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»فودافون« تتفاوض مع »المصرية لالتصاالت« 
لتقديم خدمات التليفون الثابت

 كتب - محمد فوزى:

مصر«  »فــودافــون  شركة  أن  »البورصة«،  علمت 
ــا مــع الــشــركــة املــصــريــة  ــًي ــرى مــنــاقــشــات حــال جتـ
األرضــى  التليفون  خــدمــات  لتقدمي  لــاتــصــاالت 

افتراضًيا.
وبحسب مصادر قريبة الصلة من املناقشات فإن 
الوصول  املصرية لاتصاالت  تبحث مع  »فودافون« 
ألنسب اتفاق جتارى يتيح لها احلصول على جميع 

خدمات الهاتف الثابت.
حصلت  التى  الــرابــع  اجليل  رخصة  وتضمنت 
لتنظيم  القومى  »فودافون مصر« من اجلهاز  عليها 
ترخيص   ،2016 عــام  من  أكتوبر  فى  االتــصــاالت، 
بقيمة  االفتراضى  الثابت  التليفون  خدمات  تقدمي 

11.262 مليون دوالر.
وفــور  جيد  بشكل  اآلن  تسير  »األمـــور  تابعت: 
التعاقد سيتم اإلعان عنها،  تفاصيل  االتفاق على 

متوقعة أن تكون قبل نهاية العام اجلارى«.
عليها  ــفــاق  االت ــارى  اجلـ املناقشات  وستقضى 
تقدمي فودافون خدمة التليفون األرضى الثابت عن 
طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة املصرية 
العاقة  الــتــى حتـــدد  لــاتــصــاالت، واالتــفــاقــيــات 
التجارية والقانونية بني الشركتني وتستهدف ضمان 

وحماية حقوق العماء.
أشارت املصادر إلى أن فودافون أجرت التجارب 
الفنية الازمة على مدار الشهور املاضية للتأكد من 

جودة اخلدمة التى ستقدمها لعمائها.
يذكر أن اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت، منح 

خال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2016، رخصة إنشاء 
املحمولة  للهواتف  الرابع  اجليل  شبكات  وتشغيل 
فى  العاملة  األربــع  االتصاالت  لشركات  مصر،  فى 
املصرية لاتصاالت، وشركة  الشركة  السوق، وهى 
حيث  اتصاالت،  وشركة  فــودافــون،  وشركة  أورجن، 
بلغت قيمة ما دفعته الشركات نظير احلصول على 
رخص اجليل الرابع للمحمول مبلغ 1.1 مليار دوالر 
إضافة إلى 10 مليارات جنيه ذهبت للخزانة العامة 

للدولة.
وحــصــلــت الــشــركــة املــصــريــة لــاتــصــاالت على 
الــرابــع  تــركــيــب وتشغيل شــبــكــات اجلــيــل  رخــصــة 
بلغت  والتى  آنــذاك،  مصر  فى  املحمولة  للهواتف 

قيمتها 7.08 مليار جنيه.
لاتصاالت  مصر«  »أورجن  شركة  حصلت  كما 
على تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات اجليل الرابع 
وكذلك  دوالر  مليون   484 بقيمة  املحمول  للتليفون 
ترخيص خدمات الثابت االفتراضى بقيمة 11.262 

مليون دوالر.
كما حصلت شركة اتصاالت مصر على تراخيص 
للتليفون  ــع  ــراب ال اجلــيــل  شبكات  وتشغيل  إنــشــاء 
وترخيص  دوالر  مليون   535.5 بقيمة  املــحــمــول 
ــابــت االفــتــراضــى بقيمة  ــث ال الــتــلــيــفــون  خــدمــات 

11.262مليون دوالر.
والتراخيص اجلديدة سمحت لشركات االتصاالت 
وخدمات  الرابع  اجليل  خدمات  بتقدمي  مصر  فى 
التليفون الثابت االفتراضى مبجرد جاهزيتها لذلك، 
ومتكاملة  متميزة  خدمات  تقدمي  ميكنها  وبذلك 

لعمائها.

شركات األسمنت تطلب العودة للعمل بالغاز الطبيعى
 »تصديرى مواد البناء« يعد دراسة فنية لتقديمها إىل »الصناعة«  »إسطفانوس«: العودة للغاز تتوقف 

 »مصادر«: املفاوضات تتضمن استخدام أجزاء من شبكة عىل ضمان إتاحته واستمرارية ضخه   »جمال الدين«: شركات تقرتح إتاحة العمل بالغاز والفحم
»املصرية« وتحديد أطر العالقة التجارية والقانونية بني الشركتني

 كتبت - نهال منير ورشا سرور:

تسعى شركات األسمنت للعودة للعمل بوقود 
الغاز الطبيعى مرة أخرى بدالً من الفحم بعد 
مرور نحو 7 سنوات على قرار احلكومة إلزام 
الفحم  من  وقــود  مزيج  باستخدام  الشركات 

واملخلفات.
ــواد الــبــنــاء  ــ ــد املــجــلــس الــتــصــديــرى مل وأعــ
التجارة  وزارة  على  سيعرضها  فنية  دراســات 
والصناعة خال أيام باجلدوى االقتصادية من 
الطبيعى  بالغاز  للعمل  األسمنت  عودة مصانع 
فى ظل ارتفاع أسعار الفحم ملستويات قياسية 
بجانب ارتفاع تكلفة الشحن واالستيراد ووفرة 

الغاز الطبيعى املحلى.
وقـــال مــدحــت إســطــفــانــوس، رئــيــس شعبة 
األسمنت بغرفة مواد البناء باحتاد الصناعات، 
بالغاز  األسمنت  مصانع  لتشغيل  الــعــودة  إن 
الطبيعى تتوقف على ضمان إتاحة واستمرارية 

ضخ الغاز للمصانع.
لـ»البورصة«: »مسألة تسعير الغاز  وأضاف 
وخفضه ملصانع األسمنت، ومدى االعتماد على 
الفحم، سيتم مناقشتها فى وقت الحق، األهم 
هو املوافقة وعودة االعتماد على الغاز لتشغيل 

املصانع«.
االعتماد  إن  األسمنت،  منتجى  أحد  وقــال 
عن  تدريجياً  والتوقف  الطبيعى  الــغــاز  على 
من  دوالر  مليار  نحو  يوفر  الفحم  استخدام 

فاتورة استيراد الفحم سنوياً.
وأضاف أن خفض سعر الغاز الطبيعى إلى 
نحو 3 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 

فى  يساعد  حالياً  للمصانع  دوالر  مليون   4.5
االعتماد كلياً على الغاز بديًا للفحم.

العام  أكتوبر  فى  قــرر  الـــوزراء  كــان مجلس 
أسعار  ببحث  تختص  جلنة  تشكيل  املــاضــى 
الطاقة للقطاع الصناعى كل 6 أشهر، واتخذت 
سعر  بخفض  الشهر  نفس  فى  قــراراً  اللجنة 
 1 بني  تراوحت  بقيم  الصناعى  للنشاط  الغاز 
لنوع  وفقاً  حرارية  وحدة  للمليون  دوالر  و1.5 

املصانع.
الوزراء قراًرا بخفض سعر  وأصدر مجلس 
الغاز الطبيعى للصناعة لـ 4.5 دوالر لكل مليون 
أثناء  املاضى  العام  مارس  فى  حرارية،  وحدة 

جائحة كوفيد-19.
ــن، رئيس  ــدي ــال الــدكــتــور ولــيــد جــمــال ال ق
والصناعات  البناء  ملــواد  التصديرى  املجلس 
املعدنية واحلراريات، إن املجلس ناقش، أمس 
استعداًدا  األسمنت  شركات  مطلب  الثاثاء، 

لعرضه على وزارة التجارة والصناعة؛ خلفض 
االستيرادية  الفاتورة  وتوفير  اإلنــتــاج  تكلفة 

واالستعاضة بالغاز الطبيعى املحلى.
أضــاف »جــمــال الــديــن« لـــ»الــبــورصــة«، أن 
املجلس أعد دراسة شاملة لهذا املقترح والنتائج 
اخلطوة،  تلك  من  املصانع  على  ستعود  التى 
والصناعة  التجارة  وزارة  إلى  تقدميها  وسيتم 
للتنسيق مع اجلهات املعنية من مجلس الوزراء 

ووزارة البترول والثروة املعدنية.
املنتجة  ــات  ــشــرك ال بــعــض  أن  ــى  إلـ ــار  أشــ
لألسمنت تقترح أن يكون أمام املصانع إمكانية 
آن  فى  والفحم  الطبيعى  الغاز  على  االعتماد 
التى  االستثمارات  إهــدار  يتم  ال  حتى  واحــد؛ 
بديل  وتوفير  للفحم  للتحول  املصانع  ضختها 

الغاز مع إتاحة مرونة االستخدام.
وارتفعت أسعار الفحم عاملياً ألعلى مستوى 
لها خال 10 سنوات، فى ظل منو الطلب على 

تداعيات  من  االقتصادات  تعافى  مع  الوقود 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد ونقص 

اإلمدادات.
وصعد سعر العقود اآلجلة للفحم إلى أكثر 
منذ  مــرة  ألول  للطن  ألوروبـــا  دوالر   100 من 
من  املستورد  الفحم  سعر  ارتفع  كما   ،2018

أستراليا إلى أعلى مستوياته.
استوردت مصر 6.32 مليون طن من الفحم 
العام  عن   %31 بزيادة   ،2019 فى  احلــرارى 
السابق، وفًقا ملا ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز 

للتصنيفات االئتمانية فى دراسة لها.
يتم  لم  األسمنت  أن  الدين«  »جمال  أوضح 
البرنامج  فى  الدعم  منظومة  ضمن  إدراجـــه 
مطلب  رغــم  التصديرية  للمساندة  اجلــديــد 
السوق  فــى  تنافسيته  لــرفــع  بــذلــك  املجلس 

اخلارجية.
وعــدم  التصنيع  تكلفة  ارتــفــاع  أن  أوضـــح 
أكبر  من  يعتبر  تصديرى  دعم  على  احلصول 

التحديات أمام املنتج فى األسواق العاملية.
من   %1 بنحو  األسمنت  صناعة  وتساهم 
يــعــادل %10  الــنــاجت املحلى اإلجــمــالــى، ومــا 
وفقاً  املصرية،  للصناعة  اإلجمالى  الناجت  من 
البناء  مــواد  بغرفة  األسمنت  شعبة  لبيانات 

باحتاد الصناعات.
إنتاج  فــى  العاملة  الــشــركــات  عــدد  ويبلغ 
ــدرة اإلنــتــاجــيــة  ــقـ األســمــنــت 18 شــركــة، والـ
مليون   18.5 نحو  للدولة  اململوكة  للمصانع 
طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر الطاقة 
اإلنتاجية للقطاع اخلاص بنحو 64 مليون طن 

مع 37 خط إنتاج.

مصر تفاوض البنك الدولى على تمويالت جديدة بـ440 مليون دوالر
 كتبت - أمانى رضوان:

وجود  عن  الــدولــى  البنك  بيانات  كشفت 
لتمويل  الــدراســة  حتت  جديدين  مشروعني 
 200 بواقع  دوالر  مليون   440 بقيمة  مصر 
فى  املياه  توفير  مشروع  لصالح  دوالر  مليون 
جلذب  مستدام  لنموذج  الوصول  عبر  مصر 
استثمارات القطاع اخلاص فى مجال حتلية 

املياه.
 240 بقيمة  التفاوض على متويل  يتم  كما 
نظام  حتديث  برنامج  لصالح  دوالر  مليون 

تسجيل األراضى والعقارات فى مصر.

من  مــزيــد  عــن  البنك  مــوقــع  يكشف  ــم  ول
التفاصيل عن كا املشروعني، ومازال برنامج 
الوصول  لدعم  للدولة  العامة  املوازنة  متويل 

لنمو احتوائى شامل حتت الدراسة.
على  الــدولــى  البنك  وافــق   2020 وخــال 
بإجمالى  مصر  فى  مشروعات  عــدة  متويل 
إعــادة  برنامج  آخــرهــا  دوالر،  مليار   1.59
معدالت  ودعم خفض  احلديد  السكة  هيكلة 
التلوث فى القاهرة الكبرى والتأمني الصحى 

الشامل.
وبلغ دين مصر اخلارجى نحو 134.8 مليار 
احلكومة  وتوسعت  املاضى،  مارس  فى  دوالر 

ملواجهة  املاضى  العام  خــال  االقــتــراض  فى 
النقد  من  الباد  تدفقات  على  كورونا  آثــار 
حركة  توقف  نتيجة  تراجعت  والتى  األجنبى 
السياحة والسفر عاملياً. ومنا الدين اخلارجى 
 2020 مــارس  من  الفترة  21% خال  ملصر 
الزيادة  معظم  وجــاءت   ،2021 مــارس  وحتى 
وصندوق  دولية  سندات  طــرح  من  اجلديدة 
دوالر  مليارات   8 قــدم  الــذى  الــدولــى  النقد 
التمويل  برنامجى  حتت  كورونا،  جائحة  بعد 

الطارئ واالستعداد االئتمانى.
وكانت ديون مصر للبنك الدولى قد بلغت 8 

مليارات دوالر خال العام املاضى.

 كتب - محمود القصاص 
وإيمان محمد:

تعتزم اللجنة االستشارية لسوق املال التى 
التقدم  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  شكلتها 
نصف  التداول  جلسة  لزيادة  للهيئة  مبقترح 

ساعة ضمن مقترحات أخرى.
الــرقــابــة  هيئة  أن  »الــبــورصــة«  وعــلــمــت 
اللجنة  للموافقة على مقترحات  تتجه  املالية 

واملشكلة بقرار من رئيس هيئة الرقابة املالية 
وضمت  الثاثاء،  أمس  ظهر  اجتمعت  والتى 
الهيئة،  رئيس  نائب  عـــزام،  إســام  مــن  كــًا 
املصرية،  الــبــورصــة  رئــيــس  فــريــد،  ومحمد 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الشيخ،  وأحــمــد 

البورصة.
اآللــيــات  االســتــشــاريــة  اللجنة  ونــاقــشــت 
اجلديدة للتداول بالبورصة، ومت االتفاق على 
رفع املقترحات العتمادها من الدكتور محمد 

عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة املالية.
الزمنية  الفترة  زيادة  املقترحات  وتضمنت 
من  لتبدأ  ساعة  نصف  ملدة  التداول  جللسة 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ورفع احلد 
للسهم  املتحرك  اإلقفال  سعر  لتغيير  األدنى 
إلى 250 ألف جنيه بدالً من 100 ألف جنيه.

توصلت  التى  االقــتــراحــات  تضمنت  كما 
حلساب  إضافية  معايير  وضع  اللجنة  إليها 

سعر اإلقفال بجلسة املزايدة.

»استشارية سوق المال« تتقدم لـ»الرقابة« 
بمقترح زيادة جلسة التداول نصف ساعة

»المالية« تطالب شركات »المنصور« و»نيسان« بجداول زمنية لتسليم سيارات مبادرة اإلحالل

 كتب - أحمد فرحات:

إدارة مبادرة  املالية ومجلس  وزارة  خاطبت 
للعمل  والتاكسى  املــاكــى  الــســيــارات  إحــال 
بالغاز الطبيعى كًا من شركات املنصور وكيل 
نيسان  وشركة  شيفروليه  التجارية  العامة 
لتسليم  الزمنية  بــاجلــداول  إلمــدادهــا  مصر 
سيارات مبادرة احال املركبات وسط تكليفات 

رئيس مجلس الوزراء.
الرسمى  املتحدث  عبدالرازق،  أحمد  وقال 
باسم مبادرة إحال املركبات بوزارة املالية إن 
بشأنها  صدر  التى  احلجوزات  عدد  إجمالى 
 5400 يبلغ  التسليم  وتنتظر  بنكية  موافقات 
املشاركة  الشركات  على مستوى جميع  سيارة 

فى املبادرة.
املستندية  ــدورة  ال أن  عبدالرازق  وأضــاف 
املبادرة  فى  املشاركني  العماء  أوراق  إلنهاء 

انخفضت من 3 أسابيع إلى أسبوع.
وذكر أن شركة األمل وكيل العامة التجارية 
بى واى دى والدا تعهدت للمبادرة بتسليم 600 

سيارة شهرية من هاتني الفئتني.
السيارتني  تسليم  فى  التراجع  أن  وأوضــح 
و%35،   33 بــني  يــتــراوح  الشهر  هــذا  خــال 

منخفضة من معدالت تسليم بلغت 900 سيارة 
شهريا قبل األزمة.

