
www.alborsanews.com Sunday 10 Oct. 2021              Issue 2668األحد 10 أكتوبر 2021 - 3 من ربيع األول 1443              السعر : 6 جنيهات 10 صفحات

»القومية لألسمنت« تبيع العالمة التجارية 
لمصنع الجبس بـ500 ألف جنيه

 كتب- عبده عطا:

باعت الشركة القومية لألسمنت “حتت التصفية” التابعة للشركة 
جبس  ملصنع  التجارية  العالمة  الكيماوية،  للصناعات  القابضة 
القومية بقيمة500 ألف جنيه إلحدى الشركات العاملة فى تصنيع 

مواد البناء فى السوق املحلى.
وقال إبراهيم املانسترلى املصفى القانونى للشركة، إن القومية 
لألسمنت تبحث خالل الفترة احلالية عن أى موارد ميكن استغاللها 
العالمة  باعت  لــذا  العمال،  تعويضات  لصرف  سيولة  توفير  فى 

التجارية »جبس القومية« لشركة محلية عن طريق مزايدة علنية.
بالتصفية  املكلفة  اللجنة  أن  »البورصة«  لـ  املانسترلى  وأضــاف 
جتهز خالل الفترة احلالية إلقامة مزاد علنى على عدد من الشقق 
واألراضى غير املستغلة التابعة للقومية لألسمنت، وتوقع أن تستغل 
أنشطة  فى  املتقدمني  على  املــزاد  ترسية  حال  فى  املساحات  تلك 

صناعية وخدمية وسكنية.
 - لألسمنت  القومية  للشركة  العادية  العامة  اجلمعية  ووافقت 
جبس  مبنتج  اخلاصة  التجارية  العالمة  بيع  على  التصفية  حتت 
الــواردة  للتقييمات  طبقاً  العادلة  بالقيمة  عنها  والتنازل  القومية 
انتهت  ملا  ووفقاً  املركزى  البنك  لدى  املعتمدة  املكاتب  من  للشركة 
املركزى  اجلهاز  موافاة  مع  املغلقة  باملظاريف  املزايدة  جلسة  إليه 
للمحاسبات بكافة املستندات اخلاصة بعملية بيع العالمة التجارية .

وقال املصفى القانونى للشركة، إن جلنة تصفية القومية األسمنت 
انتهت من بيع نحو 50% من خطوط اإلنتاج ومعدات الشركة، بقيمة 

جتاوزت 350 مليون جنيه .

طرح »مصر لتأمينات الحياة« 
بالبورصة النصف الثانى 2022

 كتب- محمود القصاص وفاطمة صالح:

املنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  احلينى  باسل  كشف 
لشركة مصر القابضة للتأمني، عن خطط لطرح »مصر لتأمينات 
العام  من  الثانى  النصف  خــالل  املصرية  البورصة  فى  احلياة« 

املقبل.
الطرح  لعملية  االستعدادات  أن  لـ»البورصة«،  وأضاف احلينى 
أولى  وبــدأت  بالفعل،  جاهزة  والشركة  وســاق،  قدم  على  جترى 

اخلطوات بتعيني مكتب املراجعة اخلارجى »بى دى أو«.
وأشار إلى أن الشركة تسعى الختيار بنك استثمار دولى إلدارة 

عملية الطرح بالبورصة، وتدرس حاليا أكثر من عرض.
وكشف احلينى فى وقت سابق، أن الشركة تلقت 6 عروض من 

بنوك استثمار خارجية ومحلية لتولى عملية الطرح.
فى  احلياة  لتأمينات  مصر  شركة  أسهم  تسجيل  إلى  وأشــار 

مصر للمقاصة وهى خطوة مهمة للشركة.
وذكر احلينى فى تصريحات سابقة فى يوليو املاضى، أنه من 
بنوك االستثمار خالل شهرين،  البت فى عروض  يتم  أن  املتوقع 
ولكنها  السوق،  بظروف  مرتبطة  غير  الطرح  عملية  أن  مؤكداً 
للطرح،  استعداداً  للشركة  الداخلى  التجهيز  بعمليات  مرتبطة 

والتى قد حتتاج أكثر من 6 أشهر.
ومصر لتأمينات احلياة، هى أكبر شركة متخصصة فى تأمينات 
أنشطة  جميع  دمــج  نــاجت  وهــى  واملنطقة،  فى مصر  األشــخــاص 
تأمينات احلياة ألربع شركات حكومية )مصر، والشرق، واألهلية، 

واملصرية إلعادة التأمني( بحسب املوقع الرسمى للشركة.

