل ح��ال��ة م��ن التفاؤل 
البترولية  الصناعة  أط��راف  بني  حالياً  تسود 
وال��ذى  عاملياً  ال��ب��ت��رول  أس��ع��ار  حتسن  بسبب 
ضخ  على  إقباال  أكثر  العاملية  الشركات  يجعل 
مزيد من االستثمارات وزيادة اإلنتاج بعد فترة 
عصيبة مثلت فيها جائحة »كورونا« حتدياً كبيراً 
من  العاملية  ال��ب��ت��رول  لصناعة 
ناحية ضخ االستثمارات الازمة 

لزيادة اإلنتاج.
وق�������ال امل����ه����ن����دس م��ح��م��د 
املليجى، رئيس الشركة، إنه فى 
لتعزيز  اجلهود  استمرار  إط��ار 
ف����رص واع������دة ل��اس��ت��ك��ش��اف 
بخليج السويس، مت االنتهاء من 
معاجلة البيانات السيزمية لنحو 
200 كيلو متر مربع فى منطقة 
االنتهاء  ويجرى  املرجان،  غرب 
 345 لنحو  السيزمى  املسح  من 

كيلو متر أخرى بقاع البحر.
مياه  معاجلة  مشروع  حالياً  »جابكو«  وتنفذ 
متاشيا  السويس  بخليج  الصناعى  ال��ص��رف 
االستدامة  تعظيم  إطار  وفى  البيئة  قانون  مع 
البترولية  واألنشطة  للعمليات  أساسى  كمحور 

بخليج السويس.

 املال: خطة لزيادة معدالت اإلنتاج بالتنسيق مع »دراجون أويل« اإلماراتية
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مجلس الوزراء يعتمد الالئحة التنفيذية لبرنامج المساندة التصديرية الجديد

»الرقابة على الصادرات« ُتفعل إلغاء قرار الفحص المشترك للبضائع فى الموانئ

 كتب- محمد جمال:

ف��ع��ل��ت ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال���ص���ادرات 
لسنة   3053 رق��م  بالقرار  العمل  وال���واردات 
اجلمهورية  رئيس  ق��رار  الغى  وال��ذى   2019
الفحص  2000، بشأن جلان  لسنة   106 رقم 

املشترك للبضائع باملوانئ املصرية.
مستخلصى  نقيب  العرجاوى،  محمد  قال 
اإلسكندرية، إن تطبيق القرار 3053 من حيث 
تيسير وإنهاء إجراءات اإلفراج اجلمركى يعد 

أفضل من قرار 106 الذى مت إلغاؤه، 
وط���ال���ب ال���ع���رج���اوى ف���ى ت��ص��ري��ح��ات ل� 
الرقابية  اجل��ه��ات  ب��ني  بالربط  »ال��ب��ورص��ة«، 
القائمة على الفحص وتوفير األجهزة اللوحية 
للمنظومة،  وضمهم  الفحص  ملوظفى  الازمة 
وصدور بعض الضوابط املنظمة التى لم تذكر 
فى تطبيق القرار اجلديد بعكس ما حدث مع 
لقبول  جلنة  تشكيل  تشمل  بحيث   106 قرار 
وفحص التظلمات حال رفض بعض الشحنات 
وال��ت��ى ل��م ي��ذك��ره��ا ال��ق��رار اجل��دي��د 3053، 
الرقابية  اجلهات  تواجد  مراجعة  إلى  إضافة 
املستندات  وحت��دي��د  ن��اف��ذة  منظومة  ع��ل��ى 
املطلوبة على املنصة إلمتام مهام الفحص لدى 

كل جهة.
اإلس��ك��ن��دري��ة،  مستخلصى  نقيب  وأض����اف 
ضوابط  ح��دد   2019 لسنة   3053 ال��ق��رار  أن 
وفتح  العينات  لسحب  زمنى  وجدول  آلية  لوضع 
واح��دة بحضور  ملرة  تكون  أن  أو على  احلاويات 

جلنة مشتركة تضم ممثلى جهات الفحص، وأتاح 
للجهات تفويض ممثل بديل للقيام بالفحص، كما 
حظر القرار فتح احلاويات ألى جهة بشكل منفرد 
وإلزامه بأن يتم من خال جلنة مشتركة، إال إذا 
حماية  بغرض  الفتح  تبرر  مستجدات  ط��رأت 
الباد أو أمنها القومى أو تظلم صاحب الشأن، 

كما يتم إحالة املخالف للمساءلة التأديبية.
اجلمهورى  القرار  أن  العرجاوى،  وأوض��ح 
 4 له  كان  إلغاؤه  والذى مت   2000 106 لسنة 
الرقابية  اجلهات  ضم  هى  رئيسية  أه��داف 
واملعنية حتت مظلة الهيئة العامة للرقابة على 

فحص  جلان  وتشكيل  وال���واردت،  الصادرات 
مشتركة، وحتديد أمانة فنية وجلنة للتظلمات، 
مائم  غير   106 ال��ق��رار  اعتبار  إل��ى  الف��ًت��ا 
لتطبيق منظومة »نافذة« ألن هناك جهات مثل 
الهيئة القومية لسامة الغذاء لم تكن خاضعة 
لقرار 106 مبوجب خضوعها لقانون 1 لسنة 
لسنة   3053 ال��ق��رار  ص��در  ول��ذل��ك   ،2017
بعض  بجانب   106 ال��ق��رار  مبضمون   2019
للفحص  واحد  موعد  مثل حتديد  اإلضافات 
من خال جلنة مشتركة وإعان النتيجة خال 
3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان اجلمركى 

واعتبار تغيب ممثل أحد اجلهات عن الفحص 
مبثابة موافقة ضمنية على اإلفراج اجلمركى.

ال��وزراء  رئيس  قرار  يعد  العرجاوى،  وتابع 
3053 لسنة 2019 أكثر قوة وشمواًل من القرار 
106 لسنة 2000 ألن مصلحة اجلمارك أسند 
الهيئة  من  ب��دال  اجلهات  بني  التنسيق  إليها 
وال���واردات،  ال��ص��ادرات  على  للرقابة  العامة 
وبالتالى ستتولى اجلمارك التواصل مع جهات 
وفق  بها  املنوطة  باملهام  وإل��زام��ه��ا  الفحص 
القرار اجلديد، وتوضيح التقصير حال حدوثه 

من إحدى اجلهات.

  »الصياد«: رفع نسب الدعم بـ»الصناعات الهندسية« إىل 18%.. وضم اآلالت الزراعية ومستلزمات اإلنتاج وسيارات الركوب

  العرجاوى: قرار جيد لكن يحتاج إىل نص حول لجنة وآليات التظلم

»األمل للحاصالت الزراعية« تستهدف 
زيادة صادراتها 20% العام الجارى

 كتبت- بسمة ثروت:

الزراعية  للحاصات  األمل  تستهدف شركة 
عبر   اجل��ارى  العام  صادراتها  فى  من��وا   %20

التوسع فى أسواق جديدة.
إنها   ، ال��ش��رك��ة  رئ��ي��س  ع��م��اد شحاتة  ق��ال 
العام  بداية  منذ  ال��ص��ادرات  فى  من��وا  حققت 
15% من  بنحو  املاضى  وحتى شهر أغسطس 
املتوقع أن حتقق النمو اإلجمالى املستهدف فى 

نهاية العام.
الشركة ص��درت  أن  »ال��ب��ورص��ة«  ل���  أض��اف 
تشمل  مختلفة  منتجات  من  ألف طن   17 نحو 
األحمر  البصل  و  والفول  البيضاء  الفاصوليا 

واألبيض والثوم والشمر ولب دوار الشمس.
وقال إن »األمل للحاصات« تعمل على إنشاء 
إدخ��ال  مع  ج��اف  النصف  للتمر  جديد  مصنع 
أصناف جديدة من التمر بجانب املصنع احلالى 
الذى يعمل بطاقة 50 طنا يوميا وتسعى لزيادة 

الطاقة االنتاجية للمصنع القائم.
تستهدف  ال��ش��رك��ة  أن  إل���ى  ش��ح��ات��ة  أش���ار 

ودخول  العام  هذا  متر  طن  آالف   10 تصدير 
أسواق جديدة مثل الصني وفيتنام والبرازيل.

بصفة  وال��ص��ادرات  الشركة  تأثر  إلى  اش��ار 
من  عليها  ت��رت��ب  وم��ا  ك��ورون��ا  بجائحة  ع��ام��ة 
إج������راءات اح���ت���رازي���ة وق���واع���د ج���دي���دة من 

اجلمارك.
ووضح أن زيادة أسعار بعض املنتجات خال 
العام اجلارى ترتبط باإلنتاج وحجم الطلب على 
متأثرة  األس��واق  فى  طبيعى  أمر  وهذا  السلعة 
بزيادة أسعار الشحن بشكل كبير مما اثر على 
الزيادة  ه��ذه  استمرار  وتوقع  املنتجات،  سعر 

حتى الربع األول من عام 2022.
تنويع  على  تعمل  الشركة  أن  شحاتة  تابع 
منتجاتها بإضافة بعض األصناف اجلديدة من 

التمر مثل التمر املجدول.
أش����ار إل���ى أن ال��ب��رن��ام��ج اجل���دي���د ل��دع��م 
مستحقات  لسداد  ال���وزارة  وخطة  ال��ص��ادرات 
املصدرين خطوة جيدة ونأمل فى حوار مفتوح 
بشكل  النقاط  بعض  ملناقشة  امل��ص��دري��ن  م��ع 

أوضح وأشمل.

 شحاتة: خطة لتصدير 10آالف طن تمر 

»مرفق الكهرباء« يوافق على طلب »المدكور« الستالم شبكات التوزيع بمشروع »تاج سيتى«

 كتب- محمد فرج:

وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  وافق 
امل���دك���ورإلدارة  ش��رك��ة  طلب  على  املستهلك 
على  للحصول  األس��اس��ي��ة  البنية  خ��دم��ات 
طاقة  توزيع  شبكات  واستام  إنشاء  تصريح 

كهربائية مبشروع »تاج سيتى«.
منح  ال��ك��ه��رب��اء  م��رف��ق  تنظيم  وق��ررج��ه��از 
الشركة املوافقة ملدة عام مع االلتزام بالقواعد 
الشركة  التزام  وكذلك  اجلهاز،  من  الصادرة 
امل��ص��رح ل��ه��ا ب��إض��اف��ة ن��ش��اط ب��ي��ع ال��ط��اق��ة 
الكهربائية فى صحيفة االستثمار قبل التقدم 

للحصول على الترخيص.
الكهرباء  م��رف��ق  تنظيم  ج��ه��از  واف���ق  كما 
التوفيقية  املستهلك على طلب شركة  وحماية 
لإلنشاء والتعمير للحصول على تصريح إنشاء 
واستام شبكات توزيع طاقة كهربائية مبشروع 
بالقواعد  االلتزام  مع  عام  ملدة  مارينا  فيستا 

الصادرة من اجلهاز.
ووافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 
املستهلك على طلب شركة طاقة إلنتاج وتوزيع 
الكهرباء للحصول على إنشاء واستام شبكات 

توزيع طاقة كهربائية مبشروع مول السام ملدة 
عام مع االلتزام بالقواعد الصادرة من اجلهاز.
التى  وقرراجلهاز تأجيل النظر فى املذكرة 
تقدمت بها الشركة الهندسية للتعمير »أنكون« 
للحصول على تصريح إنشاء واستام شبكات 
البندر،  م��ول  مبشروع  كهربائية  طاقة  توزيع 

حتى يتسنى للمجلس الدراسة ومناقشتها فى 
االجتماع املقبل.

وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  وكان 
املستهلك، وافق فى الشهر املاضى، على منح 
بقدرة  شمسية  طاقة  محطة  إنشاء  تصريح 
241.7 كيلووات لصالح شركة »طاقة بى فى« 

االستهاك  بنظام  والعمل  الشمسية،  للطاقة 
لسحب  »ك��ان��ك��س«  م��ش��روع  لتغذية  ال��ذات��ى 

األلومنيوم وذلك ملدة عام.
املقرر  الدمج  الشركة بسداد مقابل  وتلتزم 
وفقاً  الكهربائية  الشبكة  م��ع  ال��رب��ط  ح��ال 
من  الصادرة  التنظيمية  والضوابط  للقواعد 
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك.

وق�����رر ج���ه���از ت��ن��ظ��ي��م م���رف���ق ال��ك��ه��رب��اء 
وح��م��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك، امل���واف���ق���ة ع��ل��ى منح 
الطاقة  وبيع  وتوزيع  نشاط  مزاولة  ترخيص 
االقتصادية املنطقة  لصالح شركة   الكهربائية 

للمرافق.
وتتضمن املوافقة مزاولة توزيع وبيع الكهرباء 
السخنة  ال��ع��ني  وم��ي��ن��اء  السخنة  ال��ع��ني  ف��ى 
بالنطاق اجلغرافى للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس وذلك بقدرة 16 ميجافولت أمبير من 

شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ملدة 5 سنوات.
ووافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 
إنرجى  ب���رامي  ش��رك��ة  طلب  على  املستهلك، 
مبشروع  جغرافى  نطاق  ضم  على  للخدمات 
ق��ري��ة س��ى ش��ل وم��ش��روع ق��ري��ة ل��وجن آياند 
لترخيص التوزيع الصادر لها برقم 60 توزيع.

  الجهاز يؤجل البت فى طلب »أنكون« بشأن »مول البندر«

 »بشر«: ضم كلوريد الكالسيوم واملبيدات الحشرية والصودا الكاوية إىل منظومة الدعم
 »نعمان«: سرعة صرف مستحقات الشركات وتسهيل إجراءات الصرف أهم عوامل نجاح الربنامج

 كتب- أحمد صبرى ورشا سرور:

التنفيذية  الائحة  ال���وزراء،  مجلس  اعتمد 
ل��ل��ب��رن��ام��ج اجل��دي��د ل��ل��م��س��ان��دة ال��ت��ص��دي��ري��ة، 
األسبوع  التصديرية  املجالس  إل��ى  وأُرس��ل��ت 
يوليو  أول  اعتباًرا من  تطبق  أن  اجل��ارى، على 

املاضى ملدة 3 سنوات.
مت  التى  للبرنامج  العامة  القواعد  وتضمنت 
نسبة  منح  التصديرية  املجالس  على  تعميمها 
األساسية  املساندة  نسبة  على  إضافية   %50
للصعيد واملناطق احلدودية ومدينتى الروبيكى 
للجلود، ودمياط لألثاث، ملدة عام واحد، على 
أن يعرض األمر على صندوق تنمية الصادرات 
يوليو  مطلع  من  بداية  املطبقة  النسب  لتقرير 

املقبل.
إلى  ال��ص��ادرات  اجل��دي��د  البرنامج  ومي��ن��ح 
ودول  اجلنوبية  أمريكا  ودول  وروسيا  أفريقيا 
ال���دول األخ���رى نسبة  CIS وال��ص��ني وب��ع��ض 
50% مساندة أساسية، ملدة عام أيضاً، ليقرر 

بعدها الصندوق نسبة الدعم املقررة.
ويحصل املصدرون إلى الدول األفريقية على 
50% نسبة مساندة إضافية على النقل خال 
 %80 إل��ى  لترتفع  البرنامج،  من  األول  العام 

خال العام الثانى.
امل���وازن���ة  إج��م��ال��ى  م���ن   %15 وت��خ��ص��ص 
املخصصة لصندوق تنمية الصادرات ألغراض 
فترة  األساسية خال  البنية  مشروعات  تنفيذ 
جميع  على  منها  وي��ص��رف  ال��ب��رن��ام��ج،  تنفيذ 
محاور البنية األساسية شاملة املعارض وبرنامج 
الشحن اجلوى وبرنامج مكافحة ذباب الفاكهة.

ضم  على  الصادرات  تنمية  صندوق  وواف��ق 
النقدى ملدة عام من  اإليداع  إلى دول  نيجيريا 
بدء البرنامج، ومساندة تكلفة النقل إلى أمريكا 
6 أشهر  مل��دة   %25 وال��دول األوروب��ي��ة بنسبة 
سعر  ارتفاع  نتيجة  اجل��ارى،  العام  نهاية  حتى 
الشحن، ودعم النقل إلى تنزانيا بنسبة %100 
ملدة   2021 أبريل  أول  مشحونات  من  اعتباًرا 

عام.
ال��ص��ادرات  لدعم  اجلديد  البرنامج  وأل��زم 
الشركات املتعاملة مع الصندوق بتقدمي ما يفيد 
اإللكترونية  الفاتورة  منظومة  فى  باالشتراك 
انضمامها  املالية  وزارة  تطلب  التى  للشركات 

للمنظومة حتى يتسنى لها الصرف.

ق����ال ش���ري���ف ال���ص���ي���اد، رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
البرنامج  إنَّ  الهندسية،  للصناعات  التصديرى 
اجلديد للمساندة التصديرية للقطاع رفع نسبة 
البرنامج  فى   %10 مقابل   %18 إلى  الدعم 

السابق.
وأضاف ل�»البورصة«، أن نسب الدعم ضمن 
أفريقيا  س��وق  فى  سترتفع  اجلديد  البرنامج 
إضافية   %50 بنحو  املستهدفة  واألس����واق 
لتصل  الدولة  لهذه  الصادرات  زي��ادة  لتشجيع 

إلى %27.
أوضح أن البرنامج ضم قطاعات جديدة فى 
اإلنتاج  ومستلزمات  الزراعية  اآلالت  مقدمتها 
دعم  نسب  رفع  عن  فضًا  الركوب،  وسيارات 

الشحن ألفريقيا ولعدة دول.
املبالغ  ص��رف  س��رع��ة  أهمية  على  وش���دد 
تتحقق  لكى  التصديرى؛  الدعم  من  املستحقة 
زي��ادة  وه��ى  البرنامج  م��ن  املنشودة  األه���داف 
ال���ص���ادرات ودخ����ول أس����واق ج���دي���دة، ورف��ع 

تنافسية املنتج املصرى فى السوق اخلارجية.
التصديرى  املجلس  بشر، عضو  حازم  وقال 
البرنامج  إن  واألسمدة،  الكيماوية  للصناعات 
على  للحصول  اجلديدة  املنتجات  بعض  أدرج 
املساندة ألول مرة وهى كلوريد الكالسيوم وبولى 
والصودا  احلشرية  واملبيدات  كلوريد  فينيل 

الكاوية قشور.
تبلغ  التى  املصانع  أن  ل�»البورصة«،  وأضاف 

نسبة القيمة املضافة بها أكثر من 80%، تبلغ 
تبلغ  فيما   ،%10 لها  التصديرى  الدعم  نسبة 
7% للمصانع العاملة فى املناطق احلرة، وذلك 
فيما  البرنامج،  تطبيق  من  األول  العام  خال 
 %11 الثانى  العام  خ��ال  الدعم  نسبة  تبلغ 

ملصانع املناطق احلرة و15% لبقية املصانع.
وأوضح أن املصانع التى تتراوح نسبة القيمة 
املضافة مبنتجاتها بني 70 و80%، تبلغ نسبة 
من  األول  العام  خ��ال  لها  التصديرى  الدعم 
املناطق  ملصانع  و%6   %9 البرنامج  تطبيق 
ملصانع  و%10   %14 إلى  ترتفع  فيما  احلرة، 
من  الثانى  العام  خال  وذل��ك  احل��رة،  املناطق 

البرنامج.

وت��ب��ل��غ ن��س��ب��ة امل��س��ان��دة ال��ت��ص��دي��ري��ة %7 
للمصانع التى تتراوح نسبة القيمة املضافة بها 
ملصانع   %5 املساندة  وتصل  و%70،   60 بني 
الثانى  العام  ترتفع خال  فيما  املناطق احلرة، 
للمصانع   %11 إلى  البرنامج  تطبيق  بدء  من 
للمناطق  و%8  الصناعية  املناطق  فى  العاملة 

احلرة.
املضافة  القيمة  كانت  »إذا  »ب��ش��ر«:  وت��اب��ع 
للمنتج بني 50 و60% فإن نسبة الدعم خال 
العام األولى سوف تكون 5% للمصانع العادية 
تلك  ترتفع  احل��رة..  املناطق  ملصانع  و%3.5 
احلرة خال  املناطق  ملصانع   %6 إلى  النسبة 

العام الثانى و8% لبقية املصانع«.

بني  املضافة  القيمة  نسبة  ت��راوح��ت  وإذا 
العادية حتصل دعماً  املصانع  فإن  و%50   30
تصديرياً بنسبة 3 و4.5% خال العامني األول 
مصانع  حتصل  فيما  ال��ت��وال��ى،  على  وال��ث��ان��ى 

املناطق احلرة على نسب دعم 2 و%3.
املجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  نعمان،  سمير  وق���ال 
التصديرى ملواد البناء واحلراريات والصناعات 
املعدنية، إن البرنامج جيد ونسب الدعم قادرة 

على متكني الشركات من زيادة صادراتها.
ال��ب��رن��ام��ج مرهونة  أن ج���دوى  إل��ى  وأش���ار 
وتسهيل  الشركات  مستحقات  صرف  بسرعة 

اإلجراءات اخلاصة بالصرف.
وت��ض��م��ن��ت ال��ق��واع��د امل��ن��ظ��م��ة ل���ص���ادرات 
البناء،  م��واد  قطاع  ضمن  واجلرانيت  الرخام 
باحلصول  التجارية  للشركات  السماح  ع��دم 
يتم احلصول على األسعار  املساندة، كما  على 
االسترشادية للصادرات من احتاد الصناعات، 
البنكى  املستند  أو  الفاتورة  على  الصرف  ويتم 
أو السعر االسترشادى الوارد من االحتاد أيهما 

أقل.
لقطاع  التصديرية  املساندة  نسبة  وبلغت 
دعم  لبرنامج  حديًثا  انضم  ال��ذى  السيراميك 
القيمة  نسبة  ك��ان��ت  إذا   %10 ال���ص���ادرات، 
الداخلية  للمناطق   %70 م��ن  أكثر  املضافة 

و7% للمناطق احلرة.
 60 ب��ني  املضافة  القيمة  نسبة  كانت  وإذا 
 %6 الدعم  فيكون  السيراميك  مبنتج  و%70 
املصانع،  لبقية  و%8  احل��رة  املناطق  ملصانع 
و%6  احلرة  للمناطق   %4 إلى  ينخفض  فيما 
السيراميك  مصانع  وحتصل  املصانع.  لبقية 
على نسبة دعم تصديرى 4% للمصانع العادية 
و2% ملصانع املناطق احلرة، إذا تراوحت نسبة 

القيمة املضافة بني 30 و%50.
وقال وجيه بسادة، عضو املجلس التصديرى 
ملواد البناء، إن إدراج السيراميك ضمن البرنامج 
فى  امل��ص��رى  املنتج  تنافسية  سيرفع  اجل��دي��د 
الشحن  تكلفة  أن  خاصة  األفريقية  األس��واق 

إليها تصل إلى 25% من التكلفة.
قيمة  ص��رف  إج���راءات  تيسير  أهمية  أك��د 
املساندة التصديرية لكى تظهر نتائج البرنامج 
امل���رج���وة ف��ى دخ���ول أس����واق ج��دي��دة وزي���ادة 
أسعار  زيادة  القطاع خاصة فى ظل  ص��ادرات 

الشحن العاملية.