وأشار عبدالرازق إلى أن شركة غبور وكيل 
بنسب  تعهدت  هــيــونــداى  التجارية  العامة 
اجمالى  مــن  املــبــادرة  لصالح  شهرية  تسليم 
نقص  أزمــة  وســط  املنتجة  االنتاجية  الطاقة 

الرقائق اإللكترونية عاملياً.
مر  التى  السيارات  عدد  إجمالى  أن  وذكر 

على تصنيعها نحو 20 عاماً يصل عددها إلى 
1.4 مليون سيارة سيجرى استبدال 250 ألف 
سيارة خال فترة 3 سنوات لكن هذا الرقم قد 
الرقائق  نقص  فى  الراهنة  األزمة  وسط  يقل 

اإللكترونية على املستوى العاملى.
قطاع  رئيس  حبيب،  سعد  قال  جانبه،  من 
وكيل  أوتــو«  »غبور  بشركة  السيارات  مبيعات 
العامة التجارية هيونداى إن الشركة ستمنح 
املنتجة  طاقاتها  إجــمــالــى  مــن   %60 نسبة 
من  للمتوفر  وفــقــاً  اإلحـــال  مــبــادرة  لصالح 

املحتوى املصنع لدى الشركة.
اهتماماً  تولى  الشركة  أن  حبيب  وأضــاف 
داخل  السيارات  لتسليم  وأولوية قصوى  بالغاً 

مبادرة اإلحال.
ــرى، قـــال عــبــدالــرازق إن  ــن نــاحــيــة أخــ م
تتأثر  لــم  املــبــادرة  فــى  امليكروباص  ســيــارات 
تسليم  ومت  الــرقــائــق،  بنقص  ــدة  احلـ بنفس 
تسليم  وسيتم  اآلن،  حتى  ميكروباص   135
300 سيارة ميكروباص إضافية خال الشهر 

احلالى.
التى  امليكروباص  سيارات  عدد  أن  أضاف 
 73 يبلغ  عاماً   20 من  أكثر  صنعها  على  مر 

ألف سيارة.

 شركة األمل تتعهد بتسليم 600 سيارة شهرياً و»هيونداى« تخصص 60% من طاقتها اإلنتاجية للمبادرة

وليد جمال الدينمدحت إسطفانوس

أحمد عبدالرازق

وزير النقل: الحكومة تسعى 
لتحويل مصر إلى مركز للتجارة 

العالمية واللوجستيات

االستثمار الزراعى 
يفتح آفاًقا جديدة 

للشركات الصناعية
»مستثمرى المغرة« تخطط لزراعة 

300 ألف فدان بنهاية 2030 3

»المصرية الخليجية« تضيف 5 آالف فدان 
وتفاوض البنوك القتراض 500 مليون جنيه

55--44

»شركات السمسرة«: تقترح عقد 
لجنة استماع مع »النواب« لمناقشة 
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 »شعراوى«: بدء عمل شركتى »انفريو ماسرت« 
و»ارتقاء« بمنظومة النظافة بالقاهرة

 »الدماطى«: تشغيل الخطني منتصف 
العام املقبل وخطة إلطالق منتجات جديدة 

 »العسال«: التعاقد مع 4 شركات لتنفيذ 
أعمال مقاوالت بقيمة 600 مليون جنيه

2.9 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلتين 
األولى والثانية بمنظومة المخلفات

»دومتى« تسند لـ»AMF« األمريكية 
توريد خطى إنتاج بـ2.5 مليون يورو

3 مليارات جنيه مبيعات »مصر إيطاليا 
العقارية« خالل 8 أشهر من 2021

حققت شركة »مصر إيطاليا العقارية« 
 3 بقيمة  مبشروعاتها  تعاقدية  مبيعات 
أغسطس  ش��ه��ر  بنهاية  جنيه  م��ل��ي��ارات 

.2021
وت��س��ت��ه��دف »م��ص��ر إي��ط��ال��ي��ا« زي���ادة 
جنيه  مليارات   4 إلى  التعاقدية  مبيعاتها 

بنهاية العام اجلارى.
الرئيس  العسال،  خالد  محمد  وق��ال 
مصر  لشركة  املنتدب  والعضو  التنفيذى 
مع  تعاقدت  الشركة  إن  العقارية،  إيطاليا 
أعمال  حجم  لتنفيذ  مقاوالت  شركات   4
مشروعى  ف��ى  جنيه  مليون   600 بقيمة 
اإلدارية  بالعاصمة  و»فينشى«  »البوسكو« 

اجلديدة.
أضاف أن الشركة تعاقدت مع »سوليد 
الثالثة  املرحلة  أعمال  لتنفيذ  للمقاوالت« 

مليون   400 بقيمة  »البوسكو«،  مل��ش��روع 
أخ��رى  3 ش��رك��ات  م��ع  وت��ع��اق��دت  جنيه، 
مب��ش��روع  اخل��رس��ان��ي��ة  األع��م��ال  لتنفيذ 
ومن  جنيه،  مليون   200 بقيمة  »فينشى« 
خالل  التنفيذ  أعمال  من  االنتهاء  املقرر 

18 شهراً.
إيطاليا«  »مصر  أن  العسال  وأوض���ح 
الفترة  خالل  أخرى  شراكات  عقد  تعتزم 
القادمة مع شركة »سوليد« من أجل العمل 
أعمال  بحجم  ج��دي��دة  م��ش��روع��ات  على 

كبير.
على  يقام  »البوسكو«  مشروع  إن  وق��ال 
مساحة 200 فدان، باستثمارات 16 مليار 
جنيه، وبدأت الشركة تسليم املرحلة األولى 
يقام  فيما  املاضى،  العام  خالل  باملشروع 
مشروع »فينشى« على مساحة 110 أفدنة.

 كتب - فارس ربعى:

ق���ال ال��ل��واء م��ح��م��ود ش���ع���راوى، وزي��ر 
حوالى  أنفقت  الدولة  إن  املحلية،  التنمية 
2.9 مليار جنيه على مشروعات املنظومة 
األولى  املرحلتني  فى  للمخلفات  اجلديدة 

والثانية.
وأضاف أن وزارة التنمية املحلية تابعت 
ال��ع��ام والنصف  امل��ح��اف��ظ��ات خ���الل  م��ع 
امل��اض��ي��ني رف���ع ح��وال��ى 45 م��ل��ي��ون طن 
مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة 
يومياً و15 مليون طن قمامة تاريخية كما 
قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالى 
 39 حوالى  من  مخلفات  طن  أل��ف   500

موقعاً باملحافظات.
والدكتورة  املحلية  التنمية  وزير  وتفقد 
خالد  واللواء  البيئة  وزي��رة  ف��ؤاد  ياسمني 
ع��ب��دال��ع��ال م��ح��اف��ظ ال��ق��اه��رة، م��ع��دات 
شركات النظافة وجمع املخلفات بالقاهرة 
منظومة  ع��ق��ود  ت��ف��ع��ي��ل  ل��ب��دء  مت��ه��ي��داً 
»ارتقاء  شركتى  عبر  بالعاصمة  املخلفات 
املخلفات«  وت��دوي��ر  املتكاملة  للخدمات 
و»انفيرو ماستر للخدمات البيئية وتدوير 

املخلفات«.
ال����وزارة سلمت  وأوض���ح ش��ع��راوى أن 
9 م��ح��ط��ات وس��ي��ط��ة م��ت��ح��رك��ة ف���ى 4 
فى  محطة   34 تسليم  وجارى  محافظات 

 كتبت - إيمان محمد:

وقعت شركة دومتى للصناعات الغذائية 
عقدى توريد مع شركة AMF األمريكية 
لتوريد خطى إنتاج باستثمارات تصل إلى 

2.5 مليون يورو.
أن أحد اخلطني  إلى  الشركة  وأشارت 
يعد اخلط الرابع للمخبوزات واآلخر يعد 

اخلط األول إلنتاج الكرواسون.
وتوقع محمد الدماطى، العضو املنتدب 
ل��ل��ش��رك��ة، ت��ش��غ��ي��ل اخل���ط���وط اجل��دي��دة 

منتصف العام املقبل.
وذكر أن الشركة ستبحث طرق التمويل 
على  تتفاوض  كما  بنكياً،  أو  ذاتياً  س��واء 
واقتربت  العصائر،  مصنع  طاقات  زي��ادة 

من  االتفاق مع شركة »تتراباك«.
ال��ش��رك��ة وصلت  ال��دم��اط��ى، أن  وذك���ر 
طرح  مع  التصنيع  من  القصوى  للطاقة 
العصائر،  مبيعات  وزي����ادة  ال��ل��ن  منتج 
تعوق  التى  العراقيل  من  العديد  ويوجد 
وتعمل  التعبئة  لطاقات  األمثل  االستغالل 
الشركة على التغلب عليها مع دخول موسم 

الصيف اجلديد.
اتخاذ  تستهدف  الشركة  أن  وأوض���ح 
خطوات فعلية إلنشاء مصنع ثالث لها حال 

11 محافظة، وتسليم 9 محطات وسيطة 
 15 تنفيذ  وج��اٍر  محافظات   5 فى  ثابتة 
إلى  باإلضافة  محافظات،   8 فى  محطة 
 16 تسليم  وجاٍر  مدافن صحية   5 تسليم 
للمحافظات خالل سبتمبر  مدفن آخرين 

وأكتوبر 2021.
وأكدت وزيرة البيئة أن التعاقدات التى 
كفاءة  رفع  إلى  تهدف  الشركات  مع  متت 
اخلدمة  بنطاق  والتجارى  السكنى  اجلمع 
 ،%100 ت��ص��ل  بحيث  ت��دري��ج��ى  بشكل 
أنواعها  بكافة  للشوارع  النظافة  وحتقيق 
وفئاتها املختلفة على مدار اليوم من رفع 
املخلفات الناجتة عن القصور فى أعمال 

اجلمع ونقلها إلى األماكن املخصصة.

استمرار معدالت النمو، وستكون األجبان 
جناح  حال  اإلنتاج  طاقات  لزيادة  بحاجة 

الشراكة مع »فريزالند كامبينا«.
وق���ال إن ال��ش��رك��ة اج��ت��ازت ال��ظ��روف 
الصعبة التى مرت بها خالل النصف األول 
إنتاجية  بطاقة  وتعمل  اجل��اري،  العام  من 
90% من خطوط إنتاج املخبوزات الثالثة، 
وتوقع الوصول للطاقة القصوى مع بداية 

العام الدراسى اجلديد.
وذكر أن الشركة ستبدأ إنتاج »الكرواسون« 
و»الفطائر« والتوسع فى إنتاج »الساندوتش« 

فى خط اإلنتاج الرابع.

»شركات السمسرة« تقترح عقد لجنة استماع مع »النواب« لمناقشة التعديالت الضريبية 

 كتبت - إيمان محمد:

البورصة  ف��ى  املتعاملني  مناقشات  ت��وال��ت 
املصرية حول ملف الضرائب مع اقتراب تطبيق 
ضريبة األرباح الرأسمالية يناير املقبل للبحث 
وتأثيرها  تطبيقها  املقترحات حول  أفضل  عن 

على السوق.
واق��ت��رح ع��دد م��ن ش��رك��ات السمسرة عقد 
جل��ن��ة اس��ت��م��اع م��ع جل��ن��ة اخل��ط��ة وامل���وازن���ة 
مبجلس النواب والتقدم بطلب إحاطة ملناقشة 
األرباح  ضريبة  تطبيق  حول  املقترحات  بعض 

الرأسمالية.
وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة 
برامي القابضة لالستثمارات املالية، إن اللجنة 
وهيئة  ال��ب��ورص��ة  م��ع  اجتمعت  االس��ت��ش��اري��ة 
إيجابية حول  لقرارات  للوصول  املالية  الرقابة 

النظام اجلديد.

سعر  احتساب  تطبيق  ت��زام��ن  أن  وأوض���ح 
اإلغالق اجلديد مع إعالن دليل الضرائب وفتح 
احلدود السعرية لألسهم وإغالقات »املارجن«، 

أدى إلى حالة ارتباك مؤقت فى البورصة.
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة 

بعض  إن  املالية،  األوراق  لتداول  ثمار  شركة 
استماع  جلنة  عقد  ملقترح  توصلت  الشركات 
املستجدات  حول  للتفاوض  النواب  مجلس  مع 
املتعلقة باألنظمة اجلديدة للتداول فى البورصة 

وتطبيق الضرائب .

دراس��ة  إع���داد  املستهدف  أن  إل��ى  وأش���ار 
مقارنة  املصرى  السوق  فى  يحدث  ملا  مقارنة 
منطقة  خ��اص��ة  املشابهة  األخ���رى  ب��األس��واق 
مقارنة  ال��دراس��ة  تتضمن  أن  على  اخل��ل��ي��ج، 
التكلفة ونظام الضرائب باإلضافة إلى دراسة 
اجلديدة  األنظمة  تطبيق  من  والفاقد  العائد 

والضرائب.
القواعد  دل��ي��ل  ع��ن  املالية  وزارة  وكشفت 
الناجتة  الرأسمالية  الضريبة  بتطبيق  اخلاصة 
واحلصص  املالية  األوراق  فى  التصرف  عن 
التعامل  على  الدمغة  وضريبة  اخلزانة  وأذون 
رقم  ال��وزارى  للقرار  طبقا  املالية،  األوراق  فى 

428 لسنة 2021.
ومن املقرر تطبيق ضريبة األرباح الرأسمالية 
املالية  وزارة  لقرار  وفقاً   2022 عام  بداية  مع 
األخير، بسداد 10% على األرباح الرأسمالية 

املحققة على مكاسب املستثمرين بالبورصة.

 »ماهر«: اجتماع مع البورصة و»الهيئة« لبحث قرارات إيجابية بشأن النظام الجديد 
 »عبد الفتاح«: الشركات تستهدف إجراء دراسة مقارنة بني السوق املصرى واألسواق املشابهة

 »مصطفى«: يجب إيجاد آلية واضحة لطريقة 
احتساب قيمة الدعم عىل النقل إىل أفريقيا

مصدرون يتطلعون لدخول أسواق جديدة بعد اعتماد الئحة المساندة 

 كتب - أحمد صبرى ورشا سرور:

التوسع  إل���ى  امل��ص��درة  ال��ش��رك��ات  تتطلع 
البرنامج  يتيحها  التى  املزايا  من  واالستفادة 
إلى  وخاصة  التصديرية  للمساندة  اجلديد 
توفير دعم شحن  التى سيتم  الدول اجلديدة 
لها مثل روسيا والواليات املتحدة، فيما تطالب 
مستحقاتها  على  احل��ص��ول  ف��ى  بتسهيالت 

وتوضيح ضوابط صرفها.
واعتمد الدكتور مصطفى مدبولى الالئحة 
للمساندة  اجل���دي���د  ل��ل��ب��رن��ام��ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
املجالس  إل��ى  رسميا  وأرس��ل��ت  التصديرية 
تطبق  أن  على  اجل��ارى،  األسبوع  التصديرية 

اعتباًرا من أول يوليو املاضى.
إدارة  مجلس  رئيس  ف��اروق مصطفى،  قال 
نسبة  احتساب  آلية  إن  فينسيا،  سيراميكا 
األفريقية يجب  الدول  إلى  النقل  الدعم على 
تصدر  أن  ميكن  الشركات  وبعض  توضيحها، 
مع  اجليدة  لعالقتها  استغالاًل  أق��ل  بأسعار 
شركات  تتفق  أن  املمكن  ومن  النقل،  شركات 
الفاتورة  قيمة  لرفع  النقل  شركات  مع  أخرى 

ومن ثم احلصول على دعم أكبر.
وطالب بإيجاد آلية لتجنب الوقوع فى مثل 
برنامج  تطبيق  سنوات  خالل  املشكالت  تلك 
رد األعباء التصديرية، إذ من املمكن أن يؤدى 
ذلك إلى تعطل أو تباطؤ احلصول على نسب 

الدعم املقررة.
إقرار  مع  النقل  على  الدعم  إلغاء  واقترح 
حوافز بديلة مثل إعفاء الشركات املصدرة من 
ضريبة صافى األرباح التجارية املقررة بنسبة 
تفادًيا  ال���ص���ادرات،  قيمة  بحسب   %22.5

ملشكالت احتساب قيمة الدعم على النقل.
حل  نحو  الدولة  توجه  إن  مصطفى  وق��ال 
نحو  جيدة  خطوة  بالنقل  املتعلقة  املشكالت 
إلى  للوصول  ال��ص��ادرات  وقيمة  حجم  زي��ادة 

مستهدفاتها.
الفتاح  عبد  الرئيس  اجتماع  أن  وأض��اف 

السيسى مع شركات نقل عاملية لتطوير النقل 
على  إيجابية  آث���اًرا  له  يكون  س��وف  البحرى 
الصناعة املصرية على املدى البعيد من خالل 
تقليل أسعار الشحن وزيادة تنافسية املنتجات 

التصديرية.
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ى، ف��ى مايو 
مجلس  ورئيس  مالك  لورسن،  بيتر  املاضى، 
إدارة شركة لورسن األملانية العاملية فى مجال 
البحرية  الصناعات  لتوطني  السفن،  صناعة 

فى مصر.
واستعرض االجتماع أوجه تطوير ترسانات 
صناعة السفن، باإلضافة إلى تأهيل وتدريب 
الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملني 
تطوير  مناقشة  مت��ت  كما  امل��ج��ال،  ه��ذا  ف��ى 
البنية التحتية للمعدات الالزمة لهذه الصناعة 
أح��دث  م��واك��ب��ة  م��ن  احل��ي��وي��ة، مب��ا ميكنها 

التكنولوجيات العاملية.
رئيس  ال��دي��ن،  جمال  وليد  الدكتور  وق��ال 
واحلراريات  البناء  مل��واد  التصديرى  املجلس 

