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القطاع السياحى يطلب استثناء شركاته من تطبيق الحد األدنى لألجور 
 كتب - عبدالرازق الشويخى: 

أعد االحتاد املصرى للغرف السياحية مذكرة 
تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق احلد 
برئيسة  االجتماع  يتم  أن  على  لألجور  األدنــى 
املجلس القومى لألجور ووزيرة التخطيط هالة 

السعيد خالل االسبوع اجلارى.
تلقى  االحتــاد  إن  سياحية،  مصادر  وقالت 
شكاوى من أعضاءه بعدم قدرة الشركات على 
الوفاء باحلد األدنى لألجور الذى حدده املجلس 
القومى لألجور عند 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه 

فى أول يناير املقبل.
ظروفا  يجتاز  السياحة  قطاع  أن  وأضافت 
وتوقفه  املــاضــى  الــعــام  مــن  مــارس  منذ  صعبة 
استئناف  ــم  ث كـــورونـــا  جــائــحــة  بسبب  كــامــال 
النشاط بنسب اشغاالت بدأت من 25% وصلت 
الطاقة  75% من  إلى  املاضى  يوليو  نهاية  فى 

االستيعابية للمنشأة.
لألجور،  القومى  املجلس  فى  مسؤول  وقــال 
القطاعات  أكثر  مــن  يعد  السياحة  قطاع  إن 

حساسية لألزمات االقتصادية، واليزال يحصل 
الــقــرار  بحسب  الــصــنــدوق  مــن  ــات  إعــان على 
كورونا  آثار  ملواجهة  الوزراء  رئيس  من  الصادر 

على العمالة السياحية منذ أبريل املاضى. 
وزيــرة  السعيد  هــالــة  الــدكــتــورة  ــدرت  وأصــ
التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس املجلس 
من  األول  النصف  فى  قــرار  لألجور،  القومى 
األدنــى  احلــد  تطبيق  بشأن  املــاضــى  سبتمبر 
بـ2400 جنيه،  املقرر  بالقطاع اخلاص  لألجور 
اعتباًرا من األول من يناير 2022، محسوًبا على 
أساس األجر املنصوص عليه فى البند )ج( من 

املادة )1( من قانون العمل.
من  األولــى  املــادة  من  »ج«  الفقرة  وبحسب 
مايحصل  كل  يشمل  األجــر  فــإن  العمل  قانون 

عليه العامل من أجر عينى ونقدى.
املنشأة  تعرض  حــال  أنــه  على  القرار  ونــص 
باحلد  الوفاء  معها  يتعذر  اقتصادية  لظروف 
ــى لــألجــر، يــجــوز لــهــا أن تــتــقــدم بطلب  ــ األدن
خالل  من  إليه  املشار  االلــتــزام  من  االستثناء 
التابعة لها، على أن يتضمن الطلب  االحتادات 

 مسئول: سنقدم 
مذكرة لـ»السعيد« 

األسبوع الجارى 
تتضمن صعوبات 

التطبيق عىل القطاع 
مبررات اإلعفاء وأن يكون مشفوًعا باملستندات 
أكتوبر   31 غايته  مــوعــد  فــى  وذلـــك  الــدالــة، 

املقبل«.
األدنــى  احلــد  يكون  أن  على  الــقــرار  وينص 
لقيمة العالوة السنوية الدورية للقطاع اخلاص، 
اعتباًرا من العام املالى 2021 وفًقا للسنة املالية 

املحاسبية لكل منشأة، مبا ال يقل عن 3% من 
فى  عليه  املنصوص  التأمينى  االشــتــراك  أجــر 
وبحد  واملعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون 

أدنى 60 جنيًها.
ويستعد صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل 
الطوارئ  إعانات  من  الثامنة  الدفعة  لصرف 
االحتــاد  فى  مصادر  بحسب  السياحة  لعمال 
احلد  أن  مضيفة  السياحية  للغرف  املــصــرى 

األدنى لإلعانة يبلغ نحو 650 جنيها.
وبلغ إجمالى ما صرفه صندوق الطوارئ التابع 
املؤمن  السياحية  للعمالة  العاملة،  القوى  لوزارة 
عليها لدى الشركات نحو 1.15 مليار جنيه بواقع 
7 شهور من إجمالى 17 شهرا منذ أزمة جائحة 

فيروس كورونا مارس العام املاضى.
 7 كشفت عن صرف  قد  »البورصة«  وكانت 
 195.3 بواقع  عامل  ألــف   332 لنحو  دفعات 
مليون جنيه للدفعة األولى و387.6 مليون جنيه 
جنيه  مليون  و330.4  والثالثة  الثانية  للدفعة 
للدفعة الرابعة واخلامسة و236.1 مليون جنيه 

للدفعة السادسة والسابعة.

محسن البلتاجى

 كتب - محمد مصطفى:

طرح  اإلسكندرية  ميناء  هيئة  تعتزم 
متر  ألــف   31 مساحة  على  أرض  قطعة 

مربع أمام مستثمرى القطاع اخلاص.
القطعة  تلك  أن  »الــبــورصــة«،  وعلمت 
ــاء وميــكــن  ــن ــي ــامل بــاملــنــطــقــة اخلــامــســة ب
استغاللها لنشاط تخزين البضائع العامة 

أو احلاويات أو إنشاء مخازن.
لعملية  مزايدة  لطرح  الهيئة  وتخطط 
نــاجت  ــراء  وشــ ســفــن   3 وتــخــريــد  تقطيع 
حلطام  واالنــتــشــال  والــتــخــريــد  التقطيع 
أبواحلسن  و  فــورشــن  إيجاسكو  السفن 
واإلدريسي ومن املقرر عقد جلسة املزايدة 

31 أكتوبر اجلارى .
ومت احلجز على سفينة إيجاسكوفورشن 
الناقلة  ســفــن  ــدى  احـ وهـــى   2007 عـــام 
حلطام  التقريبى  ــوزن  ال ويصل  للحبوب 
السفينة 1500 طن أما السفينة أبواحلسن 
فتم احلجز عليها عام 1984 وهى سفينة 
فوق  ــزاء  األجـ جميع  تقطيع  ومت  بضائع 

من  طــن   200 نحو  ومتبقى  املـــاء  سطح 
جانب السفينة.

احلجز  فتم  ــســى  اإلدري السفينة  ــا  أم
بضائع  سفينة  وهــى   1999 عــام  عليها 
ويبلغ  السطحة  وغارفة مبنطقة مخطاف 

طولها 73 مترا وعرضها 12 مترا.
وعـــقـــدت هــيــئــة مــيــنــاء اإلســكــنــدريــة 
مــن ممثلى شركة  لــكــل  اجــتــمــاعــا  أمـــس 
ملناقشة  اجلمارك  مصلحة  وممثلى   mts
نظام  تطبيق  ضــمــن  احلــالــيــة  األوضــــاع 
 aci الــشــحــنــات  عــن  املــســبــق  التسجيل 
وبحضور ممثلى غرفة املالحة والتوكيالت 
ــة ووكـــــالء الــشــحــن لــلــرد على  ــالحــي امل
استفساراتهم حول تفعيل النظام اجلديد 
أكتوبر  مــن  إلــزامــيــا  تطبيقه  بــدأ  الـــذى 

اجلارى باملوانئ البحرية.
إتاحة  على  التسجيل  نــظــام  ويعتمد 
)الــفــاتــورة  الشحنة  ومستندات  بــيــانــات 
النهائية  الــشــحــن  وبــولــيــصــة  الــتــجــاريــة 
ساعة  48 بـــ  الشحن  قبل  املبدئية(   أو 

على األقل.

»صندوق النقد الدولى« يتوقع نمو االقتصاد 
المصرى 5.2% العام المالى الحالى

تغطية ثلثى الطرح العام 
لـ»إى فاينانس« خالل يومين

هيئة »ميناء اإلسكندرية« تطرح 31 ألف 
متر مربع أمام مستثمرى القطاع الخاص 

اإلقتصاد  منو  الدولى  النقد  صندوق  توقع 
مقابل  احلالى،  املالى  العام   %5.2 املصرى 
3.3% تقديراته لنمو العام املالى املاضى، على 
أن يصل إلى 5.8% بحلول العام املالى 2026.
ــدوق ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فى  ــصــن ــح ال ورجــ
خالل   %4.5 مقابل   %6.3 ــى  إل املــتــوســط 
العام املالى املاضى على أن يصل إلى %7.1 
خالل العام املالى 2026، وتظل تلك املعدالت 
لنطاق  املنتصف  نقطة  أقل من  ارتفاعها  رغم 

مستهدفات البنك املركزى بني 5 و%9.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يسجل التضخم 
 %5.7 مقابل   %4.9 احلــالــى  الــعــام  بنهاية 
إلى  يصل  أن  على  املاضى  املالى  العام  بنهاية 

7% بنهاية العام املالى 2026.
إلى  اجلــارى  تراجع عجز احلساب  ويرجح 
مقابل  اإلجــمــالــى  املحلى  الــنــاجت  مــن   %3.7
3.9% العام املالى املاضى، على أن يصل إلى 

2.6% بحلول 2026.
وعلى الصعيد العاملى خفض صندوق النقد 
العاملى  للنمو  توقعاته  طفيف  بشكل  الدولى 
الذى  الــوبــاء  على  باللوم  ملقًيا   ،2021 لعام 
يستمر فى شل اقتصاديات البلدان الفقيرة مع 
معاناتها من نقص اللقاحات واإلمدادات األمر 

الذى يتسبب بإبطاء حركة االنتعاش مع تزايد 
التضخم.

ــراء لـــدى الــصــنــدوق إلـــى أن  ــار اخلــب وأشــ
العاملى  االقتصادى  النمو  تهدد  التى  املخاطر 
متيل إلى التراجع وبخاصة ما يتعلق مبتغيرات 
أزمة سالسل  واستمرار  اجلديد،  دلتا  متحور 

التوريد، باإلضافة إلى ضغوط التضخم.
تساهم  أن  الــدولــى  النقد  الصندوق  توقع 
عودة  احتماالت  تعزيز  فى  األســعــار  ضغوط 
وتشديد  طبيعتها،  إلــى  النقدية  السياسات 
سلبى  تأثير  له  سيكون  مبا  املالية،  األوضــاع 

على األسواق الناشئة.
الواليات  اقتصاد  منو  الصندوق  وخفض 
العالم،  فى  اقتصاد  أكبر  األمريكية،  املتحدة 
إلى 6% مقابل 7% توقعها فى يوليو املاضى، 
فيما رجح الصني بنسبة 8%، ومنطقة اليورو 

.%5
وذكر أن الدول األقل تقدما ستسجل نسب 
الصندوق  وصــفــه  مــا  بسبب  منخفضة  منــو 
»بالتباين الكبير املتعلق باللقاحات« و»الفوارق 
ملواجهة  النقدى  التحفيز  سياسة  فى  الكبيرة 
ــالق الـــذى فرضه  ــ ــات الــقــيــود واإلغـ ــداعــي ت

كورونا«.

 كتبت - فاطمة صالح:

الصفقات  لسوق   »OPR« أظهرت شاشات 
فاينانس  إى  شركة  أن  املصرية  البورصة  فى 
تلقت  القابضة  والرقمية  املالية  لالستثمارات 
 17 بـأكثر من  العام  الطرح  اكتتاب فى  طلبات 
مليون سهم بقيمة تقترب من 250 مليون جنيه 
خالل يومني من فتح باب االكتتاب، من إجمالى 

أسهم معروضة تصل إلى 25.7 مليون سهم.
السعر  املــصــريــة  الــبــورصــة  إدارة  أعــلــنــت 
لسهم شركة  العام واخلاص  للطرحني  النهائى 
»إى فاينانس« عند 13.98 جنيه للسهم، وآخر 
يوم  هــو  الــعــام  الــطــرح  أوامـــر  لتسجيل  موعد 

األحد 17 أكتوبر اجلارى.
بإيداع  الــوســاطــة  شــركــات  جميع  وطالبت 

األســهــم  قيمة  مــن  ــل  األقـ عــلــى   %25 نسبة 
تعديل  نحو  ــالزم  ال واتــخــاذ  شــراؤهــا  املطلوب 

األوامر السابق تسجيلها قبل نشر السعر.
وافقت  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  وكانت 
لالستثمارات  فاينانس  »إى  شركة  طلب  على 
األسهم  عــدد  زيـــادة  بشأن  والرقمية«  املالية 
سهم  مليون   417.78 ليصبح  للبيع  املطروحة 
الشركة  أسهم  إجمالى  من   %26.1 ميثل  مبا 

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

من إجمالى األسهم املطروحة.

 طرح مزايدة لتقطيع وتخريد حطام 3 سفن

 االكتتاب فى 17 مليون سهم.. والتسعري فى 
أعىل النطاق املقرتح عند 13.98 جنيه للسهم
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 كتب - عبده عطا:

جلمعيات  املصرى  االحتــاد  أسند 
وإقــامــة  تنظيم  مهمة  املستثمرين، 
ــى مــجــمــوعــة شــركــات    ــ مــعــارضــه إل
 Orion group أوريون جروب لندن«
للمعارض  البريطانية   »London

واملؤمترات، برئاسة سميث كونور.
رئيس  هالل،  محرم  الدكتور  وقال 
األعضاء  إنَّ  ــاد،  االحتـ إدارة  مجلس 
شأنها  من  جديدة  استراتيجية  أقروا 
ــى الـــتـــرويـــج ملــنــتــجــات  املــســاهــمــة فـ
فى  لــه  التابعة  واملــصــانــع  الــشــركــات 

السوق املحلى والتصدير.
ــبــورصــة«،  ـــ»ال ــالل« ل ــاف »هــ وأضــ
مع  االتفاق  عقود  سيوقع  االحتــاد  أن 
تتضمن  أن  على  غـــداً،  كــونــور  شركة 
من   %10 نسبة  يحدد  بنداً  العقود 

أرباح تلك املعارض لـ»حتيا مصر«.
قواعد  توفير  االتفاق  يتضمن  كما 
فى  املشاركة  الشركات  عن  البيانات 
بهدف  املعلومات،  وتــبــادل  املــعــارض، 
تسويقية  أفضل صياغة  إلى  الوصول 
مصر  ــل  داخــ ــة،  املــصــري للمنتجات 

وخارجها.
ــاد يضم  وذكـــر »هـــالل«، أنَّ االحتـ
 40 نحو  بها  مستثمرين  جمعية   45
معظم  وهــى  صناعية،  منشأة  ألــف 
الشركات العاملة فى مصر، لذلك فإنَّ 
املشاركة  على  الشركات  تلك  حتفيز 
وتوقيع  والدولية  املحلية  املعارض  فى 
عقود تصديرية سينعكس إيجابياً على 

الصادرات املصرية.
على  حتــرص  احلكومة  أن  أوضــح 
املستثمرين،  ــام  أمـ الــعــقــبــات  تــذلــيــل 
لدعم  الــالزمــة  التسهيالت  وتــقــدمي 

الصناعة، وتعميق التصنيع املحلى.

»اتحاد المستثمرين« 
يسند تنظيم معارضه 

لشركة بريطانية

»تصديرى الحاصالت« يحذر أعضاءه من البيع بالعمولة ويحثهم على االلتزام بالعقود القانونية
 كتب - سليم حسن:

للحاصالت  الــتــصــديــرى  املــجــلــس  ــل  واصــ
بسبب  األعضاء  للشركات  حتذيراته  الزراعية 
انتهجته  الذى  »األمانة«،  بالعمولة  البيع  نظام 
الذى  الفترة األخيرة، األمر  شركات كثيرة فى 

يكبد الصادرات املصرية خسائر كبيرة.
اطلعت »البورصة« على منشورين من املجلس 
فى  األول  الــزراعــيــة  للحاصالت  التصديرى 
اجلارى،  أكتوبر  فى  والثانى  املاضى،  سبتمبر 
االحتيال  عمليات  من  املصدرين  فيهما  حــذر 
التى طالت بعد الشركات فى املواسم األخيرة.