شريف الصياد

سمير نعمان

محمد العرجاوى

طارق المال
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أسواق

 »أبوالقاسم«: التشكيل الجديد يساعد عىل إعداد اسرتاتيجية لتنمية األعمال

»تجارية أسوان« تفتح باب الترشح لعضوية 5 شعب أكتوبر المقبل

200 شركة فى »الجمعة البيضاء« ألثاث دمياط

 كتبت - دينا محمد:

باب  فتح  التجارية إلعالن  أسوان  جتهز غرفة 
نوعية  شعب   5 إدارة  مجلس  لعضوية  الترشح 
انتهت مدتها القانونية؛ بداية شهر أكتوبر متهيدا 
اخلمس  الشعب  إدارات  مجلس  تشغيل  إلعـــادة 

خالل الشهر نفسه.
قــال محمد أبــوالــقــاســم، رئــيــس غــرفــة أســوان 
التجارية، إنها تضم 11 شعبة نوعية مفعلة لدورها 
داخل الغرفة باملحافظة، ومن بينها 5 شعب انتهت 

مدتها القانونية.
فتح  عن  لإلعالن  الغرفة جتهز  أن  إلــى  وأشــار 
باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشعب اخلمس 
البترولية، وشعبة  وهى شعبة املخابز، وشعبة املواد 

تطلق شعبة جتار وصناع األثاث بالغرفة التجارية 
 Damietta( البيضاء  اجلمعة  مهرجان  بدمياط 
white Fridays( للعام الثانى على التوالى، وذلك 
طوال شهر نوفمبر املقبل، وبتسهيالت فى السداد 

بالتنسيق مع البنوك.
قال سالمة اجلحر رئيس الشعبة، إن املهرجان 
مقارنة  نوفمبر  شهر  طــوال  سيكون  الــعــام  هــذا 
أسبوعيا  ــام  أي  3 على  املــاضــى  الــعــام  باقتصاره 
)اخلميس واجلمعة والسبت( ملدة 3 أسابيع خالل 

ديسمبر.
أضاف لـ »البورصة«، أن الشعبة بدأت التسويق 
إعالنية  حملة  وإطـــالق  بــه  والتعريف  للمهرجان 
للترويج ملنتجات مدينة دمياط التى حتظى بشهرة 
تستهدف  الشعبة  أن  وأوضـــح  املستهلكني.  وثقة 
استعادة جذب العمالء واملشترين من خارج دمياط، 

اخلضروات والفاكهة، وشعبة املجوهرات واملصوغات 
الذهبية، بجانب شعبة خامسة.

الئحة  التجارية،  بالغرف  الشعب  أعمال  وينظم 
الــوزارى  بالقرار  الصادرة  بالغرف  النوعية  الشعب 

رقم 45 لسنة 2003.
الشعب  إدارات  إعادة تشكيل مجالس  أن  أوضح 
أن  موضحا  الغرفة،  أولويات  ضمن  يأتى  النوعية 
خالل  إستراتيجية  إعـــداد  على  يساعد  التشكيل 
دور  ولتنشيط  أعمالها،  لتنمية  املقبلة،  املرحلة 
املنتسبني  يبلغ عدد  إذ  داخلها،  املختلفة  القطاعات 

لها 75 ألف تاجر.
أضاف أبو القاسم، أن الغرفة ستبدأ بتلقى أوراق 
يتم  أن  على  املقبل،  أكتوبر  بداية  الترشح  طلبات 
بعدها حتديد موعد إجراء االنتخابات مبقر الغرفة 

بتفشى  سلًبا  تــأثــرت  التى  البيع  حركة  وإنــعــاش 
فيروس كورونا وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
سيكون  الــعــام  هــذا  مهرجان  أن  اجلــحــر،  أكــد 
املاضية  النسخة  وآليات مختلفة عن  بشكل جديد 
من املعرض، وذلك بزيادة عدد الشركات إلى 200 
شركة مقارنة بنحو 60 شركة خالل العام النسخة 
املاضية، وتقدمي تسهيالت فى السداد، والتقسيط 

من خالل بعض البنوك.
ولفت إلى أن الشعبة اجتمعت مؤخًرا مع اللجنة 
واملتطلبات  األمــاكــن  لتحديد  للمعرض  املنظمة 
اخلاصة لكل العارضني ملشاركة مبعرض تراثنا؛ كما 
املصنعني  طلب  استقبال  فى  مستمرة   الشعبة  أن 

للمشاركة فى املعرض مبنتجاتهم.
الصغيرة  املــشــروعــات  تنمية  جــهــاز  ويــنــظــم 
تراثنا خالل  معرض  الصغر،  ومتناهية  واملتوسطة 

املطلوبة  واملستندات  أســوان.  مبحافظة  التجارية 
وصورة  الغرفة،  رئيس  باسم  ترشح  طلب  تتضمن 
للبطاقة الشخصية، ومستخرج من السجل التجارى 
حديث، وصورة إيصال سداد اشتراك الغرفة للعام 
احلالى، وإيداع مبلغ 200 جنيه تأمني رسم الترشح.

تخفيضات  توفر  الغرفة  إن  القاسم،  أبــو  قــال 
بنحو 30 %50 للمنتسبني باملستشفيات، والعيادات 
الطبية، ومراكز األشعة، ومعامل التحاليل باملحافظة. 
وأشار إلى أن الغرفة لن تتعاقد مع أى شركة من 
شركات التأمني الصحى باملحافظة، واكتفت بتقدمي 
ألن محافظة أسوان  للمنتسبني؛ نظراً  التخفيضات 
األولى مبنظومة  املرحلة  محافظات  من ضمن  تعد 
فى  الدولة  أطلقتها  التى  الشامل  الصحى  التأمني 

مجال الرعاية الصحية.

الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021.
وتستعد الشعبة إلطالق منصة للترويج ولتسويق 
تراثنا بهدف  بالتزامن مع معرض  األثاث  منتجات 
الترويج للمنتجات محليا وتصديريا، والتى ستضم 
ذلك  بعد  تتوسع  ثم  باملعرض  املشاركة  الشركات 

لتضم مختلف الشركات.
الشركات،  منتجات  ستوفر  املنصة  أن  أوضــح 
ومتناهية  الصغيرة  الشركات  باألساس  وتستهدف 

الصغر التى ال تقدر على الترويج ملنتجاتها.
ويقام معرض »تراثنا« للعام الثالث على التوالى، 
والصناع  واحلرفيني  للمبدعني  ملتقى  أكبر  يعد  و 
مــحــافــظــات اجلــمــهــوريــة من  مــن مختلف  املــهــرة 
ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، 
إبرام  عن طريق  أو  املباشر  البيع  من خالل  سواء 

التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

مى خيرى
محمد أبوالقاسم

سالمة الجحر

»تصديرى الغذائية« يعد خطة 
للبعثات التجارية ألفريقيا

للصناعات  الــتــصــديــرى  املــجــلــس  يــعــد 
إلــى  الــتــجــاريــة  للبعثات  خطته  الــغــذائــيــة 
أفريقيا، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى، 
فى إطار خطة املجلس ملضاعفة الصادرات 
الدولة  توجه  من  واالستفادة  أفريقيا  إلــى 

لتنمية العالقات معها.
ــت مـــى خـــيـــرى، املـــديـــر الــتــنــفــيــذى  ــال ق
االنتهاء من  املجلس يستهدف  إن  للمجلس، 
وحتديد  التجارية  للبعثات  خطته  إعـــداد 
قبل  إليها  سيتوجه  التى  األفريقية  ــدول  ال

نهاية الشهر احلالى.
لـ»البورصة«، أن املجلس عقد  وأوضحت 
عدة لقاءات مع جهاز التمثيل التجارى التابع 
رؤيــة  ملناقشة  والصناعة  الــتــجــارة  لـــوزارة 
املجلس واالتفاق على الدول املستهدفة كى 
تتوافق مع خطة اجلهاز وللتنسيق فيما بعد 

مع مكاتب التمثيل التجارى بأفريقيا.
املجلس  يعدها  التى  الدراسة  أن  ذكــرت 
ــع الــشــركــات املُـــصـــدرة،  حــالــيــا نــاقــشــت م
الدول واملنتجات التى حتظى بفرص واعدة 
موريشيوس  منها  دول  عدة  اقترحت  والتى 
ودول  وليبيا  وغــانــا  والسنغال  ومدغشقر 

أخرى.. ولم يتم حتديدها بشكل نهائى.
البعثات  هذه  تنظيم  نستهدف   « تابعت: 
البعثات التى شارك بها املجلس  على غرار 
فى تنزانيا وأوغندا خالل النصف األول من 
العام احلالى، والتى حققت جناًحا ملموًسا«.
أضافت خيرى، أن املجلس سيشارك فى 
معرض أنوجا بأملانيا خالل الفترة من 9 13 
بنحو  30 شركة مقارنة  بنحو  املقبل  أكتوبر 
100 شركة فى النسخ السابقة للمعرض قبل 

تفشى فيروس كورونا.
التى  الهامة  املعارض  من  »أنوجا«  ويعد 
يستهدفها قطاع الصناعات الغذائية، خاصة 
تتوجه ألسواق  القطاع  غالبية صــادرات  أن 

أوروبا والتى يركز عليها املعرض.
 World« كما تشارك 7 شركات مبعرض
Food Moscow« خالل الفترة من 21 الى 
استراتيجية  إطار  فى  احلالى،  سبتمبر   24

املجلس لزيادة صادراته.
آلية  أهمية وضوح  وشددت خيرى، على 
والقواعد  اخلارجية  املعارض  فى  املشاركة 
ــامــج اجلــديــد  ــرن ــب املــنــظــمــة لــهــا ضــمــن ال
للمساندة التصديرية، لزيادة عدد الشركات 
املــشــاركــة فــى املــعــارض اخلــارجــيــة ولكى 

حتصل على دعم املشاركة.
بإصدار  وأكدت ضرورة وجود تسهيالت 
ــال  ــرات اخلـــاصـــة بـــرجـــال األعــم ــأشــي ــت ال
وأن  صفقات،  وإبــرام  السفر  من  لتمكينهم 
يكون للشركات املصدرة أولوية فى التطعيم 

بلقاح كورونا لتسهيل عملية السفر.
للمساندة  اجلـــديـــد  ــامــج  ــبــرن ال ويــتــيــح 
الشحن  تكلفة  من   %80 دعم  التصديرية 
فى   %50 من  بدالً  األفريقية  القارة  لدول 
البرنامج السابق، ومت تفعيل البرنامج بداية 

من يوليو املاضى وملدة 3 سنوات.