البرنامج  نتائج  إن  امل��ع��دن��ي��ة،  وال��ص��ن��اع��ات 
أفضل  من  ويعتبر  سريعا،  ستظهر  اجلديد 
للصادرات فى ظل  إطالقها  التى مت  البرامج 
البرنامج  عن   %50 بنحو  الدعم  نسب  زيادة 
القطاع  حسب  على  تختلف  وال��ت��ى  امل��اض��ى 

ونسبة املكون املحلى.
ارتفعت  الدعم  نسبة  متوسط  أن  أوض��ح 
البرنامج  فى   %10 مقابل   %15 إلى  حاليا 
املنتج  ق��وة  ال��زي��ادة ستدعم  وه���ذه  ال��س��اب��ق، 

املحلى فى األسواق اخلارجية.
إدارة  قال وليد عبد احلليم، رئيس مجلس 
اجلديد  البرنامج  إن  لألثاث،  آبالينس  شركة 
للمساندة التصديرية حفز الشركة على إعداد 
املقبلة  الفترة  أكبر خالل  للتوسع بشكل  خطة 
فى دول شرق أفريقيا خاصة رفع قيم املساندة 
كما   ،%8 إل��ى   %6 من  للقطاع  التصديرية 
استخراج  صعوبة  من  الشركات  تعانى  كانت 
املحلى  امل��ك��ون  بنسبة  اخل��اص��ة  ال��ش��ه��ادات 
تقدم  لن  التى  للشركات  يسمح  البرنامج  لكن 

 »آبالينس« تستهدف دول الخليج وشرق أفريقيا  »الزنوىك«: خطة للتوجه 
إىل السوق الروىس  »التصديرى لألثاث« يطلب املشاركة فى 10 معارض خارجية 
الشهادات اخلاصة بها مع خفض نسبة الدعم.
تابع: »كنت ال أتقدم للحصول على املساندة 
لكن  عليها  احل��ص��ول  لصعوبة  امل��اض��ى  ف��ى 
حاليا أرغب فى االستفادة منها فى ظل تأكيد 
ال��ص��ادرات  زي��ادة  فى  رغبتها  على  احلكومة 

وفتح أسواق جديدة خاصة«.
فى  التوسع  استطاعت  شركته  أن  أض��اف 
شركات  م��ع  ت��ع��اق��دات  عبر  م��ؤخ��ًرا  الكويت 
مبيعات جتزئة، كما تستهدف التوسع فى دول 

شرق أفريقيا فى تنزانيا وأوغندا والكونغو.
العام  املدير  نائب  الزنوكى،  محمود  قال  و 
الشركة  إن  املنزلية،  لألوانى  الزنوكى  بشركة 
يتيحها  ال��ت��ى  امل��زاي��ا  م��ن  لالستفادة  تسعى 
البرنامج لدول روسيا وأذربيجان، كما سيعيد 
تسعير منتجه بأقل من السعر احلالى للتوسع 

فى الدول املستهدفة.
وقال عبده شولح، عضو املجلس التصديرى 
التجارة  وزارة  من  طلب  املجلس  إن  لألثاث، 
والصناعة املشاركة فى 10 معارض خارجية، 
بالتنسيق مع غرفة األثاث باحتاد الصناعات.

وأض��اف أن اخلطوة األه��م واألب��رز لزيادة 
صادرات القطاع هى تنوع وزيادة عدد املعارض 
التى تشارك بها الشركات، خاصة وأنها املحور 

األساسى للتعرف على مستوردين جدد.
املجلس  طلب  التى  الدول  أبرز  أن  وأوضح 
امل��ش��ارك��ة ف���ى م���ع���ارض خ��ارج��ي��ة ب��ه��ا هى 
السعودية واإلمارات وتركيا وفرنسا وشنغهاى 

وإيطاليا.
ولفت إلى أن الوزارة وافقت على املشاركة 
فى بعض املعارض، فيما يجرى التشاور بشأن 

أخرى.
وأشار إلى أن منتجات األثاث يجب أن تكون 
بيعها  يصعب  إذ  املستوردين،  أم��ام  حاضرة 
»أون الين« أو بدون معاينتها على قبل الشراء، 
املعارض  عدد  زي��ادة  إلى  التوجه  كان  ولذلك 
التى تشارك بها الشركات عقب إقرار الالئحة 

التنفيذية لبرنامج املساندة التصديرية.

وليد جمال الدين فاروق مصطفى

مليار جنيه مخصصات الصحة موازنة 
العام المالى الحالى

مليار جنيه مخصصات التعليم 
العام المالى الحالى

275.6388.1

محمود شعراوى

محمد الدماطى

 »إدريس«: الشركة تجهز لطرح مشروع 
»بالم جاردنز« بمساحة 30 فدانًا

»مبانى إدريس« تتفاوض لشراء 
100 فدان بـ»الشيخ زايد الجديدة«

بروتوكول تعاون للتمويل العقارى 
بين »سوديك« و»التجارى الدولى«

 كتب - وليد فاروق:

للتطوير  إدريس  »مبانى  تتفاوض شركة 
العمرانية  املجتمعات  هيئة  مع  العقارى«، 
الشيخ  مبدينة  فدان،   100 على  للحصول 

لتطوير  اجل���دي���دة،  زاي����د 
مشروع عمرانى متكامل.

محمد  امل��ه��ن��دس  وق���ال 
التنفيذى  الرئيس  إدري��س، 
إدري���س«،  »م��ب��ان��ى  لشركة 
لطرح  تستعد  الشركة  إن 
مشروع »بالم جاردنز« على 
فداًنا   30 تتخطى  مساحة 
ب���غ���رب ال���ق���اه���رة، وي��ض��م 

فيالت مبساحات متنوعة.
أضاف أن الشركة لديها 
خطة استثمارية تعتمد على 
تنويع محفظة االستثمارات 
السكنية  امل��ش��روع��ات  ب��ني 

والطبية  واإلداري���ة  والتجارية  واخلدمية 
والفندقية.

تسعى  ال��ش��رك��ة  أن  إدري�����س  وأوض�����ح 
اإلدارية اجلديدة  العاصمة  لالستثمار فى 
تنفيذ مشروعات خدمية وخاصة  وتدرس 
فى املجال الطبى والذى متتلك به الشركة 
خبرات سابقة حيث نفذت مجمع »رفيدة« 

الطبى املتكامل مبدينة الشيخ زايد.

ت��ن��ف��ي��ذ  ت������درس  ال���ش���رك���ة  إن  وق������ال 
مشروعات فندقية مبدينة الشيخ زايد فى 
ظل االحتياج احلقيقى للوحدات الفندقية 
املتحف  افتتاح  مع  ستظهر  التى  باملدينة 
املصرى وتنامى معدالت اإلقبال السياحى 
على منطقة غرب القاهرة.

ال��ش��رك��ة  أن  أض������اف 
 %50 تسويق  م��ن  انتهت 
م�����ن م�����ش�����روع ك��م��ب��ون��د 
أسيوط  مبدينة  »أصايلة« 
اجل��دي��دة، وأجن���زت %30 
كما  املشروع،  إنشاءات  من 
بدأت أعمال احلفر بفندق 
تتولى  الذى  إن«  »هوليداى 
إدارت�����ه م��ج��م��وع��ة ف��ن��ادق 
العاملية  إن��ت��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
الفندق  وي��ض��م   ،»IHG«
املتوقع  وم��ن  غ��رف��ة،   157
وت��ب��ل��غ   ،2024 اف��ت��ت��اح��ه 

استثماراته 250 مليون جنيه.
وأوضح أن »مبانى إدريس« حصلت على 
»جرين  م��ش��روع  لتطوير  ال���وزارى  ال��ق��رار 
بالتوسعات  ف��داًن��ا   12 مساحة  على   »6
على  ويشتمل  أكتوبر،   6 مبدينة  الشمالية 
وحدات سكنية مبساحات تتراوح بني 110 
سكنية،  وحدة   370 بإجمالى  متًرا  و250 

باستثمارات مليار جنيه.

وقعت شركة سوديك، بروتوكول تعاون مع البنك 
العقارى  للتمويل  برامج  لتقدمي  الدولى،  التجارى 

لعمالئها.
وذكرت الشركة فى بيان أن البروتوكول يتضمن 

ت���ق���دمي ن��ظ��م س�����داد م��ت��ن��وع��ة 
للوحدات التى مت تسليمها طبًقا 
التمويل  قانون  وقواعد  ألحكام 
العقارى، وستتاح لعمالء الشركة 
اجلاهزة  الوحدات  شراء  فرصة 
ل��ل��ت��س��ل��ي��م وامل���ت���اح���ة ل��ل��ب��ي��ع فى 
مشروعات سوديك املختلفة على 

مدة سداد تصل إلى 20 عاًما.
ك��م��ا مي��ك��ن أي���ًض���ا ل��ع��م��الء 
من  االستفادة  احلاليني  سوديك 
ه���ذا ال��ب��روت��وك��ول ع��ن��د ع��رض 
منصة  للبيع، عن طريق  منازلهم 
ال��وح��دات  بيع  س��ودي��ك إلع���ادة 
وال����ت����ى س��ت��ت��ي��ح ن���ظ���م س����داد 
العمالء  وح��دات  ملشترى  ممتدة 

احلاليني.
ح��ض��ر م��راس��م ال��ت��وق��ي��ع كل 
م����ن م���اج���د ش����ري����ف، ال��ع��ض��و 
وعمرو  سوديك،  لشركة  املنتدب 
التنفيذى  ال��رئ��ي��س  اجل��ن��اي��ن��ى، 
للقطاع املؤسسى بالبنك التجارى 
الرئيس  عيسى،  وأحمد  الدولى، 
التنفيذى لقطاع خدمات التجزئة 
املصرفية بالبنك التجارى الدولى 
فى  التنفيذية  اإلدارة  وأع��ض��اء 

الشركة والبنك.
لشركة  املنتدب  العضو  شريف،  ماجد  وقال 
جهود  يأتى ضمن  البروتوكول  هذا  إّن  سوديك 

املختلفة،  العمالء  احتياجات  لتلبية  الشركة 
ومبتكرة  ج��دي��دة  متويلية  حلول  تقدمي  ومنها 
واجل��دد  احلاليني  الشركة  عمالء  على  تسّهل 

اتخاذ قرار شراء وحداتهم.
وقال عمرو اجلناينى، الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذى ل��ل��ق��ط��اع امل��ؤس��س��ى 
ب��ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��ارى ال���دول���ى إّن 
ميثل  العقارى  التمويل  بروتوكول 
إجناًزا جديًدا فى مسيرة التعاون 
والبنك  سوديك  بني  جتمع  التى 

التجارى الدولى.
للمشترين  البروتوكول  ويتيح 
عاًما   20 إل��ى  تصل  س��داد  نظم 
املتاحة  التمويلية  للحلول  كبديل 
أم��ام��ه��م ف���ى ال���س���وق، وه���و ما 
البنك  إستراتيجية  م��ع  يتوافق 
العقارى،  السوق  لدعم  الهادفة 
املركزى  البنك  توجيهات  وتنفيذ 
تطوير  ف��ى  للمساهمة  امل��ص��رى 

هذا القطاع بشكل عام.
الرئيس  عيسى،  أحمد  وق��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذى ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة 
امل��ص��رف��ي��ة ب��ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��ارى 
من  الرئيسى  الهدف  إّن  الدولى 
ج��ودة  حتسني  ه��و  التعاون  ه��ذا 
املنتج املصرفى لتلبية احتياجات 
العمالء وتقدمي باقة متكاملة من 

املزايا لهم.
مشتركة  ج��ه��ود  خ���الل  وم���ن 
للبنك والشركة، مت تصميم أفضل 
العروض التمويلية لتلبية هذه االحتياجات، مبا فى 

ذلك قيمة القرض وفترة األقساط والتسعير.

محمد إدريس

ماجد شريف

عمرو الجناينى
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وزير النقل: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

»الطيران الخاص«: نسب امتالء الرحالت ال تتجاوز %20 

وفد عراقى يبحث مع »دباغة الجلود« 
االستفادة من تجربة »الروبيكى«

»جهاز النقل البرى« يخاطب شعبة النقل الدولى بحل مشاكل 
األوزان الزائدة للشاحنات المصرية باألراضى السودانية

3 مليارات جنيه استثمارات إنشاء 
منطقة لوجستية فى بورسعيد 1.51 مليار دوالر قيمة التبادل التجارى بين مصر 

وكوريا الجنوبية النصف األول من العام

 كتبت  - نادية إسماعيل:

مليار دوالر،   1.51 إلى  التجارى بني مصر وكوريا اجلنوبية  التبادل  ارتفع 
فى النصف األول من العام اجلارى، مقابل 795.6 مليون دوالر، خالل الفترة 

املناظرة من عام 2020، بنسبة ارتفاع %32.2.
قالت نيفني جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ مصر حريصة على تعزيز 
التعاون االقتصادى والتجارى واالستثمارى مع كوريا اجلنوبية، خاصًة ملا يرتبط 

به البلدان من عالقات استراتيجية.
وأشارت »جامع« إلى أن الصادرات املصرية للسوق الكورى حققت ارتفاعاً 
بنسبة 11.3% وبلغت 247 مليون دوالر مقابل 222 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من العام املاضى، وعقدت الوزيرة جلسة املباحثات عبر تقنية الفيديو 
لبحث سبل  اجلنوبية،  كوريا  بدولة  التجارة  وزير  يو،  كوو  هان  مع  كونفرانس 

تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين.
مليون   570 تبلغ نحو  الكورية فى مصر  أن االستثمارات  وذكرت »جامع«، 
دوالر موزعة على 181 مشروعاً فى مجاالت الصناعة واخلدمات واإلنشاءات 

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والسياحة والزراعة.
وأضافت أن احلكومة املصرية حريصة 
الكورية  اخل��ب��رات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  على 
ونقلها للصناعة املصرية خاصًة فى مجال 
فيها  تتميز  التى  التكنولوجية  الصناعات 

كوريا بخبرات وميزات تنافسية كبيرة.
ت��ن��اول  ال��ل��ق��اء  ال����وزي����رة إن  وق���ال���ت 
البلدين  بني  التعاون  مسيرة  دف��ع  أهمية 
والتعاون  التجارى  التبادل  حركة  وتنمية 
االستثمارى املشترك، وأشارت إلى دراسة 
تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتى 
التجارة فى البلدين لبحث تعزيز الشراكة 
وكوريا  مصر  بني  واالقتصادية  التجارية 
أن احلكومة  اجلنوبية، وأضافت »جامع«، 
وتبادل  التعاون  لتعميق  تتطلع  املصرية 
اجلانب  مع  جديدة  تنموية  مشروعات  وإقامة  اجلنوبية  كوريا  مع  اخلبرات 
الكورى، مبا يسهم فى إحداث طفرة فى مستوى العالقات االقتصادية املشتركة.

ولفتت الوزيرة إلى أن املباحثات تناولت أيضاً أهمية تيسير نفاذ الصادرات 
التزام  ظل  فى  خاصًة  )البرتقال(  خاصة  الكورى،  للسوق  املصرية  الزراعية 

مصر بجميع االشتراطات واملعايير الصحية الدولية.
وأوضح هان كوو يو، وزير التجارة بدولة كوريا اجلنوبية أن بالده حترص 
رئيسياً  اقتصادياً  شريكاً  باعتبارها  مصر  مع  الثنائية  العالقات  تعزيز  على 

لكوريا اجلنوبية فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن احلكومة الكورية تثق فى أداء االقتصاد املصرى والذى حقق 
معدل منو اقتصادى بلغ 3.6% خالل عام 2020 برغم تداعيات انتشار جائحة 
فيروس كورونا املستجد على املستوى العاملى والتى ساهمت فى خفض معدالت 

النمو فى عدد كبير من الدول املتقدمة.
أشار إلى تعاون وتنسيق بني الشركات الكورية واجلانب املصرى فى العديد 
الذى  االتفاق  إلى  التكنولوجية، مشيراً  املجاالت  املجاالت وبصفة خاصًة  من 
أجهزة  لتصنيع  املصرية  التعليم  وزارة  مع  الكورية  الشركات  إح��دى  وقعته 
احلاسب املتنقلة )التابلت( للطالب املصريني وكذا إنشاء اجلامعة التكنولوجية 

املصرية الكورية ببنى سويف.

 كتب - شريف سراج:

طالب جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، 
بالغرفة  واللوجستيات  الدولى  النقل  خدمات  شعبة 
أص��ح��اب  ع��ل��ى  بالتنبيه  ب��اإلس��ك��ن��دري��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
لألراضى  والعابرين  املتوجهني  املصرية  الشاحنات 
بعد  وذلك  الزائدة،  األوزان  مشكلة  بحل  السودانية 

توقيف  ال��س��ودان��ى  اجل��ان��ب  ق���رار 
األح��م��ال  ذات  املصرية  ال��س��ي��ارات 

الزائدة باألراضى السودانية.
القاضى  مدحت  املهندس  وق��ال 
الدولى  النقل  خدمات  شعبة  رئيس 
التجارية  بالغرفة  واللوجستيات 
السودانى  اجلانب  إن  باإلسكندرية، 
بوزارة  البرى  النقل  بوحدة  واملتمثل 
بجمهورية  والنقل  التحتية  البنية 
املركبات  دخ��ول  منع  قد  ال��س��ودان، 
منذ  بها  املسموح  ل��ألوزان  املخالفة 
م����ارس امل���اض���ى، ومب��وج��ب��ه ي��ل��زم 
ال��ت��ى تسير  امل��ص��ري��ة  ال��ش��اح��ن��ات 
باألراضى السودانية بضبط األوزان 

اخلاصة بشاحناتهم حتى ال تتعرض للتوقيف داخل 
األراضى السودانية.