وفًقا للمنشورين، فإن املجلس وردته شكاوى 
عدة بسبب عمليات االحتيال، لكنه اكتشف أن 
بالعقود  يلتزمون  بعض املصدرين من مصر ال 
من  كثير  فــى  ويلجأون  الــواضــحــة،  القانونية 
»األمــانــة«،  بالعمولة  البيع  نظام  إلــى  األحيان 
السوق  ــى  إل الشحنات  بــإرســال  يهتم  ــذى  والـ

املستهدف بدون أى إلزام قانونى يجبر املشترى 
على رد املستحقات.

ـــ »الـــبـــورصـــة«، إن الـــدول  قــالــت مــصــادرل
العربية أبرز األسواق التى تستقبل احلاصالت 
الزراعية املصرية بنظام البيع بالعمولة، خاصة 
عنه  ينتج  ما  وهو  السعودية،  العربية  اململكة 
سمعة  على  ويؤثر  ــواق،  األسـ تلك  فى  أزمــات 

املنتجات املصرية.
املشكالت  أحـــدث  أن  املــصــادر،  أوضــحــت 
تلك  فيه  وتنتشر  الروسى،  السوق  من  جــاءت 
حتدث  األحيان  بعض  وفــى  بقوة،  املمارسات 
يقلل  ما  وبعضهم  املصدرين  بني  املضاربات 

عوائد التصدير.
قال املجلس فى منشوره، إن العقود القانونية 
املستوردين  إلـــزام  مــن  املــصــدريــن  حــق  تضمن 
مثل  املشتراه،  السلع  قيمة  ســداد  دفع  بشروط 
االعتماد املستندى، وميكن أن تتضمن بنًدا يسمح 
باالستعانة بشركة جودة عاملية متخصصة للفصل 

فى املنازعات بني األطراف«.
أوضح محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية 
وتطوير املحاصيل البستانية »هيا«، أن مثل تلك 
املمارسات تضر بسمعة املحاصيل املصرية فى 
اخلارج، وبالتالى تقل االستفادة من املجهودات 

املستمرة فى عملية التنمية.
بالعمولة يضعف  البيع  أن  البلتاجى،  أوضح 
قيمة املنتجات فى السوق املشحون إليه، خاصة 
يحتاجها  ال  كبيرة  كميات  دخــول  ميكن  ــه  وأن
السوق، وبالتالى ستنخفض األسعار وستضعف 
األخــرى،  ــواق  األسـ منتجات  أمــام  التنافسية 

لتنخفض العائدات اإلجمالية فى النهاية.
أضاف أحمد فرحات، رئيس شركة اكسترا 
انخفاض  أن  الــزراعــيــة،  للحاصالت  جلوبال 
بــل متتد  وحـــده،  باملصدر  يضر  ال  الــعــائــدات 
األضرار إلى االقتصاد ككل، بداية من الزراعة 
واملنتجني الذين ستنخفض عليهم أسعار البيع، 

ومن ثم انخفاض عائدات الزراعة.

»كونسل ماسترز« تجهز لالفتتاح المبدئى 
لـ»ممشى أهل مصر« باحتفاالت »الكريسماس«
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41% ارتفاعًا بمعدل 
استيراد السيارات المالكى 

3فى يوليو الماضى

ما الذى يقود 
أزمة الطاقة 

6فى أوروبا؟

برامج المرشحين تشعل انتخابات اتحاد الصناعات
 الحد من الواردات وتدريب العمالة.. رهان »الهندسية«  الطاقة رقم صعب فى معادلة نجاح »مواد البناء«  
 »التطوير العقارى« وضع خريطة استثمارية للقطاع وبحث مشروع قانون »املطور«  3 محاور رئيسية 

4-5النطالق »املالبس الجاهزة«  الضرائب والتسجيل وتصنيع الخامات.. أهداف لـ»األدوية« 
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134.8
مليار دوالر حجم

 دين مصر الخارجى.

مليار دوالر دين مصر 
الخارجى قصير األجل.

13.3

»التجارى الدولى« و»فورى« يدعمان المؤشر 
الرئيسى فى اختراق مستوى 10700 نقطة

 غريب: تراجع أسهم املضاربات يضعف أداء »السبعينى«
 كتبت - فاطمة صالح وإيمان محمد:

يستكمل  أن  بالبورصة،  متعاملون  توقع 
ســوق األســهــم صــعــوده خــال اجللسات 
لبعض  اإليجابى  األداء  من  بدافع  املقبلة، 
فاينانس«،  »إى  واكتتاب  القيادية،  األسهم 
ملستوى  الـــوصـــول  املـــؤشـــر  يـــحـــاول  وأن 
11000 نقطة بنهاية جلسات األسبوع، بعد 
اختراقه ملستوى 10700 نقطة، مع حتسن 
سهم  رأسهم  وعلى  القيادية  األسهم  أداء 

البنك التجارى الدولى وسهم »فورى«.
أغلق املؤشر الرئيسى للبورصة املصرية 
 %0.65 بنسبة  ارتــفــاع  على   EGX30
عند  مستقًرا  الثاثاء،  جلسة  ختام  فى 
مستوى 10783 نقطة، بينما تراجع مؤشر 
ليستقر   %0.14 بنسبة   EGX70 EWI

عند مستوى 2679 نقطة.
متساوى   EGX50 مؤشر  سجل  كما 
مستقًرا   %0.35 بنسبة  ارتفاًعا  األوزان 
مؤشر  وصعد  نقطة،   2296 مستوى  عند 
 %0.64 بنسبة   »EGX30 capped«
وأغلق عند مستوى 13114 نقطة، وأنهى 
نطاًقا  األوســع   EWI EGX100 مؤشر 
عند  الفتح  مستوى  نفس  عند  اجللسة 

3630 نقطة.
كبار  قسم  رئيس  غــريــب،  سامح  قــال 
لتداول  اليــن  أون  عربية  بشركة  العماء 
الرئيسى  املؤشر  أداء  إن  املالية،  األوراق 
مع  إيجابيا  يعد  الثاثاء  بجلسة  للبورصة 
بالرغم من  املنطقة اخلضراء  إغاقه فى 

ضعف التداوالت.
ولفت أن املؤشر جتاوز مستوى 10700 
الفترة  خــال  مستهدفه  كــان  الــذى  نقطة 
»فــورى«  سهمى  حتركات  بدعم  املاضية، 
ملستويات  بالوصول  الــدولــى«  و»التجارى 

سعرية جيدة.
مقاومة  أول  أن  إلـــى  غــريــب،  ــار  وأشــ
ونــصــح  نــقــطــة،   10950 عــنــد  لــلــمــؤشــر 
ذات  األســهــم  على  بالتركيز  املستثمرين 
مراكز شرائية جديدة  وفتح  اجليد  األداء 

على تلك األسهم.
أداؤه  السبعينى  املــؤشــر  أن  وأوضـــح 
أضــعــف مـــن الــثــاثــيــنــى بــســبــب ضعف 
الدعم  مستوى  وتوقع  املضاربات،  أسهم 
للسبعينى عند 2550 نقطة واملقاومة عند 

2800 نقطة.
 811.03 ــداوالت  ت قيم  السوق  وسجل 
 306.2 ــداول  تـ خــال  مــن  جنيه،  مليون 

عملية  ألــف   32.5 بتنفيذ  سهم،  مليون 
بيع وشراء، بعد أن مت التداول على أسهم 
199 شركة مقيدة، ارتفع منها 69 سهًما، 
وتراجعت أسعار 64 ورقة مالية، فى حني 
لم تتغير أسعار 66 سهًما أخرين، ليستقر 
عند  املقيدة  لألسهم  السوقى  املــال  رأس 

مستوى 707.2 مليار جنيه.
ــردى، رئــيــس  ــ ــك ــ ــار مــصــطــفــى ال ــ وأشــ
لتداول  العربى األفريقى  مجموعة بشركة 
باكتتاب  كبير  تفاؤل  إلى  املالية،  األوراق 
مــع عــدة أخبار  تــزامــًنــا  فــايــنــانــس«،  »اى 
إيــجــابــيــة مــن شــأنــهــا أن حتــفــز الــســوق 
إلى  مشيرا  احلكومية،  الطروحات  مثل 
ضرورة البت فى موضوع ضرائب األرباح 
الرأسمالية بتأجيلها أو إلغائها خاصة فى 

ظل الطروحات املتوقعة.
الثاثينى  املؤشر  أن  الكردى،  وأضاف 
يــنــتــظــره مــقــاومــة هــامــة عــنــد مستوى 
كسرها  حال  فى  متوقًعا  نقطة،   10800
نقطة   11200 مستويات  إلــى  يصل  أن 

كمستهدف أولى.
الزال  السبعينى،  املــؤشــر  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
فى موجة تصحيحة حتى مستويات 2470 - 
2500 نقطة، تزامًنا مع تراجع أدائه فى الفترة 
عن  باالبتعاد  املستثمرين  ونــصــح  ــرة،  األخــي

الشراء الهامشى فى الفترة احلالية.
وحدهم  العرب  تعامات  واجته صافى 
جنيه،  مليون   852.2 بقيمة  الشراء  نحو 
عمليات  من   %32.12 استحواذ  بنسبة 
اجته  بينما  األسهم،  على  والــشــراء  البيع 
نحو  واألجانب  املصريني  تعامات  صافى 
البيع، مسجًا 808.18 مليون جنيه، 44.1 
مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 

63.3%، 4.5% من التداوالت.

ملك العشرى

 »العشرى«: الشركة تستهدف افتتاح املرحلة األوىل للمشروع رسمياً خالل الربع الثاىن من 2022

 محمد وهبى: 1.25 مليون معاملة يومية يتم إجراؤها عرب شبكة أمان

 حازم مغازى: 3.5 مليون عميل لـ»أمان للتمويل متناهى الصغر«.. ووصلنا لـ50% منهم عرب اإلنرتنت
 وليد حسونة: نستهدف الوصول إىل 250 ألف عميل لفاليو شهريًا  فى 2022 مقابل 70 ألفاً حاليًا

»كونسل ماسترز« تجهز لالفتتاح المبدئى لـ»ممشى أهل مصر« باحتفاالت »الكريسماس«

مقدمو خدمات مالية يكشفون كيف نمت المعامالت الرقمية بأنشطتهم

 كتبت - يسرا محمود:

التنفيذى  الــرئــيــس  وهــبــى،  محمد  قــال 
اإللكترونية  املدفوعات  حللول  أمان  لشركة 
خال ندوة التحول الرقمى ومستقبل التجارة 
اإللكترونية مبركز إيدج، إن شركة أمان تعمل 
الرقمى  للتحول  الدولة  خطة  تشجيع  على 
نقدى  ال  ملجتمع  والتحول  املالى  والشمول 
وتقليل االعتماد على الكاش من خال تقدمي 
700 خدمة للدفع اإللكترونى عبر  أكثر من 

شبكة جتارها التى تتجاوز 120 ألف تاجر.
تقدمي  على  نعمل  اآلن  »نحن  ــاف:  وأضـ
مع  ونتعاون  احلكومية  اخلــدمــات  من  عــدد 
مثل  الرقمية  مصر  مشروعات  فى  الدولة 
حتصيل فواتير املياه مسبقة وآجلة الدفع من 
خال التعاون مع شبكة خالص للمدفوعات 
تشغيل  تكنولوجيا  لشركة  التابعة  احلكومية 
وصل  وقــد  فاينانس،  إى  املــالــيــة  املــنــشــآت 
أمــان  شبكة  على  اليومية  العمليات  حجم 

للمدفوعات إلى مليون و250 ألف عملية«.
وذكر أن عدد التجار الذين لديهم القدرة 
على قبول الكروت واملحافظ اإللكترونية على 
منهم  تاجر  ألف   60 إلى  وصل  أمــان  شبكة 
ألفى يقومون بإجراء معامات فعلية وتخطط 

الشركة للوصول إلى 25 ألف بنهاية 2021.

قال حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة 
متناهى  والتمويل  املالية  للخدمات  أمــان 
أسلوب  أصبح  الرقمى  التحول  إن  الصغر 
من   %50 وأن  القطاعات  جميع  فى  حياة 
عميل  مليون   3.5 عــددهــم  البالغ  العماء 

وصلت الشركة لهم عن طريق االنترنت.
للخدمات  أمــان  شركة  »تعمل  وأضـــاف: 
تدعم  الــصــغــر  متناهى  والــتــمــويــل  املــالــيــة 
خال  من  الصغر  متناهى  التمويل  خدمات 
فى  مزارع  9 مايني  لتخدم  الزراعى  البنك 
البائع  بــني  الفجوة  تضييق  بــهــدف  مــصــر، 
واملشترى فى هذا القطاع، وتسهيل عمليات 

الدفع.
ــخ متــويــل  ــا تــســتــهــدف الـــشـــركـــة ضـ ــم ك
خلدمات التقسيط خال العام احلالى بقيمة 
1.2 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 700 مليون 
فى  متوفرة  وهــى  املــاضــى،  العام  عن  جنيه 

220 مقًرا فى 23 محافظة.
التنفيذى  الــرئــيــس  حسونة  ولــيــد  وقـــال 
باملجموعة  املصرفى  غير  التمويل  لقطاع 
املالية هيرميس: »نحاول أن نساعد املواطن 
ألف عميل   420 وهناك  الرقمنة  الستخدام 
مــازال  ولكن  متويل  على  حصلوا  تنمية  فى 
هناك 70% من التعامات حتدث بالتعامل 
النقدى، وركزنا فى فاليو على تقدمي خدمات 

مالية لقطاع الشباب وبدأنا تقدمي متويات 
ــدد الــطــاب  ــقــطــاع ومت حــصــر عـ ــهــذا ال ل
»فاليو  منتج  مــؤخــرا  وقــدمــنــا  اجلــامــعــيــني 
احلصول  من  الشباب  قطاع  لتمكني  معاك« 
على متويات مناسبة للمصروفات الدراسية 

أو ألى احتياجات أخرى«.
تقدمي  ــى  إلـ تــســعــى  فــالــيــو  أن  وأضــــاف 
خال  من  املصرفية  غير  املالية  اخلدمات 
ذات  تقسيط  عمليات  توفير  على  العمل 
ــد، ســواء  ــوائ ــف األحـــجـــام الــكــبــيــرة بـــدون ال
الدراسية،  املصروفات  الكهربائية،  األجهزة 
اخلدمات الطبية مرتفعة القيمة، وقد وصل 
نحو  »فاليو«  منصة  مــن  املستفيدين  عــدد 
100 ألف عميل، وهناك نحو 70 ألف عميل 
يستخدمون منصة »فاليو« شهرًيا، ونستهدف 
الوصول إلى 250 ألف عميل فى نهاية عام 

2022 املقبل.
عبر  التسوق  منصة  أيضاً  فاليو  وأطلقت 
لعمائها  تتيح  والتى   ،»Shop’it« اإلنترنت 
املتاجر  من  مجموعة  من  منتجاتهم  شــراء 
أقساط  على  والسداد  الشركة  مع  املتعاقدة 
إلى  باإلضافة  شهرا،   60 إلى  تصل  مريحة 
من  العديد  إلــى  الــوصــول  إمكانية  تسهيل 
املنتجات من فئات مختلفة من خال منصة 

إلكترونية واحدة.