أحمد سميرعبدالمنعم إمام

طلبات إحاطة فى البرلمان لبحث ضريبة األرباح الرأسمالية
 »الخطة واملوازنة« تناقش طلبا بإلغاء الضريبة عىل تعامالت البورصة

 مناقشات فى »اقتصادية الشيوخ« تمهيًدا التخاذ قرار يحد من آثار التطبيق

 عبداملنعم إمام: اقرتاحات تشريعية 
سيتم التقدم بها لتعديل القانون

 كتب - فاروق الهلباوى:

اخلطة  جلنة  سر  أمــني  إمــام،  عبداملنعم  تقدم 
بشأن  إحــاطــة  بطلب  الــنــواب،  ــة مبجلس  واملــوازن
األربــاح  ضريبة  تطبيق  على  املترتبة  التداعيات 
املالية  األوراق  فى  التعامل  ناجت  على  الرأسمالية 
يناير  مطلع  بها  العمل  بــدء  واملــقــرر  بالبورصة، 

.2022
وقال إمام، »البورصة«، إنه تقدم بطلب إحاطة 
لرئيس املجلس بشأن تطبيق قانون ضريبة األرباح 
البرملان  جلسات  انعقاد  بــدايــة  مــع  الرأسمالية 
جلنة  إلى  الطلب  إحالة  وسيتم  املاضى،  األسبوع 
لتحديد  اجلــارى،  األسبوع  واملوازنة خالل  اخلطة 

موعد ملناقشته.
وتعديالت  تشريعية  اقتراحات  ثمة  أن  وأضاف 
سيتم التقدم بها فى وقت الحق قبل حلول موعد 
تطبيق القانون، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
واستشهد إمام فى طلب اإلحاطة الذى حصلت 
بتراجع قيم تداوالت  »البورصة« على نسخة منه، 
يراه مؤثراً  البورصة املصرية بشكل حاد، وهو ما 
على جذب االستثمارات األجنبية، وتهديدا لبرنامج 
التى  الكبيرة  التراجعات  عن  فضاًل  الطروحات، 
ُمنيت بها مؤشرات البورصة املصرية، منذ اإلعالن 
عن الدليل االسترشادى لتطبيق الضريبة بداية من 

يناير 2022.
تشريعى  بنص  الضريبة  إلغاء  بضرورة  وطالب 
يلغى النص الذى مت إضافته لقانون الضرائب فى 

عام 2014.
مع  التشريعى  النص  تناقض  إلــى  إمــام  وأشــار 
الهدف املتعلق مبكافحة االزدواج الضريبى، إذ أن 
قبل  الشركات  أربــاح  من  فعليا  تخصم  الضرائب 
شريكا  املساهم  لكون  ونظرا  التوزيعات،  إجــراء 
ومالكا فى الشركة، فإن ذلك يعنى ازدواجا ضريبيا 

ناجت  على  بالفعل  فرضت  التى  الضرائب  بني  ما 
نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات 
الرأسمالية  األربــاح  ضريبة  أن  وخاصة  أرباحها، 
على ناجت التعامل فى األوراق املالية تفرض بدون 
خصم أى تكاليف أو مصروفات، مبا يؤكد ضرورة 
إعادة النظر وتعديل القانون رقم 53 لسنة 2014.