وحصلت »البورصة« على نسخة من خطاب جهاز 
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لشعبة خدمات 
التنبيه  على ض��رورة  فيه  اكد  وال��ذى  الدولى،  النقل 
اجلانب  بقرار  بااللتزام  الشاحنات  آصحاب  على 

السودانى لتجنب التوقيف.

شروطا  وضعت  قد  السودانية  السلطات  وكانت 
جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه 
البرية، حيث تضمنت  عبر احلدود  اجلوار  دول  من 
تلك الشروط االلتزام باألوزان املسموح بها فقط، مع 
عدم استقبال أى شاحنات حتمل أوزانا زائدة خالل 
فيما  طرقها،  على  احلافظ  بهدف  املقبلة،  الفترة 
فبالنسبة  واألبعاد،  ب��األوزان  االلتزام  القرار  تضمن 
فال  اإلطار،  أحادى  الفردى  للمحور 
املحور،  8 طن /  تزيد احلمولة عن 
ثنائى  ال��ف��ردى  للمحور  وبالنسبة 
اإلطارات فال تزيد احلمولة عن 10 
وت��ك��ون املسافة بني  امل��ح��ور،  ط��ن / 

املحورين أكثر من 1.3 متر.
الثنائى فال تزيد  للمحور  وبالنسبة 
على  املحور،   / طن   18 عن  احلمولة 
 13( املحورين  بني  املسافة  تكون  أن 
متر فما دون ذلك(، أما املحور الثالثى 
ثنائى اإلطارات، فاشترط القرار على 
أال تزيد احلمولة عن 24 طن / املحور.

يزيد  أال  على  ال��ق��رار  ن��ص  كما 
املركبة  )وزن  للمركبة  الكلى  ال��وزن 
فارغة + وزن احلمولة( عن 53 طنا، كما ال تزيد أبعاد 
و4.65  للعرض  و2.6  للطول  مترا   22( عن  املركبة 
املركبات  جميع  أن  على  القرار  ونص  االرتفاع.  متر 
احلدودية  البرية  املعابر  فى  إيقافها  سيتم  املخالفة 
وإرجاعها إلى اجلهة القادمة منها، وأى جهة تخالف 
القانونية  للمسائلة  ستتعرض  ب��ال��ق��رار  ج��اء  مم��ا 

مبوجب القوانني السودانية.

إلنشاء  الداخلية،  التجارة  تنمية  جهاز  يخطط 
منطقة لوجستية فى محافظة بورسعيد باستثمارات 

3 مليارات جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل.
بورسعيد،  محافظ  الغضبان،  عادل  اللواء  وبحث 
تنمية  جهاز  رئيس  عشماوى،  إبراهيم  الدكتور  مع 
على  لوجستية  منطقة  إن��ش��اء  الداخلية،  ال��ت��ج��ارة 
األنشطة  م��ن  العديد  لتوطني  ف��دان��ا،   25 مساحة 
التجارية املختلفة، لكافة أنواع السلع الغذائية وغير 
الغذائية، تقع على محور 30 يونيو باملحافظة، ومن 
املقرر أن تبلغ استثمارات املنطقة 3 مليارات جنيه، 

توفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اللقاء  إن  الداخلية  التجارة  تنمية  جهاز  وق��ال 
ن��اق��ش االس���ت���ع���دادات الن��ع��ق��اد م��ن��ت��دى اق��ت��ص��ادى 
 16 يوم  من  اعتبارا  سينطلق  الذى  بورسعيد  لشرق 
التعريف  إلى  يومني، ويهدف  سبتمبر اجلارى، وملدة 
بالفرص االستثمارية التجارية واللوجستية والتنموية 
وأعضاء  واملستثمرين  ال��وزراء  وبحضور  والصناعية 

ورجال  املطورين  كبار  من  ومجموعة  النواب  مجلس 
األعمال.

األنشطة  أب��رز  على  الضوء  املنتدى  سيلقى  كما 
وشرق  عامة  املحافظة  حتتاجها  التى  واملشروعات 
فى  أبنائها  على  بالنفع  يعود  مبا  خاصًة،  بورسعيد 
املجاالت املختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع 

التجارة فى مصر.
وأض����اف اجل��ه��از أن ع��ش��م��اوى وم��ج��م��وع��ة من 
امل��ط��وري��ن ق���ام���وا ب��ت��ف��ق��د م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��رص 
الداخلية  التجارة  أنشطة  فى  املتاحة  االستثمارية 
املركز  وتشغيل  إدارة  فى  التعاون  ومنها  باملحافظة، 
املركز  يقع  حيث  بورسعيد،  مدينة  بوسط  التجارى 
ويصلح  مربع  متر  آالف   10 إجمالية  مساحة  على 
امل��واد  جت��ارة  مجال  ف��ى  متنوعة  جت��اري��ة  كأنشطة 
الغذائية واملنسوجات واألجهزة اإللكترونية ويوفر ما 
يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 

باستثمارات تصل 100 مليون جنيه.

 »الوزير«: خلق محاور نقل تربط املوائن البحرية واملوائن الجافة واملناطق اللوجستية
 مشروعات النقل البحرى تتضمن إنشاء أرصفة جديدة بإجماىل أطوال 35 كيلومرتاً

 املنطقة بمساحة 25 فدانًا.. وتوفر 12 ألف 
فرصة عمل مباشرة وغري مباشرة  »جامع«: بحث تيسري نفاذ صادرات 

»الربتقال« املصرى للسوق الكورى

 كتب - فارس ربعى:

ق��ال ال��ف��ري��ق ك��ام��ل ال��وزي��ر، وزي���ر النقل، 
مركز  إل��ى  مصر  لتحويل  تسعى  احلكومة  إنَّ 
محاور  بخلق  واللوجستيات،  العاملية  للتجارة 
نقل تربط بني املوانئ البحرية واملوانئ اجلافة 
السخنة/  محور  وأهمها  اللوجستية  واملناطق 
اإلسكندرية، مروراً باملناطق الصناعية واملوانئ 
من  العاشر  فى  اللوجستية  وامل��راك��ز  اجلافة 

رمضان و6 أكتوبر والسادات.
الرئيس  تفقد  خ��الل  »ال���وزي���ر«،  وأض���اف 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى، رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة، 
مت  أنه  اإلسكندرية،  ميناء  تطوير  مشروعات 
النقل  ق��ط��اع��ات  جميع  لتطوير  خطة  وض��ع 
املوانئ  تطوير  من  وتبدأ  بعضها،  مع  لتتكامل 
ال��ن��ق��ل متعدد  امل��ص��ري��ة، م�����روراً مب��ن��ظ��وم��ة 

الوسائط.
وأوضح أن مشروعات النقل البحرى تتضمن 
كم   35 أطوال  بإجمالى  أرصفة جديدة  إنشاء 
ليصل  متراً   18 إل��ى   15 من  تتراوح  بأعماق 
البحرية  املوانئ  فى  األرصفة  أط��وال  إجمالى 
إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع 
وتتضمن  سنوياً.  ط��ن  مليون   185 م��ن  ب��دالً 
كم  آالف   7 إنشاء  ال��ب��رى،  النقل  مشروعات 
الشبكة  أط��وال  لتصل  ورئيسية  سريعة  طرقاً 
كوبرى  محوراً/   22 وإنشاء  كم،  ألف   30 إلى 
محوراً/   60 إلى  اإلجمالى  ليصل  النيل  على 
كوبرى   1000 إنشاء  إل��ى  باإلضافة  ك��وب��رى، 

علوى/ نفق على الشبكة ليصل اإلجمالى إلى 
2500 كوبرى علوى/ نفق.

وقال »الوزير«، إن مشروعات النقل السككى 
تشمل إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 
2000 كم، باإلضافة إلى الشبكة احلالية ليصل 
إجمالى أطوال خطوط السكك احلديدية فى 
مصر إلى 12 ألف كم قادرة على نقل 2 مليون 
مليون  و13  مليون حالياً  من  بدالً  يومياً  راكب 
طن  مليون   4.5 من  ب��دالً  سنوياً  بضائع  طن 

حالياً.
تطهير  سيتم  ال��ن��ه��رى،  النقل  ق��ط��اع  وف��ى 
وتطوير وتكريك 3125 كيلو متراً مجارى مائية 
دور  لتعظيم  جديدة  نهرية  موانئ   3 وإن��ش��اء 

النقل النهرى.
وأض����اف أن م��ش��روع��ات امل��وان��ئ اجل��اف��ة 

 إنشاء 7 آالف 
كيلومرت طرق سريعة 

ورئيسية لتصل 
أطوال الشبكة إىل 

30 ألف كيلومرت

 »مللوم«: نطالب بإعفاء من التزامات لحني التعافى

موانئ   8 إنشاء  تتضمن  اللوجستية  واملناطق 
جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ماليني 
 7 حاوية مكافئة سنوياً، باإلضافة إلى تطوير 

موانئ برية على جميع احلدود املصرية.
وأوض�����ح أن م���ش���روع���ات ت��ط��وي��ر م��ي��ن��اء 
األرصفة  وتطوير  إنشاء  تشمل  اإلسكندرية 
فى  واملتخصصة  األغراض  متعددة  واملحطات 
نوعيات محددة من البضائع خلدمة األنشطة 
املختلفة من صادر ووارد وترانزيت مع مراعاة 
زي��ادة  م��ع  تتناسب  بأعماق  األرص��ف��ة  تنفيذ 
بتحويل  يسمح  م��ا  الكبيرة،  السفن  غاطس 
الترانزيت  جتارة  خلدمة  إقليمى  ملركز  امليناء 
عن  السخنة  مبيناء  مباشر  بشكل  ربطها  مع 
محور  السريع خللق  الكهربائى  القطار  طريق 

نقل ولوجستيات خلدمة التجارة العاملية.

وقال الوزير إن امليناء يتضمن اجلراج متعدد 
مساحة  على  طوابق   5 من  وامل��ك��ون  الطوابق 
ألف   75 بإجمالى  مربع  متر  ألف   15 أرضية 

متر مربع وطاقة استيعابية 4 آالف سيارة.
محطة  وتشغيل  إنشاء  يجرى  أن��ه  أض��اف 
»حتيا مصر« متعددة األغراض على األرصفة 
55 و62 بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه وطاقة 
سنوياً  طن  مليون   15 إلى   12 من  استيعابية 
بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كم وأعماق تتراوح 
من 14.5 إلى 17.5 متر مبساحة تخزين 560 

ألف متر مربع.
التخزين  إنشاء ساحات  يجرى  أنه  وأوضح 
من  ف��دان   50 حوالى  مساحة  على  اجل��دي��دة 
املكس،  ط��ري��ق  امل��ي��ن��اء ش��م��ال  أراض���ى ظهير 
 305 بتكلفة  3 ماليني طن  بتداول  مبا يسمح 

ماليني جنيه.
وأشار إلى إنشاء امليناء األوسط بني ميناءى 
اإلسكندرية والدخيلة فى منطقة املكس بطول 
أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين 3.5 كيلو متر 

مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.
املوانئ  مشروعات  بانتهاء  إنه  الوزير  وقال 
سيضم  الكبير  اإلسكندرية  ميناء  فإنَّ  الثالثة 
87 رصيفاً بإجمالى أطوال 24.9 كم وبأعماق 

تتراوح من 8.5 إلى 20 متراً.
أضاف أن الوزارة تخطط لالنتهاء من تطوير 
متعددة  النقل  ووسائل  املصرية  املوانئ  جميع 
الوسائط التى تخدمها فى عام 2024، وحتويل 
مصر إلى مركز للتجارة العاملية واللوجستيات.

كتب - عبدالرازق الشويخى:

الطيران  احتاد  رئيس  مللوم،  أشرف  الطيار  قال 
التشغيل  نسب  إن   - التأسيس  حت��ت   - اخل���اص 
للناقالت اخلاصة املصرية فى الوقت احلالى تتراوح 
جائحة  قبل  ما  تشغيل  نسب  من  و%20   10 بني 

كورونا بداية العام املاضى.
ل���»ال��ب��ورص��ة« أن ع��دد شركات  مل��ل��وم  وأض���اف 
الطيران اخلاص فى مصر نحو 15 شركة وتشغل بني 
مختلفة  ملقاصد  الطرازات  متنوعة  طائرة  و30   25

فى املنطقة العربية واألوربية.
وذكر أن عمل الطيران اخلاص 
امل��ص��رى خ���الل ال��ف��ت��رة احل��ال��ي��ة 
لكل  رح��الت  تسيير  على  يقتصر 
م��ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
املصرية  العمالة  خلدمة  والكويت 
فى الدولتني ونحو شركتني لديهما 

رحالت منتظمة لدول أوروبية.
وطالب مللوم بأن تكون احلوافز 
املقدمة للقطاع جراء اجلائحة أكثر 
»مسكنات«،  مجرد  وليس  شموالً 

على حد وصفه.
وذكر أن قطاع الطيران اخلاص 
ي��ع��م��ل ح��ال��ي��اً وي��ت��ك��ب��د خ��س��ائ��ر، 

أعباء  من  وغيرها  الضرائب  من  باإلعفاء  ونطالب 
التشغيل وليس خفضها فقط.

ورغم  وطنية  اخلاص  الطيران  شركات  إن  وقال 
م���ب���ادرات ال��ب��ن��ك امل��رك��زى اخل��اص��ة ب��دع��م قطاع 
السياحة والطيران إال أن القطاع لم يستفد من تلك 
التى  االشتراطات  بعض  صعوبة  بسبب  امل��ب��ادرات؛ 

تتطلبها بعض البنوك.
لقطاع  قوياً  دعماً  املصرى  املركزى  البنك  وقدم 
تزال  وال  املاضية  الفترة  خ��الل  والسفر  السياحة 
الطيران  شركات  بحسب  البنوك  أن  إال  مستمرة 
توافر  الضمانات مثل  توفير بعض  اخلاص تشترط 

األصول أو ضمانات شخصية لتوفير االئتمان.
تعد  الطيران  شركات  خسائر  أن  مللوم  وأوض��ح 
تأثرت  التى  االقتصادية  القطاعات  ب��ني  األع��ل��ى 
بجائحة »كوفيد-19« إذ توقفت حركة السفر عاملياً 

متاماً ألشهر من العام املاضى.
التأسيس  - حتت  اخلاص  الطيران  احتاد  وكان 
مدبولى  مصطفى  ال��دك��ت��ور  م��ع  اجتماعاً  طلب   -
رئيس الوزراء إلنقاذ شركات الطيران من اخلسائر 

والتصفية.
وميثل الطيران اخلاص فى مصر بني 17 و%20 
الطيران  عبر  السفر  ن��ش��اط  م��ن 
نشاطه  من   %85 نحو  فقد  »لكنه 

خالل العام املاضى«.
وتتمثل مطالب شركات الطيران 
فى تسهيل توفير قروض للشركات 
وإع���ادة النظر ف��ى أس��ع��ار اإلي��واء 
رغ���م ت��وق��ف ال��ن��ش��اط واالل���ت���زام 
بسداد األجور وإيجارات الطائرات 

وعمليات الصيانة والتدريب.
وت���ط���ال���ب ش���رك���ات ال��ط��ي��ران 
بتسوية مستحقاتها لدى املؤسسات 
احل��ك��وم��ي��ة مب��ا ي��ؤم��ن ل��ه��ا بعض 
املالية  بالتزاماتها  للوفاء  السيولة 

لدى موظفيها.
وأرسل االحتاد مذكرة إلى وزير الطيران تتضمن 
على  وجمركية  ضريبية  إع��ف��اءات  بتوفير  طلباً 
إلع��ادة  وال��الزم��ة  عامني  مل��دة  الطيران  مستلزمات 

النشاط لوضعه الطبيعى.
الرسوم  فى  النظر  إع��ادة  الشركات  تطلب  كما 
ألطول  منها  واإلعفاء  باملطارات  للمشغلني  احلالية 
وضرائبه  الوقود  رس��وم  من  واإلعفاء  ممكنة،  فترة 

لفترة زمنية مقبولة.
وطالب االحتاد احلكومة بإلغاء رسوم املسافرين 
عملية  م��ن  كجزء  األزم���ة  إن��ه��اء  بعد  عامني  لفترة 

التحفيز وعودة السياحة.