التجهيزات  مــاســتــرز«  »كــونــســل  شــركــة  تنفذ 
متهيداً  مــصــر«،  أهــل  »ممشى  ملــشــروع  النهائية 
ديسمبر  شهر  بنهاية  للمشروع  املبدئى  لافتتاح 
املقبل، تزامناً مع االحتفال برأس السنة امليادية 

»الكريسماس«.
إدارة  مجلس  عــضــو  الــعــشــرى،  مــلــك  وقــالــت 
شركة »كونسل ماسترز لاستشارات«، إنَّ الشركة 
أهل  لـ»ممشى  ــى  األول املرحلة  افتتاح  تستهدف 
مصر« رسمياً خال الربع الثانى من عام 2022، 

قبل بدء موسم رمضان املقبل بأسبوع.
ــى تــصــريــحــات  ــ ــرى«، ف ــشــ ــ ــع ــ وأضــــافــــت »ال
حصل  املصرى  األهلى  البنك  أن  لـــ»الــبــورصــة«، 
على املساحة اإلعانية املخصصة بطول املمشى، 
لإلعان عن أهم األحداث »الوطنية، والرياضية، 

والعاملية« على مدار العام، حتت رعاية البنك.
الفترة  خــال  تستعد،  الشركة  أن  وأوضــحــت 
واالتصاالت  العقارات  شركات  ملخاطبة  احلالية، 
املــعــروفــة بــالــســوق املــصــرى، كــمــا سيتم أيــضــاً 
توجيه خطاب لعامات السيارات بالسوق املحلى 
السيارات  عرض  خال  من  باملشروع  للمشاركة 

ومواصفاتها داخل املمشى.
وقالت »العشرى«، إنَّ الشركة بدأت التعاقد مع 
العامات التجارية لتأجير األكشاك داخل مشروع 
»ممشى أهل مصر«، وذلك بداية من منتصف شهر 

سبتمبر املاضى.
ــافـــت أن الــقــيــمــة اإليـــجـــاريـــة اخلــاصــة  وأضـ
إلى   40 من  تتراوح  باملمشى  التجارية  باألكشاك 
60 ألف جنيه شهرياً، وذلك على حسب مساحة 
العامات األجنبية  إلى أن بعض  الكشك، مشيرة 
رغبتها  أبدت  وليبية، ومكسيكية«  »أمريكية،  منها 

فى إيجار أكشاك داخل املشروع.
وأوضحت أن طول املرحلة األولى بـ»ممشى أهل 
مصر« يصل إلى نحو 1.8 كيلو متر، وهى املنطقة 
املطلة على منطقة الفنادق والتى تقع بني كوبرى 

إمبابة وكوبرى 15 مايو.
بعرض  علوى  ممشى  على  املــشــروع  ويحتوى 
6.5 متر ومساحة  4.5 متر، وآخر سفلى بعرض 
إجمالية 7066 متراً مربعاً، حتتوى على 90 محًا 
 434 وكافتيريا، ومسرح مفتوح مبساحة  ومطعماً 
 315 طول  بإجمالى  مدرجات   3 به  مربعاً،  متراً 
متراً مربعاً، ويتسع لـ1240 زائراً، كما يضم 300 
كشك ألنشطة خدمية وجتارية أجنبية وعربية، و3 

دورات مياه.
إيــدج  »سيتى  شركة  إنَّ  »الــعــشــرى«،  وقــالــت 
املجتمعات  هيئة  ممــثــل  ــارى«،  ــق ــع ال للتطوير 
مصر«،  أهل  »ممشى  ملشروع  املالكة  العمرانية 
تــعــاقــدت مــع شــركــة »كــونــســل مــاســتــرز« إلدارة 
وتشغيل املرحلة األولى من املشروع، الذى يعتبر 
متنزًها جديًدا يضفى جمااًل خاًصا على النيل، 
وتصل مدة التعاقد نحو 9 سنوات، قابلة للتجديد 

مبوافقة الطرفني طبًقا ملا ينص عليه القانون.
الشركتني،  بــني  املــبــرم  العقد  يتضمن  كما 
وترفيهية  وسياحية  جتــاريــة  أنشطة  توفير 
ومحات،  وكافتيريات  مطاعم  من  وخدمية 
للجلوس  وأماكن  وجراجات  ترفيهية  وأماكن 
باإلضافة  املمشى،  زوار  باستقبال  اخلاصة 
املسرح  مثل  األخرى  األنشطة  من  العديد  إلى 
ومرسى  للسيارات  انتظار  وأماكن  الترفيهى، 

 البنك األهىل حصل عىل 
املساحة اإلعالنية بطول 
املمىش لإلعالن عن أهم 
األحداث تحت رعاية البنك

 مخاطبة شركات 
العقارات واالتصاالت 
والسيارات للتواجد 

داخل املشروع

 القيمة اإليجارية لألكشاك التجارية باملمىش 
ترتاوح من 40 إىل 60 ألف جنيه شهريًا

نهرى ومنطقة خدمات مكشوفة.
واسعة  خبرة  ماسترز«  »كونسل  شركة  ومتتلك 
مجال  فــى  العاملة  الــكــبــرى  الــشــركــات  كــإحــدى 
بالتوكيات  اخلــاصــة  واخلــدمــات  االســتــشــارات 
والسياحية  الفندقية  املشاريع  وإدارة  التجارية 
وتسويق  التجارية  االمتيازات  وتسويق  والتجارية 
التجارية فى مصر  باملشروعات  فرص االستثمار 
لهذه  التوسع  إعــداد خطط  خــال  من  واخلـــارج 

التجارى  العامات من خال منح حقوق االمتياز 
لهذه  وكـــاالت  إعــطــاء  أو  جــديــدة  فـــروع  فتح  أو 

الشركات صاحبة العامات التجارية.
لها  تتيح  أعــمــال  سابقة  الشركة  متتلك  كما 
إعداد خطط التأسيس والتشغيل ومتليك وتأجير 
واملــوالت  التجارية  واملــراكــز  السياحية  املنشآت 
العاملية فيما  بأفضل النظم املبتكرة والتكنولوجيا 
جانب  ــى  إل الربحية،  وتعظيم  التشغيل  يخص 
االقتصادية  واملــؤمتــرات  املعارض  وتنظيم  إقامة 

والفعاليات.
ألكثر  احلصرى  التسويق  حق  الشركة  ومتتلك 
من 65 عامة جتارية محلية وأكثر من 80 عامة 
جتارية دولية، ولها فروع ومكاتب متثيل بعدة دول 

عربية.
ــاق مــتــصــل، قــالــت مــلــك الــعــشــرى،  ــى ســي وفـ
النسخة  إنَّ  القابضة«،  »بيزنكس  رئيسة مجموعة 
اجلديدة من معرض »بيزنكس الدولى لاستثمار 
والتوكيات التجارية«، خال العام اجلارى، سوف 
مع  بالتعاون  حقيقية  استثمارية  فــرصــاً  تــوفــر 
رعايتها جلذب  وحتت  املختلفة  الدولة  مؤسسات 

رواد األعمال وتوفير فرص العمل.
وأضافت أن املعرض سيشهد هذا العام العديد 
جناح  شــركــاء  مــع  االستراتيجية  الــشــراكــات  مــن 
الدورات السابقة بعد النجاح الكبير الذى حققته 

فى دوراته األولى والثانية والثالثة للمعرض.
الــدورة  فــى  تستهدف  الشركة  أن  وأوضــحــت 
املتحدثني  كبار  من  كبير  عــدد  حضور  اجلــديــدة 
بالتجزئة  والبيع  التسويق  وخــبــراء  ومستشارى 
محلياً ودولياً وبحضور عدد من العارضني لعرض 
فى  العاملية  الطرق  وأحــدث  وجتاربهم  أفكارهم 
فى  التجارية  عاماتهم  من  الربح  حتقيق  كيفية 

سوق متغير باستمرار.
القطاع  مشاركة  سيشهد  املعرض  إن  وقالت 
توقيعه  مت  الــذى  البروتوكول  مبوجب  األفريقى 
املصرين  األعــمــال  رجـــال  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
األفارقة خال الفترة املاضية، وسيتواجد 4 دول 
وتونس«،  واملــغــرب،  وغينيا،  »نيجيريا،  باملعرض 
وذلك فى إطار فتح أسواق تصديرية جديدة بني 

مصر والدول األفريقية.
لتنظيم  تسعى  الشركة  أن  »العشرى«  وأضافت 
لاستثمار  الدولى  »بيزنكس  معرض  من  نسخة 
والــتــوكــيــات الــتــجــاريــة« خــال 2022 فــى دولــة 
ــدورة  الـ خــال  اإلعـــان  يتم  أن  على  نيجيريا، 

اجلديدة من املعرض.
وأوضــحــت أن املــعــرض فــى دورتـــه اجلــديــدة 
أفكار  بعرض  خــاض  جناح  إضافة  يشهد  ســوف 
ومشروعات الشركات الناشئة اجلديدة فى السوق 
املصرى، وذلك إلتاحة الفرصة أمام رواد األعمال 
ذلك  لهم  وفر  املعرض  أن  كما  أفكارهم،  ملناقشة 

بأسعار مخفضة نظير تواجدهم باملعرض.

تصوير: محمود فكرى
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 صربى: الصفقة أول استثمارات الشركة خارج مصر وتمهد لتأسيس منظومة دفع إلكرتوىن متكاملة فى »الخرطوم«

41% ارتفاعًا بمعدل استيراد السيارات المالكى فى يوليو الماضى

»فورى« تستحوذ على حصة أقلية بمنصة »السوق« فى السودان

 كتبت - إيمان محمد:

البنوك  لتكنولوجيا  فورى  شركة  أبرمت 
منصة  مــع  صفقة  الرقمية،  واملــدفــوعــات 
»السوق« املنصة الرقمية األكبر لإلعالنات 

املبوبة والتسويق اإللكترونى فى السودان.
تأتى  الصفقة  أن  الشركة،  وأوضــحــت 
معلنة  جولة  أول  فى  مشاركتها  إطــار  فى 
السودان،  فى  املخاطر  املــال  رأس  لتمويل 
تكنولوجيا  منصة  تطوير  فى  للمساهمة 
التابعة  »كاشى«  اجلديدة  املالية  اخلدمات 

ملنصة »السوق«.
أنــهــا تستثمر  إلـــى  الــشــركــة  ــارت  ــ وأشـ
الشركة  فى  حاكمة  غير  أقلية  حصة  فى 
القابضة »السوق »alsoug.com-كاشى«.

التمويلية  اجلولة  أن  الشركة،  ــرت  وذك
وأثــمــرت  دوالر،  مليون   5 قيمتها  بلغت 
الدوليني  الالعبني  مــن  عــدد  حتفيز  عــن 
على  املخاطر  املال  رأس  متويل  مجال  فى 
مؤسسات  بينها  مــن  للجولة،  االنــضــمــام 
استثمارية بأسواق أوروبا والواليات املتحدة 

األمريكية.
التوسع  فــى  املساهمة  ــورى  فـ وتــعــتــزم 
بنطاق خدمات املنصة عبر حتفيز انضمام 
وصولها  وتسهيل  بها  الــتــجــار  ومــشــاركــة 

وانتشارها بالسوق.
التنفيذى  الرئيس  أشرف صبرى،  وقال 
أول  متثل  الصفقة  إن  »فــــورى«،  لشركة 

استثمارات الشركة خارج السوق مصر.
املنصة  فى هذه  استثمارها  ان  وأوضــح 

التى  االستثمارية  خططها  إطار  فى  يأتى 
األسس  من  االستفادة  تعظيم  إلــى  تهدف 

التكنولوجية للشركة.
تهدف  الــشــراكــة  أن  ــاف صــبــرى  واضــ
األســواق  إلــى  باستثماراتها  التوسع  إلــى 
اخلارجية التى ال حتظى بتغطية فى مجال 

تكنولوجيا اخلدمات املالية.
وأكد صبرى، أن هذه اخلطوة ستساهم 
مستوى  على  »فــورى«  ببصمة  التوسع  فى 
أمامها  الفرصة  وإتاحة  األفريقية،  القارة 
إلى  املــصــرى  الــســوق  فــى  جتربتها  لنقل 
الشراكة  أن  وأوضـــح  الــســودانــى.  الــســوق 
»فــورى«  أمــام  الطريق  متهيد  فى  تساهم 
الدفع  لتأسيس منظومة متكاملة خلدمات 

اإللكترونى فى السودان.

 كتبت - دينا محمد:

أظهرت النشرة الشهرية للجهاز املركزى 
بيانات  عــن  واإلحـــصـــاء،  الــعــامــة  للتعبئة 
التجارة اخلارجية يوليو 2021 ارتفاعاً فى 
واردات مصر من السيارات املالكى مبعدل 

.%41
نحو  املستوردة  الوحدات  قيمة  وسجلت 
مليون   197.5 مقابل  دوالر،  مليون   278.6
دوالر، خالل شهر يوليو عام 2020، بارتفاع 

بلغت قيمته نحو 81.1 مليون دوالر.
تامة  املالكى  ســيــارات  واردات  وجــاءت 
الصنع، وفقاً لبيانات اجلهاز املركزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء، ضمن قائمة السلع األكثر 
مقارنة  املاضى،  يوليو  شهر  خالل  ارتفاعاً 

بنفس الشهر خالل عام 2020.
غيار  قطع  واردات  املقابل، سجلت  وفى 
وبلغت   ،%24 بنحو  تــراجــعــاً  الــســيــارات، 
قيمتها نحو 40.5 مليون دوالر، مقابل 53.9 
مليون دوالر، بتراجع بلغت قيمته نحو 13.6 

مليون دوالر.
خــارجــيــة  ــارات  ــ إطــ واردات  وســجــلــت 

انخفاضاً  النقل،  لوسائل  داخلية  وأنابيب 
مليون   33.8 نحو  وسجلت   ،%26 بنسبة 
بتراجع  دوالر،  مليون   45.7 مقابل  دوالر، 

قيمته نحو 11.9 مليون دوالر.
اجلـــرارات  ســيــارات  واردات  وتراجعت 

الكاملة، بنسبة بلغت نحو 23.7%، وبلغت 
نحو 20.3   مليون دوالر، مقابل 23.3 مليون 
 5.3 نحو  قيمته  بلغت  بانخفاض  دوالر، 

مليون دوالر.
 وسجلت واردات سيارات نقل البضائع، 

   18.9 قيمة  وبلغت   ،%49 بنحو  انخفاضاً 
دوالر،  مليون   37.2 مقابل  دوالر،  مليون 

بانخفاض بلغ نحو 18.3 مليون دوالر.
وامليكروباص  األتوبيس  واردات  وسجلت 
بلغت  بنسبة  تراجعاً  الكاملة،  باص  واملينى 
 29.3 نحو  قيمتها  لتسجل   ،%56 نحو 
دوالر،  مليون   67.3 مقابل  دوالر،  مليون 

بتراجع قيمته نحو 28 مليون دوالر.
التجارى  امليـزان  العجز فى  وبلغت قيمة 
2.88 مليار دوالر خالل شهر يوليو 2021 
الشهر  لنفس  دوالر  مليار   3.37 مقابل 
نسبته  انخفاض  بنسبة  السابق  العام  من 

.%14.6
ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة %31.5 
وبلغت 2.94 مليار دوالر خالل شهر يوليو 
لنفس  دوالر  مليار   2.24 مقابل   2021
إلى  ذلك  ويرجع  السابق،  العام  من  الشهر 

إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع.
 %3.8 بنسبة  ــواردات  ال قيمة  وارتفعت 
شهر  خالل  دوالر  مليار   5.82 بلغت  حيث 
يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دوالر لنفس 

كامل الوزيرالشهر من العام السابق.