النائب أحمد سمير، عضو جلنة الشئون  وذكر 
الشيوخ،  مبجلس  واالستثمار  واالقتصادية  املالية 
بجلستى  أخــرى  مــرة  الــقــانــون  مناقشة  أنــه متــت 
االنعقاد  دور  بداية  مع  املاضى،  األسبوع  املجلس 
اجلديد، وتقرر فتح باب النقاش اليوم األحد مرة 
أخرى متهيًدا التخاذ قرارات برملانية حتد من آثار 

كامل  بشكل  إلغائه  على  تعمل  أو  القانون  تطبيق 
بالتنسيق مع مجلس النواب فى الفترة املقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ»البورصة«، أن مجرد 
على  السلبية  آثــاره  ظهرت  التطبيق  عن  احلديث 
يعنى  ما  املاضية،  الفترة  البورصة خالل  شاشات 
املزيد من اخلسائر حال تطبيقه بالفعل مطلع العام 

املقبل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير املالية فى وقت 
أفضل  مرحلة  حالًيا  يعيش  املــال  سوق  إن  سابق، 
العام املاضى فى ظل أزمة كورونا،  مما كان عليه 
 70 نحو  تسجل  حالًيا  الدمغة  ضريبة  وحصيلة 

مليون جنيه شهرًيا.

محمد السالب

.. ولجنة برلمانية تقترح معاقبة المستثمرين 
المتورطين فى تسقيع األراضى 

 السالب: طالبنا الحكومة بسرعة سحب 
املساحات من غري الجادين وإعادة طرحها

 كتب- عبده عطا:

النواب  مبجلس  الصناعة  جلنة  اقترحت 
على مجلس الوزراء معاقبة املستثمرين الذين 
االستثمارية  العملية  تعطيل  فى  تورطهم  ثبت 
عبر احلصول على أراض مرفقة و»تسقيعها« 

بغرض املتاجرة فيها.
أول  وكيل  السالب  محمد  املهندس  وقــال 
جلنة الصناعة، إن الدولة أنفقت أمواال طائلة 
أراضى  لترفيق  املاضية  السنوات  مدار  على 
على  املستثمرين  وتشجيع  الصناعى  النشاط 
األهــداف  حتقيق  بغرض  مشروعاتهم  إقامة 
األراضى  بعض جتار  أن  إال  للدولة،  التنموية 
غير  أهــداف  تنفيذ  فى  التوجه  هــذا  استغل 

مشروعة.
اللجنة  أن  »البورصة«،  لـ  السالب  وأضاف 
ــعــداًدا  تــعــد مــقــتــرحــا بــآلــيــات الــعــقــوبــة اســت
وزارة  منها  املختصة،  اجلهات  مع  ملناقشتها 
لالستثمار  العامة  والهيئة  والصناعة  التجارة 
املقابل  فى  الدولة  أن  مؤكًدا  واملناطق احلرة، 
تساند املستثمرين اجلادين عن طريق مبادرات 

متويلية وإعفاءات ضريبية مؤقتة.
النواب  مبجلس  الصناعة  جلنة  أن  وذكــر 
والصناعة  التجارة  وزيرة  نيفني جامع  طالبت 
بسرعة االنتهاء من حصر األراضى الصناعية 
غير  املستثمرين  من  وسحبها  املستغلة  غير 
اجلادين إلعادة طرحها الكيانات الراغبة فى 

تنفيذ توسعات جديدة.
واجتمعت جلنة الصناعة فى مجلس النواب 

الصناعية قبل فترة،  للتنمة  العامة  الهيئة  مع 
العام  فى  للهيئة  املخصصة  املوازنة  العتماد 
 6 بلغت  والتى   ،2022-2021 اجلــارى  املالى 
العام  جنيه  مليارات   5 مقابل  جنيه  مليارات 

املاضى.
رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  وطلب 
العامة  الهيئة  مــن  املــاضــى  الشهر  ــوزراء،  ــ ال
مراجعة  اإلداريــة  والرقابة  الصناعية  للتنمية 
موقف األراضى الصناعية، التى سبق طرحها، 
ومتابعة معدالت تنفيذ املشروعات املستهدف 

إقامتها عليها.
ثبوت جدية  أنه فى حالة عدم  إلى  وأشار 
صناعية  أراضى  على  احلاصلني  املستثمرين 
مدار  على  احلكومية  الطروحات  خــالل  من 
احلصر  من  االنتهاء  بعد  املاضية،  السنوات 

ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم.

