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الحكومة تتفق مع المطورين على آليات تنظيم السوق العقارى

 كتبت- إيمان السيد:

اتفقت احلكومة مع املطورين العقاريني على 
العقارى  السوق  لتنظيم  الضوابط  من  عدد 
املشروعات  مراحل  بتنفيذ  تتعلق  املــصــرى، 
وضوابط  الــوحــدات،  بيع  وآلــيــات  العقارية، 
من  املحصلة  الصيانة  مبالغ  فــى  التصرف 
املشترين، وآلية التصرف مع حاالت اإلخالل 

بالشروط والضوابط.
رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  وعقد 
الستكمال  أمــس؛  اجتماعاً  ــوزراء،  الـ مجلس 
املناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق 
اجلــزار،  عاصم  الدكتور  بحضور  العقارية، 
نائب  عباس،  واملهندس خالد  اإلسكان،  وزير 
القومية،  املشروعات  ملتابعة  اإلسكان  وزيــر 
وشريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
نائب  الفتوح،  أبو  ويحيى  األفريقى،  العربى 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلى، ومحمد أبو 
وعدد  املركزى،  البنك  محافظ  وكيل  موسى، 

من املستثمرين واملطورين العقاريني.

ــد االجـــتـــمـــاع، مــنــاقــشــة الــضــوابــط  وشــه
ــه رئــيــس الـــوزراء  واآللــيــات املــقــتــرحــة، ووجـ
النقاط  بعض  صياغة  إعــادة ضبط  بضرورة 
الصيغة  وإعــداد  االجتماع،  فى  أثيرت  التى 

النهائية إلعالنها.
االجتماع  أن  ــى  إل ــوزراء  ــ ال رئــيــس  ــار  وأشـ

 مدبوىل: 
نستهدف مساندة 
الشركات الجادة 

والحفاظ عىل 
حقوق الحاجزين

 ضوابط ملراحل تنفيذ املشروعات وعمليات البيع والتصرف فى مبالغ الصيانة املحصلة

بغرض  عقد  ــذى  ال لسابقه  استكماال  يأتى 
ومت  العقارية،  السوق  لتنظيم  ضوابط  وضع 
خالله تكليف وزير اإلسكان بعقد اجتماعات 
ملناقشة  العقاريني  واملطورين  املستثمرين  مع 

التفاصيل.
وأكد مدبولى أن الهدف من ذلك هو مساندة 

املهم،  القطاع  هــذا  فى  اجلــاد  العقارى  املـُـطــّور 
املشروعات  من  العديد  تنفيذ  فى  يُسهم  الــذى 
الوقت  وفى  العمل،  فرص  توفير  وكذا  التنموية، 
املتعاملني  احلاجزين  نفسه احلفاظ على حقوق 

مع املستثمرين واملطورين العقاريني.
ــر اإلســكــان إلــى عقد سلسلة من  وأشــار وزي
االجتماعات ملناقشة عدد من الضوابط واآلليات 
العقاريني؛  املطورين  من  كبير  مع عدد  املقترحة 
بهدف العمل على تنظيم السوق العقارى وإيجاد 
عالقة متوازنة بني الدولة كمنظم لهذه العملية، 
واملطورين اجلادين، وكذا العمالء الذين يحصلون 

على الوحدات.
وقال الوزير إن الدولة حريصة على استمرار 
الــعــقــارى؛ لتوفير منــاذج  الــنــشــاط  تــطــور ومنــو 
مع  تتناسب  السكنية  الــوحــدات  مــن  متنوعة 
مئات  توفير  بجانب  املجتمع،  شــرائــح  مختلف 
اآلالف من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة، 
من  يعتبر  فى مصر  العقارى  السوق  أن  باعتبار 
الوطنى  لالقتصاد  الدافعة  الرئيسية  األنشطة 

خالل املرحلة احلالية.

هالة السعيد

محمد الزالط

رفع الحصة المطروحة من 
»إى فاينانس« إلى %26.1

»الرقابة« تتوقع وصول قيمة الصكوك 
المصدرة العام الجارى إلى 7.5 مليار جنيه 

 كتبت- فاطمة صالح:

رئيس  عبدالفضيل  سيد  الــدكــتــور  تــوقــع 
اإلدارة املركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة 
الصكوك  إصـــدارات  إجمالى  ارتفاع  املالية، 
مليار   7.5 من  أكثر  إلى  اجلارى  العام  بنهاية 

جنيه.
وأضاف عبدالفضيل لـ»البورصة«، أن عددا 
5 مليارات  إلى  من اإلصــدارات تصل قيمتها 

جنيه متوقع أن تتم قبل نهاية العام اجلارى.
وشهد العام اجلارى إصداًرا واحًدا لصالح 
تصل  بقيمة  القابضة«  املالية  »كونتكت  شركة 
إلى 2.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالى إصدارات 
الشريعة  مــع  املــتــوافــقــة  الــشــركــات  صــكــوك 

اإلسالمية العام املاضى 5.1 مليار جنيه.

عن  سابق،  وقــت  فى  »البورصة«  وكشفت 
تستعد  التى  الصكوك  ــدارات  إصــ مــن  عــدد 
شركات عقارية إلصدارها، واحد منها لصالح 
جنيه،  مــلــيــارات   5 بقيمة  هيلز  بالم  شركة 
وحسن عالم العقارية بقيمة 4 مليارات جنيه، 
وإصدار آخر لصالح عامر جروب بقيمة 1.1 
مليار جنيه، باإلضافة إلى إصدار لشركة وادى 
دجلة للتنمية العقارية بقيمة 2.5 مليار جنيه.

الفترة  خالل  املالية  الرقابة  هيئة  وعملت 
على  ــداول  ــت ال عملية  تنشيط  على  املاضية 
أدوات الدين فى البورصة خالل الفترة املقبلة 
مــن خــالل استغالل نــشــاط وزيـــادة اإلقــبــال 
مثل  الدين،  ألدوات  الشركات  إصدارات  على 
التوريق والسندات قصيرة األجل، فى حتفيز 

السوق الثانوية.

دراسة طرح شركة حكومية جديدة 
قبل نهاية العام بعد »إى فاينانس«

:» وزيرة التخطيط لـ»

 كتب- فاروق الهلباوي:

على  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت 
طلب شركة »إى فاينانس لالستثمارات املالية 
والرقمية« بشأن زيادة عدد األسهم املطروحة 
ميثل  مبا  سهم  مليون   417.78 ليصبح  للبيع 

26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة.
أن  سابق  وقــت  فى  أعلنت  الشركة  وكانت 
احلصة محل الطرح تبلغ 257.7 مليون سهم، 
بني طرحني، أحدهما خاص بعدد 232 مليون 
 25.7 بعدد  عــام  واآلخـــر   ،%90 متثل  سهم 
إجمالى  من   %10 متثل  تقريبا  سهم  مليون 

األسهم املطروحة.
وشهد اليوم الثانى من الطرح العام ألسهم 
بعد   ،%31 التغطية  نسبة  جتــاوز  الشركة، 
تخطى عدد األسهم املطلوبة بنهاية اجللسة 8 
ماليني سهًما، من احلصة املعروضة والتى تبلغ 

حتى كتابة تلك السطور 25.7 مليون سهم.
طلب  مبرر  أن  املالية  الرقابة  وأوضــحــت 
الشركة، هو أن الزيادة فى الطلب على األسهم 

يفوق األسهم املعروضة بعدة مرات.
ما  لديها  ليس  إنها  املالية  الرقابة  وقالت 
للبيع  املطروحة  األسهم  عدد  زيــادة  من  مينع 
ميثل  مبــا  ســهــم  مــلــيــون   417.777 ليصبح 
القائمة  الشركة  أسهم  إجمالى  من   %26.1

بدال من 257.777 مليون سهم.
وأكدت على التقدم للبورصة بالتعهدات بأن 
الرئيسيني  املساهمني  احتفاظ  نسبة  تقل  ال 
بالشركة عن النسبة املحددة وفقا للمادة 7 من 
قواعد قيد وشطب األوراق املالية ملدة ال تقل 
عن سنتني ماليتني من تاريخ الطرح، وخطاب 
وفقا  التجميد  يفيد  املقاصة مبا  شركة مصر 

للمادة املشار إليها.
وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة املالية، 
بغرض  الطرح«  »نشرة  نشر  فى  ال متانع  أنها 
سهم  ألف  و777  مليون   257 أقصى  حد  بيع 
أسهم  إجمالى  16.1% من  نسبة  والتى متثل 
رأسمال شركة إى فاينانس لالستثمارات املالية 
والرقمية عن طريق الطرح فى السوق الثانوية 

)طرح عام وخاص(.
املاضى،  ــعــاء  األرب فتحت  الشركة  وكــانــت 
باب تلقى طلبات االكتتاب فى شريحة الطرح 
اخلاص، والتى مقرر لها أن تستمر حتى اليوم 
أسهم  على  ــتــداول  ال يبدأ  أن  على  الــثــالثــاء، 

الشركة بحلول 20 أكتوبر اجلارى.
أعلنت شركة »إي- فاينانس« لالستثمارات 
أنــهــا حققت جنــاحــا غير  والــرقــمــيــة  املــالــيــة 
تغطية  بعد  لالكتتاب  األول  اليوم  فى  مسبوق 

كامل األسهم املطروحة من مستثمرين.
وأشارت إلى أنه من املقرر أن يتم فى يوم 
الرسمى  السعر  عن  اإلعــالن  املقبل  الثالثاء 
األربعاء  يوم  عنه  اإلفصاح  مت  والــذى  للسهم 
جنيه   12.50 ــني  ب يـــتـــراوح  بــســعــر  ــاضــى  امل
فاينانس«  »إى  للسهم.وتعتزم  جنيه  و13.98 
طرح 80 مليون سهم من األسهم احلالية فى 
طرح ثانوى بالبورصة املصرية وطرح أولى يبلغ 
تقريبا 177.77 مليون سهم عادى، ومبا يعادل 
الشركة  رأسمال  أسهم  من   %16.1 إجماالً 
القيد  جلنة  وافــقــت  حاليا.وكانت  املــصــدرة 
بالبورصة على قيد أسهم شركة »إى فاينانس 
برأسمال  والــرقــمــيــة«  املالية  لالستثمارات 
مصدر قدره 800 مليون جنيه، موزع على 1.6 
جنيه   0.5 قدرها  اسمية  بقيمة  سهم،  مليار 

مصرى للسهم الواحد.

 كتب- أحمد فرحات:

ــة الــســعــيــد وزيـــرة  ــال ــت الـــدكـــتـــورة ه ــال ق
التخطيط والتنمية االقتصادية لـ«البورصة« إن 
جلنة الطروحات احلكومية تدرس طرح شركة 
جديدة فى البورصة قبل نهاية العام اجلارى.

وأضافت الوزيرة أن جناح طرح شركة »إى 
فاينانس« ووجود إقبال متزايد من املستثمرين 
عامل مشجع على دراسة طرح شركة أخرى، 
أو  الشركة  اسم  عن  اإلفصاح  رفضت  لكنها 

طبيعة نشاطها.
وكانت احلكومة فى وقت سابق أعلنت عن 
فى  حكومية  شركة   23 عدد  لطرح  اجتاهها 
البورصة  فى  مدرجة  شركات  تضم  البورصة 
وشــركــات  منها  إضافية  حصص  طــرح  عبر 
أخرى تطرح للمرة األولى فى السوق.  وتضم 
الــطــرح  عملية  مــن  املستهدفة  الــقــطــاعــات 
والبترول  وبنكية  مالية  تكنولوجيا  قطاعات 
ــات واخلـــدمـــات  ــمــاوي ــروكــي ــت ــب ــر وال ــكــري ــت وال

والصناعى  الــعــقــارى  والــقــطــاع  اللوجستية 
وخدمات املستهلك.

الطروحات بطرح  برنامج  وبدأت احلكومة 
الشرقية  شركة  مــن  إضافية  حصة   %4.5
للدخان ثم توقف استمرار البرنامج جراء أزمة 
بطرح  حاليا  استأنف  ثم  كورونا  فيروس  وباء 
لالستثمارات  فاينانس  إى  شركة  من   %26

املالية الرقمية القابضة بحد أقصى.

 تغطية الطرح العام تتجاوز %31 
فى ثاىن أيام تلقى طلبات الشراء

 عبدالفضيل: 5 مليارات جنيه إصدارات جديدة بنهاية 2021
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رياح األسعار رياح األسعار 
تدفع لتعويم تدفع لتعويم 

األقطان المحليةاألقطان المحلية

3»فيتش سوليوشنز« متفائلون بمستقبل االستثمار الزراعى فى مصر

مصطفى مدبولى

 كتب - سليم حسن:

العام،  األعمال  قطاع  وزير  توفيق،  هشام  قال 
إعــادة  مــن خطة   %60 نحو  أنــهــت  ــوزارة  ــ ال إن 
والنسيج،  والغزل  للقطن  القابضة  الشركة  هيكلة 
 ،2019 فى  بدأتها  والتى  لها،  التابعة  والشركات 

بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.2 مليار دوالر.
اخلطة  إمتـــام  تستهدف  الــــوزارة  أن  أضـــاف 
وتشغيل املصانع اجلديدة بكامل الطاقة اإلنتاجية 
أول مصنع  افتتاح  2022، وسيتم  العام  نهاية  مع 
جديد للغزل بعد الهيكلة فى يونيو 2022، على أن 

تفتتح باقى املصانع تباًعا.
تأتى  الهيلكة  إعـــادة  خطة  إن  توفيق  وقـــال 
مرات   5 للمصانع  اإلنتاجية  الطاقات  ملضاعفة 
188 ألف طن سنوًيا، مقابل  إلى  تقريًبا، وصوال 

ما بني 35 و37 ألف طن حالًيا.
ــزل من  ــغ ــهــدف اخلــطــة لـــزيـــادة كــمــيــات ال وت
 - 20 األقطان املصرية، والتى تتراوح حالًيا بني 
فى  الباقى  ويصدر  املوسمى،  االنتاج  من   %25
صورته اخلام، ما يقلل العائد االقتصادى، إذ أن 
مقارنة  القيمة  أضعاف   10 ميثل  القطن  تصنيع 

بالتصدير خام.
تنضم  سلعة  أول  ســيــكــون  الــقــطــن  إن  ــال  وقـ

لبورصة السلع مع تفعيلها العام املقبل.
 180 نحو  أهلت  القابضة  الشركة  أن  أوضــح 
لتدريب  املــاضــى،  أبــريــل  شهر  فــى  عاما  مــدربــا 
وتطوير نحو 10 آالف عامل فى املصانع، وسيتم 

ذلك خالل العام املقبل.
تستعد الوزارة حالًيا لتجهيز اإلعالن عن نتيجة 
نهاية  التيلة فى  جتربة استزراع األقطان قصيرة 
الثانى  للعام  جترى  محاولة  فى  اجلــارى،  أكتوبر 

على التوالى فى مناطق صحراوية معزولة.

إطالق عالمة تجارية 
مصرية لتسويق الغزول 

واألقطان يناير المقبل

»التنمية الصناعية« تشكل 46 لجنة لحصر األراضى التابعة لها 
 »الصناعة« تبحث مع جمعية املستثمرين مشكالت املصانع بـ»أكتوبر«

 كتب- عبده عطا:

 46 الصناعية  للتنمية  العامة  الهيئة  شكلت 
كافة  حلصر  اجلمهورية  مستوى  على  جلنة 
األراضى التابعة للهيئة، وسحب املساحات غير 

املستغلة.
قال اللواء محمد الزالط رئيس الهيئة العامة 
طفرة  تشهد  الهيئة  إن  الصناعية،  للتنمية 
على  والتسهيل  حاليا  التطوير  عمليات  فــى 

املستثمرين فى التعامل معها.
وأوضح، خالل االجتماع الذى عقدته جمعية 
لبحث  أمــس  أكتوبر  مــن  الــســادس  مستثمرى 
جهات  توحيد  مت  إنــه  املستثمرين،  مشكالت 
إنهاء  لسرعة  الصناعية  األراضــى  على  الوالية 
مكونة  جلنة  تشكيل  ومت  األراضـــى،  تراخيص 
تراخيص  لتوحيد  املختلفة  الهيئات  رؤساء  من 
على  جلنة   46 وتشكيل  الصناعية،  األراضــى 
أراضــى  مساحات  حلصر  اجلمهورية  مستوى 

النشاط الصناعى.
وبحثت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر 
عددا من املشكالت التى تواجه عمل املصانع مع 
الرقابة  وهيئة  الصناعية  للتنمية  العامة  الهيئة 
الرقابة  وهيئة  والـــــواردات  الـــصـــادرات  على 
الصناعية، فى إطار الوصول إلى حلول بغرض 

دعم اإلنتاج والتصنيع فى املنطقة.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس 
مستثمرى السادس من أكتوبر، بتطوير املنطقة 
التطوير  الدولة فى  الصناعية تزامنا مع خطة 
دائم  معرض  وإقامة  الرقمى  والتحول  وامليكنة 
التسويق  املصانع فى  املدينة ومساندة  ملنتجات 

والتصدير وتخفيف حلقات تداول املنتجات.
هيئة  رئــيــس  جــابــر  إسماعيل  ــلــواء  ال وقـــال 
الهيئة  إن  والــواردات،  الصادرات  على  الرقابة 
طورت أعمالها خلدمة املصنعني، وفيما يخص 
إلكترونية  منظومة  حدثت  اإلنتاج  مستلزمات 
لتنفيذ  الــتــجــاريــة  لــلــســجــالت  مــوقــعــهــا  عــلــى 
والقضاء  بُعد  عن  املواعيد  وحجز  اإلجــراءات 
املقدمة  اخلدمات  جودة  الزحام وحتسني  على 

للمستثمرين.
وتابع جابر أن املعامل طورت بشكل متكامل 
فى جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، 
القطاعات  كــافــة  فــى  معامل  الهيئة  ومتتلك 
ولديها القدرة ملساعدة املستثمرين على حتقيق 
العاملية  األسواق  كافة  تستهدف  التى  املواصفة 
ــى تــطــابــق كافة  وحتــســني جـــودة املــنــتــجــات ك

املواصفات«.
حصلت  بالهيئة  املطابقة  وحــدة  أن  أضــاف 
على  ــادرة  ق وهــى  العاملية،  ــزو  األي شهادة  على 

سنوات   3 ملــدة  تستمر  شهادة  الشركات  منح 
أبرزهم  التصدير  على  ملساعدتهم  للمنتجات 
قطاعات املالبس واملنسوجات واألجهزة املنزلية 

وغيرها.
جنيه  مليون   120 تخصيص  مت  أنــه  وذكــر 
معامل  توجد  بحيث  املعامل  تطوير  الستكمال 
مركزية فى كل القطاعات، وتتابع الهيئة تطبيق 
األجنبية  املصانع  بتسجيل  اخلــاص   ،43 قــرار 
املوردة ملصر، حلماية املنتج الوطنى وعدم دخول 
منتجات رديئة للسوق املحلى وحماية الصناعة.