أشرف صبرى

960 مليون دوالر عقوداً جديدة لـ»أوراسكوم 

كونستراكشون« فى الربع الثالث 2021

اتفاق بين »أسيوط للبترول« و»إنبى« و»بتروجت« إلنشاء 
مشروع للتقطير الجوى باستثمارات 6 مليارات جنيه

»أوراسكوم للتنمية« تتوقع أداًء إيجابًيا فى الربع األخير من العام الجارى
 كتبت - فاطمة صالح:

مصر،  للتنمية  أوراســكــوم  شركة  توقعت 
العام  من  األخير  الربع  خالل  إيجابًيا  أداًء 
أكثر  املستقبلية  النظرة  أن  وأكدت  اجلــارى، 

تفاؤالً لوجهاتها املصرية.
مصر،  للتنمية  أوراسكوم  شركة  وحققت 
خالل التسعة أشهر األولى من العام اجلارى 
مليار   6.2 بقيمة  عقارية  تعاقدية  مبيعات 
مقارنة   ،%43.4 قــدرهــا  بــزيــادة  جــنــيــه، 
بنفس  جنيه  مليار   4.3 إلى  تصل  مببيعات 

الفترة من العام املاضى 2020.
ــهــا حــافــظــت خــالل  وذكــــرت الــشــركــة أن
والنمو،  التنفيذ  العام اجلارى، على معدالت 
املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  أثناء  حتى 
وحظيت مشروعاتها العقارية بإقبال كبير فى 

جميع الوجهات.
وأضافت أنها استفادت بصورة كبيرة من 

االجتاهات  لتحديد  العمالء  ومتطلبات  رؤى 
اجلائحة  بعد  الــشــراء  سلوك  فــى  الناشئة 
ومن ثم تصميم مجموعة من املنتجات لتلبية 

احتياجاتهم.
ــاع بصافى  ــف واســتــمــرت اجلــونــة فــى االرت
املبيعات التعاقدية العقارية فى اجلونة بنسبة 
خالل  جنيه  مليار   3.05 الى  لتصل   %72.5
 1.8 بـ  مقارنة   2021 عام  من  أشهر  التسعة 
مليار جنيه خالل التسعة أشهر من عام 2020.
مكادى  فــى  العقارية  املبيعات  واصــلــت 
هايتس منوها اإليجابى لتسجل زيادة بنسبة 
جنيه  مليون   854.7 إلــى  لتصل   %153.6
 337 مقابل   2021 من  أشهر  التسعة  خالل 
العام  مــن  الفترة  نفس  خــالل  جنيه  مليون 

املاضى.
املبيعات  ارتفعت   ،O West وفى مشروع 
خالل  جنيه  مليار   2.3 إلى  لتصل  العقارية 
قــدرهــا  ــادة  ــزي ب  2021 مــن  أشــهــر  التسعة 

43.9% مقابل 1.6 مليار جنيه خالل التسعة 
أشهر من 2020.

ــاع فى  ــف ــى أن االرت ــارت الــشــركــة إل وأشــ
املبيعات العقارية نتج عن زيادة متوسط سعر 
وزيــادة عدد  الوجهات  املربع فى جميع  املتر 

الوحدات املباعة.
وذكـــــرت أن عــــودة الــطــلــب عــلــى قــطــاع 
النصف  خالل  التحسن  فى  ساهم  السياحة 

 املبيعات 
التعاقدية العقارية 
تقفز إىل 6.2 مليار 

جنيه فى 9 أشهر

اإلســراع من  2021، حيث مت  األول من عام 
نشر اللقاحات وتخفيف قيود االغالق الناجتة 
الــدول،  أنحاء  جميع  فى  كورونا  فيروس  عن 
فى  زيــادة  فى حتقيق  الفنادق  قطاع  واستمر 

اإليرادات خالل الربع الثالث من 2021.
ــى فــنــادق  ــاح إلـ ــودة الــســي ــ ــمــرت ع واســت
املحلية،  احلـــجـــوزات  ــادة  ــ زي مــع  الــشــركــة، 
زيادة فى أعمال االجتماعات  إلى  باإلضافة 
واملؤمترات املحلية وزيادة فى اعداد السياح 
األجانب العائدين إلى فنادق الشركة ما أدى 

إلى ارتفاع نسب األشغال فى الفنادق.
وأشارت إلى استفادة فنادق املجموعة من 
حيث  للفنادق،  التشغيلية  النسب  رفع  قــرار 
وصلت نسبة اإلشغال فى خالل الـ 9 أشهر 
من 2021 إلى 37% فى اجلونة و10% فى 
 %52 الى  طابا. كما وصلت نسبة اإلشغال 
الربع  خــالل  طابا  فــى  و%22  اجلــونــة  فــى 

الثالث من 2021.

أضافت شركة »أوراسكوم كونستراكشون بى إل 
سى« عقوًدا جديدة بقيمة 960 مليون دوالر إلى 
قيمة املشروعات حتت التنفيذ خالل الربع الثالث 

من عام 2021.
متثل  اجلديدة  العقود  أن  الشركة،  وأوضحت 
زيادة بنسبة 42%، مقارنة بالربع الثالث من عام 
العقود  قيمة  إجمالى  أن  إلــى  وأشـــارت   .2020
اجلديدة تصل إلى 2.8 مليار دوالر خالل التسعة 

أشهر األولى من عام 2021.
واضافت أن املشروعات فى مصر متثل %65 
املبرمة خالل  العقود اجلديدة  قيمة  إجمالى  من 
الربع الثالث من عام 2021، والتى تضمنت عقداً 
منظومة  أول  وصيانة  وتشغيل  وبــنــاء  لتصميم 

مذكرة  البترول،  لتكرير  أسيوط  شركة  وقعت 
تفاهم مع شركتى إنبى وبتروجت إلنشاء املشروع 
أسيوط  تكرير  مبصفاة  اجلوى  للتقطير  اجلديد 
بتكلفة استثمارية تصل 6 مليارات جنيه وبطاقة 

تصميمية 5 ماليني طن خام سنويا.
املشروع  إن  بيان،  فى  البترول،  وزارة  وقالت 
احلالية  املشروعات  تشغيل  استدامة  فى  يساهم 
الــغــازات  الســتــرجــاع  وحــدة  شاملة  واملستقبلية 
»البوتاجاز«، حيث يأتى ذلك فى إطار التوسعات 
املستمرة باملصفاة التى تعد الركيزة األساسية فى 
تأمني امدادات املنتجات البترولية لصعيد مصر.

متكاملة لقطار فائق السرعة فى مصر.
املتحدة  الواليات  فى  اجلديدة  العقود  ومتثل 
املشروعات  بقيادة  اإلجمالى  مــن   %35 نسبة 

الكبرى فى قطاع اإلسكان الطالبى.
حتت  املشروعات  قيمة  أن  الشركة،  ــرت  وذك
 30 فى  دوالر  مليار   6.1 بلغت  املجمعة  التنفيذ 

سبتمبر 2021.
حتت  املشروعات  محفظة  قيمة  وارتفعت 
كونستراكشون  أوراسكوم  شركة  لدى  التنفيذ 
دوالر  مليار   5.9 إلــى  لتصل   %8.5 بنسبة 
دوالر  مليار   1.1 بزيادة   ،2021 يونيو  بنهاية 
فى  دوالر  مليار  و1.8  الــثــانــى  الــربــع  خــالل 

النصف األول من العام.

ماجد  الكيميائى  من  كل  التفاهم  مذكرة  وقع 
الكردى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، مع 
املهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبى، واملهندس 
وسيكون  بــتــروجــت،  شركة  رئيس  لطفى،  وليد 
ائتالف شركتى إنبى وبتروجت هو املقاول املسئول 

عن تنفيذ املشروع بنظام تسليم مفتاح.
البترول  وزيــر  املــال،  طــارق  املهندس  وقــال 
البترول  تكرير  مصافى  إن  املعدنية،  والــثــروة 
شاملة  وحتديث  تطوير  خطة  تشهد  مصر  فى 
ومشروعات توسعية طموحة وفقا ألستراتيجية 

تنفذها وزارة البترول.

%31.5
نمواً فى قيمة الصادرات المصرية 

خالل يوليو.

نمواً فى الورادات المصرية 
خالل يوليو.

%3.5

إنشاء محطة متعددة األغراض بميناء 
سفاجا بتكلفة 500 مليون دوالر

271 مليون جنيه لتوفير التغذية الكهربائية 

لمحطة محوالت »مونوريل زايد«

 كتب - فارس ربعى:

متعددة  محطة  األحمر،  البحر  موانئ  هيئة  تنفذ 
 500 إلـــى  تــصــل  بتكلفة  ــراض مبــيــنــاء ســفــاجــا  ــ األغ
مليون دوالر. وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير 
موانئ  رئيس هيئة  كل من  مع  موسعاً  اجتماعاً  النقل 

البحر األحمر ومدير مشروع ميناء 
وزارة  ــادات  قــي وبــحــضــور  السخنة 
النقل ملتابعة املوقف التنفيذى لعدد 

من املشروعات اجلارى تنفيذها.
قيد  املــشــروعــات  الــوزيــر  وتفقد 
األحمر  البحر  ميناء  بهيئة  التنفيذ 
منها رفع كفاءة ميناء سفاجا ويجرى 
إنشاء رصيف بطول 65 مترا طولى 
أمـــتـــار واخلـــطـــوات   10 وغـــاطـــس 
متعددة  املحطة  النــشــاء  التنفيذية 
ميناء  جــنــوب   2 رقـــم  ــراض  ــ ــ األغ
مساحة  على  ستقام  والتى  سفاجا 
بتكلفة  تقريبا  مربع  متر  ألف   860

500 مليون دوالر.
متر   1000 بطول  رصيف  إنشاء  املحطة  وتتضمن 
طولى بغاطس 17 مترا وتساهم املحطة فى استقبال 
سفن البضائع العامة واحلاويات بطاقة نصف مليون 
وكذلك  حــاويــة،  ماليني   3 ــى  إل تصل  سنويا  حــاويــة 
استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 

7 ماليني طن سنويا.
الذى  البحرى  سفاجا  ميناء  أهمية  إلى  الوزير  أشار 

 كتب – محمد فرج:

كابالت  وحتالف  للكابالت  إيجيتك  شركة  فــازت 
مــصــر وشــركــة اجلــمــال بــاملــمــارســة املـــحـــدودة التى 
طرحتها الشركة املصرية لنقل الكهرباء لتوفير التغذية 
بتكلفة  زايــد  مــونــوريــل  مــحــوالت  ملحطة  الكهربائية 

إجمالية تبلغ 271 مليون جنيه.
بيان  فى  الكهرباء  لنقل  املصرية  الشركة  وأوردت 
وتركيب  لتوريد  عقداً  إيجيتك  شركة  مع  وقعت  أنها 
وكابالت   ، كيلوفولت   66 جهد  األرضــيــة  الكابالت 

الغربى  الساحل  على  األفريقية  للقارة  ميناء  أهم  يعتبر 
للبحر األحمر، كما أن امليناء واملنطقة االقتصادية للمثلث 
والطريق  احلزام  ملبادرة  البحرى  بالطريق  تقع  الذهبى 

التى متتد من بحر الصني اجلنوبى واملحيط الهندى.
واستعرض الوزير أهم املشروعات اجلارى تنفيذها 
وأرصفة  أحــواض   4 إنشاء  ويجرى  السخنة  مبيناء 
وعمق  مترا  كيلو   12 بطول  جديدة 
تداول مبساحة  متراً، وساحات   18
ومناطق  مــربــع(  متر  مليون   5.6(
 5.3( مبساحة  ولوجستية  جتارية 
خطوط  مــن  شبكة  تخدمها  كم2( 
كم(   10( بطول  احلديدية  السكك 
السريع  الكهربائى  بالقطار  متصلة 
السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم 
ــائـــع، خــصــوصــا  ــبـــضـ ــى نـــقـــل الـ ــ ف
ــط إلــى  ــذا اخلـ ــات عــلــى هـ ــاويـ احلـ
ميناء  وإلى  اجلمهورية  أنحاء  جميع 

اإلسكندرية على البحر املتوسط.
الشريانى  الطريق  تنفيذ  ويجرى 
بني  ليربط  تقريباً  كــم   14 بــطــول 
األرصــفــة واملــيــنــاء ككل مبــا يساهم فــى عــدم وجــود 
شبكات  وتوفير  امليناء،  داخل  مستقباًل  تكدسات  أى 
املخطط  مواكبة  مع  وخاصة  الوسائط  متعدد  نقل 
للتوسعات  بامليناء  احلديدية  والسكك  للطرق  العام 
املستقبلية اجلارى تنفيذها وبلغت نسبة تنفيذ احلفر 
اجلاف لألحواض 70% وأعمال السكة احلديد %15 

واألرصفة 8% وحاجز األمواج.

األلياف الضوئية مبلحقاتها بنظام تسليم املفتاح لربط 
محطة محوالت مونوريل زايد من النوع املعزول بطول 

مسار 15 كيلومتر كابالت بتكلفة 236 مليون جنيه.
عقداً  الكهرباء  لنقل  املصرية  الشركة  وقعت  كما 
للمقاوالت  اجلمال  وشركة  مصر  كابالت  حتالف  مع 
العمومية وذلك لتوريد وتركيب الكابالت األرضية جهد 
مبلحقاتها  الضوئية  األلياف  وكابالت  كيلوفولت   66
مونوريل  محوالت  محطة  لربط  املفتاح  تسليم  بنظام 
كيلومتر   2 كيلوفولت بطول مسار   66/22 زايد جهد 

كابالت بتكلفة 35 مليون جنيه.



كمال الدسوقىأحمد عبدالحميد

جالل عبدالفتاحمحمد المهندس

الحد من الواردات وتدريب العمالة.. رهان »الهندسية«

»التطوير العقارى«.. وضع خريطة استثمارية الطاقة.. رقم صعب فى معادلة نجاح »مواد البناء« 
للقطاع وبحث مشروع قانون »المطور«

 البستاىن: إعداد الئحة تنفيذية تحفظ حقوق املستهلكني
 كتب - وليد فاروق:

تتمثل أهم مالمح البرامج االنتخابية للمرشحني فى 
الصناعات،  باحتاد  العقارى  التطوير  غرفة  انتخابات 
وبحث  العقارى  للقطاع  استثمارية  خريطة  وضع  فى 
املشروعات  من   %30 تنفيذ  اشتراط  »قرار  تداعيات 
»املطور  قانون  ومناقشة  عنها،  اإلعللالن  قبل  السكنية 

العقارى«.
انسحاب  بعد  بالتزكية  الغرفة  انتخابات  وُحسمت 
فى  يتواجد  لللم  إذ  آخللريللن،  لصالح  املرشحني  بعض 
القائمة النهائية سوى 4 مرشحني على مقاعد كل فئة 

من املنشآت الكبيرة واملتوسطة والصغيرة.
قال املهندس محمد البستانى رئيس شركة البستانى 

للتطوير العقارى والتنمية السياحية، 
إنه يضع على رأس أولويات برنامجه 
استثمارية  االنتخابى، وضع خريطة 
الستراتيجية  طبقا  العقارى  للقطاع 
مشروع  سيساهم  إذ   ،2052 الدولة 
للمطورين  املللصللرى  االحتلللاد  قللانللون 
لتلك  الللللوصللللول  فلللى  اللللعلللقلللاريلللني 

املستهدفات.
أضاف لل »البورصة« أنه سيبحث 
مع اجلهات املعنية مناقشة تداعيات 
الئحة  ووضلللع   ،»%30 اللللل  »قللللرار 
املستهلكني  حقوق  حتفظ  تنفيذية 
وال تضر مبصلحة القطاع، وتضمن 

استمرار وتيرة التوسع العمرانى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 

قد وّجه بضرورة عدم اإلعالن عن أى مشروعات سكنية 
للمواطنني إال بعد االنتهاء من تنفيذ 30% منها لتأمني 

أموال املواطنني.
البستانى إن عدد املرشحني النتخابات مجلس  قال 
 18 بلغ  قد  كان  العقارى  التطوير  صناعة  غرفة  إدارة 
وانسحاب  األعللضللاء  توافق  قبل  البداية  فى  مرشًحا 