 كتب - أحمد صبرى ورشا سرور:

الصناعات  باحتاد  اجللود  دباغة  غرفة  تبحث 
املصرية، آليات التعاون املشترك مع بعض الشركات 
العراقية خالل اجتماع مشترك مبقر االحتاد، اليوم 

األربعاء.
وتلقى احتاد الصناعات خطاًبا من جهاز التمثيل 
العراقى  ال��وف��د  برغبة  يفيد  امل��ص��رى،  ال��ت��ج��ارى 

املشارك فى أعمال املؤمتر العربى 
بالقاهرة،  الدولية  العمل  ملنظمة 
خالل الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر 
اجلارى، فى عقد لقاءات ثنائية مع 

شركات دباغة اجللود املصرية.
ق����ال م��ح��م��د م����ه����ران، عضو 
مجلس إدارة غرفة دباغة اجللود، 
لغرفة  ال��ع��راق��ى  ال��وف��د  زي���ارة  إن 
مناقشة  تستهدف  اجللود،  دباغة 
ف����رص ال���ت���ع���اون امل���ش���ت���رك بني 

اجلانبني خالل الفترة املقبلة.
وأض������اف ل����»ال���ب���ورص���ة«، أن 
احل���ك���وم���ة وال����ق����ط����اع اخل����اص 
مع  للشراكة  يسعيان  العراقيني 

دباغة  قطاع  لتطوير  مصر،  فى  اخل��اص  القطاع 
اجل��ل��ود وص��ن��اع��ة امل��ن��ت��ج��ات اجل��ل��دي��ة م��ن خ��الل 
مدينة  إن��ش��اء  ف��ى  امل��ص��ري��ة  التجربة  االس��ت��ف��ادة 

الروبيكى للجلود.
بغرفة  اجللود  شعبة  يرأس  الذى  مهران  وأش��ار 
اتفقت مع وزارة  الشعبة  أن  إلى  التجارية،  القاهرة 
مدبغة  تشغيل  على  أسابيع  قبل  العراقية  الصناعة 

ومصنع لألحذية فى بغداد.
والصناعة،  التجارة  وزي��رة  جامع  نيفني  وأعلنت 
خ��الل زي��ارت��ه��ا إل��ى ب��غ��داد يوليو امل��اض��ى، أن��ه مت 
االتفاق مع اجلانب العراقى على تنفيذ خطة شاملة 

البلدين،  بني  املشترك  الصناعى  التعاون  لتعزيز 
العراقية  امل��ص��ان��ع  تأهيل  إع���ادة  ف��ى  واملساهمة 
املتطورة  املصرية  الصناعية  التكنولوجيات  ونقل 

للصناعات العراقية.
العراقى  م��ع اجل��ان��ب  ال��ل��ق��اءات  أن  وأوض��ح��ت 
تطوير  م��ج��ال  ف��ى  ال��ت��ع��اون  إمكانية  استعرضت 
تطرحها  والتى  للدولة  اململوكة  العراقية  املصانع 
املشاركة،  بنظام  التأهيل  العراقية إلعادة  احلكومة 
على عدة  التركيز  تستهدف  والتى 
صناعات يأتى فى مقدمتها دباغة 
اجل���ل���ود وال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

واألدوية.
وي��ح��ت��ل ال���ع���راق امل��رت��ب��ة 25 
ف���ى ق��ائ��م��ة ال������دول امل��س��ت��ث��م��رة 
ب��ال��س��وق امل���ص���رى ب��اس��ت��ث��م��ارات 
ف��ى  دوالر  م���ل���ي���ون   500 ت��ب��ل��غ 
وذل���ك فى  م��ش��روع،   3500 ع��دد 
ق��ط��اع��ات اخل���دم���ات وال���زراع���ة 
والتمويل  واالستشارات  والصناعة 
املعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت 
وزارة  ب��ي��ان  بحسب  وال��س��ي��اح��ة، 

الصناعة.
إدارة  اجلباس، عضو مجلس  عبدالرحمن  وقال 
املدابغ  إن  الصناعات،  باحتاد  اجللود  دباغة  غرفة 
املصرية ميكن أن تستفيد بشكل كبير من استيراد 

اجللود اخلام من العراق.
االقتصادية  الظروف  أن  ل�»البورصة«،  وأضاف 
والسياسية احلالية فى العراق ال متّكن املدابغ هناك 
من االستفادة من اجللود عبر زيادة قيمتها املضافة 

لتصديرها فى صورة منتجات تامة الصنع.
أن تستفيد  العراقية ميكن  أن احلكومة  وأوضح 
تامة  املنتجات  استيراد  فى  املصرى  اجلانب  من 

الصنع من األحذية واملنتجات اجللدية.

كامل الوزير

مدحت القاضى

نيفين جامع

أشرف لملوم

عبدالرحمن الجباس

 مليون دوالر استثمارات كورية 
جنوبية فى مصر

مليون دوالر صادرات مصر لكوريا 
الجنوبية النصف األول من 2021
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»الدلتا الجديدة«.
مليار جنيه إجمالى التكلفة االستثمارية 

لزراعة الدلتا الجديدة.

االستثمار الزراعى يفتح آفاقًا جديدة للشركات الصناعية

 تحركت عجلة االستثمار الزراعى فى خطوط متوازية 
مع باقى القطاعات األخرى وتحديًدا القطاع 

الصناعى، وذلك وفق رؤية جديدة أطلقت عليها 
الدولة قبل سنوات« االستراتيجية المحدثة للتنمية 

الزراعية المستدامة 2030«.
وتركز هذة االستراتيجية على الزراعة باعتبارها أحد 
الركائز األساسية لنمو االقتصاد المصرى وتحسين 

ميزان التجارى بزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وتناولت »البورصة«، مع عدد من المستثمرين 

وقيادات الشركات، كيفية تحديد بوصلة االستثمار 
الزراعى فى ظل المشروعات العمالقة التى 

أطلقتها الدولة منها الدلتا الجديدة، ومشروع 
المليون ونصف المليون فدان الجارى العمل على 

إتمام استصالح كامل أراضيه خالل الفترة الحالية.

وأكد المستثمرون، أنهم باتوا ينظرون إلى القطاع 
الزراعى على أنه مالذ آمن لالستثمار، نظرا النخفاض 

معدل المخاطرة، باإلضافة إلى رغبة الشركات 
الصناعية فى الدخول إلى القطاع بهدف زراعة 

محاصيل تمكنها من إقامة مشروعات صناعية عليها.

 اعد الملف  - عبده عطا:

 »سعدالدين«: نشاطنا الرئيىس فى قطاع الغازات.. واتجهنا للزراعة بهدف تقليل املخاطر

»عامر«: دراسة استصالح 30 ألف فدان وزراعتها بمحاصيل تصلح لتصنيع 

 »الجباىل«: اختصار تنفيذ املشروعات العمالقة فى عامني دليل عىل جدية الدولة 

المالذ اآلمن 

»المصرى للدراسات« يوصى بزيادة زراعات القمح والمحاصيل السكرية والزيوت
والدراسات  للفكر  املصرى  املركز  أوصــى 
زراعــة  فى  بالتوسع  الــدولــة  االستراتيجية، 
املحاصيل التى تشهد نقص فى السوق املحلى 
احتياجات  وتلبية  الغذائية  الــفــجــوة  لسد 
وعدم  السكانية  الــزيــادة  ظل  فى  املواطنني 

كفاية السلع.
ــدراســة عــدد معني مــن السلع  ال وتــنــاولــت 
والــوصــول  منها  املــخــزون  زيـــادة  يتطلب  التى 
فى  وفرتها  لبقاء  الذاتى،  االكتفاء  معدل  إلى 
السوق، منها القمح واألرز واملحاصيل السكرية 
والطيور  والدواجن  احلمراء  واللحوم  والزيت 

واألسماك.
من  املحلى  االنتاج  أن  الــدراســة  وأوضحت 
مليون   22.55 إلى  تراجع  احلبوب  محاصيل 
طن  مليون   24.04 عليه  كان  مبا  مقارنة  طن 

ارتفع  فقد  لالستهالك  املتاح  أما   ،2015 عام 
ليصبح   2015 عــام  طــن  مليون   40.15 مــن 
بلغ  حني  فى   ،2018 عــام  طن  مليون   46.64
احلبوب  محاصيل  من  الفرد  نصيب  متوسط 

244.8 كجم سنوًيا.
وذكرت أن القمح من أهم محاصيل احلبوب 
املواطنني  معظم  عليه  يعتمد  والــذى  الغذائية 
فى نظامهم الغذائى اليومى املتمثل فى اخلبز، 
احللويات  صناعة  فى  استخدامه  عن  فضاًل 

واملعجنات.
وأشارت إلى أن القمح يحتل املرتبة األولى 
املساحة  حيث  من  احلبوب  محاصيل  بني  من 
السنوى  اإلحصائى  للكتاب  فوفًقا  الــزراعــة، 
لعام 2020 الصادر عن اجلهاز املركزى للتعبئة 
املساحة  نسبة  بلغت  قــد  واإلحــصــاء،  العامة 

فــدان  ــف  أل  313.5 الــقــمــح   مــن  املحصولية 
وبحجم إنتاج بلغ 8.56 مليون طن عام 2019، 

ويبلغ نصيب الفرد منه141.1 كجم.
وذكرت أن نسب االكتفاء الذاتى من القمح 
نسبة  ارتفعت  حيث  ملحوًظا  حتسًنا  حققت 
عام   %34.5 من  القمح  من  الذاتى  االكتفاء 
إلى  ولتصل   ،2018 عام   %35.5 إلى   2017

40.3% عام 2019.
)قصب  السكرية  للمحاصيل  بالنسبة  أمــا 
الثانية ضمن  املرتبة  فى  تأتى  السكر(  وبنجر 
املحاصيل الزراعية االستراتيجية بعد محصول 
األعلى  الصعيد من  وتعتبر محافظات  القمح، 

إنتاًجا لتلك املحاصيل، بحسب الدراسة.
وأشار إلى أن اإلنتاج املحلى من قصب السكر 
اإلنتاج  وبلغ   ،2018 عــام  طــن  مليون   15.82

املحلى من بنجر السكر 10.04 مليون طن. 
وذكرت أن اجلهات املختصة البد وأن تعمل 
والبرامج واخلطط  على وضع االستراتيجيات 
ــال تــقــنــيــات تــكــنــولــوجــيــة مــتــطــورة  ــ إلـــى إدخـ
من خالل  األساسية،  السلع  بتوفير  واالهتمام 
زيادة املساحة املزروعة واإلنتاج من املحاصيل 
الزراعية الهامة املتمثلة فى محاصيل احلبوب 

الغذائية وخاصة القمح.
من  املنتج  لزيادة  سبل  بايجاد  طالبت  كما 
اللحوم احلمراء والدواجن والطيور، كما تعمل 
الدولة على حتقيق نسب مرتفعة من االكتفاء 
الذاتى من املحاصيل األساسية وتوفير مخزون 
وسد  الغذائى  األمــن  لتحقيق  وذلــك  مناسب 
احتياجات املستهلكني من تلك السلع وبأسعار 

فى متناول املواطن البسيط.

أن  األعمال،  ورجال  املستثمرين  من  عدد  قال 
اآلمنة  املــالذات  أحــد  الــزراعــى، ميثل  االستثمار 
قليلة املخاطر بالنسبة لهم خالل الفترة احلالية، 
كبيراً  ليس  بــاألزمــات  وتــأثــره  ــد  األم إلنــه طويل 

وتزداد عوائده مبرور الوقت.
وأكد املستثمرون، أن املميزات فى منطقة الدلتا 
الشهرين  خالل  احلكومة  طرحتها  التى  اجلديدة 
ــددا كــبــيــرا مــن الــشــركــات  املــاضــيــني، حــفــزت عـ
تلك  فــى  أراض  على  احلــصــول  على  الصناعية 
املنطقة لزراعة محاصيل تخدم أنشطتهم الرئيسية 

والتوجه نحو تنويع محافظهم االستثمارية.
قال الدكتور محمد سعدالدين رئيس مجموعة 
الرئيسى  النشاط  إن  جـــروب«،  الــديــن  »سعد 
اجتهت  ذلك  ورغم  الغازات.  قطاع  هو  للشركة 
املجموعة قبل فترة إلى االستثمار الزراعى كنوع 
وضمان  واحــد  قطاع  على  املخاطر  تقليل  من 

استمرار العوائد املالية.
الدولة وضعت ملف  أن  »البورصة«  لـ  أضاف 
استراتيجية  مقدمة  فــى  ــزراعــى  ال االستثمار 
التنمية املستهدفة بجانب االستثمار الصناعى.. 
ذاتى  اكتفاء  لتحقيق  مؤهلة  مصر  فإن  وبالتالى 
خالل  الــزراعــيــة  واملحاصيل  السلع  جميع  مــن 
فترة قصيرة، باإلضافة إلى تصدير الفائض إلى 

األسواق اخلارجية.
أشار سعد الدين، إلى أن الدلتا اجلديدة التى 
جذًبا  املناطق  أبرز  من   ، مؤخًرا  الدولة  أطلقتها 
للشركات الصناعية نظًرا لقربها من شبكة الطرق 
الرئيسية، واعتمادها على نظم الرى احلديث فى 

عملية الزراعة.
تقترب  استثمارية  محفظة  املجموعة  ومتتلك 
التوسع  على  وستعمل  بالسادات،  فدان   400 من 
املحاصيل  لــزراعــة  اجلــديــدة  الدلتا  منطقة  فــى 
االستراتيجية ومنها القمح والذرة، وإنشاء مصانع 
املحاصيل  تلك  وبيع  املضافة  القيم  تعزيز  بهدف 

فى صورة منتجات نهائية.
املشروعات  أحد  الدلتا اجلديدة  ويعد مشروع 
 2.2 مساحته  وتبلغ  الزراعى،  باملجال  العمالقة 
استزراع  من  االنتهاء  املقرر  ومــن  ــدان.  ف مليون 
جميع  لزراعة  تصلح  عامني،  خالل  فــدان  مليون 
أنواع املحاصيل، مما يستوعب أكثر من 5 ماليني 

مواطن بحلول 2025.
رئــيــس جلنة  الــدكــتــور شــريــف اجلبلى  ــال  وقـ
الشؤون األفريقية مبجلس النواب، إن املشروعات 
التى تنفذها الدولة كانت حتتاج عشرات السنني 
إلى  الهادفة  السياسية  اإلرادة  لكن  لتنفيذها.. 
فى  السنوات  تلك  اختصرت  والتطوير  التنمية 

عامني أو 4 أعوام على أقصى تقدير.
أضاف اجلبلى لـ »البورصة«، أن وقوع أراضى 

واجليزة  ومطروح  البحيرة  وسط  اجلديدة  الدلتا 
فى  الدخول  على  املستثمرين  من  العديد  ، شجع 
النشاط الزراعى، معتبًرا أن هذه العوامل ستكون 
باقى  عــن  كبيرة  بنسبة  املــشــروع  لنجاح  داعــًمــا 

املشروعات األخرى.
األراضى  لتلك  املياه  توفير  أن ضمان  وأوضح 
عن طريق محطات التحلية التى ستنفذها الدولة، 
لتواجد  نــظــًرا  االستثمار  مخاطر  مــعــدالت  قلل 
املياة  الزراعى وهى  الركائز األساسية لالستثمار 
والبنية التحتية اجليدة. ووفق بيان مجلس الوزراء، 
يبلغ صافى احتياجات املشروع من املياه يومياً ما 
بني 12.5 و15 مليون متر مكعب، إذ يعتمد على 
أنظمة رى حديثة لضمان ترشيد استهالك املياه، 
وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف 

الزراعى املعاجلة.
مياه  معاجلة  ملحطة  اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
الصرف الزراعى من غرب الدلتا اجلارى إنشاؤها 

نحو 6.5 مليون م3/ يوم.
ــة لــعــمــل تلك  ــاري ــم ــث وتـــقـــدر الــتــكــلــفــة االســت
واالستصالح  التحتية  البنية  وتنفيذ  املشروعات 
واالستزراع نحو 300 مليار جنيه، ومت االنتهاء من 
استزراع 200 ألف فدان، فى حني جار االنتهاء من 
زراعة 250 ألف فدان خالل العام احلالى، كما مت 

استخدام 1600 جهاز رى محورى مطور.
رئيس  عــامــر،  فـــرج  املــهــنــدس محمد  ــال  وقـ
إن  الــغــذائــيــة،  للصناعات  اهلل  ــرج  ف مجموعة 
القطاع  فــى  للتوسع  خــطــة  لــديــهــا  املــجــمــوعــة 
الزراعى خالل اخلطة اخلمسية املقبلة، بغرض 
مضاعفة الطاقة اإلنتاجية للمصانع العاملة فى 

تصنيع وتعبئة اخلضروات واحلاصالت الزراعية 
التى تصدر للخارج.