وقــال الــلــواء عبد الـــرؤوف أحــمــدى رئيس 
مصلحة الرقابة الصناعية، إن املصلحة على أمت 
وطالبهم  الصناعى  املجتمع  خلدمة  االستعداد 
من  الالزمة  الشهادات  على  احلصول  بضرورة 

الرقابة الصناعية أثناء عملية التصنيع.
شعبة  رئيس  شعيرة  باسل  املهندس  ــد  وأك
املطورين الصناعيني باحتاد الصناعات واملدير 
للتطوير  باركس«  »بوالريس  ملجموعة  التنفيذى 
املستثمرين  بــني  التواصل  أهمية  الصناعى، 
الصناعة  متــثــل  ــتــى  ال احلــكــومــيــة  والــهــيــئــات 
املستثمرين  ــراءات  إجــ لتسهيل  واإلســتــثــمــار، 

لتحقيق النمو االقتصادى.
وشدد املهندس مصطفى عبيد عضو مجلس 
أمناء  مجلس  ورئيس  املستثمرين  جمعية  إدارة 
ــدة، على إنــشــاء قــطــاع بـــوزارة  أكــتــوبــر اجلــدي
يحدد  بحيث  الصناعى  للتخطيط  الصناعة 
املصرية  الصناعة  حتتاجها  التى  ــات  ــوي األول
مع  يتوافق  بشكل  الصناعية  األراضــى  وطــرح 

االحتياجات الفعلية للسوق املصرى.
إدارة  مجلس  عضو  عصام  عبير  وطالبت 
الفرصة  إتــاحــة  بــضــرورة  أكــتــوبــر،  مستثمرى 
 100 تطوير  يستطيع  متوسط  صناعى  ملطور 
ألف متر وإقامة مجتمعات صناعية فى مختلف 

املحافظات أسوة باملدن الصناعية الكبرى.

مليار جنيه مبيعات »إم 
بى جى للتطوير« خالل 
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مد السماح لمصانع المناطق الحرة ببيع نصف إنتاجها محليًا والمستثمرون يرحبون
 كتب- عبده عطا:

قال عدد من مستثمرى املناطق احلرة، 
العامة لالستثمار استمرار  الهيئة  إنَّ قرار 
املحلى  السوق  فى  إنتاجهم  من   %50 بيع 
ملدة 6 أشهر إضافية خطوة إيجابية تدعم 
تراجع  ظ��ل  ف��ى  خاصة  امل��ص��ان��ع،  تشغيل 
كورونا،  جائحة  بسبب  اخلارجى؛  الطلب 

وارتفاع أسعار النولون البحرى.
أوض��ح��وا أن ش��رك��ات امل��ن��اط��ق احل��رة 
ق��ادرة على  كبيرة  ق��درات تصنيعية  متتلك 
تلبية احتياجات السوق املحلى من املنتجات 
الشحن  تكلفة  ارت��ف��اع  ظل  فى  املستوردة 
مستلزمات  توفير  إلى  باإلضافة  العاملية، 
االستثمار  بنظام  العاملة  للمصانع  اإلنتاج 

العادى.
نائب  اجل��ي��ار،  محمد  امل��ه��ن��دس  وق���ال 
مدينة  منطقة  مستثمرى  جمعية  رئ��ي��س 
التى مرت على  إنَّ األح��داث  نصر احلرة، 
الشهور  خ��الل  والعاملى  املحلى  السوقني 
املاضية، خاصة جائحة كورونا أثرت سلباً 
لشركات  والتصدير  التصنيع  حركة  على 

املناطق احلرة.
السماح  فترة  أن مد  »اجليار«،  وأضاف 
املناطق  ش��رك��ات  إن��ت��اج  م��ن   %50 ببيع 
امل��ح��ل��ى سيسهم فى  ال��س��وق  إل���ى  احل���رة 
للمصانع، وسد  اإلنتاجية  الطاقات  تشغيل 

احتياجات السوق من السلع املستوردة.
وق�����ررت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار 
واملناطق احلرة استمرار السماح ملشروعات 
املناطق احلرة بالبيع بالسوق املحلى بنسبة 
50% من منتجاتها ملدة 6 أشهر، فيما عدا 
فى  عليها  املنصوص  املحظورة  امل��ج��االت 
للمشروعات  الهيئة. وسمحت الهيئة أيضاً 
مخزونها  ببيع  احل��رة  باملناطق  الصناعية 
)خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات( 
بالسوق املحلى بنسبة 20% باعتماد رئيس 
املنطقة، وما يزيد على ذلك مبوافقة رئيس 

قطاع املناطق احلرة، وذلك ملدة 6 أشهر.
كانت الهيئة بدأت تطبيق سياسة السماح 
)التى  باملناطق احلرة  العاملة  للمشروعات 
تنتج من أجل التصدير( بالبيع فى السوق 
املحلى منذ أبريل 2020، ضمن اإلجراءات 
التحفيزية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا 
للعديد  الصادرات  تباطؤ  فى  تسببت  التى 

من األسواق اخلارجية.
وق���ال امل��ه��ن��دس ه��ان��ى ق��س��ي��س، عضو 
مبدينة  احل��رة  املنطقة  مستثمرى  جمعية 
للصناعة  م��ص��ر  ش���رك���ة  رئ���ي���س  ن���ص���ر، 
االستيراد  حركة  إنَّ  »مينترا«،  والتجارة 
العام  بداية  منذ  سلباً  تأثرت  والتصدير 
البحرى،  النولون  أسعار  بارتفاع  اجل��ارى 
املتغيرات  لتلك  االستثمار  هيئة  ومراعاة 

تسهم فى إنعاش حركة التصنيع.

»المالية«: »الرقمنة« رفعت اإليرادات الضريبية 13% العام المالى الماضى 

7 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات بـ375 تجمعا ريفيا بالمحافظات ضمن »حياة كريمة«

 أبو عيش: منظومة »النافذة الواحدة« تغطى 95% من التجارة املصرية عرب 13 مركًزا لوجستًيا
 اإلعداد والتنفيذ اإللكرتوىن للموازنة ُيمكننا من مراقبة اإليرادات والنفقات لحظًيا

 شعراوى: اتفاقية شراكة بني »التنمية املحلية« واألمم املتحدة لدعم برنامج تطوير الريف املصرى

وزير  نائب  عيش،  أب��و  إيهاب  الدكتور  ق��ال 
الرقمى  التحول  إن  العامة،  للخزانة  املالية 
للنظام الضريبى الذى انطلق منذ يناير 2019، 
يعد محوًرا مهًما الستراتيجية التحول الرقمى 
زي��ادة اإلي��رادات  إل��ى  املالية، مما أدى  ل��وزارة 
املالية  ال��س��ن��ة  ف��ى   %13 بنسبة  الضريبية 

املاضية رغم تأثير أزمة »كورونا«.
تنفيذ  ف��ى  املالية  وزارة  جن��اح  إل��ى  وأش���ار 
منظومة  وميكنة  لتحديث  القومى  امل��ش��روع 
تبسيط  على  يرتكز  ال��ذى  الضريبية  اإلدارة 
مما  الضريبية؛  اإلج����راءات  وتوحيد  وميكنة 
يسهل اإلجراءات للممولني، ويساعد فى حصر 
وحتقيق  دق��ة،  أكثر  بشكل  الضريبى  املجتمع 
ال��ع��دال��ة ال��ض��ري��ب��ي��ة، ودم���ج االق��ت��ص��اد غير 
استثمارية  بيئة  خلق  فى  يسهم  مبا  الرسمى، 

أكثر جاذبية وخلق املزيد من فرص العمل.
التجربة  امل��ال��ي��ة،  وزي���ر  ن��ائ��ب  واس��ت��ع��رض 
امل��ص��ري��ة ف��ى ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ى، م��وض��ًح��ا أن 
احلكومة  حققتها  التى  امللحوظة  النجاحات 
فى هذا املجال ترجع بشكل أساسى إلى إرادة 
سياسية حقيقية للوصول إلى »مصر الرقمية« 
وات��خ��اذ اإلج�����راءات ال��الزم��ة إلن��ش��اء اإلط��ار 
التنظيمى وتوفير البيئة التشريعية، واالستثمار 
احلقيقى فى البنية التحتية الالزمة ورأس املال 
البشرى، مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتطبيق 
اجلهود  وتكثيف  الفنى  الدعم  وتوفير  املتدرج 
اإلعالمية لزيادة الوعى العام، واملتابعة الدقيقة 
والتدخل الفورى لتذليل العقبات التى تظهر فى 

عملية التنفيذ.
جاء ذلك خالل مشاركته باجللسة احلوارية 
التفاعلية بعنوان »احلكومة اإللكترونية – تأثير 
على  الرقمى  التحول  فى  احلديثة  االجتاهات 
التى  املالية«  والسياسات  العمليات  مستقبل 
لصندوق  العامة  املالية  شئون  إدارة  نظمتها 
ال���دك���ت���ورة جوليا  ب��ح��ض��ور  ال���دول���ى  ال��ن��ق��د 
ميكروسوفت  ش��رك��ة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ج��ل��ي��دي��ن 
مستشار  نيلسن  مييرهوف  وم��ورت��ن  العاملية، 
هامش  على  املتحدة،  ب��األمم  الرقمى  التحول 
املالية  التطبيقات  مللتقى  السنوية  االجتماعات 
التى  الدوليني  والبنك  النقد  احلديثة لصندوق 
النقد  لصندوق  السنوية  االجتماعات  تسبق 

 كتب- فارس ربعى:

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية 
امل��ح��ل��ي��ة، إن امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن امل��ب��ادرة 
الرئاسية »حياة كرمية«، مت تنفيذها فى 375 
مليارات   7 بتكلفة  باملحافظات  ريفيا  جتمعا 
ومت  مواطن،  مليون   4.5 منها  استفاد  جنيه 
 550 من  أكثر  وف��رت  مشروع   1300 تنفيذ 
ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة ألبناء القرى.
»إلينا  املحلية،  التنمية  وزي���ر  واستقبل 
فى  املتحدة  ل��أمم  املقيم  املنسق  ب��ان��وف��ا«، 
املستقبلية بني  التعاون  أوجه  ملناقشة  مصر، 
لتعزيز  ال��وزارة  تطلع  على  وش��دد  اجلانبني، 
وكافة  املتحدة  األمم  م��ع  التعاون  ع��الق��ات 
مصر  ف��ى  العاملة  لها  التابعة  املنظمات 
التى  املستدامة  التنمية  أه���داف  لتحقيق 

تتبناها احلكومة املصرية.
املشروع  مالمح  أهم  شعراوى  واستعرض 
القومى لتطوير القرى املصرية، ضمن مبادرة 

والبنك الدوليني.
وقال أبو عيش نائب إن مصر بدأت بالفعل 
مع  املجال  ه��ذا  فى  خبرتها  وت��ب��ادل  دع��م  فى 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  فى  شركائها 

أفريقيا واألشقاء بالقارة األفريقية.
وأضاف أن الدكتور محمد معيط وزير املالية، 
اإللكترونية  النظم  بتطوير  كبيًرا  اهتماًما  يُولى 
املعلومات  إدارة  العامة: »منظومة  املالية  إلدارة 
الدفع  ومنظومة   ،GFMIS احلكومية  املالية 
احلكومية  للمستحقات  اإللكترونى  والتحصيل 
 ،»TSA امل��وح��د  اخل���زان���ة  وح��س��اب   ،GPS
بشكل مؤسسى ومستدام، على نحو يسهم فى 
تعزيز حوكمة إجراءات املصروفات واإليرادات 
أق��ص��ى درج��ات  اإلداري����ة، وض��م��ان  باجلهات 
الدقة واحلماية للعمليات املالية، وحتصيل حق 
الدولة واالستغالل األمثل للمخصصات املالية؛ 
وحسن  العامة  امل��وارد  تعظيم  فى  يُساعد  مبا 

إدارتها ورفع كفاءة األداء املالى.
اإللكترونى  والتنفيذ  اإلع���داد  أن  وأوض��ح 

 نظام التسجيل املسبق 
للشحنات »ACI« ُيعزز 
الشفافية وُيخفض زمن 
وتكلفة اإلفراج الجمرىك

املبادرة  تلك  أن  إل��ى  وأش��ار  كرمية«،  »حياة 
قرية«،   208« القرى  تطوير  ببرنامج  ب��دأت 
الذى  املحلية بصعيد مصر  التنمية  وبرنامج 
الدولى  البنك  مع  بالتنسيق  احلكومة  تنفذه 
فى محافظات سوهاج وقنا واملنيا وأسيوط.

وأوضح أن برنامج تطوير الريف املصرى 

للموازنة أسهم فى متكني احلكومة من مراقبة 
للدولة  العامة  اخلزانة  ونفقات  إي��رادات  حجم 
قدرتنا  تعظيم  إل��ى  ي��ؤدى  مبا  حلظى؛  بشكل 
السليمة  لإلدارة  الالزمة  القرارات  اتخاذ  على 
للمالية العامة والتدخل فى التوقيتات املناسبة، 
وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية فى جناح 
التعامل مع أزمة فيروس كورونا، واحلفاظ على 
املستهدفات فيما يتعلق باإلنفاق وعجز املوازنة 

والدين العام.
الرقمى  ال��ت��ح��ول  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  إن  وق���ال 
ب����وزارة امل��ال��ي��ة أول���ت اه��ت��م��اًم��ا خ��اًص��ا أيًضا 
لتحويل  جهودها  إطار  فى  اجلمارك،  ملصلحة 
مارس  ففى  عاملى،  لوجستى  مركز  إلى  مصر 
»النافذة  منظومة  املالية  وزارة  أطلقت   ،2019
ربط  يتم  حيث  اللوجستية،  واملراكز  الواحدة« 
جميع األطراف املشاركة فى اإلفراج اجلمركى 
باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع 
اإللكترونى، ويغطى هذا النظام حالًيا أكثر من 
95% من التجارة املصرية من خالل 13 مركًزا 
الفرعية  األنظمة  أحد  أن  وأض��اف  لوجستًيا، 
نظام  هو  الواحدة«  »النافذة  ملشروع  الرئيسية 
ال��ذى   ،»ACI« للشحنات  املسبق  التسجيل 
أصبح إلزامًيا منذ األول من أكتوبر 2021، مبا 
واحلوكمة  والعدالة  الشفافية  تعزيز  فى  يسهم 
ملنظومة اإلفراج اجلمركى ومن ثم خفض زمن 

وتكلفة اإلفراج اجلمركى.
عام  بشكل  الرقمى  التحول  أن  إلى  وأش��ار 
أدى إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ف��ى م��ج��ال ال��س��ي��اس��ات امل��ال��ي��ة 
األمن  مجال  فى  التحديات  تلك  خاصة  عاملًيا 
البيانات،  وحماية  املخاطر  وإدارة  السيبرانى 
اجلهات  مختلف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  أهمية  م��ؤك��ًدا 
الرقمى بصورة  التحول  اإلدارية من أجل دعم 

فعالة ألنشطة احلكومات.
دراي��ة  على  املصرية  احلكومة  أن  وأوض���ح 
عملية  عن  الناجتة  والتحديات  بالفرص  كاملة 
كبيرة  ج��ه��وًدا  ه��ن��اك  وأن  ال��رق��م��ى،  ال��ت��ح��ول 
لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمى 
وفًقا  والتطبيقات،  األدوات  أحدث  باستخدام 
أجل  من  الدولية  واملمارسات  املعايير  ألفضل 

الوصول إلى »مصر الرقمية«.