بعضهم.
 4 تتضمن  للمرشحني  النهائية  القائمة  أن  وأوضللح 
شكرى  طللارق  وهللم  الكبيرة  املنشآت  فئة  على  أسماء 
شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى، وعبير عصام 
شركة  حسنني  وأمجد  العقارى،  للتطوير  عمار  شركة 
التعمير واالسكان لالستثمار العقارى، ومحمد الشناوى 
شركة إعمار مصر للتنمية، وذلك بعد انسحاب محمد 

العسال شركة مصر إيطاليا لالستثمار العقارى.
وتتضمن قائمة املتنافسني على فئة املنشآت املتوسطة 

4 مرشحني، هم طارق اجلمال شركة ريدكون للتطوير 
للتنمية  إيطاليا  مصر  شركة  العسال  وهانى  العقارى، 
للمناطق  الدولية  بوالريس  شعيرة  وباسل  العمرانية، 
الصناعية، ومحمد البستانى شركة البستانى لالستثمار 
عربية  إبراهيم،  محمود  انسحاب  بعد  وذلك  العقارى، 

لالستثمار والتطوير العقارى.
أما فئة املنشآت الصغيرة فتتضمن 4 متنافسني أيًضا، 
وهم محمد راشد شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى، 
ووائل رمضان شركة سنترو لالستثمار العقارى، وأحمد 
رضا شركة عربية بلو سكاى للتنمية السياحية، وياسر 
حلمى شركة بناء مصر، وذلك بعد انسحاب أمل عبد 
الواحد، شركة ريدكون للمبانى اإلدارية، وحسن جودة، 
شركة بنيان للتشيد، ومحمد فريد، شركة فريد للتطوير 
اب  الشهاب، شركة  العقارى، وسيد 
والتطوير  العقارى  لالستثمار  تللرن 

العمرانى.
وقلللاللللت عللبلليللر علللصلللام رئلليللس 
للتطوير  عمار  شركة  إدارة  مجلس 
العقارى  املطور  قانون  إن  العقارى، 
العقاريني  املطورين  يشغل  ما  أهللم 
خالل الفترة احلالية، ومن ثم سوف 
لسرعة  البرملان  مع  الغرفة  تتواصل 
إنهائه وتطبيقه ملا له من أهمية فى 

تنظيم السوق العقارى.
أضافت أنها تستهدف تفعيل دور 
وتقدمي  والزراعى  الصناعى  املطور 
باإلضافة  لللهللم،  ميسرة  تسهيالت 
الدولة بتخصيص قطع  إلى مطالبة 
أراضى لألنشطة الزراعية والصناعية لصغار املطورين 

مبساحات تتراوح بني 500 و1000 متر مربع.
وينص قانون احتاد الصناعات اجلديد رقم 70 لسنة 
15 عضواً،  غرفة صناعية  لكل  يكون  أن  على   ،2019
تنتخب اجلمعية العمومية لكل غرفة 12 منهم عن طريق 
االقتراع السرى، وحتصل كل فئة ما بني كبيرة وصغيرة 
ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعني الوزير املختص 3 

أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة االحتاد.
لرأسمال املنشأة  إلى فئات وفقاً  وتصنف الشركات 
فى السجل التجارى بالنسبة للمنشآت الفردية، ويقيد 
الشركات  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  املنشآت  بجداول 
التى يقل رأسمالها عن 5 ماليني جنيه، فيما يقيد فى 
جداول املنشآت املتوسطة املصانع التى يتراوح رأسمالها 
بني 5 و15 مليون جنيه، ويقيد بجداول املنشآت الكبيرة 

املصانع التى يزيد رأسمالها على 15 مليون جنيه.

برامج المرشحين تشعل انتخابات اتحاد الصناعات
دخلت انتخابات اتحاد الصناعات،المرتقب إجراؤها أواخر 

الشهر الحالى، المرحلة األهم، إذ يتنافس نحو 282 
مرشحا على مقاعد مجالس إدارات 19 غرفة لدورة 2021-

.2025
ووضع المرشحون برامج انتخابية تنتظر التطبيق خالل 

السنوات األربع.
وجاء فى مقدمة برامج المرشحين زيادة صادرات 

القطاعات الصناعية المختلفة، وتعميق التصنيع المحلى 

من خالل إعداد دراسات لتصنيع أبرز المنتجات المستوردة 
محلًيا.

كما يخطط المرشحون لوضع تدريب العمال على رأس 
أجندة المجالس خالل السنوات المقبلة لدورهم الهام 

فى تحسين جودة المنتجات.
ويسعى المرشحون لتوعية المصانع بأحدث طرق 

التصنيع من خالل إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتيسير 
طرق التصدير إلى أفريقيا كونها من أهم األسواق 

الواعدة للمنتجات المصرية، فى حين يسعى آخرون إلى 
تدشين مواقع وتطبيقات إلكترونية لتسهيل التواصل بين 

الشركات والمستوردين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة 
والمتوقفة.

وحسمت انتخابات بعض الفئات فى بعض الغرف بالتزكية، 
فى حين يتنافس مرشحون آخرون على مقاعد مجلس 

اإلدارة.. ولم يكتمل عدد المرشحين فى بعض الفئات.

يسعى املرشحون على مقاعد غرفة الصناعات 
الهندسية باحتاد الصناعات املصرية، إلى تعميق 
املتعثرة،  املصانع  تشغيل  وإعادة  املحلى  التصنيع 
لتصنيع  صناعية  مجمعات  إنللشللاء  عللن  فضاًل 
للمنتج  وصللواًل  اخلللام  املللواد  من  بللدًءا  منتجات 
مشكالت  حلل  البنوك  مع  والتواصل  النهائى، 

املستثمرين املتعثرين لتشغيل املصانع.
قال محمد املهندس، رئيس مجلس إدارة شركة 
إن  املعادن،  وتشغيل  لتشكيل  امليكانيكية  املصانع 
للترشح  شّكلها  التى  القائمة  لللدى  محور  أهللم 
النتخابات الغرفة هو احلد من الواردات وتعميق 

التصنيع املحلى.
ملف  يضع  املجلس  أن  »البورصة«  لل  وأضاف 
رأس  علللللى  املللتللعللثللرة  والللللورش  املللصللانللع  تشغيل 
أولوياته حال فوزهم فى انتخابات الغرفة املقبلة، 

وهو ما سيساهم فى احلد من البطالة.
وأوضح أن أسباب التعثر إما فنية أو تكنولوجية 
أو مالية، إذ إن بعض املتعثرين من الناحية الفنية 
معينة،  منتجات  تصنيع  صللعللوبللة  مللن  يللعللانللون 
من  املطلوبة  اإلنتاجية  للطاقة  الوصول  وصعوبة 

كل ماكينة بسبب تقادم املاكينات.
وأشار إلى ان الغرفة تعمل على توفير ماكينات 
من  التكنولوجية  الناحية  من  للمتعثرين  جديدة 
الصناعات  باحتاد  البيئى  االلتزام  مكتب  خالل 
او تيسير إجللراءات توفير قرض من خالل أحد 

البنوك.
بني  من  األسهل  احلللل  فهو  املالى  التعثر  أمللا 
ملفات املتعثرين رغم أنه يأخذ االهتمام األكبر، 
مع  املللديللونلليللات  جللدولللة  على  الللغللرفللة  تعمل  إذ 
دراسة  هو  األمللوال  توفير  من  واألهللم  البنوك.. 
آليات صرفها فى املوضع الصحيح لتعود بالربح 

على املصنع فى النهاية.
شراكة  فى  دخلت  الغرفة  إن  املهندس  وقللال 
والتعليم  التربية  بللوزارة  الفنى  التعليم  قطاع  مع 

االنتخابى  املاراثون  فى  املرشحون  قدم 
ودراسللات  مقترحات  البناء،  مللواد  لغرفة 
على  وتللتللركللز  التطبيق  تنتظر  طللمللوحللة 
وزيللادة  للقطاع  جديدة  استثمارات  جذب 
املللصللرى  للمنتج  والللتللرويللج  اللللصلللادرات 
الغرفة  توجيه  إلللى  بللاإلضللافللة  خللارجلليللا، 
وتسليط  للمصنعني  خدمة  مقدم  لتصبح 
الضوء على املعوقات التى تواجههم وأهمها 

أسعار الطاقة.
قال املهندس أحمد عبداحلميد، رئيس 
فوزه  التزكية  وحسمت  البناء  مواد  غرفة 
بفئة  فرغلي(  خلف  )أحمد  انسحاب  بعد 
الللغللرفللة تسعى  إن  الللصللغلليللرة،  الللشللركللات 
من خالل  وذلللك  خدمة  مقدم  تصبح  ألن 
وتوفير  املللعللارض  تنظيم  فللى  املللشللاركللة 
وأصبحت  األسللواق  ومؤشرات  املعلومات، 
متاحة حاليا، وتروج الغرفة لهذه اخلدمات.
حاليا  الصغيرة  الشركات  فئة  وتضم 
إسللمللاعلليللل لللقللمللة، وعلللللى سللنللجللر، وسيد 

أباظة، وأحمد عبداحلميد.
قال عبداحلميد، إن الغرفة عقدت 41 
اجتماعا ملجلس اإلدارة، رغم شبه التوقف 

طوال 10 أشهر بسبب جائحة كورونا.
لللفللت إللللى أن الللغللرفللة نللاقللشللت خللالل 
الصناعة  مشكالت  متتاليا  اجتماعا   39
تواجهها،  التى  املشكالت  جميع  ومتابعة 

مللفاتها الرئيسية بالُشعب املختلفة.
منهج  على  السير  »نستهدف  وتللابللع: 
اإلدارى  التطوير  مع  بالتزامن  مؤسسى 
للغرفة واستخدام بعض األجهزة احلديثة 
والبنية  املوظفني  أداء  وتطوير  والبرامج 
وحتقيق  املصنعني  خلدمة  بها  األساسية 

أكبر استفادة«.
وأوضح أن قطاع األسمنت يعتبر القطاع 
مشكالت  من  ويعانى  الغرفة  فى  األكبر 
حللول  للتوصل  الغرفة  وتسعى  الطاقة، 
التجارة  وزارة  مللع  بالتعاون  ملشكالتهم 
والصناعة ووزارة البترول والثروة املعدنية.
اتخذه  الللذى  القرار  أهمية  إلى  وأشللار 
جهاز حماية املنافسة لتقليل إنتاج شركات 
ضبط  فللى  الشركات  ملساعدة  األسمنت 
الكميات املتوفرة فى السوق فى ظل وجود 

فائض كبير.

الللسلليللراملليللك من  قللطللاع  أن  أضللللاف 
للنمو  القطاعات الصاعدة، وأمامه فرص 
الللصللادرات لكنه مللازال يعانى هو  وزيللادة 

اآلخر من ارتفاع تكلفة الطاقة.
زيللادة  على  آملللاال  عبداحلميد  ووضلللع 
الفترة  خالل  السيراميك  قطاع  صللادرات 
املقبلة بالتزامن مع تفعيل البرنامج اجلديد 
السيراميك  وإدراج  التصديرية  للمساندة 

ضمنه ليفوز بنحو 10% دعم تصديرى.
كما أكد أهمية تدريب القطاع على تقدمي 
املساندة  على  باحلصول  اخلاصة  األوراق 
خطة  إعللداد  إلللى  باإلضافة  التصديرية، 
كليات  مع  بالتعاون  وذلك  للمنتج  تسويقية 
األبحاث  مراكز  وبعض  التطبيقية  الفنون 
والتقنيات  التصميمات  لتطوير  اخلارجية 

احلديثة املستخدمة فى التصنيع.
تطورا  شهد  الطوب  قطاع  أن  وأوضللح 
مبنطقة  املصانع  تقنني  ظل  فى  ملحوًظا 
عرب أبوساعد، كما يعانى قطاع املواسير 
مللن االعللتللمللاد على اخلللامللات املللسللتللوردة 
وحتديات لتوفير البيتومني للمواد العازلة، 
وتسعى الغرفة لتوفير مقترحات حلل هذه 

املشكالت.
ترشح  نتائج  حسم  عبداحلميد  وتوقع 
فئة الشركات الكبيرة بالتزكية مع توقعات 
بانسحاب بعض املرشحني خالل ساعات، 
وإمللام  الللسللالب،  )حسام  لها  تقدم  والتى 
خطاب،  ومحمد  حافظ،  وأحمد  عفيفى، 

وأحمد شرين كرمي، وزينب حجازي(.

رئيس  الدسوقى،  كمال  الدكتور  وقللال 
فئة  ضمن  واملللرشللح  العازلة  املللواد  شعبة 
الللشللركللات املللتللوسللطللة ويللتللنللافللس ملللع 5 
غالى،  )إبللراهلليللم  وهللم  آخللريللن  مرشحني 
ياسر راشد، هشام أبوالعز، طارق طلعت، 
املقبلة  للللللدورة  خطته  إن  زيلللادة(،  هشام 
لعضوية غرفة مواد البناء للدورة اجلديدة 
بعدالفتاح  الرئيس  رؤيللة  إطللار  فى  تأتى 
السيسى لتحقيق هدف وصول الصادرات 
مليار   100 إلللى  البترولية  غير  املصرية 

دوالر سنويا.
البللد  الللهللدف  هلللذا  أن حتقيق  أوضلللح 
من  املعنية  اجلهات  جميع  تكاتف  من  له 
احلكومة وشركات القطاع اخلاص، وزيادة 
قادرة  وتوفير منتجات  اإلنتاجية  الطاقات 

على املنافسة.
فى  اخلللاص  القطاع  رغبة  إلللى  ولفت 
املصانع  وتطوير  تأهيل  إلعللادة  املساعدة 
ووضع  السوق،  احتياجات  لتلبية  القائمة 
االستثمارات  جلللذب  استراتيجية  خطة 
املنتجات  لبعض  جديدة  صناعات  لدخول 
غير املتوفرة حاليا والتوسع فى الصناعات 

القائمة.
البناء  مللواد  قطاع  إن  الدسوقى،  قللال 
بحاجة  كبيرة  فرًصا  أمامه  ومللازال  واعد 
إللللى اغللتللنللامللهللا خلللالل الللفللتللرة املللقللبلللللة، 
الضوء  إلقاء  عاتقنا  على  »سنأخذ  قائال: 
والقطاعات  االستثمارية  الللفللرص  على 
الللتللى بللحللاجللة إللللى مللزيللد ملللن املللصللانللع 

وزيللادة  املحلية  السوق  احتياجات  لتلبية 
الصادرات«.

ولللفللت إلللى أن الللغللرفللة شللاركللت خالل 
استراتيجيات  إعللداد  فى  األخيرة  الللدورة 
للللتلللوطلللني اللللصلللنلللاعلللة امللللحللللللليلللة، وفلللى 
تستهدف  والتى  العازلة  املللواد  مقدمتها 
لهذه إقليمًيا  مللركللًزا  مللصللر  تصبح   أن 

الصناعة.
اللللرخلللام  اللللطلللوب  ذكللللر أن صللنللاعللة 
واجللللرانللليلللت شللهللدت تلللطلللوًرا ملللللحللوًظللا 
صناعة  وكذلك  األخيرة،  السنوات  خالل 
كانت  التى  القطاعات  وبعض  األسمنت، 
إلى  وحتولت  اإلنتاج  فى  نقص  من  تعانى 

حتقيق فائض.
كما لفت إلى أن فئة الشركات املتوسطة 
تضم نحو 28 شركة لها حق التصويت فى 

االنتخابات.
وقلللال يللاسللر راشلللد، املللرشللح على فئة 
غرفة  انتخابات  فى  املتوسطة  الشركات 
مللللواد الللبللنللاء، إنللله ميللثللل قللطللاع الللرخللام 
واجلللرانلليللت واملللحللاجللر، وهللللذا الللقللطللاع 
أصبح مثقل بهموم ومشكالت كثيرة، وفى 
مصنعى  تللواجلله  التى  العقبات  مقدمتها 

منطقة شق الثعبان.
مرة  املصانع  شمل  جمع  أهمية  وأكللد 
أخلللرى وتللوحلليللد جللهللودهللا إليللجللاد حلول 
مع  والللتللواصللل  تللواجللهللهللا  الللتللى  للعقبات 
اجلهات املسئولة ومواصلة الضغط حللها 
لتحقيق آمال الصناعة فى زيادة الطاقات 
احتياجات  وتللوفلليللر  والللتللوسللع  اإلنللتللاجلليللة 
ومنافسة  عالية  بجودة  مبنتجات  السوق 

سعرًيا.
متثل  البناء  مللواد  صناعة  أن  وأوضلللح 
قرابة 60% من حجم الصناعة فى مصر 
بحاجة إلى مزيد من الدعم واملساندة من 
الصناعات  باحتاد  البناء  مواد  غرفة  قبل 
مع  بالتنسيق  مشكالته  وحل  عنه  للدفاع 

اجلهات احلكومية.
وشدد على أهمية االستفادة من اجلهات 
والصناعة  التجارة  وزارة  لللدى  املختلفة 
لللصللالللح الللصللنللاعللة وتللوجلليلله اإلمللكللانلليللات 
حلول  إليللجللاد  للضغط  الطويلة  واألذرع 

جلميع املعوقات.