قفزات األلمونيوم تضع »األوانى المنزلية« على صفيح ساخن

ارتباك فى مصانع الصناعات الغذائية بسبب الخامات المستوردة
 »حسني«: نقص شديد فى مواد التعبئة والزبدة وسوربات البوتاسيوم  »فتحى«: أسعار ملح الليمون قفزت إىل 35 ألف جنيه للطن

 كتبت - رشا سرور:

من  الطن  سعر  لألملونيوم  مصر  شركة  رفعت 
مطلع  جنيه  ألــف   3.5 بنحو  األملــونــيــوم  أقـــراص 
جنيه  ــف  أل  74.5 ــى  إل ليصل  احلــالــى  سبتمبر 
للطن )من املوزع( بدال من 71 ألف جنيه، فى ظل 

القفزات العاملية ألسعار األقراص.
أصبحت  الكبيرة،  السعرية  التغيرات  وبهذة 
صناعة األوانى املنزلية على صفيح ساخن، وهى 

مهددة بضعف تنافسيتها أمام املستورد.
قال شريف عبد املنعم رئيس مجلس إدارة شركة 
الشريف لألوانى املنزلية، إن أسعار األملونيوم ارتفعت 
املاضى  نوفمبر  منذ  الطن  فى  ألف جنيه   22 بنحو 
حتى مطلع سبتمبر، إذ صعدت من 52.5 ألف جنيه 

للطن لتصل حاليا إلى 74.5 ألف جنيها للطن.
وسجلت عقود األلومنيوم مطلع سبتمبر احلالى 
أعلى مستوى لها فى 10 سنوات، مع زيادة مخاوف 
الصينى  اإلنتاج  تخفيض  بسبب  املعروض  نقص 

بنسبة كبيرة.
لندن  بورصة  فى  األلومنيوم  أسعار  وارتفعت 
خالل   %40 قفزت  إذ  للطن،  دوالر   2701.50
مع  االستهالك  صعود  من  بدعم  احلالى؛  العام 
تعافى االقتصاد العاملى من تداعيات أزمة الوباء.

منتج  أن  إلــى  لـ»البورصة«،  املنعم  عبد  أشــار 
األملونيوم رغم تصنيعه فى شركة مصر لألملونيوم 
التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، إال ان الشركة 

تربطه بالسعر العاملى وترفع سعر منتجها معه.
وذكر أن أسعار األملونيوم املحلية شهدت حالة 
فيروس  تفشى  قبل  عامني  ملــدة  االســتــقــرار  مــن 
 ،2020 نوفمبر  ــى  إل  2019 مطلع  مــن  ــا  كــورون
لتصعد خالل العام احلالى بنسبة جتاوزت %30، 
الفتا إلى أن هذه الزيادات فى سعر اخلام تسببت 

 كتبت - رشا سرور ودينا محمد:

من  الغذائية،  الصناعات  شركات  تعانى 
أســعــار بعض اخلــامــات  فــى  ــاع  ــف وارت نقص 
املــســتــوردة وتــأخــر وصولها مــن اخلـــارج فى 
ونــدرة  العاملية  الشحن  أســعــار  قــفــزات  ظــل 
احلاويات، مما تسبب فى ارتباك العمل خالل 

الفترة األخيرة فضاًل عن مشكلة السيولة.
إدارة  مجلس  رئيس  حسني،  محمد  قال 
للصناعات  إنترناشيونال  ــرى  دي مجموعة 
صعوبة  تشهد  احلالية  الفترة  إن  الغذائية، 
فى توفير اخلامات خصوصا التى تأتى من 

الصني والواليات املتحدة األمريكية.
وأشار إلى أن غالبية شركات الصناعات 
توفير  صعوبة  مــن  حالياً  تعانى  الغذائية 
اخلامات وارتفاع أسعارها، فضال عن طول 
الوقت الذى تستغرقه للوصول نتيجة لنقص 

احلاويات وارتفاع أسعار الشحن الدولى.
مواد  فى  نقص شديد  وجد  أكد حسني، 
من  استيرادها  يتم  التى  والتغليف  التعبئة 
الصني، بجانب ندرة فى خامات الزبد ومادة 
سوربات البوتاسيوم التى تدخل فى صناعة 

األجبان وخامات متنوعة أخرى.
ــى ارتــفــاع أســعــار الشحن من  ــار إل وأشـ
الصني خالل العام اجلارى من 2000 دوالر 
11000 دوالر للحاوية، مما تسبب فى  إلى 
لالستيراد  أخــرى  دول  عن  الشركات  بحث 

عن  تأخيرات  وحـــدوث  ــل،  أق بتكلفة  منها 
مواعيد التسليمات تتجاوز شهراً.

منها  خــامــات  وصــول  تأخر  عــن  وكشف 
الـــواليـــات املتحدة  املــســتــوردة مــن  ــدة  ــزب ال
فى  عليها  تعاقد  قد  كان  والتى  األمريكية، 

فبراير املاضى ولم تصل حتى اآلن.
ــول احلـــاويـــات عن  وتــســبــب تــأخــيــر وصـ
ــفــاع أســعــار اخلــامــات  مــواعــيــدهــا، فــى ارت
للتعاقد على كميات  محليا، ودفع الشركات 
أكبر لتفادى حدوث نقص.. األمر الذى جمد 

جزءا كبيرا من السيولة.
أسعارها،  وارتفاع  اخلامات  نقص  وبــدأ 
مع تفشى فيروس كورونا، لكن العام احلالى 
ازدادت املشكلة تعقيًدا، وطرأت زيادة كبيرة 

فى األسعار.
إدارة  مجلس  رئيس  فتحى  وليد  وقــال 
شركة نونا لصناعة املواد الغذائية، إن أبرز 
املواد اخلام التى شهدت تراجعا فى توريدها 
للسوق املصرية خالل الفترة القليلة املاضية، 

هى ملح الليمون )ستريك أسيد(.
وأشار إلى أن أسعار ملح الليمون شهدت 
ارتفاعا عدة مرات متتالية منذ بداية انتشار 
فيروس كورونا خالل مارس 2020، ليسجل 
35 ألف جنيه للطن بدال من 18 ألف جنيه 

قبل انتشار اجلائحة.
ــح فــتــحــى، أن مــلــح الــلــيــمــون ميثل  أوضـ
اإلنــتــاج  مــدخــالت  فــى  جــدا  ضئيلة  نسبة 

املنزلية،  فى مشكالت للشركات املصنعة لألوانى 
يتقبل  لــم  وقــت  فــى  أسعارها  رفــع  إلــى  ودفعتها 
القدرة  تراجع  ظل  فى  الزيادة،  هذه  السوق  فيه 

الشرائية للمستهلك.
قـــال عــبــداملــنــعــم، إن ارتــفــاع األســعــار فى 
حجم  يرشد  املواطن  جعل  املعيشة  غــالء  ظل 
مشترياته من جهاز العرائس من األوانى املنزلية 

 »عبداملنعم«:
 3.5 ألف جنيه زيادة فى 
سعر طن الخام مطلع 

سبتمرب الحاىل

 »الزنوىك«: 
الشركات تنازلت عن 
جزء كبري من هامش 
الربح ىك تواصل البيع

فى ظل محدودية إمكانياته املادية.
وتواجه األوانى املنزلية املصنوعة من األملونيوم 
تراجعاً شديداً فى املبيعات خالل الفترة األخيرة، 
من  املصنوعة  األوانـــى  إلــى  املستهلك  يلجأ  كما 

اجلرانيت والسيراميك املستوردة.
أضاف أن ارتفاع تكلفة التصنيع املحلية زادت 
نظيره  على  التركى  املستورد  املنتج  ضغط  مــن 

املحلى ليخسر املحلى شريحة جديدة من السوق 
لصالح املستورد.

يضاف  األلومنيوم  من  املحلى  اخلام  وتابع:« 
عليه 1200 دوالر على الطن رسوم تشغيل، فى 
الطن،  على  فقط  دوالر   400 تركيا  تضع  حني 
فضال عن دعم الصادرات هناك والذى يدخل 
إلى  باإلضافة  مصر،  إلى  جمركية  تكلفة  دون 

قصر مسافة الشحن بني مصر وتركيا«. 
لفت عبد املنعم، إلى ارتفاع الفجوة بني املنتج 
املحلى ونظيره املستورد لصالح األخير، إذ ارتفع 
سعر طقم األوانى املنزلية من األملونيوم من 1000 
جنيه إلى 1300 جنيه، فى حني صعد سعر طقم 
السيراميك املستورد من 1000 جنيه إلى 1100 

جنيه فقط، مما يشكل تهديدا لصناعة األوانى.

املدير  نائب  الزنوكى،  محمود  قال  جانبه  من 
العام بشركة الزنوكى لألوانى املنزلية، إن صناعة 
األوانى املنزلية تعانى من ارتفاع فى أسعار مختلف 
والبالستيك  واألستالس  األلومنيوم  اخلامات، من 

ومواد التعبئة والتغليف.
املنزلية  أوانى األملونيوم  إلى أن صناعة  وأشار 
تعانى خالل الفترة األخيرة فى ظل زيادة التكلفة 
إثرها،  على  األسعار  لزيادة  السوق  تقبل  وعــدم 
أسعارها  رفعت  املصنعة  الشركات  أن  موضحا 
بني  تتراوح  بنسبة  األخيرة  الثالثة  األشهر  خالل 
التكلفة  ارتفعت فيه  الذى  الوقت  15 و25% فى 

ألكثر من %50.
من  كبير  جزء  عن  تنازلت  الشركات  أن  أضاف 
هامش ربحها كى تتمكن من مواصلة البيع واحلفاظ 
على حصتها فى السوق فى مواجهة املنتج املستورد 

الذى ازدادت حصته خالل العام األخير.
نظام  على  ــاالً  آم يضع  القطاع  أن  إلــى  ولفت 
بداية  تفعيله  املقرر  للشحنات  املسبق  التسجيل 
اخلــارج  من  االستيراد  تقليل  فى  املقبل،  أكتوبر 

وحماية املنتج املحلى فى مواجهة املستورد.
رئيس  نائب  الطحاوى،  فتحى  قال  جانبه  من 
شعبة األدوات املنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن 
احلالى  العام  املنزلية خالل  األوانــى  أسعار  زيادة 

تسببت فى تراجع شديد فى الطلب.
ولفت إلى أهمية توجه احلكومة خلفض أسعار 
جنع  شركة  ملصنع  الكهرباء  وخصوصاً  الطاقة 
الشركة  تخفض  أن  بــشــرط  لألملونيوم  حــمــادى 

أسعار اخلامات للمصانع املنتجة محلياً.
مدعومة  خامات  توفير  أن  الطحاوى،  أوضــح 
ملواجهة  األمثل  احلــل  هو  اإلنتاج  تكلفة  وخفض 
تركيا  من  القادم  خصوصا  املستورد  املنتج  غزو 

دون جمارك مما يضعف تنافسية املنتج املحلى.