إلى  يصل  نطاق جغرافى  على  تنفيذه  سيتم 
يتبعها  20 محافظة  4600 قرية فى  حوالى 
مركزا   175 بحوالى  ريفى  جتمع  أل��ف   30
استثماراته  وتتخطى  باملحافظات،  إداري���ا 
س��ن��وات،   3 م���دار  ع��ل��ى  جنيه  م��ل��ي��ار   700
من  مواطن  مليون   58 حياة  ج��ودة  لتحسني 
اخلدمية  املجاالت  مختلف  فى  القرى  أبناء 

واحليوية.
الدور  أهمية  على  بانوفا«  »إلينا  وأك��دت 
املحورى الذى تلعبه وزارة التنمية املحلية فى 
التنسيق مع املحافظات، مشيرة إلى اهتمامها 
بالتعاون مع الوزارة لدعم املجتمعات املحلية 

وخاصة فى القرى األكثر احتياجاً.
بني  التواصل  استمرار  على  االتفاق  ومت 
الشراكة  التفاقية  ب��ن��ود  إلع���داد  اجلانبني 
املتحدة  واألمم  املحلية  التنمية  وزارة  ب��ني 
خ����الل ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة ل���دع���م م���ب���ادرات 
 وب��رام��ج ال�����وزارة وخ��اص��ة ب��رن��ام��ج تطوير 

الريف املصرى.

وأضاف »قسيس«، أن تكلفة الشحن على 
شركة مصر للصناعة والتجارة ارتفعت من 
 3000 إل��ى  الواحد  للكونتينر  دوالر   300
آالف دوالر، وهو ما أثر سلباً على اخلامات 
وبالتالى  امل��ص��درة،  والشحنات  املستوردة 
سيسهم  محلياً  تسويقية  بدائل  إيجاد  فإنَّ 

 »قسيس«: اإلجراء لحني استقرار أوضاع 
األسواق الخارجية وانخفاض تكلفة الشحن
 »جرب«: عودة املساندة التصديرية إىل %75 

تسهم فى التغلب عىل زيادة تكلفة الشحن
فى استمرار العمل حلني وضوح الرؤية فى 

األسواق اخلارجية.
وق���ال امل��ه��ن��دس ح��س��ام ج��ب��ر، رئيس 
إنَّ  احل��رة،  بورسعيد  مستثمرى  جمعية 
احل��رة  املناطق  ش��رك��ات  دع��م  استمرار 
فى  احلكومة  طموحات  حتقيق  يضمن 

مضاعفة الصادرات املصرية.
عدداً  سيدفع  السماح  قرار  أن  وأوضح 
كبيراً من الشركات إلى مضاعفة الطاقات 
تصديرية  ف��رص  ع��ن  والبحث  اإلنتاجية 
قريبة فى الدول األفريقية والعربية بجانب 
سد الفجوة االستيرادية فى السوق املحلى.

مستثمرى  جمعية  إنَّ  »ج��ب��ر«،  وق���ال 
جتهز  ببورسعيد  العامة  احل���رة  املنطقة 
التجارة  وزارة  مطالبة  يتضمن  مقترحاً 
التصديرية  امل��س��ان��دة  ب��زي��ادة  والصناعة 
ملصانع املنطقة احلرة إلى 75%، فى إطار 
نسبة  زي���ادة  بعد  العاملة  الشركات  دع��م 
كورونا  جائحة  واستمرار  البحرى  النولون 

خارجياً.
كان عمرو نصار، وزير الصناعة األسبق، 
للمناطق  التصديرية  املساندة  خفض  قرر 

احلرة إلى 50% بدالً من %75.
لبرنامج  التنفيذية  الالئحة  وبحسب 
نسبة  على  الشركات  حتصل  األع��ب��اء،  رد 
معينة حتسب على أساس القيمة اإلجمالية 

للمنتجات التى تبيعها فى اخلارج.
على  امل��ح��ددة  املئوية  النسبة  وتعتمد 
زادت  كلما  النسبة  تلك  وترتفع  القطاع، 
بينما  الشركات  لدى  املحلى  املكون  نسبة 
حتصل الشركات املقامة فى املنطقة احلرة 
للشركات  املحددة  النسبة  من   %50 على 

العاملة فى املناطق الداخلية.

18 مشروعًا جديداً بالمناطق الحرة برؤوس أموال 

24 مليون دوالر من أبريل وحتى سبتمبر 2021 
 كتبت- إيمان السيد:

العامة  للهيئة  التنفيذى  الرئيس  عبدالوهاب،  محمد  املستشار  قال 
لالستثمار واملناطق احلرة، إنه مت تنفيذ 18 مشروعاً جديداً فى املناطق 
مليون   29 استثمارية  وتكاليف  دوالر،  مليون   24 أموال  برؤوس  احلرة 

دوالر، خالل الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر 2021.
اجتماعاً  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  وعقد 
أمس، مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار؛ الستعراض عدد 

من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع االستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة لالستثمار 
األجنبية  األم���وال  ل��رؤوس  اجل��اذب  املناخ  تهيئة  فى  احل��رة  واملناطق 
لدفع  القطاع  هذا  تواجه  قد  التى  العقبات  جميع  وتذليل  والوطنية، 
يدعم  ال��ذى  النحو  على  االستثمار 
مباشرة،  بصورة  الوطنى  االقتصاد 
والتشغيل،  العمل  فرص  ويضاعف 
كما يحقق أهداف الدولة فى حتقيق 

التنمية املستدامة.
للهيئة  التنفيذى  الرئيس  وعرض 
نشاط  مؤشرات  لالستثمار،  العامة 
امل��ن��اط��ق احل���رة خ���الل ال��ف��ت��رة من 
أبريل حتى نهاية سبتمبر  األول من 
إلى أن حجم نشاط  2021، مشيراً 
م��ش��روع��ات امل��ن��اط��ق احل���رة خ��الل 
هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دوالر بني 

صادرات سلعية وخدمية.
تنفيذ  املناطق احلرة  كما شهدت 
أموال  برؤوس  جديداً  مشروعاً   18
 18 توسع  كما  دوالر،  مليون   29 استثمارية  وتكاليف  دوالر،  مليون   24
 44 وتوسع  دوالر،  مليون   43 بقيمة  األم��وال  رؤوس  فى  آخر  مشروعاً 
مشروعاً فى التكاليف االستثمارية بقيمة 196 مليون دوالر، كما ساهم 
7832 فرصة عمل  76 مشروعاً ضمن إطار املناطق احلرة فى توفير 

بالفترة ذاتها.
وعرض »عبدالوهاب« نتائج الطرح الذى مت إعالنه مؤخراً لعدد 17 
بعدد  سيناء،  وجنوب  شمال  مبحافظتى  وزراعياً  سكنياً  تنموياً  جتمعاًَ 
و5  مربع،  متر   200 مبساحة  منزالً  فرصة  كل  تشمل  فرصة،   1141
أفدنة زراعية كاملة املرافق، بنظام التملك، موضحاً أن عدد من تقدموا 
لالستفادة من تلك الفرص خالل 4 أيام من فتح باب التقدمي إلكترونياً 
نحو 580 شخصاً، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام اجلارى، سيتم 
تنفيذ القرعة اإللكترونية للطلبات املقدمة، واإلعالن عن نتائجها عبر 

املوقع اإللكترونى.
فى  االستثمار  مركزين خلدمات  تدشني  من  االنتهاء  مت  إنه  وق��ال   
اللتني أصبحتا جاهزتني لالفتتاح،  والوادى اجلديد،  الفيوم  محافظتى 
كما عرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذى ينص على أن يقدم 
وغير  العادية  العامة  اجلمعيات  اجتماعات  محاضر  من  صورة  للهيئة 
العادية ومجالس اإلدارات للشركات اخلاضعة ألحكام قانون الشركات 

وقانون االستثمار، وذلك خالل شهر على األكثر من تاريخ االنعقاد.

شركات األجهزة الكهربائية تطالب 
بتيسيرات لفتح مراكز صيانة معتمدة

»هيرميس« تنفذ الطرح العام لشركة أكوا 
باور فى تداول السعودية بـ1.2 مليار دوالر

 كتبت- مى خاطر:

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باحتاد الصناعات، بإقرار تيسيرات؛ 
لتسهيل فتح مراكز صيانة لشركات األجهزة الكهربائية؛ ملواجهة نظيرتها 

غير املعتمدة.
قال محمد املهندس، رئيس الغرفة، إنَّ شركات األجهزة كهربائية عانت 
خالل الفترة املاضية من البيروقراطية لفتح مراكز صيانة معتمدة تابعة لها 

ملواجهة املراكز غير املرخصة، والتى 
أضرت بسمعة الصناعة املحلية.

ودعت غرفة الصناعات الهندسية 
»تكاتف  بعنوان  نقاشية  حلقة  لعقد 
احلكومة مع القطاع اخلاص ملواجهة 
غداً  املعتمدة«،  غير  الصيانة  مراكز 
رؤساء جهاز حماية  الثالثاء بحضور 
امل��س��ت��ه��ل��ك، وال��رق��اب��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة، 
وممثلى القطاع اخلاص، ملناقشة تلك 

األزمة.
عانى  املستهلك  إنَّ  املهندس  وقال 
كثيراً من تعدد مراكز خدمات الصيانة 
م��ا يستوجب  وه���و  امل��ع��ت��م��دة،  غ��ي��ر 
من  موسعة  حمالت  إج���راء  ض���رورة 

األجهزة الرقابية إلغالقها.
وأضاف أنه مت التواصل فى السابق مع الهيئة الوطنية لإلعالم لوقف 
إعالنات املراكز، سواء فى التليفزيون أو الصحف، إال للشركات التى تتقدم 

بأوراق تثبت أنها شركة مصنعة وعاملة.
الصيانة  مراكز  مشكلة  أشهر  عدة  قبل  األزم��ة  تلك  الغرفة  وناقشت 
حلول  إلى  للوصول  السعى  وتواصل  الصناعية  الرقابة  هيئة  مع  الوهمية 

جذرية إلنهائها.

)هيرميس(،  املالية  املجموعة  فى  االكتتاب  وتغطية  الترويج  قطاع  أنهى 
ب��اور  أك��وا  لشركة  ال��ع��ام  ال��ط��رح  عملية  ف��ى  االستشارية  اخل��دم��ات  تقدمي 
بلغت  )ت��داول(، فى صفقة  السعودى  املالى  السوق  )ACWA Power( فى 

قيمتها 4.5 مليار ريال سعودى )1.2 مليار دوالر(.
املشترك  االكتتاب  مدير سجل  بدور  )هيرميس(  املالية  املجموعة  وقامت 

ومتعهد التغطية فى الصفقة.
وبدأ التداول أمس على أسهم شركة أكوا باور حتت كود 2082 وحتت قطاع 
الطاقة، وقامت »أكوا باور« بطرح 81.199.299 سهم من أسهمها، أو ما ميثل 

11.1% من رأسمالها، وذلك بسعر 56 رياالً للسهم.
وبناًء على ذلك، بلغ إجمالى رأس املال السوقى للشركة 41.0 مليار ريال 
ما يعادل 10.9 مليار دوالر. أعرب محمد أبوسمرة، العضو املنتدب فى قطاع 
الترويج وتغطية االكتتاب باملجموعة املالية )هيرميس(، عن اعتزازه بالتعاون 
مع شركة أكوا باور على إمتام هذا الطرح الضخم الذى يعد األكبر فى اململكة 
العربية السعودية منذ طرح شركة أرامكو، مشيراً إلى أن هذه الصفقة التى 
جذبت اهتمام املستثمرين األجانب واملحليني على حد سواء، تأتى بعد أيام 
من جناح الشركة فى طرح أسهم شركة بترول أبوظبى الوطنية )أدنوك للحفر( 
فى سوق أبوظبى لأوراق املالية، وهو ما يعد شهادة واضحة على كفاءة أداء 
الفريق وقدرته على الربط بني فرص االستثمار املحلية واملستثمرين الدوليني.

على  الشركة  قدرة  من  ستعزز  األخيرة  الصفقة  أن  »أبوسمرة«،  وأوض��ح 
العربية  باململكة  األسهم  أسواق  تشهدها  التى  القوية  التعافى  حالة  توظيف 
الدولة، علماً  بذلتها  التى  الشديدة  والتحفيز  الدعم  بفضل جهود  السعودية 
أن القطاع جنح فى إعداد مجموعة قوية من الصفقات اجلديدة التى سيتم 
عام  الرياض  فى  ب��اور«  »أك��وا  شركة  وتأسست  املقبلة.  الفترة  فى  تنفيذها 
2004، وهى مطور خاص ومالك ومشغل ملشاريع طويلة املدى متعاقد عليها 

لتوليد الطاقة وحتلية املياه حول العالم.
كما تعمل الشركة باستمرار على حتسني محفظة مشروعاتها؛ حيث متتلك 
التطوير  أو  اإلنشاء  أو  التشغيل  قيد  مشروعاً   64 اليوم  ب��اور«  »أك��وا  شركة 
املتقدم فى 13 دولة عبر ثالث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال 
)66 مليار دوالر(، ومن خالل مشروعاتها، تقوم الشركة بتوليد 20.3 جيجا 

وات من الكهرباء، وإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من املياه املحالة يومًيا.
ومّثل عام 2021 عالمة فارقة فى سجل إجنازات قطاع الترويج وتغطية 
من  سلسلة  إمت��ام  فى  القطاع  وجنح  هيرميس،  املالية  باملجموعة  االكتتاب 
الصفقات بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دوالر، من بينها 8 صفقات بأسواق 
األسهم وحدها، وقام القطاع بدور مدير الطرح املشترك لعملية الطرح العام 
األولى لشركة »أدنوك للحفر« فى سوق أبوظبى لأوراق املالية البالغ قيمتها 

4.0 مليار درهم إماراتى.
شركة  ألسهم  العام  الطرح  لصفقة  املشترك  الطرح  مدير  بدور  قام  كما 
»الياه سات« فى سوق أبوظبى لأوراق املالية بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتى، 
املشترك  الطرح  ومدير  األوح��د  املالى  املستشار  بدور  قيامه  إلى  باإلضافة 
لصفقة طرح أسهم شركة فورى فى البورصة املصرية بقيمة 1،2 مليار جنيه.
فى  التغطية  ومتعهد  املشترك  االكتتاب  سجل  مدير  ب��دور  القطاع  وق��ام 
صفقة الطرح العام ألسهم شركة »اخلريف« لتنقية املياه والطاقة فى السوق 
إلى  باإلضافة  أمريكى،  دوالر  مليون   144 بقيمة  »ت��داول«  السعودى  املالى 
138 مليون دوالر فى  بقيمة  السيارات«  لتأجير  الطرح األولى لشركة »ذيب 
السوق املالى السعودى »تداول«، فضاًل عن إمتام تقدمي خدماته االستشارية 

فى صفقتى دمج واستحواذ لشركة »أغذية« خالل العام.

  »الجيار«: مد سريان القرار يعزز الطاقات اإلنتاجية للمصانع

محمد المهندس

محمد عبدالوهاب

هانى قسيس

إيهاب أبو عيش

محمود شعراوى

حسام جبر

ارتفاًعا فى أرباح »قطر الوطنى األهلى« 
خالل 9 أشهر من 2021

مليون دوالر توسعات استثمارية لـ 76 مشروعا 
بالمناطق الحرة خالل 5 شهور

%6196

12 ش هارون - الدقى

02 - 37486853
02 - 37486812
02 - 37486936
02 - 37486724

تليفون:

02 - 37486853
02 - 37486936

فاكس:

Email: info@alborsanews.com

التحرير واإلعالنات واالشتراكات
12 ش اللواء بحرى جمال راشد من 

شارع الشهداء  

- قسم العطارين

تليفون : 034852007

01068122236

فاكس: 034852105

مكتب اإلسكندرية الموقع اإللكترونى

خدمة العمالء
01002520343

االمتياز اإلعالنى 
لشركة

تصدر عن شركة بزنس 
نيوز للصحافة والنشر 

والتوزيع

 رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيس التحرير

حسـين عبد ربه

 الرئيس التنفيذى 
ونائب رئيس التحرير

سعـد زغلـول
إيهاب الضببى
محمود شنيشن

محمد درويش

مديرو التحرير

مدير تحرير الموقع االلكترونى

 مدير االشتراكات مدير التسويق المدير المالى واإلدارى

كمال سند عادل حامدإبراهيم حداد

 مدير المبيعات

محمد السيد
 مدير مكتب اإلسكندرية

محمد حسينإسالم متولى
 مدير التوزيع 

 مدير التحرير الفنى

 اإلخراج الصحفى
د.أسامة القاضى

شريف الجارحى
أحمد رأفت

 مراجعة لغوية
محمود أبورواش
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 ارتفاع إنتاج الذرة فى ظل النمو املتوقع لإلنتاجني الداجنى والحيواىن 

مع قرب التسليم..