ممثلة عن احتاد الصناعات، لتدريب الطلبة فى 
املصانع، وتتولى تدريبهم على اجلانب العملى فى 

املصانع وتتولى املدارس اجلانب النظرى.
زيادة  فى  اخلطوة ستساهم  هذة  أن  وأضاف 
فى  الفنى  التعليم  على  واإلقبال  الطلبة  مهارات 
وتفضيل  باملصانع  العمل  الشباب من  تهرب  ظل 

العمل فى مهن أخرى.
لرئاسة  التابع  التعليم  تطوير  صندوق  ونظم 
احتفالية  اجلارى،  الشهر  بداية  الللوزراء،  مجلس 
إطالق »مبادرة شهادة اجلدارات الفنية املصرية 
مع  بللالللتللعللاون  التكنولوجى«  التعليم  خلريجى 
االحتلللاد،  مقر  فللى  املصرية  الصناعات  احتلللاد 
بحضور محمد املهندس، رئيس غرفة الصناعات 

الهندسية.
التربية  وزيلللر  نللائللب  مللجللاهللد  محمد  وقلللال 
إنه  االحتفالية،  خللالل  الفنى،  للتعليم  والتعليم 
على  تعتمد  مللطللورة  مللنللاهللج  تطبيق  سلليللجللرى 
اجلدارات واملهارات فى 400 مدرسة تعليم فنى 
من إجمالى 2500 بداية من الشهر اجلارى، كما 
سيجرى االنتهاء من تطوير املناهج وتنفيذ خطة 
الفنى  التعليم  مللدارس  فى  الفنى  التعليم  تطوير 

خالل عام 2024.
زياراتها  القائمة ستستكمل  أن  املهندس  وذكر 
إلحللداث  الهندسية،  الصناعات  قطاع  ملصانع 
التكامل بني املصانع من خالل توفير احتياجات 
ما  اإلنتاج،  ومستلزمات  مكونات  من  مصنع  كل 
تخفيض  وهو  األكبر  الهدف  فى حتقيق  يساهم 

الواردات.
الصناعات  لللغللرفللة  احلللالللى  الللرئلليللس  وأكلللد 
على  القائمة  اجلهات  أخللذ  ضللرورة  الهندسية، 
إعداد التشريعات والقوانني بآراء املصنعيني قبل 

إصدار القانون كْونهم اجلهات املعنية بالقطاع.
كما شّدد على أهمية تدريب املوظفني القائمني 
كاٍف  بوقت  إصدارها  قبل  القوانني  تطبيق  على 

 املهندس: إعادة تشغيل املصانع والورش املتعرثة أهم األولويات  العشرى: توفري مخزون من مكونات اإلنتاج املستوردة يغطى 3 أشهر

 عبد الفتاح: مركز لتلقى الشكاوى 
واستصدار قرارات ملنع اإلغراق 

 عبدالحميد: لدينا خطط للتطوير.. والدورة املاضية شهدت طفرة  الدسوقى: األولية 
لزيادة الصادرات وجذب االستثمارات  راشد: لم شمل اُلصناع هدف رئيىس

القرارات  تنفيذ  آليات  فى  يحدث تضارب  كى ال 
لديهم.

وقال املهندس إن القائمة التى شّكلها للترشح 
على مقاعد مجلس إدارة الغرفة اكتملت بانضمام 
لتوريد  شللركللة مصر  رئلليللس  الللفللخللرانللى،  أميللن 

وتصنيع األدوات الصحية.
الكبيرة  املنشآت  مقاعد  على  القائمة  وتضم 
املحوالت  لصناعة  النصر  شركة  يوسف  بسيم 
املنزالوى  وشادى  »املاكو«،  الكهربائية  واملنتجات 
وأنظمة  للتكييفات  جلللروب  امللللنلللزالوى  شللركللة 
لإلكسات،  املصرية  اخلناجرى  ورأفللت  التبريد، 
ويسرى قطب يونيفرسال، فيما تضم على مقاعد 
املصانع  املللهللنللدس  محمد  املتوسطة  املللنللشللآت 

وعمرو  املللعللادن،  وتشغيل  لتشكيل  امليكانيكية 
وعبداملنعم  مللوتللورز،  طنطا  شللركللة  أبللوفللريللخللة 
واملواسير،  للخراطيم  القاضى  شركة  القاضى 
وحمادة داوود شركة داوود للموتورات الكهربائية، 
محمد  الصغيرة،  املنشآت  مقاعد  على  وترشح 
جمال العايدى شركة العايدى لأللومنيوم، وطارق 
املنزلية،  لللألدوات  عابدين  شركة  عابدين  يحيى 
البودى جروب لإلنتركوم،  البودى شركة  ومحمد 
األدوات  وتصنيع  لتوريد  مصر  الفخرانى  وأمين 

الصحية.
للغرف  العمومية  اجلمعية  جلللداول  وتقسم 
الصناعية إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة 
ومتناهية الصغر، وفًقا لقانون احتاد الصناعات 

2019، وحتصل  70 لسنة  املصرية اجلديد رقم 
غرفة  كل  إدارة  مقاعد مبجلس   4 على  فئة  كل 
وزارة  قبل  من  أعضاء   3 يعني  فيما  صناعية، 

التجارة والصناعة.
لرأسمالها  وفقا  الصناعية  املنشآت  وتصنف 
واقع  من  السابقة،  املالية  السنة  املستثمر خالل 
ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول املنشآت 
يقل  التى  للمنشآت  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
ويقيد  جنيه،  مليون   50 عن  املستثمر  رأسمالها 
بجدول املنشآت املتوسطة التى يتراوح رأسمالها 
50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد  املستثمر بني 
يزيد  التى  املؤسسات  الكبيرة  املنشآت  بجدول 

رأسمالها املستثمر على 200 مليون جنيه.
وقال مصطفى العشرى، رئيس شركة العشرى 
للصناعة والتجارة واملقاوالت، املرشح على مقاعد 
إن  الللصللغللر،  ومتناهية  الصغيرة  املللنللشللآت  فئة 
مجمعات  إنشاء  على  يعتمد  االنتخابى  برنامجه 

صناعية متخصصة.
أضاف لل »البورصة« أن الهدف من إنشاء تلك 
املجمعات هو دخول املنتج مواد خام ليخرج منتج 
تكاليف  تقليل  فى  يساهم  ما  الصنع،  تام  نهائى 
الصغيرة  املشروعات  ملستثمرى  والسيما  اإلنتاج، 

ومتناهية الصغر.
على  تعتمد  سوف  املجمعات  تلك  أن  وأوضللح 
استيراد املواد اخلام التى ال تصنيع محلًيا بشكل 

مجمع.
املمكن  من  املجمعات  أن  إلى  العشرى  وأشللار 
أن  تنتج منتجات وسلعا وسيطة وليس شرطا  ان 
يكون منتجا نهائيا، إال أنه من الضرورى أن يكون 
منتجا يحتاجه السوق املحلى بشكل كبير يستحق 

معه إنشاء مجمع.
ولفت إلى أهمية إنشاء مخزن ملكونات اإلنتاج 
ووحلللدات  مصانع  احللتلليللاجللات  يكفى  املللسللتللوردة 
بنوك  3 أشهر على األقللل، مع وجود  املجمع ملدة 

مصنع  كل  ليدفع  اخلامات،  تلك  استيراد  تضمن 
املنتج  بيع  التى حصل عليها عقب  قيمة املكونات 

النهائى.
أبرز  من  الهندسية  الصناعات  قطاع  أن  وأكد 
الصناعات التى ميكن إنشاء مجمعات صناعية بها 

نظًرا لتعدد املنتجات التى حتتاجها املصانع.
الشركات  تأهيل  فى  التوسع  إن  العشرى  قال 
الكبيرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتقوم 
بتوريد مكونات اإلنتاج لها من أهم محاور تنميتها 

خالل املرحلة املقبلة.
وحتدث جالل عبد الفتاح رئيس مجموعة إيبال 
الصناعية، املرشح على قائمة الشركات املتوسطة 
لغرفة الصناعات الهندسية، موضحا أن البرنامج 
االنتخابى خالل الدورة االنتخابية املقبلة يتضمن 
االرتقاء بجودة املنتج املحلى من خالل إنشاء مركز 

تدريب وتأهيل للعمالة الفنية املتخصصة.
وأضلللاف أنلله سللوف يتبنى دعللم الللصللادرات 
املستثمرين  لتقدمي  ورش عمل  تنظيم  من خالل 
املقترحات الالزمة لدعم التصدير وعرضها على 

اجلهات املعنية.
كما سيعمل على رفع كفاءة البوابة اإللكترونية 
للللللغللرفللة ملللسللاعللدة األعلللضلللاء، بللجللانللب مللعللاونللة 
اجتاهات  أحللدث  مللن  االسللتللفللادة  فللى  الشركات 

التكنولوجيا فى مجال الصناعة.
البنوك  مع  التواصل  إلى  الفتاح  عبد  ويسعى 
لتشغيل  املتعثرين  املستثمرين  مشكالت  حلللل 
امللللصلللانلللع، وتللعللظلليللم االسلللتلللفلللادة ملللن الللفللرص 
والتسهيالت التمويلية، السيما للمصانع املتضررة 

من جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه سيعمل على إنشاء مركز لتلقى 
أعضاء  للمستثمرين  الدعم  وتقدمي  الشكاوى 
قوانني  وإصللللدار  للغرفة،  العمومية  اجلمعية 
اإلغللراق  ومنع  املحلى  املنتج  حلماية  وقلللرارات 
اخلارجى للمنتجات إلحداث التوازن فى السوق.
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400 918
مليون دوالر صادرات المالبس الجاهزة 

النصف األول من العام
مدرسة تعليم فنى بدأت تطبيق مناهج 

متطورة بداية الشهر الجارى صناعة

محمد البستانى

 أعد الملف: أحمد صبرى ورشا سرور:
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خالد أبو المكارمعوض جبر

»الكيماوية« ترفع شعار تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادراتالضرائب والتسجيل وتصنيع الخامات.. أهداف لـ »األدوية«

 كتب- محمد مصطفى:

ي��ض��ع ع���دد م���ن م��رش��ح��ى غ��رف��ة األدوي����ة 
التجميل،  ومستحضرات  الطبية  واملستلزمات 
وزيادة  ال��دواء  تسجيل  إج��راءات  تيسير  ملفات 
أهدافهم  مقدمة  فى  ال��ص��ادرات  وقيمة  حجم 

خالل الدورة االنتخابية املقبلة.
الطبية  املهن  شركة  رئيس  جبر  عوض  قال 
لألدوية، املرشح ضمن فئة املنشآت الكبيرة، إن 
ال��دورة  خالل  عليها  سيركز  التى  امللفات  أب��رز 
انتخابات  ف��ى  ف���وزه  ح��ال  املقبلة  االنتخابية 
الغرفة، هى التواصل مع وزارة املالية ومصلحة 
الضرائب ملناقشة فرض ضريبة القيمة املضافة 
على بعض خامات األدوية التى من املفترض أنها 

معفاة.
آليات  أن��ه سيبحث  »ال��ب��ورص��ة«  ل�  وأض��اف 
مع ض��رورة  األدوي���ة  تسجيل  إج���راءات  تسهيل 
نظرا  األدوي���ة  بعض  أس��ع��ار  ف��ى  النظر  إع���ادة 
الرتفاع تكلفة شحنها بالتزامن مع زيادة أسعار 
بعض اخلامات الدوائية خالل املرحلة املاضية 

بسبب فيروس كورونا.
الصحة  وزارة  م��ع  ال��ت��واص��ل  ض���روة  وأك���د 
الهامة  األدوي���ة  لتصنيع  أول��وي��ة  وض��ع  ملناقشة 
ترخيص  أزم��ات  بحث  إل��ى  باإلضافة  للسوق، 
مع  االن��ش��اء  حتت  او  املتوقفة  األدوي���ة  مصانع 

وزارة التجارة والصناعة.
وشدد على ضرورة االهتمام مبلف التصدير 
وخ��اص��ة إل���ى ال��س��وق األف��ري��ق��ى، ف��ض��الاً عن 
توجيه أقصى اهتمام ممكن بصناعة الدواء فى 
مصر، فى ظل العقبات والتحديات التى تواجه 
فيروس  جائحة  تفشى  بعد  خاصة  الصناعة، 

كورونا املستجد.
الصغيرة  الشركات  فئة  انتخابات  وحسمت 
حسام  وهم  فقط،  أعضاء   4 بترشح  بالتزكية 
أبو العينني، شركة أكتوباك للمستلزمات الطبية، 
وعلى عوف، رئيس شعبة األدوية باحتاد الغرف 
التجارية، وجمال الليثى، شركة فيوتشر فارما، 
بفئة  فيما ضمن مرشحني  أمني،  ورام��ز جورج 
محمد  محيى  وهما  الفوز  املتوسطة  املنشآت 

خالل  م��ن  املحلى  التصنيع  تعميق  ملف  يعد 
التواصل مع الشركات لتحقيق احتياجات كل شركة 
القائمة  أولويات  رأس  على  اإلنتاج،  مكونات  من 
رأسهم  وعلى  املستثمرين،  بعض  من  ُشّكلت  التى 
خالد أبو املكارم رئيس شركة مكارم تكس، وشريف 

اجلبلى رئيس شركة أبو زعبل لألسمدة.
قال خالد أبو املكارم، إن املحور األهم واألساسى 
االنتخابية  ال���دورة  خ��الل  القائمة  ستتبناه  ال��ذى 
املقبلة، هو تقليل حجم واردات القطاع من مكونات 

ومستلزمات اإلنتاج.
قيمة  خفض  إل��ى  تسعى  القائمة  أن  أض��اف 
بني  تتراوح  بنسبة  اإلنتاج  مكونات  من  ال��واردات 
بني  وص��ل  حلقة  تشكيل  خ��الل  من  و%60،   50
املصانع، موضحا أن املجلس سيعمل على إحداث 
بعض  ألن  وبعضهم،  املستثمرين  ب��ني  التواصل 
التى  اإلنتاج  مكونات  بعض  تنتج  املحلية  املصانع 
يحتاجها السوق املحلى ولكن ال يعلم املستورد أنها 
تنتج محلياًا.. وبالتالى سيكون دور الغرفة بتوصيل 

املصانع ببعضها لتوفير مكونات اإلنتاج.
أكد أبو املكارم، أن الغرفة ستعمل على حتقيق 
ال���ص���ادرات،  مبضاعفة  احل��ك��وم��ة  م��س��ت��ه��دف��ات 
للصناعات  ال��ت��ص��دي��رى  امل��ج��ل��س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الكيماوية.
فتح  خ��الل  م��ن  ال��ه��دف سيكون  ه��ذا  وحتقيق 
بعثات  ف��ى  وامل��ش��ارك��ة  ج��دي��دة  تصديرية  أس���واق 
جت��اري��ة وم��ع��ارض، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ه��از التمثيل 
التجارى، وخصوصا فى قارة أفريقيا التى تعد من 

األسواق الواعدة للقطاع.
وس��ت��ع��م��ل ال��غ��رف��ة ع��ل��ى إص����دار ال��ت��راخ��ي��ص 
اجلمعية  مصانع  لكافة  الصناعية  وال��س��ج��الت 
وزارة  مع  والتعاون  التواصل  خالل  من  العمومية، 

التجارة والصناعة.
الشامل  التطوير  على  القائمة  ستعمل  كما 
للمصانع لزيادة الطاقات اإلنتاجية وجودة املنتجات 

ومن ثم التوجه لرفع حجم وقيم الصادرات.
أوضح أبو املكارم أن تطوير صناعة الكيماويات 
فيها  تشارك  ومتكاملة  شاملة  خطة  وضع  يتطلب 
جميع اجلهات والوزارات املعنية مبشاركة منظمات 

األعمال، وعلى رأسها احتاد الصناعات.