440 مليون جنيه إيرادات مستهدفة من نقل البضائع بالسكة الحديد العام المقبل
 كتب- فارس ربعى:

حديد  لسكك  القومية  الهيئة  تستهدف 
مصر نقل نحو 5.7 مليون طن خالل العام 

املقبل بتكلفة 440 مليون جنيه.
املنقول  حجم  إن  بالهيئة،  مصدر  وقــال 
 4.7 نحو  بلغ  اجلــارى  العام  خــالل  املتوقع 
مليون طن بتكلفة 340 مليون جنيه، مشيرا 
 4.6 نحو  نقل  شهد  املاضى  العام  أن  إلــى 

مليون طن من البضائع.
املنقول  حجم  ــادة  ــزي ل الهيئة  وتخطط 
إلى نحو 25 مليون طن بضائع بحلول عام 

.2030
ودعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر 
املتخصصة  الشركات  املاضى  الشهر  نهاية 
فــى مــجــال الــنــقــل والــلــوجــســتــيــات لتقدمي 
تصوراتها عن كيفية مشاركة القطاع اخلاص 

البضائع.  قطاع  وتنمية  وتشغيل  إدارة  فى 
شركات   10 نحو  حضور  االجتماع  وشهد 
من بينها »دى بى شنكر« و»عقار« و»ماجنم« 

و»ثرى ايه إنترناشيونال« و»سكر املنيا«.
مقترحات  عــلــى  ــورصــة«  ــب »ال وحــصــلــت 
مبدئية من الشركات املتقدمة، وقال املصدر، 
إن شركة »عقار« طلبت احلصول على قطعة 
ارض باإلسكندرية مبنطقة القبارى كمحطة 
السكة  خــطــوط  عبر  لبضائعها  استقبال 
احلديد، والتى ستعمل من اإلسكندرية إلى 
أن  موضحا  ــات،  احلــاوي نقل  فــى  السخنة 
استثماراتها خالل  تعزيز  تستهدف  الشركة 

الفترة املقبلة.
تقدمت  »ماجنم«  شركة  أن  إلــى  وأشــار 
مبــشــروع  للعمل  األحـــجـــار  لــنــقــل  بــتــصــور 
ميناء  هيئة  تستهدفه  الــذى  احلواجز  سد 
دمياط خالل العام اجلارى وذلك من خالل 

بــأقــرب خــط سكة حديد  ــط  ــراب ال اخلــط 
من  العديد  لها  الشركة  أن  خاصة  للميناء، 

االستثمارات لدى الهيئة.
ولفت إلى أن شركة ثرى ايه إنترناشيونال 
مجال  فى  مشروعاتها  فى  الهيئة  مع  تعمل 
نقل البضائع، وتقدمت بتصور يعزز التوسع 
تعزيز  ليشمل  احلاويات  بنقل  نشاطها  فى 
املنظومة سواء على مستوى عدد القطارات 
الناقلة أو الشاحنات التى تنقل من املحطات 
لتحقيق منو فى حجم  لها  التابعة  التبادلية 

األعمال.
ملوى  غــرب  املنيا  سكر  شركة  أن  وذكــر 
تقدمت  الصعيد  جــنــوب  املنيا  مبحافظة 
بنجر  مــن  ضخمة  كميات  لنقل  ــدراســة  ب
ملوى  حديد  سكة  خط  طريق  عن  السكر 
ثم حتميل البنجر بعد وصوله للمحطة عن 

طريق النقل البرى.
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تعاون بين الضرائب والجمارك 
وغرفة اإلسكندرية لتحصيل »القيمة 

المضافة« على نولون البضائع

»سيكوانس فينشر« تجمع %60 
من اإلغالق المالى األول

..و»الجمارك« تشدد على ضرورة تحصيل 
2الضريبة على النولون البحرى
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20 شركة إيطالية 
تزور »الروبيكى« 

األسبوع المقبل

 

كيف تؤثر أزمة الطاقة 
فى الصين على كل 

10شىء حول العالم؟
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