 »تصديرى الجلود« ينظم زيارة لمجمع 
األحذية بالروبيكى 25 أكتوبر الجارى

 كتبت- رشا سرور:

اجللدية خالل  واملنتجات  واألحذية  للجلود  التصديرى  املجلس  ينظم 
25 أكتوبر اجلارى زيارة إلى املجمع الصناعى لألحذية مبدينة الروبيكى، 

وذلك بالتعاون مع شركة القاهرة لالستثمار الصناعى.
واملنتجات  بقطاع صناعة األحذية  العاملة  الشركات  املجلس  ودعا 
من  املوقع  استالم  قرب  مع  تزامنا  الزيارة؛  بهذه  للمشاركة  اجللدية 

اجلهات املنفذة.
ويضم املجمع فى املرحلة األولى 125 مصنًعا مت االنتهاء من اإلنشاءات 
اخلاصة بها، ومتوقع تسليمها ملصنعى األحذية واملنتجات اجللدية لبدء 

مجمع  إلنــشــاء  ــواة  ن لتكون  العمل 
العاملة  الشركات  كافة  لنقل  شامل 

بالقطاع إليها مستقباًل.
وقال باسم لطفى، عضواملجلس 
ــرى لــلــجــلــود واألحـــذيـــة  ــصــدي ــت ال
الهدف  إن  اجلــلــديــة،  واملــنــتــجــات 
هوتطوير  املجمع  هــذا  إنشاء  من 
اخلدمات  كافة  وتوفير  الصناعة 
تساعد  ــى  ــت ال الــتــحــتــيــة  والــبــنــيــة 
عالى  منتج  توفير  فــى  الــشــركــات 
اجلودة قادر على املنافسة وسيكون 
بوابة للتصدير وفتح أسواق جديدة 

أمام املنتج املصرى.
ــذه املـــصـــانـــع ضمن  ــ ــام ه ــقـ وتـ

املنتجات  الستثمارات  ومخصصة  فدانا   221 تبلغ  التى  الثالثة  املرحلة 
تضم  متكاملة  منطقة  وسيكون  الـ100 مصنع،  املجمع  ويسمى  النهائية، 
مصانع املنتجات النهائية، ومدخالت الصناعة، ومراكز تكنولوجيا حديثة 

لتقدمي خدمات املصنعني وتوفير التدريب للعمالة.
وقال املهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة لالستثمار والتطوير 
العمرانى والصناعى املسئولة عن إدارة الروبيكى للجلود، فى تصريحات 
سابقة للبورصة، إن استثمارات املجمع حاليا تقدر بنحو2.9 مليار جنيه.
جلميع  املعدات  بأحدث  جتهيزها  سيتم  مصنع  الـ100  أن  إلــى  نــوه 
منتجات  عــن  فضال  أواحلــقــائــب  لــألحــذيــة  ســـواء  النهائية  املنتجات 
جلدية متنوعة وإكسسوارات ومالبس جلدية لتوفير بيئة مواتية جلذب 

االستثمارات اخلارجية واملاركات العاملية إلنتاج منتجات عالية املستوى.
 500 20 مصنعا بطابقني مبساحة  إلى  100 مصنع مقسم  ومشروع 
متر فى الطابق الواحد و60 مصنعا مبساحة 1000 متر للطابق )قابلة 
للتقسيم( و20 مصنعا على طابقني مبسطح 1000 متر للطابق باإلضافة 
لصناعة  مترا   130 الــوحــدة  مساحة  صغيرة  إنتاجية  وحــده   68 الــى 
من  الصناعى«  لالستثمار  القاهرة  »شركة  وانتهت  اإلنتاج.  مستلزمات 
مناطق  مختلف  من  واملصانع  ــورش  ال كافة  لنقل  كاملة  دراســة  إعــداد 

اجلمهورية وجارى تخصيص مساحة 800 فدان.

»فيتش سوليوشنز«: متفائلون بمستقبل االستثمار الزراعى فى مصر 
 كتبت- هالة مصبح:

قالت شركة فيتش سوليوشنز فى تقريرها الفصلى 
لقطاع  متفائلة  نظرة  تتبنى  إنها  احلالى،  للعام  األخير 
أن تظل  الزراعى فى مصر، رغم ترجيحها  االستثمار 

مصر مستورداً كبيراً للعديد من املنتجات الزراعية.
التــزال  املصرية  احلكومة  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
ملتزمة بتعزيز اإلنتاج الزراعى املحلى، ومن املتوقع منو 
االستثمارات فى السنة املالية 22/2021، حيث تخطط 
احلكومة لتعزيز األمن الغذائى املحلى بسبب املخاوف 
وزيرة  به  ما صرحت  إلى  مشيرة  الوباء،  أبرزها  التى 
حول  السعيد،  هالة  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
زيادة االستثمارات العامة فى الزراعة إلى 35.5 مليار 
مليار   33.9 كانت  أن  بعد   ،21/2020 عام  فى  جنيه 

جنيه فى عام 20/2019.
وتتوقع »فيتش سوليوشنز«، أن تهدأ صدمات كوفيد 
2021، مع  املتبقية من عام  الفترة  19- احلادة خالل 
بالدول األخرى  ارتفاع منو االقتصاد املصرى، مقارنة 

فى املنطقة وذلك على املديني القصير والطويل.
فيها  ينخفض  لم  التى  البلدان  إن مصر من  وقالت 
بل   ،2020 عام  فى  احلقيقى  اإلجمالى  املحلى  الناجت 
النمو  نسبة  تبلغ  أن  وتتوقع   %3.6 قــدره  منو  حققت 
ويرى   .2025 إلى   2021 من  الفترة  فى   %4.3 نحو 
التقرير، أن ارتفاع الطلب على اللحوم ومنتجات األلبان 
إجمالى  فى  النمو  واستقرار  الدخل  بارتفاع  سيرتبط 

الناجت املحلى، وكذلك النمو السكانى.
خالل  الداجنى  االستثمار  توسع  التقرير  ويتوقع 
الشركات  سعى  مع  وذلــك  املقبلة،  اخلمس  السنوات 
املتزايد،  والتصدير  املحلى  الطلب  مــن  لالستفادة 

وخاصة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع فيتش زيادة إنتاج الدواجن بنسبة 4.2% فى 

الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.
مصر  فى  املحاصيل  إنتاج  تراجع  التقرير  ويتوقع 
االحتاد  من  االستيراد  وسيزداد  الفترة،  نفس  خالل 
أكبر مستوردى  واحدة من  تعد مصر  األوروبــى، حيث 
واردات  زيادة  يتوقع  كما  العالم،  احلبوب على مستوى 
القمح والذرة ماسيؤدى إلى زيادة العجز فى السنوات 
املقبلة، ونتيجة لهذا العجز تتوقع الشركة زيادة اإلقبال 
على إنتاج الذرة والقمح فى الفترة من عام 2021 إلى 

عام 2025.
0.9% فى  بنسبة  القمح  إنتاج  زيادة  فيتش  وتتوقع 
الفترة من 21/2020 إلى 25/2024، ليصل إلى 9.2 
حيث  حكومية،  ببرامج   .2024 عــام  فــى  طــن  مليون 
الدولى  البنك  من  املمول  الرى  يهدف مشروع حتديث 
فى عام 2013 إلى زيادة كفاءة نظام الرى بنسبة %75.

املساحة املخصصة  أن  التخطيط،  وزيرة  وأوضحت 
فدان  ألف   200 قدرها  زيــادة  ستشهد  القمح  لزراعة 
وستزيد املساحه املخصصة للبذور الزيتية مبقدار 220 

ألف فدان خالل اخلمس سنوات.
ويوضح التقرير، أنه طبقاً ملنظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم املتحدة فإن االصالح األخير لنظام الدعم 
الغذائى فى مصر أدى إلى تراجع االستهالك من القمح 

بني 15 و%35.
وأوضح التقرير أن هدف مصر نحو االكتفاء الذاتى 
من إنتاج القمح يظل بعيد املنال وسيستمر االستيراد، 
وتتوقع أن تظل مصر واحدة من أكبر مستوردى القمح 

فى العالم فى السنوات املقبلة.
التوسع فى الطلب على  وتتوقع »فيتش سوليوشنز« 
الذرة عن باقى احلبوب بسبب التحديثات فى تقنيات 
عن  االبتعاد  بعد  لــلــذرة  املحلى  الطلب  ــادة  وزيـ ــرى  ال
فى ظل  األرز  مثل  للمياه  االستهالك  كثيفة  املحاصيل 
مخاوف ندرة املياه، وما يقوم به مركز البحوث الزراعية 
التى تستهلك  الغلة  البذور عالية  فى مصر باستخدام 

قدر أقل من املياه وتقدم إنتاجية عالية. 
وأشارت إلى استمرار ارتفاع واردات الذرة إذ تتوقع 
انتعاش قطاعات إنتاج املاشية فى مصر ال سيما الثروة 
الداجنة والتى تعتمد بشكل أساسى على الذرة كعلف 

 %1.6 بنسبة  الــذرة  إنتاج  زيــادة  تتوقع  كما   ، حيوانى 
خالل العام املالى احلالى.

ويوضح التقرير تزايد املخاوف املتعلقة باألمن املائى 
املصرى مع اقتراب بناء سد النهضة اإلثيوبى واملخاطر 
ما  النيل،  مياه  ــدادات  إمـ بشأن  مصر  ستواجه  التى 
السنوات  فى  األرز  إنتاج  فى  حاد  النخفاض  سيؤدى 
لتعويض  األرز  من  املصرية  الــواردات  وستزداد  املقبلة 

ارتفاع الطلب.
 %0.9 ارتفاع استهالك األرز بنسبة  وتتوقع فيتش 
من عام 2021 إلى عام 2025 ليصل إلى 4.5 مليون 

اخلبز  استهالك  انخفاض  بسبب   2025 عام  فى  طن 
بعد خطة احلكومة اجلديدة للدعم الغذائى.

فى  سلًبا  األرز  إنتاج  »سيتأثر  التقرير:  أضــاف 
املصرية  احلكومة  تبذل  الــصــدد  هــذا  وفــى  الــبــالد 
خالل  من  املياه  استهالك  من  للحد  يائسة  محاولة 
للزراعة وحظر  القابل  إنتاج األرز  احلد من مساحة 

اإلنتاج خارج املناطق املحددة«.
احلكومية  اجلــهــود  اســتــمــرار  إلــى  التقرير  وأشـــار 
لتعزيز إنتاج السكر املحلى واالستعداد لعقد شراكة مع 
اإلمارات العربية املتحدة إلنتاج ما يصل إلى مليون طن 
وتسعى   .2023/2022 عام  بحلول  سنوياً  السكر  من 
السكر  بنجر  لزراعة  املحلية  املساحة  لزيادة  احلكومة 
مبقدار 40 ألف فدان لتصل إلى 600 ألف فدان فى 

عام 2021/2020.
فرضت  املصرية  احلكومة  أن  فيتش،  وأوضــحــت 
تعريفة جديدة لتصدير السكر تبلغ حوالى 165 دوالرا 
مستويات  لضمان  محاولة  فى  الواحد  للطن  أمريكيا 

العرض والطلب املحلية.
عددا  التقرير  يتوقع  األسمدة  انتاج  يخص  وفيما 
من االستثمارات التى ستقام قريبا واملخطط تنفيذها 
فى مصر، مما سيؤدى لزيادة مستويات اإلنتاج خالل 

السنوات املقبلة.

 الربامج 
الحكومية 
تدعم نمو 

إنتاج الذرة 
والقمح 

لكن نمو 
الواردات 

سيكون أكرب

 %4.3
متوسط نمو 

االقتصاد املصرى بني 
2021 و2025

محمود محرز
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مارى لويس

مجدى طلبة

88% من صادرات القطن 
المصرى خام

من   %100 و   88 بــن  مــصــر  تُــصــدر 
دون  اخلـــام  صــورتــه  فــى  القطن  محصول 
العاملية  املتغيرات االقتصادية  تصنيع، وبعد 
التى طرأت فى الـ18 شهراً األخيرة؛ بسبب 
جتارية  عالمات  تتجه  »كــورونــا«،  تداعيات 
األزمــات  بعد  التصنيع فى مصر  إلــى  عــدة 
خصوصاً  الرئيسية  األســواق  ضربت  التى 

فى شرق آسيا.
للتحكيم  العامة  الهيئة  لبيانات  ووفــقــاً 
املوسم  مصر  رت  صــدَّ القطن،  واختبارات 
فى  األقطان  إنتاج  من   %88 نحو  احلالى 
أغسطس  شهر  نهاية  حتى  اخلــام  صورتها 
املحلية  املــغــازل  اشترت  حن  فى  املــاضــى، 
أنه  البيانات،  وأوضحت  املتبقية.  النسبة 
املوسم  إنتاج  من  األقطان  كامل  تصدير  مت 
املاضى فى صورته اخلام بواقع 1.6 مليون 
القيمة  االقتصاد  على  يفسد  مــا  قنطار، 

املضافة التى ميكن أن تكسبها الصناعة.
ملاذا تفضل املصانع األقطان 

املستوردة؟
واخلاصة  العامة  املحلية  املغازل  تعتمد 
تصنيع  خــامــات  لتوفير  ــراد  ــي االســت عــلــى 
العاملية  األسعار  انخفاض  بسبب  املالبس؛ 
فارق  رغــم  املــصــرى،  املحصول  أسعار  عن 

اجلودة لصالح األخير.
القابضة  الــشــركــة  فــى  ملــصــادر  ــاً  ــق ووف
للقطن والغزل، فإنَّ أسعار األقطان املحلية 
ال تزال أعلى من األقطان املستوردة، وهو ما 
يرفع تكاليف اإلنتاج.. لذا دائماً يتم تفضيل 

املنتجات املستوردة.
مالبس،  ُمصّنع  القليوبى،  محمد  أوضح 
املواصفات  تغطى  املــســتــوردة  األقــطــان  أن 
الفنية التى تطلبها األسواق الدولية والسوق 
املنتج  دائماً  املصانع  ستفضل  لذا  املحلى، 
يُصدر  املصرى  القطن  وسيظل  املستورد، 
خــامــات حــال عــدم تأهيل ســوق الــزراعــة 

محلياً.
ــال فــريــد واصــــل، نــقــيــب الــفــالحــن  ــ وق
تكلفة  ــاع  ــف ارت إنَّ  ــن،  ــزراعــي ال واملــنــتــجــن 
السبب  هما  الــعــائــد  وانــخــفــاض  الــزراعــة 
محصول  اقتصاديات  ضعف  فى  الرئيسى 
اإلنــتــاج  تكاليف  تخفيف  ويــجــب  الــقــطــن، 
مساحات  استزراع  على  الفالحن  لتشجيع 
 231 املوسم األخير نحو  بلغت  والتى  أكبر، 

ألف فدان.
التغيرات العاملية واستفادة السوق

بشكل  املصرية  املالبس  صناعة  تستفيد 
القفزة  رغم  العاملية،  التغيرات  من  ضعيف 
األشــهــر  خـــالل  الـــصـــادرات  حققتها  الــتــى 

السبعة األولى من العام احلالى.
ــيــس األســبــق  ــرئ ــال مــجــدى طــلــبــة، ال قـ
اجلــاهــزة  للمالبس  الــتــصــديــرى  للمجلس 
والغزل والنسيج واملفروشات، إنَّ االستفادة 
ظل  فى  املتاحة  بالفرص  مقارنة  محدودة، 
السوق  على  كورونا  فيروس  تفشى  تغيرات 

العاملى.
وتابع: »زيادة الطاقات اإلنتاجية للمصانع 
ــب، بــهــدف االســتــفــادة مــن تزايد  أمــر واجـ
الطلب على املنتج املصرى مؤخراً، فى ظل 
غلق  واضــطــرابــات  الشحن  أسعار  قفزات 

بعض الدول املنتجة للمالبس«.
الطلب  فــى  كبيرة  قــفــزة  »طــلــبــة«  تــوقــع 
 2022 املصرية خالل  املالبس  على  العاملى 
واحلاجة  العاملية  األســواق  نشاط  عودة  مع 
فترات  عن  الناجتة  اخلسائر  تعويض  إلــى 

التوقف فى فترة تفشى وباء كورونا.
أكد »طلبة«، أهمية تكاتف جميع اجلهات 
لتحسن املناخ العام، ومساعدة الشركات فى 
اإلنتاجية  طاقاتها  ورفع  استثماراتها،  زيادة 

لزيادة الصادرات.
االستفادة من التغيرات العاملية

خالل  العاملية،  األقطان  أسعار  ارتفعت 
ــة بــانــخــفــاض  ــوع ــدف ــرة، م ــ ــي ــرة األخــ ــت ــف ال
مستوى  على  الشحن  وأزمـــات  املــعــروض، 
األسعار، والتسليم فى املواعيد املتفق عليها.

اجلينز  قطعة  فى  القطن  نسبة  وتتراوح 
أن  ميكن  لــذا  املنتج..  من  و%15   10 بن 

ترتفع االستفادة املحلية.
أسعار  انخفاض  طلبة،  مــجــدى  وتــوقــع 
القطن خالل شهر نوفمبر املقبل مع ظهور 
باإلضافة  الشمالى،  الكرة  نصف  محصول 
ــصــن من  ــاع مــحــصــول ال ــفـ لــتــوقــعــات ارتـ

الكميات املعروضة.
حالياً  التعايش  حتــاول  »املصانع  وتابع: 
تعانى  لكنها  اخلــامــات  تكلفة  ــفــاع  ارت مــع 
أيضاً قفزات أسعار الشحن العاملية، وزيادة 
التغيرات  ظل  فى  اخلامات  أسعار  مختلف 

املناخية وتأثيرات تفشى فيروس كورونا«.
فى  امللحوظ حالياً  التأثير  أن  إلى  ولفت 
سعر القطن يظهر فى املغازل املحلية، لكن 
ال يزال محدوداً على األقمشة املستوردة فى 
تعتمد  إذ  املصانع،  لدى  مخزون  توافر  ظل 
الشركات على استيراد غالبية اخلامات من 

اخلارج.
مستمرة  التكلفة  فى  الزيادات  أنَّ  وأكــد 
تعميم  ويصعب  احلــالــى،  العام  بداية  منذ 
متوسط لهذه الزيادة على مختلف املصانع؛ 
وحتددها  آلخــر،  مصنع  مــن  تختلف  ألنها 
ونوعية  واملـــســـتـــوردة،  املحلية  املــدخــالت 
النهاية  فى  تؤثر  التى  املستخدمة  املاكينات 

على تكلفة اإلنتاج.
أعباء الضرائب والتأمينات

أشــار »طــلــبــة«، إلــى وجــود أعــبــاء كثيرة 
احلالية  الفترة  خــالل  الصناعة  تتحملها 
الضرائب  من  احلكومية  املتطلبات  ظل  فى 

والتأمينات، واحلد األدنى لألجور وتبعاته.