جورج،  وماجد  بايو،  فارما  دلتا  شركة  حافظ، 
شركة ماميبا مصر ملستحضرات التجميل.

الكبيرة،  املنشآت  فئة  مقاعد  على  ويتنافس 
وأحمد  ف��ارم��ا،  مالتى  شركة  ال��ع��زب��ى،  أحمد 
حجر،  وهشام  لألدوية،  إيبيكو  شركة  كيالنى، 
جبر،  وعوض  الدوائية،  للصناعات  برج  شركة 
شركة  أرمانيوس،  ورياض  الطبية،  املهن  شركة 
إيفا فارما، وسيد هنداوى، شركة ماش لألدوية.

إدارة  مجلس  رئيس  يدعو  أن  امل��ق��رر  وم��ن 
االحتاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى إلجراء 
بغرفة  املتوسطة  امل��ن��ش��آت  لقئة  االن��ت��خ��اب��ات 
ومستحضرات  الطبية  واملستلزمات  األدوي���ة 
التجميل لترشح مرشحنينْ فقط، خالل شهر من 
17 من  امل��ادة  اجتماع، بحسب  أول  تاريخ عقد 
قانون احتاد الصناعات اجلديد رقم 70 لسنة 

.2019
املقاعد  لتلك  املقرر  العدد  يترشح  لم  وإذا 
التجارة  وزي��ر  يستكمل  اجلديد  االجتماع  فى 
ذات  من  بالتعيني  العدد  املختص  والصناعة، 
الفئة، بناءاً على ترشيح من مجلس إدارة االحتاد.
الصناعات اجلديد رقم  وينص قانون احتاد 
غرفة  لكل  ي��ك��ون  أن  على   ،2019 لسنة   70
العمومية  15 عضوااً، تنتخب اجلمعية  صناعية 
لكل غرفة 12 منهم عن طريق االقتراع السرى، 
وصغيرة  كبيرة  بني  ما  فئة  كل  حتصل  بحيث 
الوزير  يعني  فيما  مقاعد،   4 على  ومتوسطة 

امل��دن  إق��ام��ة  التوسع ف��ى  وش���ّدد على ض���رورة 
تنمية  ركائز  أهم  من  ألنها  املتخصصة  الصناعية 
الصغيرة  للمصانع  خ��اص��ة  امل��ح��ل��ى،  االق��ت��ص��اد 

واملتوسطة ومتناهية الصغر.
وتتضمن قائمة املرشحني على مقاعد املنشآت 
شريف  ال��ك��ي��م��اوي��ة،  ال��ص��ن��اع��ات  بغرفة  الكبيرة 
اجلبلى، شركة أبوزعبل لألسمدة واملواد الكيماوية، 
للبالستيك  ت��ك  ب��ول��ى  ش��رك��ة  األك�����وح،  وص����الح 
والكيماويات، وعبداهلل حلمى، شركة أوميا إيجيبت 
للعبوات  املتحدة  شركة  الزيات،  وشريف  للتعدين، 

الزجاجية.
أم���ا ق��ائ��م��ة امل��رش��ح��ني ض��م��ن ف��ئ��ة امل��ن��ش��آت 
مكارم  شركة  أبواملكارم  خالد  فتتضمن  املتوسطة، 
لصناعة  املصرية  اهلل  فتح  جمال  ومحمد  تكس، 
الدولية  مصر  شركة  ع��ام،  حامد  ومحمد  ال��ورق، 
شركة  الناتوت  وعبدالكرمي  البالستيك،  لصناعة 

الزينة لصناعة الورق الصحى.
املنشآت  فئة  ضمن  املرشحني  قائمة  وتتضمن 
هم  م��رش��ح��ني،   10 الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
م��ح��م��ود س��ل��ي��م��ان ال��ش��رك��ة امل��ص��ري��ة اإلي��ط��ال��ي��ة 
هوبك  شركة  ف��وزى  وإيهاب  احلديثة،  للدهانات 
شركة  عمر  على  وف���ارس  املطاطية،  للصناعات 
فرونتال  شركة  ال��دى،  علم  ومحمود  ووت��ر،  راي��ت 
الهالل  وليد هالل شركة  تتضمن  كما  للمنظفات. 
عبدالهاد،  ون���ادر  احل��دي��ث��ة،  الذهبية  والنجمة 
شركة تسنيم للصناعة، وأشرف على حسن شركة 

إدارة  رأى مجلس  بعد أخذ  3 أعضاء  املختص 
االحتاد.

لرأسمال  وفقااً  فئات  إلى  الشركات  وتصنف 
للمنشآت  بالنسبة  التجارى  السجل  فى  املنشأة 
الصغيرة  املنشآت  ب��ج��داول  ويقيد  ال��ف��ردي��ة، 
رأسمالها  يقل  التى  الشركات  الصغر  ومتناهية 
ج��داول  ف��ى  يقيد  فيما  جنيه،  م��الي��ني   5 ع��ن 
املنشآت املتوسطة املصانع التى يتراوح رأسمالها 
بني 5 و15 مليون جنيه، ويقيد بجداول املنشآت 
 15 على  رأسمالها  يزيد  التى  املصانع  الكبيرة 

مليون جنيه.
وق����ال ح��س��ام أب���و ال��ع��ي��ن��ني، رئ��ي��س شركة 
إلى صناعة  النظر  يجب  إنه  لألدوية،  سيديكو 
الدواء كأحد أهم الصناعات االستراتيجية فى 
مصر، وركيزة أساسية ضمن محركات االقتصاد 

املصرى.
وأكد ضرورة تقدمي الدعم احلكومى لشركات 
األدوية جلعلها تعمل فى بيئة مناسبة متكنها من 
جذب  فى  سيساهم  ما  اخل��ارج،  إلى  التصدير 
الشركات األجنبية إلى مصر ونقل تكنولوجيات 

التصنيع للسوق املحلى.
وطالب أبو العينني الذى ضمن الفوز بالتزكية 
على مقاعد فئة املنشآت الصغيرة فى انتخابات 
غرفة األدوية، احلكومة بضرورة جذب شركات 

أجنبية لتصنيع املواد اخلام لألدوية فى مصر.
وق�����ال ه���ش���ام ح���ج���ر، رئ���ي���س ش���رك���ة ب��رج 
التواصل  إنه سيعمل على  الدوائية،  للصناعات 
مع هيئة الدواء املصرية التى اصبحت مسئولة 

عن تلك الصناعة خالل الفترة املاضية.
أضاف أن برنامجه االنتخابى يركز على بحث 
وعملية  األدوي��ة  تسجيل  مع  الشركات  أزم��ات 
باالنظمة  األدوي���ة  ش��رك��ات  وتعريف  التسعير 
الدواء  لصناعة  الهيئة  وضعتها  التى  اجلديدة 

فى مصر.
املنشآت  فئة  مقاعد  على  املرشح  وأوض��ح 
املجلس  م��ع  س��ت��ت��ع��اون  ال��غ��رف��ة  أن  ال��ك��ب��ي��رة، 
التصديرى للصناعات الطبية لتشجيع التصدير 
خالل  القطاع  ل��ص��ادرات  من��و  نسب  وحتقيق 

السنوات املقبلة.

الدين  وعالء  احلديثة،  الصناعية  للغازات  إيزيس 
وحسام  بتروميكس،  شركة  السيسى،  عبدالقادر 
حجازى شركة حجازى باك ملواد التعبئة والتغليف، 
املصرية  الشركة  عبدالشافى  فكرى  محمد  وغادة 

للمنظفات الصناعية.
وينص قانون احتاد الصناعات اجلديد رقم 70 
لسنة 2019، على أن يكون لكل غرفة صناعية 15 
 12 غرفة  لكل  العمومية  اجلمعية  تنتخب  عضوااً، 
منهم عن طريق االقتراع السرى، بحيث حتصل كل 
فئة ما بني كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، 
فيما يعني الوزير املختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى 
مجلس إدارة االحتاد، وتصنف الشركات إلى فئات 
وفقااً لرأسمال املنشأة فى السجل التجارى بالنسبة 
للمنشآت الفردية، ويقيد بجداول املنشآت الصغيرة 
ومتناهية الصغر الشركات التى يقل رأسمالها عن 
املنشآت  ج��داول  فى  يقيد  فيما  جنيه،  ماليني   5
 5 بني  رأسمالها  يتراوح  التى  املصانع  املتوسطة 
و15 مليون جنيه، ويقيد بجداول املنشآت الكبيرة 
املصانع التى يزيد رأسمالها على 15 مليون جنيه.

وق���ال ح��س��ام ح��ج��ازى، رئ��ي��س ش��رك��ة حجازى 
باك ملواد التعبئة والتغليف، إنه يركز فى برنامجه 
االنتخابى على تيسير وتوفير أيسر آليات التصدير 
دول��ة  تعد  التى  كينيا  إل��ى  وخ��اص��ة  أفريقيا  إل��ى 

املصّب الرئيسية لسبعة دول أفريقية أخرى.
مصنع  فى  لالستثمار  جتربة  لديه  أنه  أض��اف 
داخل كينيا، وتعد تلك الدول من أبرز األسواق التى 
قطاع  شركات  منتجات  لتصدير  تستغل  أن  ميكن 
مواد التعبئة والتغليف إليها كونها من األسواق التى 
لديها استهالك مرتفع، وأوضح أن بعض الشركات 
ليست لديها معلومات عن تلك األسواق، فضالاً عن 
األفريقية  الدول  إلى  التصدير  من  البعض  تخوف 

ا لبعض العقبات التى تواجههم. نظراً
األعضاء  تعريف  على  أنه سيعمل  أكد حجازى 
التعبئة  م��ن��ت��ج��ات  تصنيع  م��ن  ال��ت��ح��ول  ب��آل��ي��ات 
والتغليف البالستيكية إلى املنتجات القابلة للتحلل 

ذاتياًا خالل السنوات املقبلة.
عملية  تبدأ  لم  إذا  الشركات  تلك  أن  وأض��اف 
نفسها  ق��د جت��د  وق��ت ممكن  أق��رب  ف��ى  التحول 

معرضة خلطر اإلغالق أوالتعثر.
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محمد عبدالسالم

حسن عاكف

هانى عبدالرحمن

شريف البيلىأشرف خيرى

3 محاور رئيسية النطالق »المالبس الجاهزة«

طموحات االستثمارات الجديدة تدعم مرشحى »الطباعة«

عبدالسالم  محمد  شّكلها  التى  القائمة  تسعى 
رئيس مجلس إدارة شركة حبيبة للمالبس اجلاهزة، 
خلوض االنتخابات  إلى رفع القدرة التنافسية للمنتج 
املصرى وحتقيق انطالقة من خالل 3 محاور رئيسية 
ال���واردات،  ال��ص��ادرات واحل��د من  تتمثل فى زي��ادة 

بجانب رفع جودة املنتجات.
املصانع  تكون  ألن  يسعون  إنهم  عبدالسالم،  قال 
أعضاء اجلمعية العمومية منافسني لشركات الدول 
من  اجل��اه��زة  امل��الب��س  صناعة  ف��ى  ملصر  املنافسة 
النهائية للمنتج التصديرى بسعر  خالل رفع اجلودة 
اجتاهات  م��ع  تتناسب  منتجات  وتصنيع  مناسب، 

املوضة العاملية.
املنتج بشكل  تسعير  اجل��ودة مع  رفع  أن  وأوض��ح 
مناسب على املستويني املحلى والتصديرى، سيساهم 

فى خفض الواردات وزيادة الصادرات.
وارتفعت صادرات املالبس اجلاهزة بنسبة %46 
خال النصف األول من العام اجلارى، لتصل إلى 918 
نفس  خ��الل  دوالر  مليون   630 مقابل  دوالر  مليون 
الصادرة  البيانات  بحسب  املاضى،  العام  من  الفترة 

عن املجلس التصديرى لغرفة املالبس اجلاهزة.
وذكر أن القائمة ستعمل على تعديل بعض القوانني 
أن  املمكن  ومن  املاضية  الفترة  خالل  ص��درت  التى 
تعرقل الصناعة بشكل عام على املستويني التصديرى 
املسئولة عن  للجهات  الغرفة  واملحلى، حيث ستلجأ 

إصدار تلك القوانني ملعاجلتها.
وُح��س��م��ت ان��ت��خ��اب��ات غ��رف��ة امل��الب��س اجل��اه��زة 
االنتخابات،  فى  فقط  ا  مرشحاً  12 لتقدم  بالتزكية 
وهم حسام جبر، شركة لوتس هاى فاشون للمالبس 
اجل���اه���زة، وف��اض��ل م����رزوق، ش��رك��ة ج��ي��زة للغزل 
أسبانيا  مصر  شركة  الطباخ،  وح��م��دى  والنسيج، 
دايس  شركة  توما،  وناجى  واملنسوجات،  للبطاطني 

للمنتجات  جديدة  استثمارات  جل��ذب  السعى 
مقدمة  فى  يأتى  استيرادا،  األكثر  اخل��ام  وامل��واد 
أهداف مرشحى غرفة الطباعة والتغليف، فضال 
عن إعداد دراسات شاملة باملشكالت التى يعانى 
املعنية،  للجهات  مقترحات  وتقدمي  القطاع  منها 
الفرص  من  واالستفادة  القطاع  وزي��ادة ص��ادرات 

فى ظل املتغيرات العاملية.
فئة  ضمن  بالتزكية  الفائز  عاكف،  حسن  قال 
الطباعة  غ��رف��ة  بانتخابات  الكبيرة  ال��ش��رك��ات 
االنتخابات  خلوض  وحده  تقدم  بعدما  والتغليف 
فى  عليها  سيركز  التى  اخلطة  إن  الفئة،  لهذه 
الدورة اجلديدة تستهدف زيادة صادرات القطاع، 
كما يتم دراسة البنود اجلمركية التى لديها حجم 
إنشاء  إل��ى  لالجتاه  القطاع  ضمن  كبير  واردات 
مشروعات لها فى مصر لتوفير احتياجات السوق.
أوضح أن االجتاه لتوفير بدائل محلية يأتى فى 
إطار توجه الدولة لتحقيق االكتفاء الذاتى وتقليل 
خاصة  املختلفة  السلع  من  االستيرادية  الفاتورة 

التى لديها فرص جيدة بالسوق املحلية.
للدخول  لديها شهية  البنوك  أن  كشف عاكف، 
مصانع  إلنشاء  اخلاص  القطاع  مع  شراكات  فى 
ل��ل��ب��ن��ود األك��ث��ر اس��ت��ي��رادا ف��ى م��ج��االت ال���ورق 
التى  خاصة  والتغليف  التعبئة  وم��واد  والطباعة 