اخلاصة بصناعة املربى، إال أنه يعتبر املكون 
األساسى أثناء عملية الصناعة لربط جميع 

املكونات الصناعية ببعضها البعض.
إدارة  رئيس مجلس  األبــرق  وقال حمدى 
شركة MO للحلوى، إن زيادة أسعار السكر 
فضال عن املشكالت التى تواجهها الشركات 
املنتجة من نقص اخلامات املستوردة، تسبب 
فى ارتفاع تكلفة التصنيع وتآكل هامش ربح 
أسعارها  رفــع  ظــل صعوبة  فــى  الــشــركــات 

تزامنا مع تراجع الطلب.
ولفت إلى ارتفاع أسعار »الستريك أسيد« 
من 14 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها، فضال 
عن زيادة أسعار النشادر من 6 جنيهات إلى 
15 جنيها للكيلو، بخالف وجود نقص شديد 

فى املعروض.
على  الرقابة  تشديد  أهمية  األبــرق،  أكد 
حتى  للمصانع  اخلــامــات  وتــوفــيــر  الــســوق 
فى  املنافسة  مواصلة  من  الشركات  تتمكن 

التصدير.
ــال أحــمــد الــعــيــوطــى، رئــيــس مجلس  وقـ
إدارة شركة أجا لصناعة املواد الغذائية، إن 
الورقية  العبوات  بتوريد  أضرار حلقت  ثمة 
انتشار  بسبب  العصائر،  لتعبئة  املخصصة 

سالالت جديدة من فيروس كورونا.
فى  املتالحقة  ــادات  ــزي ال أن  ــى  إل ولفت 
أسعار الشحن الدولى لعبت دوًرا رئيسًيا فى 

ارتفاع تكلفة جميع املنتجات.
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عقار

عبد الرحمن عجمى

»سكاى أبوظبى« تعتزم استثمار 15 مليار جنيه بالسوق العقارى المصرى

»مارديف للتطوير« تتوقع 400 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2021
 »زهدى«: 2.5 مليار جنيه استثمارات الشركة بمشروعاتها فى العاصمة اإلدارية

 كتب - وليد فاروق:

تعتزم شركة »سكاى أبوظبى للتطوير العقارى«، 
اإلماراتية  »داميــونــد  ملجموعة  العقارية  الـــذراع 
للتطوير العقارى«، ضخ 15 مليار جنيه استثمارات 

فى السوق العقارى املصرى حتى عام 2023.
الرئيس  عجمى،  الرحمن  عبد  املهندس  وقال 
»سكاى  وشــركــة  ــد«  »داميــون ملجموعة  التنفيذى 
مشروعني  لطرح  تخطط  الشركة  إن  أبوظبى«، 
جديدين أحدهما عمرانى متكامل مبدينة القاهرة 
اجلديدة واآلخر فى الساحل الشمالى باستثمارات 

تبلغ 4 مليارات جنيه مع نهاية 2021.
وحدة   600 نحو  باعت  الشركة  أن  أضــاف 
من وحدات مشروع »ريزيدنيس 8« بقيمة مليار 
جنيه، وتستهدف بيع نحو 200 وحدة مع نهاية 
تعاقدية  مبيعات  تستهدف  كما  اجلــارى،  العام 

للتطوير  »مــارديــف  شركة  استثمارات  حجم  بلغ 
العقارى«، 2.5 مليار جنيه مبشروعاتها فى العاصمة 
بقيمة  تعاقدية  مبيعات  الشركة  وحققت  اإلداريـــة، 
 ،2021 من  األول  النصف  خالل  جنيه  مليون   200
وتستهدف زيادتها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام 

اجلارى.
التنفيذى  املدير  زهــدى،  محمد  املهندس  وقــال 
الشركة  إنَّ  الــعــقــارى«،  للتطوير  »مــارديــف  لشركة 
اليت«  »سكاى  مول  إنشاءات  من  كبير  جزء  أجنزت 
3.5 ألف متر  التجارى اإلدارى، املقام على مساحة 
مربع مبنطقة »أر 7« بالعاصمة اإلدارية، ومن املتوقع 

تسليمه نهاية عام 2022.
إنشاءات  من   %20 أجنــزت  الشركة  أن  أضــاف 
مساحة  على  املــقــام  السكنى،  »مــيــنــوركــا«  مــشــروع 
17.5 فدان، وتبلغ املساحة البنائية للمشروع %19، 
وحدة، مبساحات   735 بإجمالى  17 عمارة  ويشمل 

»فاى للتطوير« تطرح مشروع 
»فور تى فور« التجارى

العقارى«  للتطوير  »فــاى  شركة  طرحت 
اإلدارى  التجارى  ــور«  ف تــى  ــور  »ف مــشــروع 

الطبى بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
الرئيس  وقال املهندس شهاب املحضى، 
العقارى«،  للتطوير  »فاى  لشركة  التنفيذى 
مربع،  متر  ألف   2.6 املشروع مبساحة  إن 
مبنطقة الداون تاون فى العاصمة اإلدارية، 
ويضم 9 آالف متر مربع مساحة بيعية، ومن 
املقرر البدء فى أعمال التنفيذ خالل العام 

اجلارى، وتسليم املشروع خالل 3 سنوات.
ــاى« تــعــاقــدت مــع شركة  أضـــاف أن »فـ
»دى إم إيه« لإلستشارات الهندسية، لتولى 
للمشروع،  الهندسية  االستشارات  أعمال 
إلدارة   CHROME شركة  مع  وتعاقدت 
تعاقدت  كما  تنفيذه،  بعد  املشروع  وتشغيل 
ــالزا« لتقوم بـــإدارة اجلــزء  ــال بـ ــي مــع »أراب
مع  التعاقد  بجانب  بــاملــشــروع،  الــتــجــارى 
شركة »بى سى آى« اإلجنليزية واملتخصصة 
فــى تقدمي االســتــشــارات اخلــاصــة بــإدارة 

األجزاء التجارية باملشروعات العقارية.

شهاب المحضى

عماد الطباخ

محمد زهدى

محمد مطاوع

 »عجمى«: طرح 
مشروعني فى 

»القاهرة الجديدة« 
والساحل الشماىل 

باستثمارات 4 مليارات 
جنيه نهاية 2021

سعر  ويتراوح  مربعاً،  متراً  و280   115 بني  تتراوح 
املتر املربع من 8.5 إلى 13 ألف جنيه وفقاً لفترات 

التقسيط ومقدم احلجز.
األعمال  أسندت  الشركة  أن  »زهـــدى«،  وأوضــح 
»املهندسون  لشركة  املــشــروع  وتنفيذ  االستشارية 
وتُخطط  بــاخــوم«،  محرم   - الــعــرب  االســتــشــاريــون 

لالنتهاء من تنفيذ املشروع فى 2025.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لالنتهاء من مشروع 
املقام على  التجارى اإلدارى الطبى  »مارديف بالزا« 
اإلداريـــة،  بالعاصمة  مربع  متر  ألــف   2.2 مساحة 
»ازجــارد مول«  180 وحدة متنوعة، ومشروع  ويضم 
مربع،  متر  ألف   2.3 اإلدارى على مساحة  التجارى 
اإلنــشــاءات  فى  جنيه  مليون   150 ضخ  وتستهدف 

خالل العام اجلارى.
منع شركات  ــة  ــدول ال قـــرار  إن  »زهــــدى«،  وقـــال 
بعد  إال  للبيع  من طرح مشرعاتها  العقارى  التطوير 

»النخيل للتطوير« تضخ 5 مليارات جنيه استثمارات فى العاصمة اإلدارية
 »الطباخ«: 870 مليون جنيه مبيعات مشروع »تريو فى« منذ طرحه مارس املاىض

 5 العقارى،  للتطوير  النخيل  شركة  رصــدت 
العاصمة  فى  مشروعني  لتطوير  جنيه  مليارات 

اإلدارية اجلديدة.
»تريو  مشروع  الشركة  استثمارات  وتتضمن 
فى تاور«، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومشروع »دبل 

تو تاور« بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
وقال عماد الطباخ، رئيس مجلس إدارة شركة 
تستعد  الشركة  إن  العقارى،  للتطوير  النخيل 
لطرح مشروع »دبل تو تاور« على مساحة 9 آالف 
اإلدارية  بالعاصمة  املركزية  باملنطقة  متر مربع، 

اجلديدة نهاية الشهر اجلارى.
ــدات جتارية  وحـ يضم  املــشــروع  أن  أضـــاف 
4 مراحل  وإدارية وطبية وفندقية، ويطرح على 
املرحلة  من  االنتهاء  الشركة  وتستهدف  بيعية، 
الشركة  وتخطط  املقبل،  ديسمبر  نهاية  األولــى 

لتسليم املشروع بعد 4 سنوات.
70% من  نحو  باعت  أن  إلى  الطباخ  وأشــار 
وحـــدات مــشــروع »تــريــو فــى تـــاور« بقيمة 870 
شهر  خــالل  للحجز  طرحه  منذ  جنيه،  مليون 

مارس املاضى.
على  يقام  تــاور«،  فى  »تريو  إن مشروع  وقال 
مساحة 7 آالف متر مربع، مبنطقة الداون تاون 
ويضم  طابًقا،   15 بارتفاع  ــة،  اإلداري بالعاصمة 
الطابق  مــن  جتـــارى  بنشاط  ــدات  وحـ املــشــروع 
تضم  الــطــوابــق  وبقية  الــرابــع،  حتى  األرضـــى 
وحدات إدارية وطبية، وينفذ املشروع على نسبة 
الشركة  وتخطط  األرض،  مساحة  مــن   %30
للبدء فى أعمال احلفر مع نهاية العام اجلارى، 
ومن املقرر االنتهاء من التنفيذ خالل ثالث أعوام 

ونصف العام.
النخيل  تــوجــه شــركــة  أن  الــطــبــاخ،  ــاف  وأضـ
مبساحات  وحـــدات  لــطــرح  الــعــقــارى  للتطوير 

فى حتفيز  ساهم  األعمال،  رواد  تخدم  صغيرة 
حركة املبيعات لدى الشركة.

وأوضح أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى 
فى تنفيذ جميع مشاريعها وال تستهدف التوجه 

للتمويل املصرفى خالل الفترة احلالية.
»معمار  شركة  مع  تعاقدت  الشركة  إن  وقال 
أعمال  لتولى  الهندسية«،  لالستشارات  مصر 
»دبل  ملشروع  الهندسية  واإلستشارات  التصميم 
ــاور«، وتــعــاقــدت مــع شــركــة »تـــامي إلدارة  ــ ــاو ت ت
الفندقية  الــوحــدات  على  لــإلشــراف  الــفــنــادق« 

بكافة مشاريعها.
وأشار إلى التعاقد مع شركة »آى إف إس 
اخلدمات  لتوفير  املــرافــق«  إدارة  خلــدمــات 
والــصــيــانــة،  التشغيل  حــيــث  ــن  م املــتــكــامــلــة 
إطــار  فــى  اإلداريــــة،  بالعاصمة  ملشروعيها 
ما  املضافة،  والقيمة  اجلودة  لتحقيق  خطتها 

يزيد من العائد االستثمارى للمشروعات.
فى  عملها  بدأت  الشركة  أن  الطباخ،  أضاف 
أبــراج سكنية   9 ونفذت   ،2017 مصر منذ عام 
الغربية،  مبحافظة  طنطا،  مبدينة  متكاملة 
إذ  اخلارجية،  باألسواق  أعمال  سابقة  ومتتلك 
نفذت نحو 30 مشروعا عقارًيا بدولة اإلمارات.