تفاقم أسعار الشحن يخدم صادراتنا إلى أوروبا
اجلاهزة  للمالبس  التصديرى  املجلس  شدد 
على أهمية تطوير صناعة املنسوجات فى مصر 
من الغزل والنسيج ومراحل الصباغة والتجهيز 
لتقليل التكلفة وخفض األثر السلبى للمتغيرات 

االقتصادية العاملية.
قالت مارى لويس رئيس مجلس تصدير املالبس 
والتجهيز  الصباغة  مراحل  تطوير  إن  اجلاهزة، 
ومنحها شهادات جودة معتمدة عاملًيا يجعلها قادرة 

على جذب الشركات العاملية ملنتجاتها.
إلى  لـ»البورصة«،  لويس، فى حوارها  ولفتت 
االستيراد  فاتورة  فى  سيوفر  االجتــاه  هــذا  أن 
للتصنيع  الوفر  توجيه  يتم  أن  على  السنوية، 
للمنتج  املحلى، كما سيعطى قيمة مضافة أكبر 

املحلى، ويُخفض سعراملنتج وتكلفة التصنيع.
العاملية فى أسعار  االرتفاعات  أن  وأوضحت 

األقطان تسببت فى زيادة أسعار الغزول خالل 
بأسعارها  مقارنة   %30 بنسبة  األخيرة  الفترة 
منذ شهر مضى.وهذه الزيادات أضافت ضغوًطا 
تعاقدات  وجود  ظل  فى  الصناعة  على  جديدة 
لسعر  وفقا  مسبقا  ُحـــددت  للشركات  ُملزمة 

التكلفة فى ذلك الوقت.
اجلديدة ستُسبب  التكلفة  أن  لويس،  أكدت  
على  قدرتها  لعدم  املصدرة  للشركات  خسائر 
التوريد  لعقود  وفــقــا  تــوريــدهــا  أســعــار  تغيير 
ومتثل  الــتــكــلــفــة،  ــــروق  ف وستتحمل  ــرمــة،  املــب
بن  تتراوح  نسبة  واألقمشة  اإلنتاج  مستلزمات 

47_57% من سعر املنتج.
فى  ارتفعت  اإلنتاج  تكلفة  من   %50 وقرابة 
ظل قفزات أسعار اخلامات ومستلزمات اإلنتاج، 

وتختلف زيادات التكلفة من مصنع آلخر.

األقطان  أسعار  زيــادة  أن  إلى  لويس،  لفت 
املالبس  تصنيع  تكلفة  على  سيضغط  عامليا 
اجلاهزة من التيشيرت واملالبس الداخلية التى 

تعتمد على األقمشة القطنية. 
خطة  حالًيا  يُعد  املجلس  أن  إلــى  أشـــارت 
أعد  كما  خارجًيا،  القطاع  لشركات  للترويج 
فيديو تعريفيا عن الصناعة املصرية وقدراتها 
للعام  دورتـــه  فــى  ــى  دب إكسبو  مبــعــرض  لبثه 
للمشاركة  حالًيا  املجلس  يُحِضر  كما  اجلارى، 

مبعرض فى جنوب أفريقيا قريبا.
وأوضــحــت أن صـــادرات املــالبــس اجلــاهــزة 
احلــالــى،  الــعــام  خــالل  ملحوظة  ــادة  زيـ حققت 
الدولى  الشحن  أسعار  ارتفاع  من  واستفادت 
أثناء التصدير إلى دول احتاد أوروبا، ويستحوذ 
من   %60 نحو  على  وحــده  األمريكى  الــســوق 

صادرات القطاع. كما أن قفزات الشحن الدولى 
ــات أجــبــرت مــصــدرى املالبس  ونــقــص احلــاوي
تكلفة  وهى  بالطائرات  الشحن  على  اجلاهزة 

مرتفعة على الشركات وخفضت أرباحها.
اجلاهزة  املالبس  إن صــادرات  لويس،  قالت 
عادة ما تستفيد من األزمات العاملية مثل األزمة 
والتى  األمريكية،  املتحدة  والواليات  الصن  بن 
إلى  التصديرية  الطلبات  حتــول  فــى  ساهمت 
أزيــاء  شــركــات  اجتهت  كما  املصرية،  املصانع 
عاملية للتصنيع فى مصر، فى ظل املتغيرات التى 

طرأت جراء كورونا.
وجلأت الشركات املصرية املصدرة إلى جذب 
من  وذلــك  لديها  للتصنيع  األجنبية  الشركات 
لتتمكن  ربحها  هامش  من  جزء  تخفيض  خالل 

من املنافسة السعرية.

رئيس املجلس التصديرى للمالبس الجاهزة:

رياح األسعار العالمية تدفع رياح األسعار العالمية تدفع 
لتعويم األقطان المحليةلتعويم األقطان المحلية

قفزت األسعار العالمية لألقطان والغزول ألعلى مستوى 
لها خالل 10 سنوات، وهو ما أثر على صناعة المالبس 

فى مصر، وسط دعوات من ُمصنعين عدة لتعويم األقطان 
المحلية واالعتماد عليها بشرط تقديمها بصورة تناسب وضع 

القطاع.
الدعوة لالستعانة باألقطان المصرية، تأتى لدعم الصناعة 

وتعظيم االستفادة من المحصول بوضع قيمة مضافة تسمح 
بمنافسة أفضل على مستوى الصادرات ومن ثم تحقيق 

عائدات أعلى أمام أعتى المنافسين ومنها الصين وتركيا.
لكن تصطدم الرغبة فى تطوير منظومة القطن المحلية 

بتضخم تكاليف اإلنتاج الزراعى، التى تؤثر على المساحات 
المنزرعة سنوًيا مدفوعة بانخفاض العائد االقتصادى، ورغبة 

الفالحين فى زراعة محاصيل أخرى أفضل من حيث العائد.
ويقدر المصنعون تكاليف استيراد الغزول السنوية بنحو 3 
مليارات دوالر، وقالوا إن توفيرها على شكل استثمارات 

للتصنيع وزيادة الطاقات اإلنتاجية للمصانع سيمنح الصناعة 
قدرة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة على مستوى البيع 

المحلى والصادرات.

عودة المدارس ُتنعش 
مبيعات نهاية الصيف 

وموسم »الشتوى« ساخن جدا
 كتبت- دينا محمد: 

ارتفاًعا  املحلى  بالسوق  املالبس  تشهد أسعار 
بنسب مختلفة تصل أعالها إلى 20% مع طرح 
مدفوعة  الشتوى،  للموسم  اجلــديــدة  املنتجات 
أسعار  قفزات  بسبب  اإلنــتــاج  تكاليف  بتضخم 

الشحن الدولى وارتفاع اسعار اخلامات عاملًيا.
وبدأت محال املالبس عرض موديالت املوسم 
على  الطلب  ارتــفــع  حــن  فــى  اجلــديــد،  الشتوى 
من  بدعم  نهايته  فى  الصيفى  املوسم  موديالت 
التخفيضات التى تسعى لالستفادة من منو القوة 

الشرائية مع عودة موسم املدارس واجلامعات.
قال جمال سليمان نائب رئيس شعبة املالبس 
اجلاهزة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجلس 
اجلاهزة،  للمالبس  فينوس«  »ميس  شركة  إدارة 
إن كافة املوديالت اجلديدة خالل املوسم الشتوى 

احلالى ارتفعت أسعارها بنحو %20.
الشحن  أسعار  قفزات  استمرار  أن  وأوضــح 
إذ  املالبس،  أسعار  زيــادة  أسباب  أحد  الدولى، 
15-15 ألف دوالر للحاوية  لتتراوح بن  ارتفعت 

ُمقابل 2000 دوالر قبل جائحة كورونا.
أضاف: »تضرر كثيًرا منذ اندالع أزمة كورونا«.

وتنتج شركة ميس فينوس، نحو 50 ألف قطعه 
مــن املــالبــس اجلــاهــزة احلــرميــى خــالل املوسم 
اإلنتاجية  طاقتها  كامل  وتوجه  فقط،  الشتوى 

للسوق املحلى، من خالل 21 فرعا.
وتسعى الشركة لتوجيه نحو 30% من اإلنتاج 

للتصدير فى السنوات املقبلة.
إدارة  مجلس  عضو  بهجت  الفتاح  عبد  وقــال 
شعبة املالبس اجلاهزة بغرفة القاهرة التجارية، 
للمالبس  »فويكى  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
األخيرة  الفترة  اجتهت  الشركة  إن  اجلــاهــزة«، 
للتسويق عبر األساليب احلديثة باستخدام مواقع 
وأمـــازون،  بــوك،  »فيس  مثل  ميديا،  السوشيال 
على  اليــن«  »األون  مبيعات  وتستحوذ  وجوميا«، 
30% من املبيعات السنوية بنحو 23 مليون جنيه.

ال  الشتوية  املالبس  على  الطلب  أن  وأوضــح 
نــظــًرا العــتــدال درجــة احلــرارة  ــزال ُمنخفًضا  ي
بنهاية  الطلب  الفترة احلالية؛ متوقًعا منو  خالل 
مالبس   إنتاج  بــدأت  »الشركة  أضــاف:  أكتوبر  
املوسم الشتوى منتصف شهر يونيو املاضى، ومت 
التوزيع على جتار اجلملة ُمنتصف شهر سبتمبر، 

وستصل للمحال منتصف أكتوبر«.
ولفت إلى أن أسعار السويت شيرت تتراوح بن 
299-375 جنيًها للقطعة، والبنطلون بن 219-

299 جنيًها ، واجلاكيت 580-650 جنيًها.
املالبس  رئيس شعبة  نائب  مناع،  وقال جمال 
استعداد  إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة  اجلاهزة 
أولياء األمور ملوسم العودة للمدارس خالل العام 
مبيعات  انتعاش  فــى  ساهم  اجلــديــد  الــدراســى 
القطاع. أشار إلى أن الشركات املنتجة للمالبس 
املوسم  هــذا  اإلنتاجية  طاقتها  رفعت  اجلــاهــزة 
السابق  الشتوى  باملوسم  مقارنة  تقريًبا   %70
فيروس  تفشى  من  ملحوظ  بشكل  تضرر  الــذى 

كورونا.

جمال طنةحمدى أبو العينين

 »أبوالعينني«: 3 مليارات دوالر فاتورة واردات الغزول سنويًا   »طنة«: األسعار ارتفعت بني 15 و %20

قفزات الخامات والشحن توجه ضربة مزدوجة لصناعة المالبس
تلقت صناعة املالبس املحلية ضربة مزدوجة 
الــذى  القطن  أســعــار  فــى  العاملى  ــفــاع  االرت مــن 
الزمن،  مــن  عقد  فــى  لــه  مستوى  ألعلى  وصــل 
الشحن ونقص احلاويات  بخالف قفزات أسعار 
مطالب  وسط  التصنيع،  تكاليف  أزمات  لتتفاقم 
من املصنعن باالعتماد على القطن املحلى بداًل 
من تصديره خام، وتوفير مدخالت إنتاج محلية 
لتفادى االرتباط املباشر بن الصناعة واألزمات 

العاملية االقتصادية املباشرة.
ــعــيــنــن عــضــو غــرفــة  ــو ال ــ ــال حـــمـــدى أب ــ .قـ
إنه  الصناعات،  باحتاد  النسيجية  الصناعات 
ينبغى إعادة النظر فى صناعة الغزل والنسيج فى 
مصر وتطويرها واالستفادة من الطاقات املهدرة 

واملراكز املحلية املتخصصة. 
املتوفرة  األصــول  من  االستفادة  أهمية  وأكــد 
بالفعل  املتوقفة  والنسيج  الغزل  مصانع  لبعض 
أخرى  مرة  وتشغيلها  البيع  أو  للتأجير  وعرضها 

والتوجه لتوفير اخلامات محلًيا.
ومتثل مــدخــالت اإلنــتــاج املــســتــوردة بــن 60 
وحال  اجلاهزة.  املالبس  صناعة  من    %80  -
توافرها محلًيأ ستتعاظم االستفادة من التصنيع 
خاصة على مستوى الصادرات.أضاف أبو العينن 
أن توفير اخلامات محلًيا سيحمى الصناعة من 
رياح األسعار العاملية، وسيوفر فى تكلفة اإلنتاج 

املنافسة  على  قــادرا  نهائيا  محليا  منتجا  ويتيح 
واردات مصر  أبوالعينن،  وخارجيا.وقدر  داخليا 
من الغزول السنوية بنحو 3 مليارات دوالر سنويا، 
وهى مبثابة طاقات صناعية عمالقة مهدرة كان 
محلية  صناعة  إنشاء  فى  منها  االستفادة  ميكن 

لتوفير هذه االحتياجات.
ويتم استيراد أغلب الواردات عبر الهند، كما 
يتم استيراد مستلزمات الصباغة وقطع املاكينات.

مدينة  فى  والنسيج  الغزل  مجمع  أن  أضــاف 

الروبيكى مبثابة نواة لتوجه الدولة لتوفير الغزول 
قدر  بأكبر  منها  االستفادة  يجب  والتى  محليا، 
ممكن وتوجيه كوادر فنية لالستفادة منها.وتضم 
مدينة الغزل والنسيج بالروبيكى 6 مصانع غزل 
كمرحلة أولى، تنتج آالف األطنان يومًيا، ومت البدء 

فى تنفيذها 2018 ويستمر التنفيذ 30 شهرا.
أمام  العقبات  تذليل  العينن، ضرورة  أبو  أكد 
بالفعل  القائمة  الصناعية  املناطق  فى  املصانع 
كافة  توافر  ومراقبة  الصيانة  وتوفير  وتطويرها 

الــالزمــة  التحتية  بالبنية  ومــدهــا  لها  املــرافــق 
على  تعتمد  املناطق  بعض  تــزال  ال  إذ  للتصنيع، 
متطلبات  مــع  تتناسب  ال  الــتــى  اجلوفية  املــيــاه 

الصناعة.
الصناعة  تكاليف  خفض  ضــرورة  إلــى  ولفت 
بعض  جتربة  من  واالستفادة  الضرائب،  وتقليل 
الدول مثل أملانيا التى تخفض شريحة الضرائب 

مع زيادة أعداد العمالة.
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  طنة  جمال  وقــال 
بيجامودا للمالبس اجلاهزة، إن أسعار اخلامات 
20% خالل   -  15 بن  تتراوح  ــادات  زي شهدت 

العام احلالى.
ولفت إلى أن مصر تعتمد على تصدير القطن، 
فى حن يتم استيراده أقمشة بعد تصنيعه باخلارج 
وبعض  عليه  تصنيعيه  مرحلة  من  أكثر  وإقــامــة 
يتم  الغالبية  لكن  محليا  تصنيعها  يتم  األقــطــان 
يتم  فيما  للتصدير،  اخلام  صورتها  فى  توجيهها 

استيراد النسبة األكبر من اخلامات عبر الصن.
قال طنة، إن القطن من خامات »سنجل ليكرا« 
ارتفاع إلى 155 جنيًها للكيلو مقابل 125 جنيها 

العام املاضى. 
ــادات جــديــدة فــى أســعــار اخلامات  وتــوقــع زيـ
وخصوصا  القطن  على  تعتمد  التى  للمنتجات 

»السنجل ليكرا«.