من  اجلــديــدة  الدلتا  منطقة  قــرب  أن  أضــاف 
إلى  دفعها  املجموعة،  مقر  اإلسكندرية  مدينة 
دراسة احلصول على مساحة تتراوح بني 20 و50 
ترى  التى  املحاصيل  بجميع  لزراعتها  فدان  ألف 
منها  التصدير  فى  تنافسية  ميزة  الشركات  فيها 

امللوخية والبامية والذرة.
داخــل  صناعية  منطقة  إنــشــاء  عامر  واقــتــرح 
األعــالف  إنــتــاج  فــى  تتخصص  اجلــديــدة  الدلتا 
وتصدير  املحلى  السوق  احتياجات  لسد  والزيوت 
هو مخطط  كما  اخلارجية  األسواق  إلى  الفائض 

خالل السنوات املقبلة.
بالقرب  االستراتيجى  مبوقعه  املشروع  ويتميز 
اإلسكندرية  ميناء  ومنها  واملــطــارات،  املوانئ  من 
وبرج  القاهرة  غرب  ومطارى  ودمياط  والسخنة 
وشبكة  الرئيسية  بالطرق  يرتبط  كما  الــعــرب، 
الــســادات  مدينة  منها  وجــديــدة،  قائمة  عــمــران 

وسفنكس والسادس من أكتوبر.
رئيس  شعبان،  خميس  محمد  املهندس  وقــال 
جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر رئيس شركة 
االقتصاد  إن  الكهربائية،  للصناعات  املهندس 
املصرى قائم على الزراعة فى املقام األول، وتليها 
توجه  فإن  لذلك  القطاعات..  باقى  ثم  الصناعة 
للدولة لتوسيع الرقعة الزراعية سيكون له مردود 

إيجابى على االقتصاد واملواطنني.
أضاف شعبان أن الشركات العاملة فى القطاع 
بــالــدول األخــرى مثل  الــزراعــى مــحــدودة مقارنة 
تركيا والدول األوروبية، لذلك فإن توجيه الشركات 

بهدف  القطاع  هــذا  فى  الدخول  إلــى  الصناعية 
إحداث طفرة به يضمن جناح املنطقة.

على  عرضت  املستثمرين  جمعية  أن  وذكــر 
الــصــنــاعــات  1500 مــصــنــع فــى قــطــاع  نــحــو 
الغذائية، منها صناعة املكرونة والدقيق والسكر 
 ، كالعصائر  املعلبة  املنتجات  إلــى  باإلضافة 
واستصالح  الــزراعــى  االستثمار  فــى  لــدخــول 

أراضى فى منطقة الدلتا اجلديدة.
من  كبيرا  ترحيبا  لقى  املــقــتــرح  أن  وأوضـــح 
التى  اجلهة  تشهد  أن  املتوقع  ومــن  املستثمرين، 
تتولى إدارة تلك املنطقة تدفقا كبيرا فى الطلبات 

االستثمارية عليها خالل الفترة املقبلة.
ــرى رجـــل األعــمــال أميـــن اجلــمــيــل العضو  ويـ
املنتدب لشركة كايرو ثري ايه، أن قطاع الصادرات 
مشروع  بسبب  كبيرة  لطفرة  مرشحة  الزراعية 
جائحة  فترة  ذلك خالل  واتضح  اجلديدة،  الدلتا 
كبير  الصادرات بشكل  انتعشت فيها  التى  كورونا 

مقارنة باأليام العادية.
وذكر أن شركات االستثمار الزراعى، من خالل 
الدولة  توجه  قبل  الصحراوية  األراضى  استصالح 
ملست  القطاع،  هذا  إلى  املاضية  السنوات  خالل 
مدى الصالبة التى يتمتع بها القطاع الزراعى ودوره 
الكبير فى اإلنتاج والنمو املستقر ليشار إليه خالل 

الفترة احلالية باالستثمار اآلمن أو قليل املخاطر.
الزراعة  قطاع  على  تراهن  الدولة  أن  وأوضــح 
فى املساهمة بالتنمية االقتصادية وتوفير العملية 
األفريقية،  الدول  فى  التوسع  طريق  عن  الصعبة 
ووسيطة  حتويلية  صناعات  خلق  التى  باإلضافة 

تقام على املنتجات الزراعية.

حسين عبدالرحمن أبوصدام
محمد فرج عامرشريف الجبلى محمد سعدالدين

ترحيب بزيادة الرقعة الزراعية 
والتوجه نحو االكتفاء الذاتى

 »عباس«: املشروعات الزراعية 
ستعيد مصر سلة لغذاء العالم

الزراعى،  القطاع  خبراء  من  عــدد  يــرى 
الدولة  تتخذها  التى  الــقــرارات  جميع  أن 
الرقعة  ــادة  زي بشأن  احلالية  الفترة  خــالل 
الزراعية، تترجم حالًيا على أرض الواقع فى 
كانت  ما  عكس  ومنتجة،  فعلية  مشروعات 

تتبعه الدولة قبل 2010.
أولى  من  مصر  إن  اخلبراء،  أن  أضافوا 
التوجه  بأهمية  مبكًرا  تنبأت  التى  ــدول  ال
املنتجات  جميع  من  الــذاتــى  االكتفاء  نحو 
واملحاصيل الزراعية، وذلك من خالل التوسع 
ــى وإضــافــة  فــى عملية اســتــصــالح األراضــ
مساحة جديدة إلى الرقعة الزراعية، بعد أن 
كانت تعتمد على دول شقيقة منها السودان 
فى زراعة احتياجات البالد من بعض السلع 

منها القمح والذرة.
أستاذ  عباس  كمال  أحمد  الدكتور  قال 
االقتصاد الزراعى مبركز البحوث الزراعية، 
األراضى  مساحات  فى  الكبيرة  الطفرة  إن 
السنوات  خــالل  مصر  تضع  املستصلحة 
تصنف  التى  املحورية  الــدول  ضمن  املقبلة 

سلة غذاء العالم.
ــاف أن االســتــثــمــار فــى الــقــطــاع  أضــ
الزراعى وفق استراتيجية 2030، تختلف 
عن عشرات السنوات املاضية، نظًرا ألن 
املقومات  جميع  توفير  استطاعت  الدولة 
املشروع منها  يقوم عليها  التى  األساسية 
الرى  ونظم  التحلية،  محطات  عبر  املياه 
قوية  طرق  شبكة  إنشاء  بجانب  احلديثة 
مكان  أى  إلى  من خاللها  الوصول  ميكن 

فى الدولة.
وأوضح كمال، أن النجاحات الكبيرة التى 
حققها القطاع مؤخًرا انعكس على تصنيف 
موضحا  العالم،  مستوى  على  زراعيا  مصر 
الزراعية  املحاصيل  أن صــادرات مصر من 
أزمة  رغم  املاضية  الفترة  خالل  تضاعفت 

فيروس »كورونا«.
اخلطوات  تلك  مــع  بالتزامن  أنــه  ــر  وذك
احليوانية  الثروات  تنمية  على  الدولة  تعمل 
عبر إنتاج وتربية نحو مليون رأس وحدة من 
العجول وتقدمي الدعم بنحو 5 مليارات جنيه 
زيادة  عن  أسفر  ما  وهو   ، »البتلو«  ملشروع 
حجم اإلنتاج من اللحوم احلمراء فى مصر 

وتقليل الواردات من اخلارج.
لفئة  جــاذب  القطاع  هــذا  أن  إلــى  ولفت 
كبيرة من صغار املستثمرين، وبالتالى تضمن 
وحتسني  عمل  فــرص  توفير  لهم  ــة  ــدول ال
وبالتالى  األســر..  آلالف  املعيشى  املستوى 
القرى  جميع  فى  الفقر  معاجلة  من  تتمكن 
التى تعتمد على الزراعة وتوفير متطلباتها.

عضو  جبل  ــو  أب مــاهــر  املهندس  أوضـــح 
الــزراعــيــة  للمهن  الــعــامــة  النقابة  مجلس 
ــة إلــى  ــدول اخلــبــيــر الـــزراعـــى، أن تــوجــه ال
الــزراعــى،  القطاع  فــى  األوضـــاع  تصحيح 
توفير حياة كرمية  كبير فى  سيسهم بشكل 
ألغلب األسر التى يعتمد مصدر رزقها على 

الزراعة.
النباتات  زراعة  تفتقد  مصر  أن  وأوضح 
الزيتية، وهو مايدفعها إلى االستيراد بشكل 
سنوى نحو 97% من احتياجات الزيوت فى 
البالد، ورغبة الدولة فى زراعة تلك النباتات 
والكتان  الشمس  ودوار  والزيتون  الذرة  مثل 

سينعكس إيجابًيا.
ــارس عــيــد اخلبير  واعــتــبــر املــهــنــدس فـ
التى  الكبيرة  الزيادة السكانية  الزراعى، أن 
تشهدها مصر خالل الفترة احلالية، جتعلها 
االستثمار  فى  الواعدة  األســواق  افضل  من 
بالقطاع الزراعى نظًرا الرتفاع معدل القوى 

الشرائية بسبب كثرة املستهلكني.
مدار  على  متكنت  مصر  أن  وأضــاف 

الــســنــوات املــاضــيــة مــن تــصــدرهــا أكبر 
وذلك  العالم،  فى  للتمور  املنتجة  الــدول 
مت  التى  الشاسعة  املساحات  خــالل  من 
النشاط وقدرتها على  استصالحها لهذا 

املنافسة محلًيا وخارجًيا.
الــزراعــى  البنك  توجيه  أن  إلــى  ولــفــت 
فى  ــني  ــراغــب وال للشباب  مــيــســرة  قـــروض 
على  داعًما  كان  الزراعى  بالنشاط  التوسع 
هروب  بعد  القطاع  إلى  جديدة  دمــاء  ضخ 

شريحة كبيرة منه لعدم عوائدة املالية.
وأشار إلى أن شبكة الطرق التى نفذتها 
الزراعية  املنتجات  ربطت  مــؤخــًرا  الــدولــة 
أسعار  ارتفعت  لذلك  التصدير..  مبوانيء 
العديد من السلع وباتت ذات عائد اقتصادى 
فى  توفيرها  عن  فضال  للمزارع،  مرضى 
فى  تستنزف  كانت  أن  بعد  املحلى  السوق 

عملية االستيراد.
أشار عيد، إلى أن حصة مصر القليلة من 
املاء تسببت فى تأخيرها عشرات السنوات 
إيجاد  أن  إال  الزراعى،  القطاع  تطوير  عن 
والتوسع  بالتنقيط،  الــرى  مثل  بديلة  حلول 
قــدرة  عــزز  التحلية،  محطات  إقــامــة  فــى 
مصر على ضخ مليارات كثيرة للوصول إلى 
معدالت التنمية املستهدفة فى هذا القطاع 

خالل الفترة احلالية.
الزراعى  القطاع  فى  االستثمار  أن  وأكد 
ارتفاع  له عائد عالى، وعليه طلب فى ظل 
أغلب  فــإن  لذلك  السكانى..  االســتــهــالك 
الشركات الكبرى العاملة فى أكثر من نشاط 

حترص على التواجد فى هذا القطاع.
ــال حــســني عــبــدالــرحــمــن  مـــن جــانــبــه قـ
مشروع  إن  الفالحني،  عام  نقيب  أبوصدام 
الدلتا اجلديدة واملليون ونصف املليون فدان، 
على  مبصر  الزراعية  اخلريطة  سيغيران 
األقل بطرق زراعة حديثة وطرق رى متطورة 
بطريقة تكاملية حيث يشتمل املشروع على 

مصانع زراعيه ومدن سكنية جديدة.
الـــزراعـــى ظل  وأوضــــح أن االســتــثــمــار 
الــقــدميــة،  الــدلــتــا  فــى  لــســنــوات  مقتصرا 
تنمية  سيحقق  النفق  هــذا  مــن  وخــروجــه 
مــســتــدامــة ومــســتــهــدفــة جلــمــيــع الــفــئــات، 
الذى  تضاهى  دائمة  عمل  فــرص  وسيوفر 
السنوات  خالل  الصناعى  القطاع  يوفرها 

اخلمس املقبلة.

 »أبو صدام«: 
توقعات بتوفري فرص 
عمل دائمة تضاهى 

القطاع الصناعى
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إسماعيل محمد

»المصرية الخليجية« تضيف 5 آالف فدان وتفاوض البنوك القتراض 500 مليون جنيه

ــورصــة«، أن الــشــركــة متتلك  ــب لـــ »ال وأضـــاف 
محفظة أراضى 8200 فدان موزعة على عدد من 
املناطق منها منطقة املغرة بواقع 826 فدانا، ومت 
زراعة 60% من املساحة نبات اجلوجوبا، و7500 
فدان مبحافظة الوادى اجلديد ومن املقرر االنتهاء 
فدان   2500 األولــى مبساحة  املرحلة  زراعــة  من 

بنهاية العام احلالى.
استثمارات  ضخت  الشركة  أن  محمد،  أوضح 
املرحلة  زراعة  مليون جنيه فى   400 بقيمة  ذاتية 
والنخيل،  اجلوجوبا  منها  متنوعة  نباتات  األولــى، 
ذكر أن بداية تلقى العوائد املالية الفعلية من تلك 

املشروعات طويلة األجل تستغرق إلى 5 سنوات.
ملشروع  حتتية  بنية  أعمال  الشركة  نفذت  كما 
الـ 2500 فدان تضمنت إنشاء 10 محطات طاقة 
للرى  شبكات  وتركيب  بئرا   12 وحفر  شمسية 
احلديث، باإلضافة إلى تشغيل مئات العاملني من 

أبناء الصعيد.
التمليك  بنظام  األراضــى خصصت  أن  وأوضــح 
باملليون  املــغــرة  منطقتى  فــى  واالبــتــدائــى  املباشر 
ونصف املليون فدان ووادى باريس مبحافظة الوادى 
اجلديد. وتتراوح األسعار بني 14 و20 ألف للفدان 
طبقا للمناطق اجلغرافية التى تقع فيها املساحات.

تستهدف الشركة المصرية الخليجية المتخصصة فى االستثمار الزراعى 
واستصالح األراضى الصحراوية الوصول باستثماراتها إلى 2 مليار جنيه بنهاية 
2025 مقابل 800 مليون جنيه حالًيا، كما تخطط استصالح 5 آالف فدان، وتفاوض 

البنوك القتراض 500 مليون جنيه.
قال المهندس إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن توجه 

الدولة خالل السنوات الخمس الماضية إلى توسيع الرقعة الزراعية عن 
طريق استصالح األراضى، دفع عددا كبيرا من شركات االستثمار الزراعى 

إلى مواكبة تلك الخطة وإضافة أراضى جديدة إلى محافظها بغرض 
عمل توسعات مستقبلية.

قال محمد، إن املصرية اخلليجية تتفاوض مع 
 500 القتراض  والزراعى،  ومصر  القاهرة  بنوك 

مليون جنيه الستصالح 5 آالف فدان .
التى  الفائدة  أسعار  على  حالًيا  التفاوض  ويتم 
تتراوح بني 9 - 10% بجانب فترة السماح التى 
ألن  اإلمكان،  قدر  طويلة  جلعلها  الشركة  تسعى 
طويلة  سماح  فترة  إلــى  يحتاج  الــزراعــى  القطاع 

األجل لضمان العوائد وتسديد قيمة القرض.
الستصالح  اخلليجية  املــصــريــة  ــشــركــة  وال  
الزراعى  االستصالح  شركات  إحــدى  األراضـــى، 
التى متتلك مشروعات فى مصر والشرق األوسط، 
كما متتلك مزارع إلنتاج أمهات منتخبة لسالالت 
مشاتل  ُمجمع  إلى  باإلضافة  اجلوجوبا«،  »نبات 

بطاقة إنتاجية 5 ماليني شتلة سنويا.
وتأسست الشركة عام 2011 كشركة مساهمة 
زيادته  متت  جنيه،  ماليني   5 برأسمال  مصرية، 
إلى 50 مليون جنيه حتى يتالءم مع حجم أعمال 
فدان  ألف   100 نحو  زراعة  فى  الراغبة  الشركة 

بنهاية 2030.
وأوضح أن الشركة فتحت أسواقا تصديرية فى 
عدد من الدول العربية، إذ يتم تصدير ما يقرب 
سنوًيا،  اجلوجوبا  نبات  من  شتلة  مليون   2.5 من 

الفترة  خــالل  الكمية  تتضاعف  أن  املتوقع  ومــن 
املقبلة جراء حتسن أوضاع السوق وإنتهاء جائحة 

كورونا ودخول أسواق جديدة.
وأوضح أن الشركة تدرس إنشاء مصنعني واحد 
لزيوت اجلوجوبا فى املنطقة الصناعية مبحافظة 

حاصالت  وتغليف  لتعبئة  والثانى  االسكندرية، 
زراعية وذلك وفق اخلطة اخلمسية املقبلة.

كمطور  تعمل  الشركة  أن  إلــى  محمد،  أشــار 
األرض صحراء،  تسلم  وذلــك عن طريق  زراعــى، 
فى  املتخصصني  بــاخلــبــراء  االستعانة  ثــم  ومــن 

نوعية  لتحديد  الزراعية  األبحاث  ووحدة  الشركة 
وتسليمها  وزراعتها  معها  تتناسب  التى  النباتات 
للمستثمرين مقابل قيمة مالية يتم االتفاق عليها.