مشروعات  حجم  يتضمن  السوق  أن  وأوضح 
غير مسبوق فى مواقع مختلفة، وحركة التطوير 
كبيرة والسوق يتمتع بحجم طلب مرتفع، خاصة 
اجلديدة  القاهرة  ومدن  ــة  اإلداري العاصمة  فى 
السخنة،  والعني  واجلاللة  اجلديدة،  والعلمني 

واملنصورة اجلديدة.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% مع 
الهيئات  وانتقال  اإلداريــة،  العاصمة  بدء تشغيل 
احلكومية والوزارات إليها، خالل الفترة املقبلة.

أن  إلى  تشير  التسويقة  الدراسات  إن  وقــال 
مصر  فــى  الــعــقــارات  مبيعات  مــن   %30 نسبة 
لصالح املصريني العاملني باخلارج والذين يعدوا 
املحرك احلقيقى للسوق العقارى، إذ يعد العقار 

املالذ اآلمن لالستثمار.
حجم  زيـــادة  تستهدف  الــشــركــة  أن  أضـــاف 
وإدارة  فرعا  متتلك  حيث  بــاخلــارج،  مبيعاتها 
سهولة  فى  يسهم  ما  ــارات  اإلم بدولة  تسويقية 
تستعد  كما  باخلارج،  لعمالئها  العقار  تصدير 
بــاإلمــارات  العقارية  املــعــارض  بأحد  للمشاركة 

خالل شهر أكتوبر املقبل.
وأوضح الطباخ، أن احلوافر االستثمارية التى 
تقدمها مصر للمستثمرين، والتنمية االقتصادية 
لتنفيذها، متثل عامل جذب  الدولة  التى تسعى 
العاصمة  أن  كــمــا  اخلــارجــيــة،  لــالســتــثــمــارات 
االستثمارات  فى  العالم  أنظار  محط  اإلداريــة 

خالل الفترة احلالية.

بقيمة 1.5 مليار جنيه خالل 2021.
مساحة  على  يقع  املشروع  أن  عجمى  وأوضــح 
اإلداريـــة  بالعاصمة   8 أر  مبنطقة  فــداًنــا،   23
اجلديدة، ويضم نحو 1000 وحدة سكنية تتراوح 
مساحتها من 80 إلى 360 مترا مربعا ما بني شقق 
مربع  متر  ألف  و15  فاخرة،  »دوبلكس«  ووحــدات 
إدارى وجتارى، ومن املقرر طرح الشركة للوحدات 
ويبلغ  والتجارية خالل سبتمبر اجلــارى،  اإلداريــة 

حجم استثمارات املشروع 4.4 مليار جنيه.
للتطوير  ظبى  أبــو  »سكاى  شركة  أن  يذكر 
»داميوند«  ملجموعة  تابعة  شركة  هى  العقارى« 
اإلماراتية العاملة فى مجال اخلدمات العقارية 
املشروعات  من  متنوعة  مبجموعة  املتخصصة 
دوالر  مــلــيــار  تبلغ  بــاســتــثــمــارات  ــشــطــة؛  واألن
 17 مــن  أكثر  إلــى  تصل  مشروعات  ومحفظة 

مشروعاً فى دولة اإلمارات.

لضبط  مناسب  قــرار  اإلنــشــاءات  من   %30 تنفيذ 
لكنه  العمالء،  حقوق  على  واحلفاظ  السوق،  حركة 
تــوازن بني  تنفيذية  لوضع الئحة  دراســة  إلى  يحتاج 
على  تداعياته  من  وحتــد  واإليجابيات،  السلبيات 
حركة تنفيذ املشروعات. أضاف أن القرار ميكن أن 
املطورين  ويدفع  املشروعات،  تنفيذ  يؤثر على حجم 
ونقص  للتعثر  جتنباً  املــشــروعــات،  حجم  لتقليص 
فترات  ملد  الــدولــة  توجه  الــضــرورى  ومــن  السيولة، 
تقسيط األراضى للمطورين، أو استثناء أول عامني 
من األقساط، لتوفير سيولة تضخ فى أعمال التنفيذ.
ــرز احلــلــول إلحـــداث تـــوازن داخــل  وأوضـــح أن أب
القطاع مع تطبيق القرار، دخول الدولة مع املطورين 
ــاألرض  ب بالشراكة  مــشــروعــات  لتنمية  العقاريني 
عن  األعباء  يخفف  ما  واإلنــشــاءات،  التنفيذ  مقابل 
املطورين، ويضمن استمرارية حركة السوق فى ضخ 

املشروعات، ويضمن حقوق العمالء.

»دار العالمية للتطوير« تخطط لتنمية مشروعات 
بتكلفة 5 مليارات جنيه خالل 5 سنوات

»البستانى« تطرح المرحلة الثالثة من 
»دجلة سكوير« بمبيعات 250 مليون جنيه

 »صالح«: »دار العاملية للتشييد« تستهدف تنفيذ 
أعمال بـ2 مليار جنيه لصالح الغري فى 2021

للتطوير  العاملية  »دار  شــركــة  تخطط 
ــارى«، لــضــخ 5 مــلــيــارات جــنــيــه، فى  ــق ــع ال
العقارى  بالسوق  التوسعية  خطتها  إطــار 
طرح  وتستهدف  مقبلة،  ســنــوات   5 خــالل 
اجلديدة  القاهرة  مبدينة  مشروعات  عدة 
والعاصمة اإلدارية، مع تأسيسها خالل العام 

اجلارى برأسمال مدفوع 20 مليون جنيه.
التنفيذى  الرئيس  صــالــح،  أحمد  وقــال 

الـــعـــاملـــيـــة  »دار  لـــشـــركـــة 
القابضة«، إن الشركة تستعد 
ــى  ــرح مـــشـــروع عــمــران ــطـ لـ
متكامل »مينى كمبوند« على 
مبدينة  أفــدنــة   6 مــســاحــة 
القاهرة اجلديدة، يتكون من 
150 وحدة، باستثمارات تبلغ 

800 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة حصلت 
على القرار الــوزارى، وبدأت 
وتخطط  اإلنــشــاءات،  تنفيذ 
خــالل شهر  املــشــروع  لطرح 
املقرر  ومــن  املقبل،  أكتوبر 

االنتهاء من التنفيذ خالل عام.
وأوضح صالح أن الشركة أسندت أعمال 
للشركة  الهندسية  واالستشارات  التصميم 
ملكتب أمين مصيلحى »جايد« وأسندت مهام 
»إنفرجني  لشركة  العقارية  االســتــشــارات 

الستشارات التطوير«.
لالستشارات  الرئيسى  ــدور  ال إن  وقــال 
وفائدة  قيمة  تعظيم  يستهدف  العقارية، 
يعود  مبا  باألسواق،  املطروحة  املشروعات 
بالفائدة على املطور والعمالء، بزيادة القيمة 

االستثمارية للمشروع.
لطرح  تخطط  الشركة  أن  أضاف صالح 
فــداًنــا   20 مــســاحــة  عــلــى  مــشــروع سكنى 

للتنمية  »الــبــســتــانــى  شــركــة  طــرحــت 
مشروع  مــن  الثالثة  املرحلة  العقارية«، 
تبلغ  مستهدفة  مببيعات  سكوير«  »دجلة 

نحو 250 مليون جنيه.
ــال املــهــنــدس مــحــمــد الــبــســتــانــى،  ــ وق

شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
العقارية،  للتنمية  البستانى 
سكوير«  »دجلة  مشروع  إنَّ 
إدارى  ــارى  ــ جتــ بـــنـــشـــاط 
ويقام على مساحة  سكنى، 

3 آالف متر مربع.
املـــشـــروع  أن  أضــــــاف 
 3 منها  طـــوابـــق،   6 يــضــم 
طوابق  و3  إداريـــة،  طوابق 
محاًل   20 ونــحــو  سكنية، 
تتراوح  مبساحات  جتارياً، 
مــتــراً   450 إلـــى   21 مـــن 
 400 باستثمارات  مربعاً، 

أنَّ  »البستانى«،  وأوضـــح  جنيه.  مليون 
الشركة متتلك نحو 30 مشروعاً منفصاًل 
و»النرجس«  الوطن«  »بيت  منطقتى  فى 

من  األول  الربع  خــالل  اإلداريـــة  بالعاصمة 
2022، إذ تدعم قوة السوق العقارية خطة 
يتمتع  حيث  بالقطاع،  التوسعية  الشركة 

السوق املحلى بطلب قوى ومتزايد.
تعمل  القابضة«  العاملية  »دار  أن  وأوضح 
وبــدأت  عاًما،   50 منذ  املحلية  السوق  فى 
نشاطها بصناعة األثات، ثم نشاط التشييد 
والبناء فى عام 2010، وتنفذ الشركة حجم 
بقيمة  الغير  لصالح  أعمال 
العام  1.5 مليار جنيه خالل 
اجلارى، من بينها مشروعات 
احلكومية  الهيئات  لصالح 
العقارى،  التطوير  وشركات 
تنفيذ  الــشــركــة  وتــســتــهــدف 
مليار   2 بقيمة  أعمال  حجم 

جنيه خالل 2021.
وأشار إلى تنفيذ الشركة 
ــن املــشــروعــات،  لــلــعــديــد م
ــى مـــدار  ــت عــل ــاون ــع كــمــا ت
من  العديد  مع  سنوات   10
اجلهات احلكومية من بينها 
وهيئة  املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة 
العربية  والهيئة  العمرانية،  املجتمعات 

للتصنيع، وبنك مصر.
للتشييد  العاملية  »دار  شركة  إن  وقــال 
والبناء« نفذت نحو 4 كليات بجامعة اجلاللة 
بإجمالى 60 ألف متر مربع، ونفذت املبنى 
و4  للتصنيع،  الــعــربــيــة  للهيئة  الــرئــيــســى 
مصر  لبنك  الرئيسى  واملقر  ــة  إداري مبانى 
مبسطح  اجلــديــدة  ــة  ــ اإلداري العاصمة  فــى 
فيال   100 وتنفيذ  ــع،  مــرب مــتــر  ألـــف   70
 4 الشركة حالًيا  وتنفذ  اإلدارية،  بالعاصمة 
كليات باجلامعة اليابانية مبدينة برج العرب 

وجامعة قناة السويس اجلديدة.

مبدينة القاهرة اجلديدة، ومشروع »دجلة 
سكوير« فى املعادى.