 أعد الملف- سليم حسن ورشا سرور
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»كن كريتيف لالستشارات« تشرف على 20 مشروًعا بـ 250 مليار جنيه

التنفيذى  املــديــر  ــوه،  دابـ إيــهــاب  الدكتور  ــال  وق
على  أشرفت  الشركة  إن  كريتيف«،  »كــن  لشركة 
حجم أعمال بقيمة 950 مليار جنيه، موزعة على 
200 مشروع لصالح 150 عميال فى 13 دولة خالل 

7 سنوات.
تعمل  ــة  ــشــرك ال أن  ــبـــورصـــة«  ـــ«الـ لـ وأضـــــاف 
كاستشارى متكامل، ومتتلك عدة فروع فى مصر، 
وعمان، وقطر، والنمسا، وليبيا، وكينيا، والسعودية، 
وتستهدف  واإلمـــارات،  وأوزبكستان،  والبحرين، 

التوسع فى أفريقيا وأوروبا.
اإلشــراف على  تتولى  الشركة  أن  دابوه  وأوضح 
بالشراكة  تنفذ  والتى  الصناعية«،  »طربول  مدينة 
العقارى«،  للتطوير  فى  »جــى  وشركة  الدولة  بني 
تنفذه  الــذى  أطفيح  منطقة  تطوير  مشروع  ضمن 

احلكومة.
وتقام املدينة على مساحة 26 ألف فدان، بتكلفة 
استثمارية تبلغ 100 مليار جنيه، وتشرف الشركة 
على تنفيذ 46 مشروعا ما بني الصناعى والتجارى 
السكنية  واملشروعات  والتكنولوجيا  واللوجستى 

داخل املدينة، من بينها 38 مشروعا صناعيا.
اإلشــراف  تتولى  كريتيف«  »كــن  إن  ــوه  داب وقــال 

على مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء مبدينة »طربول 
اإلسكان  تعاونيات  هيئة  مع  بالتعاون  الصناعية« 
سوق  أكبر  إنشاء  وتتضمن  الغذاء،  سالمة  وهيئة 
 1.2 مساحة  على  للتصدير  جاف  وميناء  للجملة، 
مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليارات 

جنيه.
ــراف على  ــ تــتــولــى اإلشـ ــاف أن الــشــركــة  وأضــ
التصميم واألعمال الهندسية ملشروع إنشاء مدينة 
التى  املصرية،  الفضاء  وكالة  »إيرو سبيس سيتى« 
تستهدف تصنيع قمر صناعى مصرى، مبكونات أكثر 

بالعاصمة  املشروع  ويقام  منها مصرى،   %70 من 
اإلدارية اجلديدة، لصالح هيئة االستشعار عن بعد 
التكلفة  وتبلغ  الفضائية،  ناسا  وكالة  مع  وبالتعاون 

االستثمارية للمدينة 2 مليار دوالر.
تنفيذ  تتولى اإلشراف على  الشركة  وأوضح أن 
لصالح  ــة  اإلداري العاصمة  فى  إدارى  مول جتــارى 
على  ويقام  العقارى«،  للتطوير  »بيراميدز  شركة 
قريًبا  طرحه  املخطط  ومــن  فــدان،   100 مساحة 

للبيع.
أعمال  سابقة  متتلك  الشركة  أن  إلــى  وأشـــار 

 الشركة تدرس عروضا 
لـ12 مشروًعا ما بني التصميم 

واالستشارات الهندسية واإلدارة 
واإلشراف عىل التنفيذ

بهاء وجدى:

العمرانى  التخطيط  أبرزها  مختلفة،  مجاالت  فى 
االقتصادية،  اجلــدوى  دراســات  وتشمل  املستدام، 
البيئى  ــر  ــ واألثـ ــاملــوقــع  ب اخلـــاصـــة  والــتــقــيــيــمــات 
لــأصــول،  األســاســيــة  والتقييمات  واملــجــتــمــعــى، 

ودراسات خاصة بتوفير الطاقة.
وقال الدكتور بهاء وجدى، مدير تطوير األعمال 
 20 إن »كن كريتيف« تشرف حاليا على  بالشركة، 
بالسوق  مختلفة  ومحافظات  مناطق  فى  مشروًعا 
مليار   250 نحو  تبلغ  استثمارية  بتكلفة  املصرى 

جنيه.
وأضاف أن الشركة تدرس عروضا لـ12 مشروًعا 
ما بني التصميم واالستشارات الهندسية املتكاملة، 
فى  املشروعات،  وإدارة  التنفيذ،  على  واإلشــراف 
العاصمة اإلدارية وشرم الشيخ والقاهرة اجلديدة 

و6 أكتوبر والساحل الشمالى.
عدة  على  تشرف  الشركة  أن  وجــدى  وأوضـــح 
فى  مشروعات   4 بينها  من  سياحية  مشروعات 
الساحل الشمالى، تشمل مشروعني حتت الدراسة، 
السياحية«،  للتنمية  »دملــار  شركة  مع  مشروع  هما 
ومشروع »البيال الجون« فى مرسى مطروح، بجانب 

مشروعني فى شرم الشيخ.
بعض  تنفيذ  تــتــولــى  الــشــركــة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
قطاع  بينها  من  مختلفة  لقطاعات  االستشارات 
بعض  تنفيذ  عــلــى  وتــشــرف  ــرول،  ــت ــب وال الــطــاقــة 
وشركة  إيجيبت«،  »تــوتــال  لشركات  املــشــروعــات 

»شيفروليه العاملية«، وشركة »سى بترول«.
على  اإلشــــراف  تستهدف  الــشــركــة  إن  وقـــال 
مشروعات داخل القطاع املصرفى، وتتفاوض حالًيا 
مع عدة بنوك على اإلشراف الهندسى والتصميمات 

للفروع اجلديدة لهذه البنوك.
وأوضح أن الشركة أطلقت مبادرة لربط الدراسة 
الهندسى،  املــجــال  فــى  العمل  بــســوق  األكــادميــيــة 
كليات  مبختلف  اجلامعات  طلبة  تدريب  تستهدف 
العمل،  بسوق  لربطهم  اجلميلة،  والفنون  الهندسة 
وتسعى الشركة لتدريب وتأهيل 1000 طالب لسوق 
العمل حتى 2022، وإتاحة فرص عمل للمتميزين.

تنفيذ  فى  بدأت  الشركة  أن  إلى  وأشــار وجدى 
املبادرة، وتدرب نحو 100 طالب وطالبة من جامعة 

.MSAحلوان، وجامعة 6 أكتوبر، و
كافة  ــع  م لــلــتــعــاون  تسعى  الــشــركــة  إن  وقـــال 
من  بداية  الطلبة،  وتــدريــب  املصرية،  اجلامعات 
مراحل التعاقد وحتى اإلشراف على تنفيذ املشروع 
املشروع  إدارة  وكيفية  التصميمية،  املرحلة  وعلى 
على  البناء  أكــواد  وتأثير  املوقع،  على  واإلشـــراف 

مراحل التصميم.

» أعضاء مجلس اإلدارة لـ »

إيهاب دابوه و بهاء وجدى فى حوارهما لـ »البورصة«

تشرف شركة »كن كريتيف 
لالستشارات الهندسية«، على 20 
مشروًعا عقاريا بالسوق المصرى 

موزعة على مناطق ومحافظات 
مختلفة بتكلفة استثمارية تبلغ 

نحو 250 مليار جنيه.
وتدرس الشركة عروضا لـ12 

مشروًعا ما بين التصميم 
واالستشارات الهندسية 

المتكاملة، واإلشراف على 
التنفيذ، وإدارة المشروعات، فى 

العاصمة اإلدارية وشرم الشيخ 
والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر 

والساحل الشمالى.
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محمد الطاهر

شريف هالل

كريم مأمون

سحر العجاتى

»المجتمعات العمرانية«تسند لـ»السعودية 
المصرية« تسويق مشروع »مارينا العلمين«

»تاج ديزاين« تتعاقد مع »الحادى للتطوير« 
على تصميم مشروعات بـ2 مليار جنيه

 »الطاهر«: 8.2 مليار جنيه حصيلة بيع 
مشروعى »صوارى« و«الحى الالتينى«

ــة املــصــريــة  ــشــركــة الــســعــودي حــقــقــت ال
مبيعات  جنيه  مليار   8.2 نحو  للتعمير، 
العمرانية،  تعاقدية لصالح هيئة املجتمعات 
مبــشــروعــى »صـــــوارى« فــى اإلســكــنــدريــة، 
و»احلى الالتينى« مبدينة العلمني اجلديدة.

جنيه  مليار   6.7 على  املبيعات  وتوزعت 
مبشروع »صوارى«، و1.5 مليار جنيه مبيعات 
املرحلة األولى من مشروع »احلى الالتينى«.

الرئيس  الطاهر،  محمد  املهندس  وقــال 
الــتــنــفــيــذى لــلــشــركــة الــســعــوديــة املــصــريــة 
العمرانية  املجتمعات  هيئة  إنَّ  للتعمير، 
وتطوير  تسويق  أعــمــال  للشركة  أســنــدت 
أحــدث مــراحــل مــشــروع »مــاريــنــا العلمني« 

بالساحل الشمالى.
ــاون مع  ــع ــت ال »الـــطـــاهـــر«، أن  وأضــــاف 
تسويق  يتضمن  العمرانية  املجتمعات  هيئة 
وتوين  هاوس  التاون  وحــدات  من  مجموعة 
ــنــظــام نصف  فــيــال اجلـــاهـــزة لــلــتــســلــيــم ب
عدد  ببيع  الشركة  قامت  حيث  تشطيب؛ 
كبير من الوحدات خالل أيام، ولم يتبق منها 
 400 الشركة  وحققت  محدود،  عدد  سوى 
مليون جنيه من بيع الوحدات، ويتراوح سعر 

الوحدة من 8 إلى 14 مليون جنيه.

شركة  مع  ديزاين«،  »تاج  شركة  تعاقدت 
»احلادى للتطوير العقارى«، لتصميم وتنفيذ 
 2 تصل  استثمارية  بتكلفة  مشروعات  عدة 

مليار جنيه.
وقـــال املــهــنــدس شــريــف هـــالل، املــديــر 
الشركة  إن  ديزاين«،  »تاج  لشركة  التنفيذى 
ســتــتــولــى أعـــمـــال تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ عــدة 
للتطوير«،  »احلــادى  مع  مختلفة  مشروعات 
األعمال  مبنطقة  جتاريني  مولني  بينها  من 
املركزية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، ومينى 
وعــدة  اجلــديــدة،  القاهرة  مبدينة  كمبوند 
لإلعالن  الشركة  تخطط  أخرى  مشروعات 

عنها خالل الفترة املقبلة.
وأضاف أن مشروع املول األول يقام على 
املركزية  األعــمــال  مبنطقة  فــدان  مساحة 
التكلفة  وتبلغ  اجلديدة،  اإلداريــة  بالعاصمة 
جنيه،  مليون   400 للمشروع  االستثمارية 
ويتكون املول من 3 أدوار جراجات، وارتفاع 
16 طابقا، تشمل دورين جتاريني، و4 طوابق 
طبية، و10 طوابق إدارية، ومن املخطط بدء 
والتسليم   ،2022 منتصف  املشروع  تنفيذ 

خالل 3 سنوات.
طرح  تعتزم  الشركة  أن  هــالل  وأوضـــح 
قطعة  على  املــواصــفــات،  بنفس  آخــر  مــول 

تــتــعــاون مــع هيئة  الــشــركــة  ــح أن  وأوضــ
املجتمعات العمرانية فى تقدمي مجموعة من 
األكثر  البناء  بنوعية  اخلاصة  االستشارات 
الالزم  اخلدمات  ونوعية  للعمالء،  تفضياًل 
احتياجات  بتلبية  يتعلق  ما  وكــل  توافرها، 
مبراحل  الشراء  فى  الراغبني  من  العمالء 
مشروع »مارينا العلمني« بالساحل الشمالى.

مجاورة للمول األول، مبساحة فدان، بقيمة 
تخطط  كما  جنيه،  مليون   400 استثمارية 
الشركة لطرح مينى كمبوند مبدينة القاهرة 
اجلديدة بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون 

جنيه.
لتولى  تخطط  الشركة  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
مع  املشروعات  من  ملزيد  التصميم  أعمال 

مطورين آخرين خالل الفترة املقبلة.

عبير عصام

»عمار العقارية« تتفاوض مع 3 جهات 
الستبدال 25 فدانا بـ»أسوان الجديدة«

 عصام: 100 مليون جنيه مبيعات الشركة 
خالل النصف األول من 2021

تــتــفــاوض شــركــة »عــمــار الــعــقــاريــة« مع 
احلرة،  واملناطق  لالستثمار  العامة  الهيئة 
األوقــاف،  الستثمارات  الوطنية  واملجموعة 
القطعة  عن  بديلة  أرض  قطعة  لتخصيص 
العمرانية  املجتمعات  هيئة  خصصتها  التى 
على  جتارى  سكنى  مشروع  إلقامة  للشركة 
أسوان اجلديدة،  فدانا مبدينة   25 مساحة 

باستثمارات 500 مليون جنيه.
وقالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة 
»عمار العقارية«، إن املعاينة املبدئية لأرض 
املخصصة للمشروع أكدت عدم صالحيتها 
الصخرية،  طبيعتها  نتيجة  ــشــاءات  ــإلن ل
عــن حجم  املـــشـــروع  تكلفة  مــن  ــزيــد  ي مــا 
االستثمارت املخطط فى دراسات اجلدوى.

وأضافت لـ»البورصة«، أن الشركة أبلغت 
بــعــدم صالحية  الــعــمــرانــيــة«  »املــجــتــمــعــات 
األرض للمشروع، فيما عرضت الهيئة العامة 
الستثمارات  الوطنية  واملجموعة  لالستثمار 
األوقاف قطعة أرض بنفس املساحة ونفس 
وتقترب  الــعــقــاريــة«،  »عــمــار  على  املنطقة 
الشركة من إنهاء التفاوض مع الثالث جهات 

للحصول على قطعة األرض اجلديدة.
وأوضحت عصام أن الشركة تدرس تنفيذ 
املرحلة  وتشمل  مــراحــل،   3 على  املــشــروع 
واملرحلة  السكنية،  الشقق  تنفيذ  األولـــى 
الثانية تنفيذ الفيالت، واملرحلة الثالثة تنفيذ 

مول جتارى.
مبيعات  الشركة حققت  أن  إلى  وأشارت 
خالل  جنيه  مليون   100 بقيمة  تعاقدية 
النصف األول من العام اجلارى، وتستهدف 
خالل  جنيه  مليون   200 بقيمة  مبيعات 

.2022
وقالت إن الشركة استلمت أرض مشروع 
»بيجواتا« الفندقى الذى يطور بالشراكة بني 
»عمار العقارية« وإحدى اجلهات احلكومية، 
فــدانــا مبدينة   15 مــســاحــة  عــلــى  ويــقــام 
الغردقة، وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع 

نحو 500 مليون جنيه.
عن  عبارة  املشروع  أن  عصام  وأضافت 
660 وحدة فندقية  منتجع سياحى يتضمن 

مبساحات متنوعة تبدأ من 50 متراً مربعاً، 
إلـــى فــنــدق، وتــخــطــط الشركة  بــاإلضــافــة 

لتنفيذه خالل 3 سنوات.
من  انــتــهــت  الـــشـــركـــة  أن  ــت  ــحــ وأوضــ
الــتــصــمــيــمــات والـــرســـومـــات الــتــنــفــيــذيــة 
»بــيــجــواتــا«،  ملــشــروع  بالكامل  والهندسية 
ويتولى مكتب ECB لالستشارات الهندسية 
التنفيذ،  أعمال  على  واإلشــراف  التصميم 
اإلنشاءات خالل  فى  البدء  الشركة  وتعتزم 
من  االنتهاء  املخطط  ومــن  املقبلة،  الفترة 

املشروع فى 2025.
العقارية«  أن »عمار  إلى  وأشارت عصام 
استثمارية  بأنشطة  مــشــروعــات   5 تــطــور 
مختلفة ما بني السكنى والتجارى واإلدارى.

جنيه  مليار  تستهدف  الشركة  إن  وقالت 
مبيعات تعاقدية من مشرووع »بيانكو« السكنى 
ــا  ــقــام عــلــى مــســاحــة 18 فــداًن ــجــارى، امل ــت ال
بالتوسعات الشرقية مبدينة 6 أكتوبر، ويضم 
ويبلغ  جتاريا  ومــوال  وفيالت  سكنية  وحــدات 

حجم استثمارات املشروع 600 مليون جنيه.
وأضافت عصام أن السوق العقارى يشهد 
منوا فى حركة املبيعات خالل الفترة احلالية 
»كورونا«،  جلائحة  اجلزئى  االنحصار  بعد 
خاصة مبيعات املصريني العاملني باخلارج.