لتنمية  العامة  الهيئة  مــع  الشركة  وتــعــاقــدت 
نبات جوجوبا فى  3 آالف فدان  لزراعة  الصعيد 

حالًيا  العمل  وجــارى  اجلــديــد،  الـــوادى  محافظة 
على جتهيز البنية التحتية للمنطقة عبر حفر آبار 

وعمل شبكات الرى ومحطات الطاقة الشمسية.
لتطوير  البداية  مع شركة  التعاقد  حالًيا  وجار 
وزراعة 5 آالف فدان، ومن املتوقع أن االنتهاء منها 

وتسليمها للمستثمر مطلع 2024.
الزراعى،  القطاع  فى  االستثمار  جاذيبة  وأكد 
إلى  للوصول  الضوابط  بعض  إلــى  يحتاج  لكنه 
السوق  فى  ومنافسة  عالية  جودة  ذات  محاصيل 

املحلى والتصديرى.
وذكر أن القطاع الزراعى هو قطاع متداخل مع 
إلى  يؤدى  وتطويره  وجناحه  القطاعات  من  كثير 
تطور هذه القطاعات سواء الصناعيه أو التجارية، 
االقتصاد  على  إيجابى  مــردود  له  يكون  ما  وهــو 
الكلى للدولة و دوران عجلة إنتاج جميع القطاعات 

االقتصادية.
ورهن محمد، حتسن االستثمار فى هذا القطاع 
أجل  من  الزراعية  املحطات  إنشاء  فى  بالتوسع 
إدخال البذور والشتالت املحسنة وذات اإلنتاجية 
واملناخ  االرض  طبيعة  مع  تتناسب  والتى  العالية 

اجلارى استصالح األراضى فيه حالًيا.
صحيحة  بــيــانــات  ــاعــدة  ق بعمل  طــالــب  كــمــا 
حسب  الــزراعــيــة  األراضـــى  لتخصيص  ودقيقة 
املناخ  حيث  من  لها  املناسبة  الزراعية  املحاصيل 
وصالحية التربة، بحيث يتم ضبط كميات االنتاج 
من األصناف وال يكون هناك فائض من نوع على 
مع  باالتفاق  برنامج  وتنفيذ  آخــر،  نــوع  حساب 
الطاقة  لتوليد  املزارعني  لدعم  املانحة  الشركات 

الكهربائية التى يحتاجونها لآلبار.
ــراءات  اإلجـ جميع  تسهيل  إلــى  محمد،  ودعــا 
األراضى  على  تكلفة احلصول  وتقليل  احلكومية، 
إقــامــة  عــلــى  املستثمرين  وتــشــجــيــع  الــصــنــاعــيــة 
استثمارات فى مختلف القطاعات من أجل حتقيق 

معدالت التنمية املستهدفة.
أن  تتوقع  العاملية  الــتــقــاريــر  أن  إلــى  وأشـــار 
املناطق  أفضل  مصر  رأسها  وعلى  إفريقيا  تكون 

املستقبلة لالستثمار خالل الفترة املقبلة.

رئيس مجلس إدارة الشركة:

2.5
 مليون شتلة نبات 

جوجوبا تصدر للدول 
العربية سنويًا

8.2
ألف فدان مساحة 

محفظة أراىض الشركة 
فى الوادى الجديد واملغرة

 استصالح 429.5 ألف فدان.. وقريًبا اإلعالن عن حزمة جديدة  

 عبدالقادر: »جوجرين« تخطط لزراعة 15 ألف فدان جوجوبا و5 آالف فدان زيتون

 عبدالوهاب: 
»الريف املصرى« تستهدف 

التنمية املستدامة وفتح 
مجاالت كثرية للشباب

 سيد: 
محفظة أراىض »نهر الخري« 

موزعة عىل املنيا وبنى 
سويف والبحرية والفيوم

»الريف المصرى« تسارع إلنجاز مشروع  1.5 مليون فدان

أولــى  اتــخــذت مصر   ،2015 عــام  بــدايــة  مــع 
ــة  ــوات اســتــصــالح األراضــــــى الــصــحــراوي ــطـ خـ

مبساحات كبيرة.
ويعد النواة األولى لتلك املشروعات هو مشروع 
املليون ونصف املليون فدان، والذى اعتبرته الدولة 

منوذجا متميزا للريف املصرى احلديث.
املشروع  إدارة  املصرى«  »الريف  شركة  وتولت 
عن  املسئولة  هى  باعتبارها  االراضى  وتخصيص 
املوافقات كونها مطورا عاما  احلصول على كافة 

للمشروع.
مــشــروعــات  إقــامــة  الــشــركــة  خــطــة  وتضمنت 
كاملة  ومجتمعات  ولوجستيات  وزراعية  صناعية 

وإنتاج حيوانى.
قال اللواء عمر عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة 
املليون ونصف  الريف املصرى، إن مشروع  شركة 
6 سنوات  قبل  الدولة  أطلقته  الذى  فدان  املليون 
حفز الدولة على إنشاء مشروعات موازية له فى 

جميع أنحاء اجلمهورية بعد ثبوت جناحه.
ــاف أن املــســاحــات الــتــى مت االنــتــهــاء من  أضـ
عام  حتى  فــدان  ألف   429.5 بلغت  استصالحها 
2020، وجار استصالح حزمة كبيرة من األراضى 
عنها  يعلن  أن  املتوقع  من  احلالية  الفترة  خــالل 

قريبا.
أوضـــح عــبــدالــوهــاب، أن املــســاحــات الــتــى مت 
بواقع  مطروح  محافظة  على  وزعت  استصالحها 
193.3ألف فدان، تليها املنيا بـ 172.8 ألف فدان، 
ألف فدان   4.4 ألف فدان،   58 والــوادى اجلديد 

بجنوب سيناء.
املشروع  من  املزروعة  املساحة  أن  إلى  أشار  و 
جتــاوزت 114.7 ألــف فــدان خــالل عــام 2019/ 
مبحافظة  فــدان  ألــف   37.9 بني  موزعة   ،2020
الوادى اجلديد )الفرافرة القدمية(، واملنيا )غرب 
املنيا( 34.6 ألف فدان، ومطروح 32.2 ألف فدان، 
والــوادى اجلديد  فــدان،  ألف   9.4 وجنوب سيناء 

)شرق سيوة( 475 فدانا.
وتبلغ املساحة القابلة لالستصالح نحو 480.7 
فدان،  ألف   309.4 املنيا  بني  موزعة  فــدان  ألف 
الـــوادى اجلديد  و  فـــدان،  ألــف   87.7 ومــطــروح 
ألف فدان، وجنوب   41.098 القدمية(  )الفرافرة 
اجلديدة  والـــوادى  فـــدان،  ألــف   22.800 سيناء 

)شرق سيوة( 19.684 ألف فدان.
إلدارة  املــصــرى«،  »الــريــف  شركة  إشــهــار  ومت 
برأسمال  فــدان  املليون  ونصف  املليون  مــشــروع 
اإلسكان  وزارات  على  مقسمة  جنيه،  مليارات   8
املنظمة  القوانني  تتبع  والشركة  والرى،  والزراعة 
للدولة،  تابعة  شركة  باعتبارها  االستثمار  لهيئة 
والشركة هى املسؤولة عن إدارة املشروع وتسويقه 
وحتصيل رسوم األراضى، وإعادة استخدامها فى 
حتميل  دون  املــشــروع،  من  جديدة  مرحلة  تنفيذ 

املوازنة العامة للدولة أى التزامات مالية.
مشروع  مــن  الــهــدف  أن  عبدالوهاب،  أضــاف 
استصالح الـ 1.5 مليون فدان، هو حتقيق التنمية 
املستدامة وإقامة األنشطة الزراعية القائمة على 
العمران وفتح مجاالت كثيرة للشباب وتوفير البيئة 

الصاحلة لتحقيق ذلك.
وجود خريطة  أهمية  على  عبدالوهاب،  وشدد 
للزراعة  الــصــاحلــة  ــى  األراضــ تــوضــح  فــى مصر 
مع  املائى  املقنن  وبها  األراضــى  استصالح  بهدف 
املصرى،  الريف  شركة  أن  موضحا  املياه،  جــودة 
الشباب  صغار  فى  تتمثل  متعددة  شرائح  تقبل 
املنتفعني خصوصا شرائح  و شريحة  واملزارعني، 

واضعى اليد وصغار وكبار املستثمرين.
تعاون  بــروتــوكــول  وقعت  الشركة  أن  إلــى  ولفت 
الشركات  دعم  فى  للمساهمة  اإلسكندرية  بنك  مع 
العاملة فى مجال استصالح األراضى الزراعية، من 

املناطق  من  العديد  فى  املشروع  بأراضى  املنتفعني 
التى يغطيها، ومنها مناطق املُغرة وغرب غرب املنيا 
وامتداد غرب املنيا والفرافرة القدمية وآبار توشكى 

وسيوة والطور وغيرها من مناطق املشروع.
اإلسكندرية  بنك  سيقوم  للبروتوكول  ووفــقــا 
مــصــمــمــة خصيصا  ــيــة  ــل متــوي حـــلـــول  ــوفــيــر  ــت ب
للمستفيدين لشراء املعدات واملواد الالزمة حسب 
دعم  إطــار  فــى  وذلــك  مشروعاتهم،  احتياجات 

األنشطة الزراعية.
يرأس  الذى  القادر  عبد  املهندس حسام  وقال 
مجلس إدارة شركة جوجرين لالستثمار الزراعى، 
إن الشركة تستهدف زراعة 15 ألف فدان جوجوبا 
املليون ونصف  زيتون فى مشروع  و5 آالف فدان 

املليون فدان.

ــة الــريــف املــصــرى مــع شركة  ووقــعــت شــرك
التقنني  عقود  الــزراعــى«  لالستثمار  »جوجرين 
النهائية ملساحة 20.6 ألف فدان فى منطقة املغرة 
بالصحراء الغربية بقيمة اقتربت من 500 مليون 

جنيه، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
»اجلوجوبا« مرشح ألن  أن مشروع  إلى  وأشار 
يكون من أفضل املشروعات االستثمارية فى مصر 

والشرق األوسط خالل الفترة املقبلة.
من  املــزروعــة  املساحة  أن  الــقــادر  عبد  ــر  وذك
أراضى املشروع ستبلغ نحو 14 ألف فدان بنهاية 
العام املقبل، وسيتم تصدير كامل املحصول خالل 

السنوات األربع املقبلة.
أضاف أن الشركة تعتزم احلصول على متويل 
من البنك األهلى الستكمال زراعة 6 آالف فدان، 

شركة  مــع  والتنسيق  ــراءات  اإلجــ استكمال  بعد 
الــريــف املــصــرى اجلــديــد وكــافــة اجلــهــات املعنية 

الستكمال زراعة باقى مساحة األرض.
الـــوصـــول  تــســتــهــدف  الــشــركــة  وأوضـــــح أن 
بصادراتها بنهاية اخلطة اخلمسية إلى 100 مليون 
ملشروع  اجلديدة  التوسعات  أن  إلى  الفتا  دوالر، 
500 فدان، فى  االستزراع السمكى على مساحة 
حني تصل املساحة املزروعة حالًيا إلى 30 فدانا.

مزارع  إنشاء  فكرة  أن  إلى  عبدالقادر،  وأشــار 
سمكية فى األراضى الصحراوية تعتبر حال أمثل 
لتوفير السماد العضوى دون تكلفة، ألن مياه تربية 
بجميع  مخلوطا  طبيعيا  سمادا  تعتبر  األسماك 
ــزراعــات،  ال أغــلــب  حتتاجها  الــتــى  الفيتامينات 
والنترات  باألمونيا  غنية  املياه  هذه  تعتبر  كذلك 

والفسفور، نتيجة وجود السمك بداخلها.
منطقة  فى  الكهرباء  وفرة  إن  القادر  عبد  قال 
ــدان بــجــانــب الــطــاقــة  ــ ــون ف ــل املــلــيــون ونــصــف امل
اقتصادية  طفرة  حتقيق  على  سيعمل  الشمسية 
وتصنيعية كبيرة، والبنوك حلت مشكالت التمويل 
بالنسبة إلنشاء الطاقة الشمسية، ومتتلك الشركة 

70 محطة تغذى مساحة 14 ألف فدان.
وقال املهندس أحمد سيد رئيس مجلس إدارة 
شركة نهر اخلير للتنمية واالستثمار الزراعى، إن 
التوسع  إلى  احلالية  الفترة  خالل  تسعى  الشركة 
متاشًيا  فدان  املليون  ونصف  املليون  مشروع  فى 
تتطلعاته  حتقيق  فى  ورغبة  الدولة  توجهات  مع 

التطويرية.
متتلكها  الــتــى  ــى  األراضــ محفظة  أن  أضـــاف 
الشركة فى املشروع موزعة على محافظات املنيا 

وبنى سويف والبحيرة والفيوم.
الشركة  استثمارات  أن حجم  إلى  ولفت سيد، 
الفعلية يقدر بنحو 550 مليون جنيه، فى حني يصل 
رأس مالها إلى نحو 100 مليون جنيه، ومن املتوقع 
للمشروعات  االستثمارية  القيمة  تتضاعف  أن 

بدعم التوسعات اجلديدة التى تنفذها الشركة.
وأوضح أن مشروع املليون ونصف املليون فدان، 
فهو  احلكومية  واملــبــادرات  املشروعات  أهم  أحد 
نحو  احلاسمة  اخلطوات  أولــى  بند  حتت  يندرج 
يتم  خالله  ومــن  املستدامة«،  »التنمية  مستقبل 

إنشاء منوذج للريف املصرى احلديث.

حسام عبد القادر

أحمد سيد عمر عبدالوهاب

»مستثمرى المغرة« تخطط لزراعة 
300 ألف فدان بنهاية 2030

:» رئيس الجمعية لـ»

تسعى جمعية مستثمرى ومزارعى املغرة، 
ــى املــزروعــة  لــلــوصــول مبــســاحــات األراضــ
الـ  السنوات  خــالل  ــدان  ف ألــف   300 إلــى 
حالًيا،  فــدان  ألــف   25 مقابل  املقبلة،   10
وزارة  مع  التعاون  خطط  من  بدعم  وذلــك 
الزراعة ومراكز البحوث والشركات الفنية 
تواجه  الــتــى  املشكالت  حلــل  املتخصصة 
املساحات  جميع  الستصالح  املستثمرين 

مبنطقة املغرة.
رئيس  القادر  عبد  حسام  املهندس  قال 
ومزارعى  مستثمرى  جمعية  إدارة  مجلس 
إجنــاح  على  حريصة  الشركة  إن  املــغــرة، 
االكتفاء  حتقيق  فــى  الــدولــة  استراتيجية 
التى  املحاصيل  من  كبير  عدد  فى  الذاتى 
والفول  والذرة  القمح  منها  استيرادها  يتم 
الصويا، لذلك تعمل اجلمعية مع العديد من 
اجلهات البحثية لتهيئة التربة لزراعة مثل 

هذه املحاصيل.
املغرة  مستثمرى  جمعية  أن  إلى  وأشــار 
تأسيسها  يتم  التى  اجلمعيات  ــى  أول هــى 
فى األراضى التى يتم استصالحها حالًيا، 
والهدف منها هو وضع خطة إلدارة مساحة 
وحــل  املـــغـــرة،  مبنطقة  فـــدان  ألـــف   300
وتفعيل  املستثمرين،  تواجه  التى  املشكالت 
املزارعني  مع  للمتابعة  البحثية  املراكز  دور 

خالل الفترة املقبلة.
وأضـــاف عبد الــقــادر لـــ»الــبــورصــة« أن 
يكون  أعــمــال،  منظمة  أو  تكتل  أى  إنشاء 
ــهــدف مــنــه فــى املــقــام األول هــو إزالـــة  ال
بأنواع  للنهوض  تفاديها  ومحاولة  املعوقات 
عدم  أو  الــزراعــيــة  املحاصيل  مــن  معينة 
ــام بها  ــارب قـ ــزاف الــوقــت فــى جتــ ــن اســت

أشخاص آخرون.
جميع  مــن  تطلب  اجلــمــعــيــة  أن  وذكـــر 
فيما  اخلبرات  تبادل  أعضائها  الشركات 
بينها بشأن عملية استصالح األراضى حتى 
التى  العقبات  اجلــدد  املستثمرون  يتجنب 
حتدث فى البداية، وهو األمر الذى يكبدهم 

خسائر كبيرة تدفع بهم خارج السوق.
فى  اجلمعية  أن  الــقــادر  عبد  ــح  وأوضـ
وسيتم  اإلنــشــاء،  وحديثة  األولــى  مراحلها 
ومن  املقبلة  الفترة  خــالل  العضوية  فتح 
األعضاء  الشركات  عدد  يصل  أن  املتوقع 

إلى 600 شركة.
وذكر أن الزراعة فى مصر تواجه العديد 
بالتعاون  اجلمعية  وتسعى  التحديات..  من 
مع املستثمرين إلى تقسيم املنطقة لزراعات 

محددة، لها عوائد اقتصادية كبيرة.
وأوضح أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان 
هو مشروع قومى، ويجب إعداد اخلريطة 
الزراعية، حتى يتمكن املزارعون من تسويق 
تصديريا  أو  محليا  ســـواء  محاصيلهم 
اإلنتاج،  تكاليف  تغطى  مالية جيدة  بعوائد 
املناطق  فى  الــزراعــة  تكلفة  أن  خصوصا 

اجلديدة مرتفعة نظًرا لصعوبة التربة.
العامة  ــداف  األهــ أبـــرز  أن  إلــى  ولــفــت 
للجمعية تكمن فى متثيل ومساندة مجتمع 
األعمال واملزارعني مبنطقة املغرة، وإنشاء 

مراكز بحثية وتوفير كافة اخلبرات الالزمة 
املــشــروعــات اخلدمية  وإقــامــة  لــأعــضــاء 
واإلنتاجية وتعزيز فرص التصنيع الزراعى.
املنطقة  فى  املستصلحة  املساحة  وتبلغ 
يتبع شركات  أغلبها  ألف فدان،   20 قرابة 
وســكــاى  اخلليجية  واملــصــريــة  جــوجــريــن 
أوائل  من  باعتبارها  أخرى  وشركات  تريد 
منذ  املنطقة  فى  استثمرت  التى  الشركات 
الشركات األخرى  أما  5 سنوات.  أكثر من 
فتعمل على جتهيز املساحات املخصصة لها 

استعداًدا للزراعة.
ــتــى تعمل  ــرز الـــزراعـــات ال ــ وتــشــمــل أب
املــغــرة،  مبنطقة  إقــامــتــهــا  عــلــى  اجلمعية 
والــزيــتــون  ــا  واجلــوجــوب والــبــصــل  النخيل 
والقمح واألعالف والشعير نظًرا لتماشيها 
تعتمد  وأنها  الصحراوية خاصة  التربة  مع 

على املياه املاحلة.
أضاف عبدالقادر، أن املنطقة كانت غير 
املطيرة.. ومبجرد زراعتها تغيرت اخلريطة 
فإن  لذلك  جًدا،  مطيرة  منطقة  وأصبحت 
العاصفة األخيرة أثرت سلًبا على املحاصيل 

الزراعية، إذ لم تكن متوقعة متاًما.
السيول  فــتــرة  خــســائــر  أن  إلـــى  ولــفــت 
جنيه،  مليون   200 قيمتها  تعدت  املاضية 
واجلمعية طالبت بتأجيل األقساط السنوية 
التأجيل  ومت  الدولة  له  استجابت  ما  وهو 

عامني.
إنشاء  من  انتهت  اجلمعية  أن  وأوضــح 
لكافة  الوراثية  للتراكيب  متكامل  مجمع 
أصناف الزيتون بالتعاون مع املركز البحوث 
لالستفادة  الزراعة  لوزارة  التابع  الزراعية 
فى  للبحوث  القومى  املــركــز  خــبــرات  مــن 
ملزارعى  ممكنة  اســتــفــادة  أقصى  حتقيق 

ومستثمرى منطقة »املغرة«.