وقال »البستانى«، إنَّ الشركة تستهدف 
مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه 

خالل العام اجلارى.
الشركة  أن  إلــى  وأشـــار 
شــــــــاركــــــــت فــــــــى عـــــدد 
ــيــة  ــارض املــحــل ــ ــعـ ــ مــــن املـ
باملحافظات، ضمن خطتها 
ــمــالء  ــع ــى ال ــ ــلـــوصـــول إلـ لـ

املحتملني فى املحافظات.
ــال »الــبــســتــانــى«، إنَّ  وقـ
الــعــقــاريــة متنح  املـــعـــارض 
العمالء فرصة الستعراض 
ــدد كــبــيــر ومــخــتــلــف من  عـ
على  والتعرف  املشروعات، 
العروض التنافسية املختلفة 
الــشــركــات،  تقدمها  الــتــى 
وحدة  على  احلصول  من  العمالء  ومتكن 
مع  تــتــوافــق  ــداد  سـ وأنــظــمــة  بتسهيالت 

احتياجاتهم وقدراتهم الشرائية.
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أحمد صالح

محمد البستانى

»إم جى« تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات العام الجارى
العقارى«،  للتطوير  جى  »إم  شركة  تستهدف 
مليارات جنيه، خالل   3 بقيمة  تعاقدية  مبيعات 
على  سكنى  مــشــروع  تطوير  وتـــدرس   ،2021
اجلديدة،  العلمني  مدينة  فى  فداناً   50 مساحة 
كما تخطط لتنمية عدد من املشروعات السكنية 

متعددة االستخدام فى العاصمة اإلدارية.
إدارة  مجلس  رئــيــس  مــطــاوع،  محمد  وقـــال 
مجموعة »إم جى للتطوير العقارى«، إنَّ الشركة 
أسندت لشركة »سيفلز« اإلجنليزية إدارة أعمال 
التجارى  مارك«  »ذا  ملشروع  والتنفيذ  التصميم 
اإلدارى الطبى فى منطقة الداون تاون بالعاصمة 

اإلدارية اجلديدة.
أضاف، أن املشروع يقام على مساحة 3.1 ألف 
متر مربع، ومبساحة بنائية 15 ألف متر، مقسمة 
إلى 11 طابقاً، باإلضافة إلى 3 أدوار جراج، وتبلغ 

قيمته االستثمارية 350 مليون جنيه.
التصميمات  مــراجــعــة  ــاد  إســن أن  ــح  وأوضــ
والتنفيذ  اإلنــشــاءات  أعمال  وإدارة  الهندسية 
يستهدف  »سيفلز«،  لشركة  مــارك«  »ذا  ملشروع 
ــودة اخلــدمــات  ــى مــســتــوى مــن جــ حتــقــيــق أعــل
باملشروع،  اإلداريــة  واملكاتب  التجارية  للمحالت 
ــا  ــه ــى إدارت واالســتــفــادة مــن خــبــرة الــشــركــة ف
وتنمية  املضافة  القيمة  وحتقيق  للمشروعات، 

العوائد على األصول املستثمرة.
املــشــروعــات لشركات  إســنــاد  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
عقارى  منتج  تقدمي  فى  يسهم  متخصصة،  إدارة 

يلبى احتياجات العمالء املختلفة، ويتمتع بالكفاءة 
العقارى  التطوير  شركات  تستهدف  إذ  واجلــودة، 
احلفاظ على أصولها االستثمارية، وتنمية العائد 

االستثمارى بشكل مستمر.
مشروع  تدير  »سيفلز«  إنَّ  »مــطــاوع«،  ــال  وق
»إتش كيو« الذى تطوره »إم جى« مبدينة القاهرة 
الشركة محفظة مشروعات  تدير  اجلديدة، كما 
فى  مربع،  متر  مليون   200 بنحو  تقدر  عقارية 

نحو 70 دولة حول العالم.
أضاف أن »إم جى« تطور مشروع »برومارك« 
فى  مربع،  متر  ألف   8.8 على مساحة  التجارى 
العاصمة اإلدارية، مبساحة بنائية 25 ألف متر 
مربع، وتبلغ استثمارات املشروع 1.2 مليار جنيه.

 %80 تنفيذ  من  انتهت  الشركة  أن  وأوضــح 
من إنشاءات مشروع »بلو بلو« فى العني السخنة، 
 625 39 فداناً، ويضم نحو  املقام على مساحة 
نحو  للمشروع  االستثمارية  القيمة  وتبلغ  وحدة، 

3 مليارات جنيه.
وأشار »مطاوع« إلى أن الشركة انتهت من تسليم 
بالكامل،  بلو«  »بلو  من  والثانية  األولــى  املرحلتني 

ومن املقرر تسليم املرحلة الثالثة فى 2022.
من  الرابعة  املرحلة  طرحت  الشركة  إن  وقــال 
وتبلغ  ــدة،  وحـ  160 مــن  تتكون  والــتــى  املــشــروع، 
استثماراتها 400 مليون جنيه، ومن املقرر االنتهاء 
مول«  »ستريب  الشركة  وتطور   ،2024 فى  منها 

ضمن املشروع باستثمارات 100 مليون جنيه.

 »مطاوع«: إسناد 
إدارة تصميمات 
وتنفيذ مشروع 

»ذا مارك« لـ»سيفلز«
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ألف سيارة جديدة تقريباً ُمباعة فى بريطانيا فى أغسطس

بحسب جمعية مصنعى وتجار السيارات
مليار دوالر قيمة بطاريات طلبتها »بى إم دبليو« 

كبة الطلب على السيارات الكهربائية لموا

23.8

ازدهار  إلى  العامليني، ما أدى  التى جذبت املصنعني 
صــادرات  ارتفعت  املاضى،  العقد  وفى  الــصــادرات. 
ارتفعت  بينما   ،%137 بنسبة  املحلية  الــشــركــات 
صادرات الشركات اململوكة لألجانب بنسبة %422.

بني  االتــســاع  فــى  اآلخـــذة  الفجوة  تشكل  واآلن، 
فيتنام  لتوسع  تهديداً  واملحلية  األجنبية  الشركات 
على  كبير  بشكل  تعتمد  أصبحت  فقد  االقتصادى، 
األجنبية،  الشركات  قبل  من  والصادرات  االستثمار 

بينما كان أداء الشركات املحلية دون املستوى.
النمو،  فى  االستمرار  األجنبية  للشركات  ميكن 
وتوفير املزيد من فرص العمل واإلنتاج، لكن قدرتها 
على دفع التنمية فى فيتنام محدودة، حيث ستحتاج 

البالد إلى قطاع خدمات منتج.
ومع ارتفاع مستويات املعيشة، رمبا تصبح فيتنام 
سيحتاج  وبالتالى  األجانب،  للمصنعني  جاذبية  أقل 

العمال إلى فرص أخرى.
لتحفيز القطاع اخلاص، تريد احلكومة الفيتنامية 
بكوريا  اخلاصة  »تشايبول«  فكرة  تعادل  فكرة  تبنى 
اجلنوبية أو »كيريتسو« اخلاص باليابان الذى يعرف 
بأنه مجموعات شركات مترامية األطراف تعمل فى 

مجموعة متنوعة من القطاعات.
هيب،  هــوجن  لــى  يقول  األمـــر،  هــذا  على  تعليقاً 
فى  إسحاق  يوسف  إيزيس  معهد  فى  األول  الزميل 
إن  ســابــق،  فيتنامى  حكومى  ومــوظــف  سنغافورة، 

احلكومة »حتاول إنشاء أبطال وطنيني«.
رمبا  هانوى  أن  إلى  البريطانية  املجلة  وأشــارت 
للنمو،  آخــر  مصدر  على  االعتماد  فى  أيضاً  تأمل 
الهائلة  جالياتها  االقتصادى  االزدهــار  شجع  حيث 

على االستثمار أو حتى العودة إلى ديارها.
بغض النظر عن االنتكاسة الناجمة عن الوباء، قد 
يبدو من الصعب أال تكون األمور وردية فى بلد يبدو 
أنه فى املراحل األولى ملحاكاة معجزة اقتصادية فى 
خالل  من  ثرياً  أصبح  بلد  من  ما  لكن  آسيا،  شرق 

التحويالت فقط.
النمو  على  احلفاظ  سيصبح  فيتنام،  تطور  ومع 
األجنبية،  الشركات  صــادرات  تقوده  الــذى  السريع 
بني  التوتر  وسيصبح  متزايد،  بشكل  صعباً  أمـــراً 
احلفاظ على االنفتاح على االستثمار األجنبى وتعزيز 
الشركات الوطنية الرائدة أكثر حدة، وكل هذا يجعل 
أمراً  املالى  والنظام  املحلى  اخلاص  القطاع  إصالح 
هدف  سيكون  اإلصــالح  هــذا  فــدون  األهمية،  بالغ 
السريع،  الثراء  حتقيق  فى  املتمثل  هانوى  حكومة 

بعيد املنال.

عن
وا 

قال

ارتفاع تكاليف 
البناء والعمالة 

فى بريطانيا

»ارتفعت تكلفة مواد البناء والعمالة 
فى أغسطس، حيث أدى نقص 
المعروض العالمى من المعدات 

والموظفين لتقليص التوسع فى 
قطاع البناء البريطانى«.

صحيفة »فاينانشيال تايمز«

»التأخيرات فى سلسلة اإلمداد 
تسببت فى منع شركات البناء 

من الحصول على أعمال جديدة 
فى وقت يحاول فيه االقتصاد 

البريطانى التعافى«.

»ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم 
توافرها والتأخيرات الطويلة أجبرت 

بعض الشركات على االعتراف 
للعمالء بصعوبة مواكبة الطلب 

على مشاريع البناء«.

جان كروسبى، رئيس البنية التحتية والبناء 
والتشييد فى »كيه.بى.إم.جى« ببريطانيا

جاريث بيلشام، مدير فى شركة 
»نايسميث« لالستشارات العقارية

هل يمكن لـ»كوفيد- 19« عرقلة اقتصاد فيتنام
 التجارة واالستثمار األجنبى ساعدا هانوى عىل الخروج من الفقر املدقع.. لكن هل يمكنهما جعلها غنية؟

 كتبت - منى عوض:

تقول مجلة ّ»ذى إيكونوميست« البريطانية، إن هذا 
األداء يشير إلى السبب احلقيقى لإلعجاب بفيتنام، 
التجارة واالستثمار البالد،  انفتاحها على  حيث كان 
اإلجمالى  املحلى  الناجت  من  الفرد  يبلغ نصيب  التى 
فى  مهماً  رابــطــاً  يشكل  فقط،  دوالر   2800 فيها 

سالسل اإلمداد، وهذا بدوره أدى إلى منو ملحوظ.
كانت فيتنام واحدة من أسرع خمس دول منواً فى 
العالم على مدار الثالثني عاماً املاضية، متغلبة على 

جيرانها، وقد متيز سجلها بالنمو املطرد.
وتعتبر احلكومة أكثر طموحاً، فهى تريد أن تصبح 
 ،2045 عــام  بحلول  مرتفع  دخــل  ذات  دولــة  فيتنام 
وهى مهمة تتطلب منواً اقتصادياً سنوياً بنسبة %7، 
يستمر  أن  وهل ميكن  فيتنام  هو سر جناح  ما  لكن 

بعد أن أثارت إعجاب العالم من خالل 
السيطرة على تفشى جائحة كورونا 

العام الماضى، أصبحت فيتنام اآلن فى 
منتصف أسوأ تفشى للوباء حتى اآلن، 

إذ تخضع أجزاء من البالد إلغالق صارم 
ومجموعة كبيرة من المصانع إما تباطأت 
أو أغلقت، مما أدى إلى تعطيل سالسل 

اإلمداد العالمية.
ومع ذلك، استطاع التكامل مع التصنيع 
العالمى الحفاظ على نشاط االقتصاد 

خالل الوباء، وارتفع الناتج المحلى 
اإلجمالى للبالد بنسبة 2.9% عام 2020 

فى ظل تسجيل معظم الدول ركودًا 
عميقًا.