 مأمون: الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى

 االنتهاء من األعمال الخرسانية للمشروع قبل طرحه للبيع وإسناد التشطيبات الداخلية لـ«هاىن سعد انوفيشن«

رئيس مجلس إدارة الشركة:

مليار جنيه مبيعات »إم بى جى للتطوير« خالل 9 أشهر من 2021

300 مليون جنيه مبيعات »إيفورى للتطوير« بمشروع »إيفورى بيزنس بارك«

 كتب- وليد فاروق:

العقارى«،  للتطوير  بى جى  »إم  حققت شركة 
بداية  منذ  جنيه  مليار  بقيمة  تعاقدية  مبيعات 
املاضى،  سبتمبر  شهر  نهاية  وحتى   2021 عام 
إلى  املحققة  مبيعاتها  زيــادة  الشركة  وتستهدف 

1.5 مليار جنيه بنهاية العام اجلارى.
التجارى  القطاع  رئيس  مــأمــون،  كــرمي  وقــال 
إن  الــعــقــارى«،  للتطوير  جــى  بــى  »إم  مبجموعة 
الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.6 مليار 
جنيه مبشروع »بوكا« السكنى، بنسبة تصل %90 
يقام على مساحة  الــذى  املــشــروع،  وحــدات  من 
مبنى   41 ويضم  ــة،  اإلداري بالعاصمة  فداًنا   41

بإجمالى 1.7 ألف وحدة سكنية.
مبيعات  تستهدف  الشركة  أن  مأمون  وأضــاف 
 ،»White 14« تعاقدية بقيمة مليار جنيه من مشروع

الــعــقــارى«  للتطوير  »إيـــفـــورى  شــركــة  حققت 
مبيعات تعاقدية بقيمة 300 مليون جنيه بوحدات 
بيزنس  »إيفورى  ملشروع  والثانية  األولــى  املرحلة 

بارك« فى مدينة الشيخ زايد.
إدارة  مجلس  رئيس  العجاتى،  سحر  وقــالــت 
مشروع  إن  الــعــقــارى«،  للتطوير  »إيــفــورى  شركة 
»إيفورى بيزنس بارك«، يقام على مساحة 17 ألف 
متر مربع داخل مشروع »سوديك ويست« اململوك 
العقارية  للتنمية  أكتوبر  مــن  الــســادس  لشركة 

»سوديك«.
تبلغ  للمشروع  النبائية  النسبة  أن  وأضــافــت 
تسليم  املقرر  ومن  مراحل،   3 على  وينفذ   ،%30
استثمارية  بتكلفة  ونصف،  عامني  خالل  املشروع 
مليار  الشركة  وتستهدف  جنيه،  مليون   500 تبلغ 

جنيه مبيعات تعاقدية من املشروع.
مبان   7 يضم  املشروع  أن  العجاتى  وأوضحت 
منها 4 جتارية مبساحة إجمالية 5 آالف متر مربع، 
وتتراوح  وحدة جتارية،  و24  فندقية،  وحدة  و76 
متر  و900   80 بني  الفندقية  الوحدات  مساحات 
مربع، كما يضم املشروع جراجات دورين ونصف 
حتت األرض مبساحة 22 ألف متر مربع، ومساحة 

إجمالية للمبانى تبلغ 37 ألف متر مربع.
وقالت إن املرحلة األولى من املشروع تضم 34 
و80   70 بني  املتر  سعر  ويتراوح  فندقية،  وحــدة 
ألف جنيه، كما يضم املشروع 10 آالف متر مربع 
من املساحات املكتبية و7 آالف متر منافذ جتارية 
لإليجار، و70 متجراً ومطعماً، باإلضافة إلى فندق 

يتكون من 120 غرفة.
وأضافت العجاتى أن الشركة طرحت »إيفورى 
تعاقدت  حيث  اإليــجــار،  بنظام  التجارى«  ــارك  ب
بعد  املشروع  إلدارة  العاملية«،  »سفيلز  شركة  مع 

تقدمي  بجانب  التأجيرية،  العملية  وتولى  تسليمه، 
الصيانة،  على  واإلشــراف  البيع  بعد  ما  خدمات 

مقابل نسبة من اإليرادات.
وأوضــحــت أن الــشــركــة انــتــهــت مــن األعــمــال 
اإلنشائية واخلرسانية للمشروع، قبل طرحه للبيع، 
حيث تستهدف الشركة طرح كافة منتجاتها للبيع 
لسياسية  وفقاً  اإلنشاء،  وليس حتت  اإلنشاء  بعد 

السوق احلالية.
التشطيبات  أعمال  أسندت  الشركة  إن  وقالت 
الداخلية للمشروع لشركة »هانى سعد انوفيشن« 
والتشطيبات  املــعــمــاريــة  التصميمات  لتنفيذ 
»الهاشمية  شركة  إلــى  أســنــدت  كما  الداخلية، 
اإلنـــشـــاءات،  تنفيذ  أعــمــال  تــولــى  لــلــمــقــاوالت« 
وتعاقدت الشركة مع مكتب هندسى يونانى لوضع 
للمشروع،  االستشارية  والــدراســات  التصميمات 

الذى يقام على مساحة 4.8 ألف متر مربع، مبنطقه 
أبراج،   3 ويضم  ــة،  اإلداري بالعاصمة  تاون  الــداون 
بارتفاع أرضى و14 دورا جتاريا، ويضم كل طابق 
مترا   80 حتى   37 من  تبدأ  مبساحات  مكتًبا   29
مربعا باإلضافة إلى وحدات جتارية مبساحات من 
32 حتى 200 متر مربع، وتبلغ التكلفة االستثمارية 

للمشروع نحو 500 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة أسندت أعمال االستشارى 
املهندس   - إيه  بى  »واى  لشركة  للمشروع  العام 
اإلنشاءات  فى  للبدء  وتخطط  البلتاجى«،  ياسر 
ــارى، ومن  خــالل الــربــع األخــيــر مــن الــعــام اجلــ
 4 خالل  املشروع  تنفيذ  من  االنتهاء  املستهدف 

سنوات.
التجارى  املــتــر  سعر  أن  ــى  إل مــأمــون  ــار  وأشـ
مبشروع »White 14« يبدأ من 130 ألف جنيه، 
للدور األرضى، و85 ألف جنيه للدور األول، وسعر 

أعمال  على«  »هــانــى  االســتــشــارى  مكتب  وتــولــى 
اإللكتروميكانيكال، ومكتب الدكتور »سامح هالل« 
باإلشراف  ويقوم  اخلرسانية،  اإلنشاءات  أعمال 

على املشروع االستشارى »محمود رياض«.
الــشــركــة أســنــدت  ــعــجــاتــى أن  ال وأضـــافـــت 
لأعمال  »أدلر  لشركة  الكهروميكانيكية  األعمال 

الكهروميكانيكية« بقيمة 57 مليون جنيه.
وأوضحت أن شركة »إيفورى للتطوير العقارى« 
الطاقة  ملشروعات  »املصرية  الشركة  مع  تعاقدت 
البترول،  ــوزارة  ل التابعة  كــول«  جاس   - والتبريد 
إلنشاء محطة تبريد مركزية، تعمل بالغاز الطبيعى، 
بطاقة 720 طن تبريد فى الساعة، لتغذية مشروع 
»إيفورى بيزنس بارك«، فى إطار توجهات الشركة 

لتنويع الطاقة املستخدمة باملشروع.
تبلغ  للمحطة  االستثمارية  التكلفة  إن  وقالت 

املتر األدارى يتراوح من 30 إلى 32 ألف جنيه.
وقال إن »إم بى جى للتطوير العقارى« باعت 
نحو 70% من مشروع »جرين ريفر«، وهو مركز 
طبى متكامل، بارتفاع أرضى و7 طوابق متكررة، 
 MU-23 مبنطقة  جنيه  مليار  بــاســتــثــمــارات 

بالعاصمة اإلدارية.
سى  إم  »إى  مــكــتــب  أن  ــأمـــون  مـ وأضـــــاف 
لالستشارات الهندسية« يتولى إعداد تصميمات 
اإلشراف  أعمال  الشركة  أسندت  كما  املشروع، 
لــالســتــشــارات  »إيـــهـــاف  لــشــركــة  التنفيذ  عــلــى 

الهندسية«.
ــة تــــدرس تــنــمــيــة عــدة  ــشــرك وأوضـــــح أن ال
اإلداريـــة،  العاصمة  داخـــل  جــديــدة  مــشــروعــات 
السكنى  بــني  مــا  متنوعة  استثمارية  بأنشطة 
لطرح  الشركة  تخطط  كما  واإلدارى،  والتجارى 

مشروعات ساحلية خالل الفترة املقبلة.

شركة  أعمال  مجال  ويشمل  جنيه،  مليون   12.5
والــتــوريــدات  والتنفيذ  التصميم  كـــول«  »جـــاس 
اإلبــتــدائــى  والتسليم  واإلشـــــراف،  والــتــركــيــبــات 
والنهائى جلميع األعمال اخلاصة باملحطة وكذلك 
يتم  أن  على  الفنية  لالشتراطات  طبقا  إدارتــهــا، 

التنفيذ خالل 8 أشهر.
وتأسست شركة »جاس كول« عام 2004، وهى 
وتوفير  والتبريد  الطاقة  مجال  فى  متخصصة 
والسكنية  التجارية  للمنشآت  املبتكرة  احلــلــول 

لترشيد استهالك الطاقة.
بالسوق  املبيعات  حركة  أن  العجاتى  وأضافت 
إذ  العام اجلــارى،  العقارى، شهدت حتسنا خالل 

يتمتع السوق بطلب سنوى متزايد.
وأوضحت أن منو حركة التطوير العمرانى فى 
جديدة  منتجات  لتقدمي  الشركات  دفعت  مصر 
لطرح وحدات  الشركة  ثم اجتهت  ومن  ومختلفة، 
وتلبية  املنافسة  فندقية، بغرض حتقيق مزيد من 
احتياجات العمالء والبحث عن منتج مختلف بعد 

تشبع السوق العقارى مبنتجات متشابهة.
تقدم  الفندقية  املنتجات  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
خدمات وحلول للعمالء، وتضمن استمرار اجلودة 
بعد  حتى  املــشــروع  مــواصــفــات  على  واحلــفــاظ 

التشغيل.
وقالت إن قيام املطور العقارى بدور املؤسسات 
املصرفية فى متويل املشروعات، أثر بالسلب على 
جودة املنتجات املطروحة، بفعل البحث عن سيولة 

وضخها فى اإلنشاءات.
وأضافت العجاتى أن كثير من املطورين يطرحون 
تقدمي  فى  التنافس  وانحصار  متشابهة،  منتجات 
الوحدة،  سعر  كخفض  فقط،  ائتمانية  تسهيالت 

ومقدمات احلجز، وتقدمي فترات سداد طويلة.

500
مليون جنيه استثمارات 
املشروع.. ومليار جنيه 

مبيعات تعاقدية مستهدفة

 الشركة أشرفت عىل 
200 مشروع بقيمة 
950 مليار جنيه فى

 13 دولة خالل 7 سنوات

إيهاب دابوه: 
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صدارته لمؤشر بلومبرج للمليارديرات
 نسبة فعالية اللقاحات فى مقاومة األشكال 

الحاّدة من كوفيد- 19 بحسب دراسة فرنسية
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 كتبت- منى عوض:

فى  االقتصادى  النمو  كان  العام،  هذا  اآلن  وحتى 
معظم أنحاء العالم قوياً وانخفضت معدالت البطالة، 
رغم أنها التزال أعلى بشكل عام من مستويات ما قبل 
الوباء، لكن يبدو أن االنتعاش يفقد الزخم، مما يغذى 

املخاوف من الركود.
إلى إغالق املصانع فى أجزاء من  الوباء  وقد أدى 
جنوب شرق آسيا، مما أضر باإلنتاج الصناعى، كما أن 

معنويات املستهلك األمريكى تتالشى.
تتزايد  التباطؤ،  م��ن  عقد  وبعد  ذل��ك،  ظ��ل  وف��ى 
أه��داف  ف��وق  التضخم  ارت��ف��ع  إذ  ض��غ��وط األس��ع��ار، 
البنوك املركزية فى معظم أنحاء العالم وجتاوز حاجز 
ال� 3% فى بريطانيا ومنطقة اليورو و5% فى الواليات 

املتحدة.
مثل  سيئة  االقتصادية  الصورة  تعتبر  ال  ذلك،  مع 
الوضع خالل السبعينيات، لكن ما يقلق الذين يعانون 

مر نحو نصف قرن منذ أن فرضت 
منظمة الدول المصدرة للبترول 

»أوبك« حظرًا بتروليًا على 
الواليات المتحدة، مما حول 

مشكلة التضخم المتواضعة إلى 
نوبة طويلة من ارتفاع األسعار 

والبؤس االقتصادى.
لكن الركود التضخمى فى 
السبعينيات عاد إلى أذهان 

االقتصاديين اليوم، فهم 
يواجهون ارتفاعًا فى التضخم 

ونشاطا اقتصاديا مخيبا لآلمال.
ويعتبر الركود التضخمى مشكلة 
شائكة بشكل خاص ألنه يجمع بين 

آفتين- وهما التضخم المرتفع 
والنمو االقتصادى الضعيف- ال 

يجتمعان عادة، وفقًا لمجلة 
»ذى إيكونوميست« 

البريطانية.

ما  بقدر  الدقيقة  األرقام  ليس  التضخمى  الركود  من 
هو حقيقة أن مجموعة من القوى تهدد بإبقاء التضخم 
تبدو  القوى  هذه  وأن  النمو،  تباطؤ  مع  حتى  مرتفعاً 
مشابهة بشكل مخيف للعوامل التى كانت وراء الركود 

التضخمى فى السبعينيات.
التغلب  العاملى  االقتصاد  محاولة  هو  القوى  أحد 
وال��غ��ذاء،  الطاقة  م��رة أخ��رى على ص��دم��ات أس��ع��ار 
مبقدار  العاملية  الغذائية  امل��واد  أسعار  ارتفعت  حيث 
الثلث تقريباً خالل العام املاضى، وتقترب أسعار الغاز 

والفحم من مستويات قياسية فى آسيا وأوروبا.
كما أن مخزونات كال النوعني من الوقود منخفضة 
الصني  مثل  الكبيرة  االق��ت��ص��ادات  ف��ى  مقلق  بشكل 
يعتبر  الكهربائى  التيار  انقطاع  أن  والهند، فضاًل عن 
أكثر،  بشكل  ينتشر  ورمبا  الصني  فى  بالفعل  مشكلة 
وسيؤدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضعوط تصاعدية 
إضافية على التضخم ويزيد من سوء املزاج االقتصادى 

حول العالم.

كذلك، ترتفع التكاليف األخرى أيضاً، حيث ارتفعت 
معدالت الشحن بسبب التحول فى اإلنفاق االستهالكى 
بسبب  املوانئ  فى  املتراكمة  واملتأخرات  السلع  نحو 

الوباء.
البيئة  فى  املاضى  مع  آخ��ر  تشابهاً  كثيرون  ي��رى 
األفكار  ت��راج��ع  م��ن  قلقون  فهم  احل��ال��ي��ة،  السياسة 
للتضخم  فرصة  وخلقها  الكلى  باالقتصاد  املتعلقة 

املستمر.
حتملت  والسبعينيات  الستينيات  ف��ت��رت��ى  ف��ف��ى 
ألنها  التضخم  ارتفاع  املركزية  والبنوك  احلكومات 
األس��ع��ار  على  املنخفضة  للبطالة  األول��وي��ة  أع��ط��ت 
التضخمى  ل��ل��رك��ود  امل��ؤمل��ة  التجربة  لكن  املستقرة، 
ساعدت على تغيير التفكير، مما أدى إلى إنتاج جيل 
إبقاء  على  مصممون  املركزية  البنوك  محافظى  من 

التضخم حتت السيطرة.
بعد ذلك، بعد األزمة املالية العاملية وفترة من نقص 
ملزيد من  الطريق  املنفرد  التركيز  أفسح هذا  الطلب، 

القلق بشأن البطالة، كما أدت أسعار الفائدة املنخفضة 
حتفيز  ح��زم  وتقدمي  املالى  االنضباط  إضعاف  إل��ى 

هائلة خالل عام 2020.
أن  من  القلقون  يحذر  السبعينيات،  فى  كما  واآلن 
احلكومات والبنوك املركزية قد متيل إلى حل مشاكل 
جانب العرض عبر إدارة االقتصاد بشكل أكثر حرارة، 
مخيب  ومنو  التضخم  معدالت  ارتفاع  إلى  يؤدى  مما 

لآلمال.
ومع ذلك، وبغض النظر عن هذه األمور املتشابهة، 
فإن السبعينيات لم تقدم سوى إرشادات قليلة ألولئك 
وضع  مع  احلالية،  املشكالت  فهم  إلى  يسعون  الذين 
فى  التاريخية  املقارنة  فيها  تصح  ال  التى  املناطق 

االعتبار.
الغذاء  وأس��ع��ار  الطاقة  ص��دم��ات  تقلق  م��ا  ع��ادة 
االقتصاديني ألنها ميكن أن تصبح خاضعة لصفقات 
ارتفاع  فى  يتسبب  مما  التضخم،  وتوقعات  األج��ور 

األسعار املتصاعد.

فى  التضخمى  ال��رك��ود  تفاقم  ذل��ك،  على  ع��الوة 
السبعينيات بسبب االنخفاض احلاد فى منو اإلنتاجية 
أعقبت  التى  العقود  فى  ثم  الغنية،  االقتصادات  عبر 
التزام احلكومات  الثانية مت استيعاب  العاملية  احلرب 
باحلفاظ على الطلب من خالل النمو الصاروخى فى 

القدرة اإلنتاجية.
الطفرة  زخم  نفد  السبعينيات،  أوائ��ل  بحلول  لكن 
فى  الطلب  زي��ادة  ع��ادة  وفشلت  الطويلة،  اإلنتاجية 
ودفعت  اإلنتاجية،  اإلمكانات  توسيع  على  املساعدة 
األسعار بدالً من ذلك، ليتبع ذلك فترة طويلة من منو 

اإلنتاجية املخيب لآلمال.
للوباء، تعززت  انتشار أسوأ تفشى  ومع ذلك، مع 
فى  عمل  ساعة  لكل  ال��ن��اجت  من��ا  حيث  اإلنتاجية، 
املنتهى فى  املالى  العام   %2 بنحو  املتحدة  الواليات 
يونيو، أى ضعف متوسط معدل عقد 2010، كما أن 
هذه  استمرار  يعنى  قد  املزدهر  الرأسمالى  اإلنفاق 

املكاسب.
أن  هو  بالسبعينيات  مقارنة  آخر  هام  ثمة حتول 
البنوك املركزية لم تنسى كيفية كبح جماح التضخم 
بعض  لكن  األس��ع��ار،  باستقرار  التزامها  تفقد  ول��م 
شككوا  السبعينيات  فى  املركزية  البنوك  محافظى 
حتى فى قدرتهم على كبح زيادات األجور واألسعار، 
لكن نهاية حقبة التضخم املرتفع أظهرت أن البنوك 
املركزية قد تكبح مثل هذه الزيادات فى األسعار ولم 

تُفقد هذه املعرفة.
تتمتع  اجلديدة  املالية  األرثوذكسية  ف��إن  وباملثل، 
امليزانية  عجز  تراجع  يتوقع  إذ  اخلاصة،  بحدودها 
حول العالم بشكل كبير من هذا العام إلى العام املقبل.