 إنشاء مجمع 
متكامل للرتاكيب 

الوراثية ألصناف الزيتون

 القمح والبصل والزيتون والجوجوبا
محاصيل  تحرص الجمعية عى زراعتها
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 نمواً متوقعاً لالقتصاد األمريكى فى عام 2021 

بحسب »جولدمان ساكس«.
مليار دوالر تعتزم »تويوتا موتور« إنفاقها بحلول 

2030 لتطوير بطاريات وأنظمة توريدها.
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الوان

 »كوفيد« ترك آالف الشركات الصغرية تناضل لسداد الديون ويهدد قصة نجاح اقتصادية

الوباء والفقر.. صراعات صناعة التمويل الصغير فى الهند
 كتبت - منى عوض:

على مدى العقود األخيرة، شهدت الهند توسعاً 
فى تقدمي االئتمان، إذ حصل ذوى الدخل املنخفض 
على قروض لدفع ثمن كل شىء من األبقار احللوب، 
إلى املنازل اجلديدة، إلى الشركات الصغيرة التى 

تخلق فرص عمل.
الــذى  هــذا  الصغير  التمويل  بنموذج  وأشــيــد 
النامي،  العالم  أنــحــاء  جميع  فــى  استخدامه  مت 
النتشال  الالزم  املالى  األمن  توفير  فى  للمساعدة 

املاليني من الفقر.
مكافأة  مبثابة  املرتفعة  السداد  معدالت  كانت 
ما  لهم،  االئتمان  قدموا  الذين  الهنود  للمقرضني 
القطاع  فى  األكثر صحة  املحافظ  بني  من  جعلها 
الذى كان يعانى من واحدة من أعلى نسب  املالى 

القروض املتعثرة فى العالم.
الشركات  إقراض  مع  فعلياً  تناقض  األمر  هذا 
على نطاق واسع للمليارديرات األباطرة، الذين قدم 
بعضهم رهانات فاشلة على قطاعات مثل الطاقة 

أو شركات الطيران أو اتهموا بسرقة األموال.
كانت  إذ  الديناميكية،  هـــذه  ــاء  ــوب ال وعــكــس 
الشركات األكبر فى وضع أفضل لتحمل الصدمات 
السهلة،  السيولة  مــن  واالســتــفــادة  االقــتــصــاديــة، 
واكتساب حصة فى السوق، وخفض التكاليف بعدة 

طرق من بينها تسريح العمال.
فى غضون ذلك، اُكتشف افتقار الهنود من ذوى 
الدخل املنخفض والشركات الصغيرة لوجود شبكة 
ودفعت  اإلنترنت،  عبر  للعمل  عانوا  حيث  أمــان، 
الــوبــاء  عــن  الناجمة  الصحية  ــطــوارئ  ال حـــاالت 
اإلقراض  البنوك  وخفضت  الديون  إلى  الكثيرين 

غير املضمون عالى املخاطر.
وحـــذر بــنــك االحــتــيــاطــى الــهــنــدى فــى تقرير 
التوتر  يوليو، من عالمات  لشهر  املالى  االستقرار 
بني الشركات الصغيرة واملقترضني األفراد، حسبما 

نقلت صحيفة »فاينانشيال تاميز« البريطانية.
يترك  قد  األمــر  هذا  أن  من  املحللون  ويخشى 
ندوباً على االقتصاد والنظام املالى فى الهند، مما 
التفاوت  أوجه  تفاقم  إلى  ويــؤدى  النمو  على  يؤثر 

ألعوام مقبلة.
ــل املــحــلــل فــى وكــالــة  ــدهــارث جــوي ــقــول ســي ي
لالعبني  »بالنسبة  »فيتش«:  االئتمانى  التصنيف 
األكبر، فهم قادرون على االنتعاش بشكل أسرع.. 
لكن املقرضني اإلقليميني األصغر حجماً والالعبني 
فى مجال التمويل الصغير الذين تُخفض حصتهم، 
هناك  يكون  وقد  مشاكل.  مواجهة  ذلك  يعنى  قد 
القوى  يصبح  حيث  السوقية،  احلصة  فى  حتــول 

أقوى، والضعيف أضعف«.

من  حصته  ــفــاع  ارت بــانــدهــان  بنك  شهد  لقد 
القروض املتعثرة- التى تأخر سدادها أكثر من 90 
يوماً- إلى 8.2% فى الربع املنتهى فى 30 يونيو 

من أقل من 2% قبل كوفيد.
 Motilal( أوســوال«  »موتيالل  الوسيط  ويشير 
باندهان  بنك  قـــروض  ُخــمــس  أن  ــى  إل  )Oswal

األخرى تأخر سدادها مبدة أقل من 90 يوماً.
والشركات  الصغير  التمويل  مقرضو  وشهد 
عمليات  فى  انخفاضات مماثلة  األخرى  الصغيرة 

التحصيل.
يعتقد شـــانـــدرا شــيــخــار جــوش،  ــك،  ــ ذل ــع  ومـ
املتعثرين  العمالء  أن  باندهان،  بنك  مؤسس  وهو 
بحاجة  لكنهم  أخــرى،  مرة  السداد  فى  سيبدأون 
األشخاص،  أولئك  »سيعود  قائاًل:  للتعافى،  لوقت 
إنهم فقط يطلبون بعض الوقت. إنهم يعملون، فهم 

لن يتمكنوا من املكوث دون أعمالهم«.
ال  العمالء  من  النوع  »هــذا  أن  جــوش  وأوضــح 
أعطنى  فقط  يقولون  فهم  يوماً،   90 تأثير  يدرك 

بعض الوقت سيدي، وسأعود«.
استثمارات تغير احلياة

بنك  مثل  املقرضني  أعــداد  فى  االرتفاع  أصبح 
درس  فقد  الهندي،  التمويل  جناح  قصة  باندهان 
ابــن صــاحــب محل  ــوش، وهــو  البنك جـ مــؤســس 
التمويل  منوذج  رأى  حيث  بنغالدش  فى  حلويات، 
مؤسس  وهو  يونس،  محمد  ابتكره  الذى  الصغير 

بنك جرامني احلائز على جائزة نوبل.
عادًة ما يقدم املقرضون قروض غير مضمونة 
للمقترضني  دوالرات  لبضعة  تــصــل  منخفضة 
الفقراء، وأغلبية هؤالء املقرضني تكون من النساء، 
الذين اعتمدوا بخالف ذلك على مقرضى األموال 
أرقــام  ثالثة  من  فائدة  مبعدالت  الرسميني  غير 

حتاصرهم فى دورات الديون.
ميكن استخدام هذه األموال فى استثمارات من 
شأنها تغيير حياة املرء فى شيء بسيط مثل ماكينة 

اخلياطة لبدء جتارة مالبس متواضعة.
فى  قــروضــا  املقترضني  منح  يتم  مــا  وغــالــبــاً 
مجموعات تلتقى بانتظام، وأحياناً يكونوا مسؤولني 
بشكل مشترك عن ديون بعضهم البعض، ما يخلق 
البعض  بعضهم  جتاه  املسؤولية  حس  من  مستوى 

ويساعد ذلك على إبقاء معدالت السداد مرتفعة.
مدينة  فــى  تأسس  الــذى  بــانــدهــان،  بنك  يعد 
مليون   12 ولديه   2001 عام  فى  الهندية  كولكاتا 
عميل، واحداً من قلة من املقرضني منذ عام 2014 
االحتياطى  بنك  من  ترخيص  على  حصلوا  الذين 

الهندى للتحول إلى بنك كامل األهلية.
على عكس العديد من مقرضى التمويل الصغير 
أو الشركات املالية غير املصرفية، الذين عادًة ما 

يعانون للحصول على التمويل، ميكن لبنك باندهان 
الوصول إلى أموال رخيصة من خالل املودعني.

وقد تنوعت أنشطته إلى قطاعات مثل الرهون 
العقارية، كما منا دفتر قروضه إلى أكثر من 800 
مليار روبية، رغم أن نحو ثلثى أعماله ال تزال فى 

التمويل الصغير.
ومع ذلك، تعرض التمويل األصغر لفضائح بعد 
أن استخدم املقرضون عدميى الضمير املضايقات 
والعنف أحياناً لفرض السداد، وأوقفت والية أندرا 
التحصيل  براديش فى عام 2010 جميع عمليات 
اللوم  ألقى  أن  بعد  الصغيرة  بالقروض  اخلاصة 
ضغوط  على  الــواليــة  فــى  انتحار  حالة   30 على 
الصناعة  أزمــة فى هذه  أثــار  السداد، مما  إعــادة 

ألعوام عديدة.
حيث  اجلائحة،  قبل  القطاع  على  الضغط  زاد 
أدى التباطؤ االقتصادى الذى بدأ فى عام 2018 

أدت  كما  املقترضني،  على  الضغط  ــادة  زيـ ــى  إل
املالية غير مصرفية  للشركات  البارزة  اإلخفاقات 
أزمــة  حـــدوث  إلـــى  مــخــالــفــات  بــارتــكــاب  املتهمة 
التمويل  قدمت  التى  البنوك  وأصبحت  ائتمانية، 
الصغير أو مقرضى الشركات الصغيرة حذرة من 

هذا القطاع.
كوفيد  أن  إلــى  تــاميــز«  »فاينانشيال  ــارت  وأشـ
أثبت أنه صدمة أعمق بكثير، حيث دفع الهند إلى 
عمليات  البالد  فرضت  أن  بعد  تاريخي.  انكماش 
اإلغالق فى مارس 2020، كشف البنك االحتياطى 
النقاب عن تأجيل ملدة ستة أشهر لسداد  الهندى 
القروض وبرنامج إعادة الهيكلة املصمم ملنع موجة 

فورية من التخلف عن السداد.
الصناعية  اجلمعية  أجرتها  دراســـة  ووجـــدت 
من   %90 نحو  أن   )Sa-Dhan( ــان«  ــا-دهـ »سـ
السداد  مهلة  مــددوا  الصغير  التمويل  مقرضى 

لــلــعــمــالء. ســاعــد هـــذا الــقــطــاع املــصــرفــى على 
جتنب أسوأ ما قد يحدث فى االرتفاع املتوقع فى 
القروض املتعثرة، لكن إجراءات اإلغاثة هذه كانت 
الوقت  بحلول  مسارها  استكملت  قد  الغالب  فى 
الذى اندلعت فيه موجة الوباء الثانية فى الهند فى 
مارس املاضي، التى سجلت البالد فى ذروتها أكثر 
يومياً،  وفاة  حالة  آالف  و4  إصابة  ألف   400 من 
السلطات  وأعـــادت  مكتظة  املستشفيات  وكــانــت 

املحلية فرض قيود اإلغالق.
أضعفتهم  الــذيــن  الــصــغــار،  املقترضون  وكـــان 
املوجة األولى بالفعل، غير مستعدين ملواجهة هذا 

األمر.
اإلقــراض  شركة  مؤسسة  شــاه،  هارديكا  تقول 
»كينارا  الصغيرة  للشركات  قــروض  تقدم  التى 
الصغيرة  »أعمالنا  بنجالور:  ومقرها  كابيتال« 
مرة  إيــراداتــهــا  تــدفــقــات  تقلص  بالفعل  شــهــدت 

التخلف  العمالء  يريد  ال  ملحوظ.  وبشكل  أخرى، 
عن السداد حقاً، فقد كانوا فى وضع سئ فقط، 

وهذا الوضع تفاقم بسبب الوباء ومستوى األلم«.
تقترب الهند من موسم األعياد السنوي، عندما 
ذات  الهندوسية-  االحتفاالت  من  سلسلة  تعزز 
األهمية اخلاصة فى كولكاتا وشرق الهند- النشاط 
يعتبر األهم  الوقت  الهدايا، فهذا  التجارى وشراء 

فى العام بالنسبة للعديد من الشركات.
هذه  إلغاء  إمكانية  من  مخاوف  ثمة  ذلك،  ومع 
الوباء،  االحتفاالت بسبب تفشى موجة أخرى من 
من  الــعــامــة  الصحة  خــبــراء  بعض  يــحــذر  والــتــى 

إمكانية وصولها فى األشهر املقبلة.
ويأمل جوش، مؤسس »بندهان«، فى أن يساعد 
جتنب  على  التطعيم  وتغطية  األفضل  االستعداد 
السابقة، حيث  املوجات  به  الذى تسببت  التعطيل 
عددهم  البالغ  الهند  سكان  ثلث  من  أكثر  تلقى 
من  األقــل  على  واحـــدة  جرعة  نسمة  مليار   1.4
املحلية  السلطات  تعهدت  بينما  كــوفــيــد،  لــقــاح 
الطبى  األكــســجــني  إنــتــاج  بتعزيز  واملستشفيات 

والبنية التحتية الصحية األخرى.
لقد انتعش نشاط التصنيع واخلدمات بالفعل، 
آند  »ستاندرد  االئتمانى  التصنيف  وكالة  وتتوقع 
 %9.5 بنسبة  الهندى  االقتصاد  ينمو  أن  ــورز«  ب
فى العام املنتهى فى مارس، وإن كان انطالقاً من 
قاعدة منخفضة عقب االنكماش فى العام املاضي، 
لكن الوكالة تتوقع أن يعانى القطاع املالى أملاً طويل 
األمد، مع بقاء حصة القروض املصرفية الضعيفة 

مرتفعة إلى 12% ملدة عام آخر على األقل.
لقد أدخلت احلكومة تدابير إغاثة، مثل برنامج 
الضمان االئتمانى بقيمة 75 مليار روبية ملقترضى 
إن  يقولون  املحللني  أن  رغــم  الصغير،  التمويل 
البنوك التزال مترددة فى متويل التركيبة السكانية 

الضعيفة.
يبدو أن أعواماً من املكاسب فى اإلدماج املالى 
فقد  للخطر،  معرضة  الفقر  حدة  من  والتخفيف 
ــى العام  وجــدت دراســة خــالل موجة الــوبــاء األول
ثلث  أن  اجلنوبية،  نــادو  تاميل  واليــة  فى  املاضى 
الشركات الصغيرة واملتوسطة مستعدة للعودة إلى 
صعوبة  بسبب  الرسميني  غير  األمــوال  مقرضى 
واحلاجة  الرسمية  املؤسسات  من  القروض  تأمني 

امللحة إلى السيولة.
فقراء  صفوف  أن  »بيو«  األبحاث  مركز  ووجد 
يومياً،  دوالر   2 عــن  دخلهم  يقل  الــذيــن  الهند، 
تضخمت مبقدار 75 مليون فى عام 2020، قبل 
املوجة األخيرة، بعد أن كانت تشير التوقعات إلى 
الهند  فى  النمو  محرك  يكون  قد  استهالكهم  أن 

ألعوام عديدة مقبلة.
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