ورغم التفشى األخير للوباء، يمكن 
القتصاد فيتنام أن يشهد نموًا أسرع 

هذا العام، إذ تشير أحدث توقعات البنك 
الدولى، التى ُنشرت فى 24 أغسطس، 

إلى إمكانية نمو اقتصاد البالد بنسبة 
4.8% عام 2021.

األجنبى املرتفعة فى جعلها تبدو أقرب إلى سنغافورة.
ومنذ عام 1990، كان متوسط تدفقات االستثمار 
من   %6 يبلغ  فيتنام  إلى  الوافدة  املباشر  األجنبى 
الناجت املحلى اإلجمالى كل عام، أى أكثر من ضعف 
املستوى العاملى، وأكثر بكثير مما سجلته الصني أو 

كوريا اجلنوبية على مدار فترة مستدامة.
وارتــفــاع  آسيا  شــرق  دول  بقية  تطور  ظــل  وفــى 
فى  املنخفضة  العمالة  تكاليف  كانت  هناك،  األجور 
اإلغــراء  عوامل  من  املستقر  الصرف  وسعر  فيتنام 

هذا النجاح؟ غالباً ما تتم مقارنة فيتنام بالصني فى 
املقارنة  وهــذه   ،21 الـ  القرن  أوائــل  أو  التسعينيات 
بقيادة  شيوعيتان  البلدين  فكال  فــراغ،  من  تأتى  ال 
إلى  واحــد وحتــول كالهما  نظام سياسى من حزب 
الرأسمالية وركزا على النمو الذى تقوده الصادرات.

بني  أيــضــاً  كبيرة  اختالفات  هناك  ــك،  ذل ومــع 
فوصف  الــصــادرات،  املثال  سبيل  فعلى  البلدين، 
ما  مقدار  ينصف  ال  التصدير  كثيفة  بأنها  فيتنام 

تبيعه فى اخلارج.

الـ  حاجز  فيتنام  فى  السلع  وجتــاوز حجم جتارة 
أن  العلم  مع  اإلجمالى،  املحلى  الناجت  من   %200
األكثر  الــدول  باستثناء  االقتصادات،  من  فقط  قلة 
ثراءاً باملوارد أو دول املدن التى تهيمن عليها التجارة 

البحرية، مازالت أو كانت ذات يوم كثيفة التجارة.
وال يكمن االختالف فى مستوى الصادرات فقط، 
فيتنام  جتعل  التى  هى  أيضاً  املصدرين  طبيعة  بل 
ارتباطها  يساهم  الواقع  ففى  الصني،  عن  مختلفة 
العميق بسالسل اإلمداد العاملية ومستويات االستثمار 

ال يوجد الكثري فى 
ترسانة هيئة السلوك 

املاىل، باستثناء 
تحذير 2.3 مليون 
بريطاىن يتداولون 

األصول املشفرة 
بأنهم يحتاجون إىل 
االستعداد لفقدان 
أموالهم، ويبدو أن 

العديد من املتداولني 
الذين تضخمت 
صفوفهم أثناء 

عمليات اإلغالق،
 غري مبالني: فاملخاطرة 

جزء من التشويق.

فى حني أن الهدف 
من عالم التشفري 

هو أنه موجود 
خارج النظام املاىل 
القائم، فإنَّ فكرة 

أن يعمل دون هذا 
النظام الحاىل هى 

فكرة ساذجة، 
وال يزال العمالء 

يرغبون فى 
استبدال عمالتهم 
املشفرة بالجنيهات 

أو الدوالرات.

افتتاحية صحيفة 
»فاينانشيال تايمز«.

إعداد: رحمة عبدالعزيز.

؟

الهيئات الرقابية تحتاج أنياباً 
كبر لتنظيم »بينانس« أ

كيف تنظم نشاطاً جتارياً عبر اإلنترنت سّهل 
تداوالً بقيمة 5 تريليونات دوالر فى العام املاضى 

لـ13.5 مليون عميل ولكن ليس له مقر عاملى؟
السلوك  لهيئة  وفقاً  للغاية،  السهل  من  ليس 
املالى فى بريطانيا، التى نشرت أخيًرا، األسبوع 
ألكبر  املحلية  الــذراع  حلظر  أسبابها  املاضى، 
بورصة عمالت رقمية فى العالم، »بينانس«، من 

القيام بأى نشاط منظم.
العامة  الطبيعة  أن  حني  وفى 
حتذير  مبثابة  تكون  قد  للحظر 
لكنها  ــراد،  ــ ــ األف للمستثمرين 
ــاً الــكــيــفــيــة الــتــى  ــضـ أكـــــدت أيـ
لإلشراف  املنظمون  بها  يكافح 
عــلــى ســـوق الــعــمــالت املــشــفــرة، 
القيام  يتعني  مما  مزيد  وهناك 
غضب  ــار  أث ومــا  للمساعدة،  به 
هو  خــاص  بشكل  الرقابة  هيئة 
إحجام »بينانس« عن شرح هيكل 
من  كــجــزء  الــشــامــل،  املجموعة 
األمــوال،  غسل  تدقيق  عمليات 
دوت  »بينانس  وراء  يقف  ومــن 
ــوم« بــاألخــيــر، ويــعــد االنــفــتــاح  كـ
ملمارسة  الهيئة  مبدأ  املنظم  مع 

األعمال التجارية.
معرفة  فإنَّ  ذلك،  على  عالوة 
التجارية  األعمال  وراء  يقف  من 
بالضبط، والروابط مع الكيانات 
األخـــــرى، هـــو مــطــلــب أســاســى 
املالى،  السلوك  هيئة  إلشـــراف 
ــذى اعتبر  ــشــرط الـ هـــذا هــو ال
فى  »بــيــنــانــس«  ذراع  أن  املنظم 
الوفاء  على  قــادر  غير  بريطانيا 
النتيجة هى  أن  ويبدو  به حالياً، 
بــورصــة  قــبــل  جتــاهــل كبير مــن 
موقعها  ونشر  املشفرة،  العمالت 

الرقابة  هيئة  لتعليمات  وفــقــاً  اإلنــتــرنــت  على 
حتذيراً حول ذراعها فى اململكة املتحدة.

املتحدة  اململكة  عــمــالء  مينع  لــم  هــذا  لكن 
أصول  وبيع  لشراء  الويب  موقع  استخدام  من 
التشفير، والتى تظل على أى حال غير خاضغة 
السلوك  هيئة  قبل  من  للتنظيم  كبير  حد  إلــى 
تهتم  ال  »بينانس«  كانت  إذا  حتى  ولكن  املالى، 
املجتمع  بقية  فإن  املالى،  السلوك  بهيئة  كثيراً 

املالى املنظم قد يفعل ذلك.
فى حني أن الهدف من عالم التشفير هو أنه 
موجود خارج النظام املالى القائم، فإن فكرة أنه 
ميكن أن يعمل دون هذا النظام احلالى هى فكرة 
ساذجة، وال يزال العمالء يرغبون فى استبدال 
عمالتهم املشفرة باجلنيهات أو الدوالرات، وهذا 
يتطلب عادًة التعامل مع بنك تقليدى على دراية 

بالتزاماته املتعلقة مبكافحة غسيل األموال.
حلث  كافياً  املالى  السلوك  هيئة  إجــراء  كان 
ــى«، و»بــاركــلــيــز«  بــنــوك مــثــل »إتـــش إس بــى سـ
اململكة  عــمــالء  سيمنعان  أنهما  عــن  لــإلعــالن 

كما  »بينانس«،  إلى  األمــوال  إرسال  من  املتحدة 
تراجعت بعض صناديق التحوط عن التعامل مع 
أيضاً  »بينانس«  عزل  ويعد  املشفرة،  البورصة 
فى  فقط  ولــيــس  ــدى،  املـ طــويــل  تكتيكياً  خطأ 
سابق  وقت  فى  لقد مت حظره  املتحدة:  اململكة 

من هذا العام أمام هيئة الرقابة األملانية.
األمر  يتعلق  عندما  أقل حدة  األمر  يبدو  قد 
بــدأت  إنــهــا  قيل  الــتــى  األمــريــكــيــة،  بالسلطات 
عقوبات  لديها  والتى  حتقيقات، 
أكثر قوة حتت تصرفها، ويتحدث 
املنظمون، وال سيما فى بريطانيا 
بعضهم  مع  املتحدة،  والــواليــات 
القوائم  فى  تكون  وأن  البعض، 
السيئة لطرف يعنى أن اآلخرين 

قد سيكونون أكثر ريبة.
يوجد  ال  احلــالــى،  الوقت  فى 
الكثير فى ترسانة هيئة السلوك 
املــالــى، بــاســتــثــنــاء حتــذيــر 2.3 
مليون بريطانى يتداولون األصول 
املــشــفــرة بــأنــهــم يــحــتــاجــون إلــى 
ــداد لــفــقــدان أمــوالــهــم،  ــع االســت
املتداولني  من  العديد  أن  ويبدو 
الذين  بــذراعــني،  الكراسى  ذوى 
تضخمت صفوفهم أثناء عمليات 
املخاطرة  مبالني:  غير  اإلغــالق، 

جزء من التشويق.
وما إذا كان يجب أن يكون لدى 
القدرة على  املالى  هيئة السلوك 
مفتوًحا،  سؤاالً  يظل  املزيد  فعل 
وهـــو ســـؤال كـــان يــجــب إلجــابــة 
عنه من قبل فريق عمل التشفير 
فى  اخلزانة  وزارة  أنشأته  الذى 
عام 2018، والذى لم ينشر بعد 

سياسة مفصلة.
يتعني على السلطات أن توضح 

بسرعة كيف ترى سلطاتها فى املستقبل.
أكثر صراحة، يقول  املتحدة  الواليات  كانت 
املالية  األوراق  جلنة  رئيس  جينسلر،  جــارى 
والبورصات، إنه يريد املزيد من األدوات حتت 

تصرفه.
حـــول كيفية  ــاً  وفـــى حــني أن هــنــاك خــالف
معاجلة ازدهار العمالت املشفرة، فإن اإلجماع 
املستهدفة؛  التبادالت  إلى  احلاجة  على  يقوم 
احلقيقى،  والعالم  التشفير  عالم  يلتقى  حيث 
يجب  املشفرة،  لألصول  بورصة  أكبر  بصفتها 
الرقابية  مع اجلهات  بناء حوار  »بينانس«  على 
مؤسس  وقام  استعدائها،  وليس  املستقبل،  فى 
يوم  بالتغريد  تــشــاو،  بينغ  تشانغ  املجموعة، 
اخلميس، على ما يبدو أنه لم يكن يشير إلى أى 
شىء: »حل املشاكل وامض قدًما«، ويتعني عليه 

أن يأخذ بنصيحته اخلاصة.
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