وفى الواليات املتحدة، فإن مخاوف الدميقراطيني 
املعتدلني بشأن اإلنفاق املفرط رمبا تعنى تراجع خطط 
على  فشلها  أو  بايدن،  للرئيس جو  الكبرى  االستثمار 

اإلطالق.
من اجلوانب املهمة األخرى التى تغير فيها االقتصاد 
العاملى منذ السبعينيات تكامله بشكل أكبر من خالل 
تضاعفت  فقد  اإلم���داد،  وس��الس��ل  املالية  األس���واق 
العاملى،  اإلجمالى  املحلى  الناجت  من  كحصة  التجارة 

على سبيل املثال، منذ عام 1970.
كما أن التعافى غير املتكافئ من الوباء فرض ضغوط 
االقتصادات  تربط  التى  الروابط  بعض  على  شديدة 
ببعضها البعض، وميكن للحكومات املذعورة أن تخزن 

املوارد، مما يتسبب فى اضطرابات إضافية.
العدسة  التجربة  ه��ذه  اع��ت��ب��ار  ميكن  ال  خ��ت��ام��اً، 
األوضح التى ميكن من خاللها إدراك القوى العاصفة 
منذ  كبير  بشكل  تغير  فالعالم  العاملى،  باالقتصاد 
أوجه  واسعة من  أوجدت شبكة  والعوملة  السبعينيات، 
اختباراً  يواجه  احلالى  النظام  فإن  وبالتالى  الترابط، 

جديداً فريداً من نوعه.

هل يعود االقتصاد العالمى إلى عصر السبعينيات؟
أسعار السلع 

والتضخم

قد تتوقف أسعار المعادن والصلب 
عن االرتفاع نظرا لصدمة الطلب 

التى تلوح فى األفق نتيجة ترشيد 
استهالك الطاقة فى الصين فى 

قطاعات مثل البناء والتصنيع.
تريسى لياو، محللة فى 
سيتى جروب:

من المقرر أن يرتفع إنتاج الصلب 
فى أكتوبر فى بعض أجزاء الصين، 

وهو ما قد يكون له تأثير مهدئ 
لألسعار.

فيفيك دار، محلل السلع 
األساسية فى بنك الكومنولث 
األسترالى:

أكثر ما يهم المستثمرين اآلن هو أزمة 
الطاقة التى تمتد من آسيا إلى أوروبا، 

والتى تتسبب فى إغالق المصانع 
وترفع فواتير الكهرباء وتهدد بإعاقة 

االنتعاش العالمى من الوباء.

وكالة أنباء »بلومبرج«:

التحول إلى مصادر الطاقة املتجددة، وأن يوسع 
وتتعاقد  املسال،  الطبيعى  للغاز  التحتية  بنيته 
على املزيد من الغاز من النرويج واجلزائر وقطر 

والواليات املتحدة.
بروكسل  فى  »األذك��ي��اء«  من  بوتني  كما سخر 
من خالل  اليوم  فاقموا مشاكل  إنهم  قال  الذين 
السوق«  على  »القائم  التسعير  أجل  من  الضغط 
فى محاولة لتعزيز املنافسة فى سوق الغاز، ومع 
استعداد  على  فيه  تكون  الذى  الوقت  فى  ذلك، 
حلماية الفئات األكثر ضعفاً من التقلبات احلادة 
ف��ى أس��ع��ار ال��ش��ت��اء، ي��ج��ب ع��ل��ى دول االحت���اد 
األوروبى أال تتراجع عن آليات السوق بل تسعى 

إلى تعزيزها وإكمالها.
التسعير  شفافية  على  اإلصرار  عليهم  ويجب 
وفصل عمليات الطاقة والتوليد عن شبكات النقل 
شبكات خطوط  إل��ى  الثالثة  األط��راف  ووص��ول 
املزيد  وسيجعل  روسيا،  ذلك  فى  مبا  األنابيب، 
وسوق  اجلديدة،  التكنولوجيا  فى  االستثمار  من 
أفضل للطاقة وأكثر تنوعا، االحتاد األوروبى أكثر 
ويجعل  املستقبلية،  الضغوط  مواجهة  فى  مرونة 

من الصعب على موسكو استغاللها لصاحلها.

كييف، ومع ذلك،  يذل  أن  املشروع  فمن شأن 
فإنه لن يزيد االعتماد على روسيا إال إذا قامت 
بتلقى  العمل  وعقود  األوروب��ى  االحتاد  حكومات 
غاز إضافى من خاللها، بدالً من مجرد استبدال 
النقل عبر أوكرانيا، وقد يرفض الكثيرون تقييد 
أنفسهم أكثر مبورد أظهر أنه مستعد الستخدام 

الطاقة كأداة جيوسياسية.
االحتاد  استجابة  تكون  أن  يجب  الواقع،  فى 
مصادر  لتنويع  التحركات  تكثيف  هى  األوروب��ى 
الطاقة واملوردين، ويجب أن يسرع، ال أن يبطئ، 

امل��ت��داول��ون، م��ن خ��الل رف��ض إرس���ال إم���دادات 
كما  األم��ور  لتهدئة  الفورية  السوق  إلى  إضافية 
الطاقة  وكالة  رئيس  ويقول  املاضى،  فى  فعلت 
الدولية إن لدى روسيا القدرة على إرسال املزيد 
من  مقاومة  مواجهة  وفى  أوروب��ا،  إلى  الغاز  من 
فإن  ال��ك��رب��ون،  انبعاثات  خلفض  العمالء  قبل 
روسيا، مثل أوبك فيما يخص البترول، متيل بال 
شك إلى تعظيم اإليرادات من الغاز الذى ال يزال 
بإمكانها بيعه - وإرسال رسالة غير دقيقة حول 

مخاطر التحول األخضر السريع.
على  للضغط  أيضا  امل��وق��ف  موسكو  تستغل 
أنابيب  خط  على  للموافقة  برلني  فى  املنظمني 
ب��ن��اؤه حديًثا  ال��ذى مت   »2 »ن���ورد سترمي  ال��غ��از 
حتت بحر البلطيق إلى أملانيا، وأكد وزير الطاقة 
الروسى األسبوع اجلارى مرة أخرى أن املوافقة 
السريعة على خط األنابيب »ميكن أن تهدئ إلى 

حد ما الوضع احلالى«.
انخفاض مخزون  مع  روسيا:  نفوذ  ي��زداد  قد 
الغاز األوروبى بشكل غير عادى، ويخشى العاملون 
فى القطاع أن تؤدى البرودة الطفيفة فى الشتاء 
إلى تقلبات شديدة فى األسعار، وستظل املوافقة 
على » نورد سترمي 2«، وهو مشروع سياسى فى 
األساس لتجاوز خط أنابيب النقل فى أوكرانيا، 

تواجه مقاومة قوية.

من نقص أيضا.
ال��دول  بعض  وف��ى  الفحم،  عن  االبتعاد  أدى 
أهمية  أكثر  الغاز  إلى جعل  النووية،  الطاقة  عن 
التقدم  رغم  الكهرباء  ولتوليد  صناعى،  كوقود 
وعانت  املتجددة،  الطاقة  مصادر  أحرزته  الذى 
أوروبا أيضا من إغالق جزئى حلقل جرونينجن 
الغازى العمالق بسبب الزالزل فى هولندا وحتول 

إمدادات الغاز الطبيعى املسال إلى آسيا.
ومع ذلك، حتى إذا لم تكن روسيا العقل املدبر 
يقول  كما  منها،  استفادت  فقد  الضغوط،  لهذه 

 كان األسبوع املاضى سيئا بالنسبة ملستهلكى 
مرضيا  أسبوعا  ك��ان  لكنه  أوروب���ا،  فى  الطاقة 
األوروب��ي��ة  ال��غ��از  أس��ع��ار  ألن  ب��وت��ني  لفالدميير 
مرات مما   6 أعلى  كانت  اجلمعة  يوم  القياسية 
كانت عليه قبل عام - لكنها تراجعت عن أعلى 
األسبوع  منتصف  فى  اإلطالق  على  لها  مستوى 
بعد أن أشار الرئيس الروسى إلى أن موسكو قد 

تكون مستعدة لبث االستقرار فى األسعار.
كان السياسيون يواسون أنفسهم فى وقت من 
الغاز  أبدا قطع  بأن روسيا ال تستطيع  األوق��ات 
عن أوروبا ألن ذلك سيؤدى إلى انهيار اقتصادها، 
ليست  موسكو  أن  املاضية  األسابيع  وأظ��ه��رت 
بحاجة إلى إغالق الصنابير: فى أزمة اإلمدادات، 
أظهرت أنها ميكنها امتالك نفوذ كبير حتى مع 
االستمرار فى الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية 
طويلة األجل، ببساطة عن طريق حجب أى غاز 

إضافى.
وت��ع��د ض��غ��وط ال��ط��اق��ة ال��ت��ى أل��ق��ت بظاللها 
فى  األسواق  وجعلت  االقتصادية  التوقعات  على 
انتعاش  ويواجه  عاملية،  مسألة  هى  تأهب  حالة 
فيروس  وأدى  ال��وب��اء،  بعد  ما  عقبات  النشاط 
كورونا والشتاء الطويل إلى تأخير ملء مخزونات 
الصيانة فى بعض حقول  وتراكم أعمال  الطاقة 
والصني  الهند  وتعانى  والفحم،  وال��غ��از   النفط 

يجب أن تكون استجابة االتحاد 
األوروبى هى تكثيف التحركات 

لتنويع مصادر الطاقة واملوردين 
ويجب أن يسرع- ال أن يبطئ - 

التحول إىل مصادر الطاقة املتجددة

حتى إذا لم تكن روسيا العقل املدبر 
لهذه الضغوط فقد استفادت منها كما 
يقول املتداولون من خالل رفض إرسال 

إمدادات إضافية إىل السوق الفورية 
لتهدئة األمور كما فعلت فى املاىض

إعداد: رحمة عبدالعزيز.

كيف تستفيد روسيا من أزمة الطاقة األوروبية؟

افتتاحية: صحيفة 

»فاينانشال تايمز« 

البريطانية.

 الشركات الهندية مرشحة لجمع
10 مليارات دوالر من سوق األسهم

موسكو تسعى إلصالح العالقات مع أوروبا وتعدل إنتاج الغاز

 كتبت - دعاء البرعى:

»ك���ي���ه.ب���ى.إم.ج���ى«، أن جتمع  ت��ت��وق��ع ش��رك��ة 
 10 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  الهندية  الرقمية  ال��ش��رك��ات 
مليارات دوالر من خالل الطروحات العامة األولية 
فى األشهر الستة املقبلة، إذ يواصل املستثمرون 

ضح األموال فى قطاع التكنولوجيا فى البالد.
الشريك  باالسوبرامانيان،  سرينيفاس  ق��ال 
»كيه. لدى  الشركات  متويل  قسم  ورئيس  األول 
مجال  عن  تكشف  »الهند  أن  إنديا«،  بى.إم.جى 
الرقمية  الشركات  ه��ذه  مع  للنمو  متاماً  جديد 

ملديرى األصول العامليني«.
أج��راه  ح��وار  ف��ى  باالسوبرامانيان،  وأض���اف 
»الكثير  أن  »بلومبرج«،  أنباء  وكالة  تلفزيون  مع 
الرئيس  إدارة  فترة  املطبوعة خالل  األم��وال  من 
نحو  دائماً  طريقها  جتد  ترامب  دونالد  السابق 
هى  والهند  العالم،  مستوى  على  األسهم  أس��واق 

أحد املستفيدين من ذلك«.
تداعيات  من حتمل  عامني  من  يقرب  ما  بعد 
عوامل  ثمة  فإن  املميت،  كورونا  فيروس  جائحة 
مبساعدة  احلياة  إلى  القوية  العودة  مثل  عديدة 
البنك  وسياسة  النطاق  واسعة  التطعيم  حملة 
املتوقع  االقتصادى  والنمو  التيسيرية  امل��رك��زى 

بنسبة 9.5% هذا العام، والتى أسهمت جميعها 
فى تعزيز سوق األسهم فى الهند.

 10.8 إلى  يصل  ما  الهندية  الشركات  جمعت 
هذا  مرة  ألول  أسهمها  مبيعات  من  دوالر  مليار 
جمعتها  ال��ت��ى  ال��ب��ي��ان��ات  بحسب  وذل���ك  ال��ع��ام، 

»بلومبرج«.
 2021 عام  يتجاوز  فقد  الوتيرة،  لهذه  ووفقاً 
الرقم القياسى املسجل فى عام 2017 والذى بلغ 

11.8 مليار دوالر.
وأشار باالسوبرامانيان إلى أن معنويات السوق 
قد حتسنت بسبب احلملة التنظيمية التى شنتها 
فى  التكنولوجيا  شركات  على  الصينية  احلكومة 

البالد.
ف��ى امل���اض���ى، ع��ن��دم��ا ك���ان م��دي��رو األص���ول 
من   %90 كان  لالستثمار،  قابلة  أم��واالً  ميلكون 
تلك االستثمارات يتجه إلى الصني بسبب منوها 
 %80 يتوجه  اآلن  لكن  واالستهالك،  االقتصادى 

منها إلى الهند.
االقتصاد  شركات  أن  باالسوبرامانيان  ي��رى 
القدمي تقود جزئياً عمليات االندماج واالستحواذ 
ألنها تبيع األصول للتخلص من الديون، باإلضافة 
إلى شركات اخلدمات الرقمية واملالية التى تسعى 

إلى االندماج باستخدام األسهم كعملة.

دعا سفير الكرملني لدى االحتاد األوروبى، 
من  موسكو،  مع  العالقات  إص��الح  إلى  أوروب��ا 
أجل جتنب نقص الغاز فى املستقبل، لكنه أصر 
األخير  باالرتفاع  لها  ال عالقة  روسيا  أن  على 

فى األسعار.
الدائم  املمثل  تشيزوف،  فالدميير  ويتوقع 
تستجيب  أن  األوروب���ى،  االحت��اد  ل��دى  لروسيا 
عليه  تسيطر  الذى  املُصدر  »غازبروم«،  شركة 
الدولة والذى يوفر 35% من احتياجات الغاز 
الروسى  الرئيس  لتعليمات  بسرعة  األوروبية، 

فالدميير بوتني لتعديل اإلنتاج.
وقال إن اإلجراء الذى من شأنه أن يساعد 
أسعار  فى  الصاروخى  االرتفاع  كبح جماح  فى 
وليس  »ع��اج��اًل  ي��أت��ى  أن  امل��رج��ح  م��ن  اجلملة 
النصائح  »بعض  بوتني  أعطى  حيث  آج���اًل«، 
يجعله  ما  مرونة«، وشيء  أكثر  لتكون  لغازبروم 
يعتقد أن »غازبروم« ستستمع إلى هذه النصائح.
ورف�����ض ت��ش��ي��زوف ت���أك���ي���دات امل��ش��رع��ني 
األوروبيني بأن روسيا لعبت دوراً فى أزمة الغاز 
األوروبية، مشيراً إلى أن اختيار أوروبا التعامل 
لم  جيوسياسى  »خصم«  أنها  على  موسكو  مع 

يجدى نفعاً فى إنهاء األزمة.
وأض�����اف ف���ى ح����وار أج�����راه م���ع صحيفة 
األمر  »جوهر  البريطانية:  تاميز«  »فاينانشيال 
هو مجرد مسألة صياغة كالم، إذ ميكن تغيير 
كلمة خصم إلى شريك ويتم حل األمور بشكل 

اإلرادة  األوروب��ى  االحت��اد  يجد  أسهل.. عندما 
أين  للقيام بذلك، سيعرفون  الكافية  السياسية 

يجدوننا«.
أوروب��ا،  فى  الطبيعى  الغاز  أسعار  وارتفعت 
مم��ا أث���ار امل���خ���اوف م��ن أزم���ة وق���ود الشتاء 

وتعريض االنتعاش االقتصادى للخطر.
امل��اض��ى، وصلت  فى وق��ت ما من األس��ب��وع 
10 أضعاف  نحو  إل��ى  ال��ف��وري��ة  ال��غ��از  أس��ع��ار 

تنخفض  أن  قبل  ال��ع��ام،  بداية  منذ  مستواها 
فجأة بعد أن ملح بوتني إلى أن شركة غازبروم 

قد تزيد اإلمدادات.
قياسى  بشكل  امل��رت��ف��ع��ة  األس���ع���ار  آث����ارت 
حكومات  م��خ��اوف  املنخفضة  واالحتياطيات 
االحتاد األوروبى التى تخشى حدوث نقص فى 
الغاز فى فصل الشتاء، وأدت إلى مطالبة بعض 
الدول األعضاء لبروكسل بالنظر فى عالجات 

ل��ك��ن مفوض  ط��ارئ��ة أو إص��الح��ات ج��دي��دة، 
جذور  إن  مؤخراً  قال  سيمسون  قدرى  الطاقة 

األزمة »لم تنشأ فى أوروبا«.
أيضاً فإن الشتاء البارد فى أوروبا وآسيا كان 
سبباً فى استنزاف الغاز فى املخازن، بينما أدى 
االنتعاش االقتصادى من الوباء إلى زيادة الطلب 
وانخفاض سرعة الرياح فى أوروبا هذا الصيف 

مما خفض مستوى توليد الطاقة املتجددة.
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