تتطلب استثمارات ضخمة.
وقال شادى أحمد عاطف نائب رئيس مجلس 
ملف  أه��م  إن  ل��إع��الن،  املتحدة  الشركة  إدارة 

للمالبس اجلاهزة.
وتتضمن قائمة املرشحني من الشركات املتوسطة 
ووليد  للتريكو،  ال��ص��ي��اد  ش��رك��ة  ال��ص��ي��اد،  محمد 
الكفراوى، مصنع زهرة املحلة للغزل والنسيج، وهانى 
ومحمد  والنسيج،  للغزل  سالمتكس  شركة  س��الم، 

عبدالسالم، رئيس شركة حبيبة للمالبس اجلاهزة.
الشركات  فئة  ضمن  امل��رش��ح��ني  قائمة  وت��ض��م 
للمالبس  سانتانا  ش��رك��ة  ف���وزى  أح��م��د  الصغيرة، 
دوت  العسكرى  شركة  العسكرى  وإيهاب  اجلاهزة، 
جينز، وسامر ريا شركة طيبة للصناعات النسيجية، 

وبهية نظيم عضو مجلس إدارة الغرفة حالياًا.
للغرف  ال��ع��م��وم��ي��ة  وت��ق��س��م ج�����داول اجل��م��ع��ي��ة 
وصغيرة  ومتوسطة  كبيرة  منشآت  إل��ى  الصناعية 
الصناعات  احت��اد  لقانون  ا  وفقاً الصغر،  ومتناهية 
املصرية اجلديد رقم 70 لسنة 2019، وحتصل كل 
فئة على 4 مقاعد مبجلس إدارة كل غرفة صناعية، 
فيما يعني 3 أعضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة.
لرأسمالها  وفقا  الصناعية  املنشآت  وتصنف 
واق��ع  م��ن  السابقة،  املالية  السنة  خ��الل  املستثمر 
املنشآت  بجدول  القيد  ليكون  منشأة،  كل  ميزانية 
يقل  ال��ت��ى  للمنشآت  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
ويقيد  جنيه،  مليون   50 ع��ن  املستثمر  رأسمالها 
رأسمالها  يتراوح  التى  املتوسطة  املنشآت  بجدول 
يقيد  فيما  جنيه،  مليون  و200   50 ب��ني  املستثمر 
يزيد  ال��ت��ى  امل��ؤس��س��ات  الكبيرة  امل��ن��ش��آت  ب��ج��دول 

رأسمالها املستثمر على 200 مليون جنيه.
على  تعمل  س��وف  القائمة  إن  عبدالسالم،  ق��ال 
رفع املستوى املهارى للعاملني فى القطاع من خالل 
العمال على  رفع قدرة  تدريبية تساهم فى  منظومة 
واملنتجات  املصانع  ق��درات  لتنمية  الفنى  املستوى 
النهائية، وأضاف أن الغرفة تعمل مع بعض اجلهات 

سيعمل عليه حال الفوز هو دعم الصناعة املصرية، 
كانت  الذى  الدور  لسنوات  املطابع  افتقدت  حيث 
وإيجاد  لدعمها  الصناعات  باحتاد  الغرفة  تلعبه 
حلول ملشكالتها من خالل عرضها على الوزارات 

املختلفة ومشكالها مع الضرائب واجلمارك.
ينافس عاطف بفئة الشركات الصغيرة بالغرفة 
5 آخ��ري��ن ه��م ع��الء ص���ادق، وهيثم عرفان،  م��ع 
البدرى،  ومحمود السعدنى، وأحمد جابر، وأمين 

على 4 مقاعد.
وتابع: »رغم أن ورق الكتب معفى من الضرائب 
لكن مازالت بعض األجزاء التى تدخل فى التصنيع 

تعانى من الضرائب ومتثل أعباء على املنتجني«.
أضاف أنه حال الفوز فى ماراثون االنتخابات 
شاملة  دراسة  إعداد  سيتم  الغرفة،  على عضوية 
بجميع املشكالت التى يعانى منها قطاع الطباعة 
مقترحات  وع���رض  ال��ك��ت��ب،  وط��ب��اع��ة  والتغليف 
ال��غ��رف��ة لتقدميها  ب��اق��ى أع��ض��اء  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
التجارة  وزارة  رأسها  وعلى  املعنية  اجلهات  إلى 
والعليم  والتربية  واالستثمار،  واملالية  والصناعة 

والتعليم الفنى.
فى  املطابع  تواجه  التى  التحديات  أب��رز  وم��ن 
الوقت احلالى، صعوبة توفير اخلامات وغالبيتها 
ارتفاع  م��ن  العاملى  ال��س��وق  يعانى  إذ  م��س��ت��وردة، 
األسعار فى ظل زيادة تكلفة لب الورق املستخدم 

فى عملية التصنيع.
للخطط  أخرى  مرة  العودة  أهمية  على  وشدد 
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من  مباشر  دع��م  تقدمي  بجانب  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
الغرفة لتنظيم دورات تدريبية لعمال املصانع أعضاء 

اجلمعة العمومية.
ملنتجات  ال��ت��روي��ج  على  تعمل  الغرفة  أن  وذك���ر 
تدشني  من خالل  التصديرى  املستوى  على  املصانع 
بوابة إلكترونية وتطبيق إلكترونى يتضمن كل منتجات 

املصانع التابعة للغرفة.
وأوضح أن ثقافة املستهلك املصرى على مستوى 
االزدي���اد خالل  فى  ب��دأت  »اإلنترنت«  عبر  ال��ش��راء 
املواطنني  املرحلة املاضية، فى ظل استخدام معظم 

لهواتف ذكية وانتشار فيروس كورونا.
ا  شوطاً قطعت  ال��غ��رف��ة  أن  ع��ب��دال��س��الم  أوض���ح 

التى كانت تتجه إليها احلكومة إلقامة مشروعات 
من املخلفات الزراعية وقش األرز لصناعة الورق؛ 

لتوفير التكلفة االستيرادية الكبيرة.
أضاف أن قطاع الطباعة يعانى من كثرة املطابع 
ا أهمية تشديد الرقابة عليها  غير املرخصة مؤكداً
تشكل  ال  حتى  أوضاعها  لتقنني  آل��ي��ات  وإي��ج��اد 
أعباء  يتحمل  الذى  الرسمى  القطاع  على  ا  خطراً
لدى  مصروفات  من  وغيرها  وتأمينات  ضرائب 

اجلهات احلكومية.
الدورة  هذه  الغرفة  انتخابات  إن  عاطف،  قال 
تختلف عن املرات السابقة، فى ظل االشتراطات 

ا فى ملف تعميق التصنيع املحلى، حيث جنحت  كبيراً
الغرفة بالتعاون مع اجلهات املعنية فى تصنيع بعض 

مستلزمات اإلنتاج محلياًا خالل املرحلة املاضية.
بدأ ف تصنيعها  املنتجات  تلك  أن معظم  أضاف 
واملتوسطة،  الصغيرة  الصناعات  م��ن  مستثمرين 
وعلى رأسها البادجات اخلاصة باملالبس والشرايط 

وغيرهما.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الشحن من الصني منذ 
فيروس  انتشار  بدء  مع  تزامناًا  املاضى  العام  بداية 
كورونا بجانب انخفاض قيمة الواردات، ساهما فى 
مستلزمات  بعض  لتصنيع  املستثمرين  صغار  توجه 

اإلنتاح اخلاصة باملالبس منخفضة االستثمارات.

الصناعات،  احت��اد  قانون  وضعها  التى  اجلديدة 
حيث مت توفيق أوضاع نحو 250 مطبعة فقط فى 
مقابل أكثر من 6 آالف عضو باجلمعية العمومية 

قبل ذلك.
وأوضح أن عددا من املطابع الكبيرة غابت عن 
متثيل اجلمعية العمومية خالل الدورة احلالية مبا 

فيها مطابع املؤسسات الصحفية.
ومن  ال��دورة  هذه  االنتخابات  خريطة  وتغيرت 
على  كبير  عدد  جلأ  لذا  النتائج..  توقع  الصعب 
من  بدال  بالتزكية  النتائج  حلسم  الغرف  مستوى 

خوض املعركة االنتخابية.

مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  وعقد 
ا فى أبريل 2020، مع غرفة املالبس  الوزراء، اجتماعاً
اجلاهزة وشعبة األجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات 
الهندسية، لبحث تعميق التصنيع املحلى فى قطاعّي 

األجهزة الكهربائية واملالبس اجلاهزة.
قال عبدالسالم ل� »البورصة«، إن احلكومة تسعى 
إلى االستفادة من الظروف الراهنة والبدء فى تصنيع 
وتوفير  ال��واردات  لتقليل  املنتجات محلياًا  تلك  بعض 

العملة الصعبة.
يتم  س��وف  التى  اإلن��ت��اج  مستلزمات  أن  أض��اف 
املقبلة،  املرحلة  خ��الل  محلياًا  تصنيعها  فى  البدء 
يجب أن تتضمن عدة شروط، وهى انخفاض تكلفتها 
االستثمارية وتوفر خاماتها األولية فى مصر، بجانب 
أن تكون تكنولوجيا التصنيع اخلاصة بها غير معقدة.
عليها  تنطبق  ال��ت��ى  املنتجات  أب���رز  أن  وأوض���ح 
واملطاطة  املنسوجة  الشرائط  ه��ى  ال��ش��روط  تلك 
وال��ك��ب��س��والت وال����زراي����ر امل��ع��دن��ي��ة وال��ش��م��اع��ات 
ا ألنها  السوست، نظراً البالستيك وجزء من صناعة 

صناعة معقدة.
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  قبانى  محمد  وق��ال 
شركة مودرنا قبانى للمالبس اجلاهزة واملفروشات، 
على  ي��ك��ون  أن  يجب  املحلى  التصنيع  تعميق  إن 
اجلاهزة  املالبس  إدارة غرفة  أولويات مجلس  رأس 

اجلديد.
زي���ادة  ف��ى  اخل��ط��وة ستساهم  ت��ل��ك  أن  أض���اف 
اإلنتاج  مكونات  وتوفر  املصرية  املنتجات  تنافسية 
بشكل دائم بدالاً من االستيراد خالل فترة تتراوح بني 

4 و6 أسابيع على أقل تقدير.
مستلزمات  من  األكبر  النسبة  أن  وأوض��ح 
مت  وإذا  اخل���ارج،  من  مستوردة  القطاع  إنتاج 
تصنيع بعضها محلياًا سنجد أن اخلامات التى 

شعبة  رئيس  خيرى،  أش��رف  ق��ال  جانبه  من 
اإلعالنات والفائز بالتزكية ضمن فئة الشركات 
أهم  إن  والتغليف،  الطباعة  بغرفة  املتوسطة 
إنشاء  طلب  هى  عليها  سيركز  التى  القضايا 
االستثمارات  حجم  أن  ظل  فى  لإعالن  غرفة 
به  العاملة  الشركات  وعدد  القطاع  فى  الكبير 

يسمح بذلك.
املتوسطة  ال��ش��رك��ات  بفئة  امل��رش��ح��ون  وف���از 
لعضويتها  فقط  مرشحني   4 تقدم  بعد  بالتزكية 
وهم أشرف خيرى، وندمي إلياس، وشريف البيلى، 

ورابح الشريف.
أوضح خيرى، أن وجود غرفة سيساعد القطاع 
للسعى  تواجهها  التى  مشكالته  على  التركيز  فى 
أمام  العقبات  إلزال��ة  املعنية  اجلهات  مع  حللها 

استثمارات القطاع وتنميتها مع مرور الوقت.
التعاون  أشار إلى أن اخلطة تتركز أيضا على 
ووضع  مشكالتها  لتحديد  الطباعة  شركات  مع 
حلول لها فضال عن بحث مشكالت مطابع الكتاب 
املدرسى، فضال عن مناقشة ووضع خطط إليجاد 

حللول ملشكالت نقص الورق وارتفاع أسعاره
وقال شريف البيلى، الفائز بالتزكية ضمن فئة 
والتعبئة  الطباعة  قطاع  إن  املتوسطة،  الشركات 
مغذية  وتعتبر  الهامة  الصناعات  من  والتغليف 
لكافة الصناعات األخرى وتطوير باقى القطاعات 
الصناعية مرهون بتطور إنتاجها الذى يدخل فى 

تعبئة وتغليف كافة املنتجات.

ا. تصنع منها مستوردة أيضاً
تنمية قدرات املصانع  التركيز على  وأكد ضرورة 
لزيادة حجم وقيمة الصادرات فى ظل وجود العديد 
الكويز،  رأسها  وعلى  التجارية ملصر  االتفاقيات  من 
الذى  اجلديد  التصديرى  الدعم  برنامج  عن  فضال 

يحّفز ويشّجع الصادرات.
كما شّدد على أهمية رفع كفاءة العمال باملصانع 
من خالل التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى، لتخريج طلبة ميتلكون املهارات الالزمة للعمل 

باملصانع من خالل تدريبهم خالل فترة الدراسة.
مجلس  مقاعد  على  املرشحني  قبانى،  وط��ال��ب 
بشكل  باالهتمام  اجل��اه��زة،  امل��الب��س  غ��رف��ة  إدارة 
كونْنها  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  باملصانع  أكبر 
خالل  اخلدمات  على  واحلصول  باالهتمام  األول��ى 
من  تعانى  املصانع  وأن معظم  الفترة، السميما  تلك 
فيروس  انتشار  بتبعات  ا  ت��أث��راً املبيعات  انخفاض 

كورونا.
بعض  م��ع  تعاونت  ك��ان��ت  الشركة  أن  أض���اف 
فى  لديهم  التصنيع  خالل  من  الصغيرة  املصانع 
خالل  الشركة  من  الطلبيات  حجم  ارت��ف��اع  ح��ال 
م��ا يحقق االس��ت��ف��ادة لكال  امل��اض��ي��ة،  ال��س��ن��وات 

الطرفني.
الطيور  شركة  رئيس  عبدالرحمن  هانى  وق��ال 
من  املصانع حتتاج  إن  اجلاهزة،  للمالبس  الصغيرة 
تيسير  الغرفة،  إدارة  املرشحني على مقاعد مجلس 
إجراءات احلصول على قروض بنكية من خالل توقيع 

بروتوكوالت تعاون مع العديد من البنوك املحلية.
خالل  تصديرية  ا  فرصاً الشركة  لدى  أن  أض��اف 
قرض  على  احل��ص��ول  إل��ى  وتسعى  املقبلة  املرحلة 
التنافسية ملنتجات الشركة من خالل شراء  لتحقيق 

ماكينات حديثة.

وتأهيل  تدريب  على  يركز  برنامجه  أن  أضاف 
عدد  مصر  فى  »لدينا  قائال:  املطابع  فى  العامل 
من  يعانى  القطاع  مازال  لكن  املطابع،  من  ضخم 
ندرة فى العامل املدرب لتطوير الصناعة مبختلف 

املراحل«.
تنشيط  على  يركز  برنامجه  أن��ه  البيلى  وأك��د 
الصناعة  تعانى  حيث  اخلام  املواد  فى  االستثمار 
ال��ورق  م��ن  سنويا  ضخمة  كميات  اس��ت��ي��راد  م��ن 
والكرتون واألحبار واملواد الكيماوية ويوجد نقص 
الكتابة  ل��ورق  املنتجة  االس��ت��ث��م��ارات  ف��ى  شديد 
فى  يدخل  الذى  خاصة  الكرتون  وورق  والطباعة 

تعبئة األدوية والصناعات الغذائية.
معدالت  زي���ادة  على  الثالث  امل��ح��ور  ويشتمل 
والهند  الصني  مثل  دول  أن  إلى  الفتا  التصدير، 
وتركيا تُصدر كميات كبيرة من املطبوعات للخارج 
وخصوصا إلى أفريقيا، وفى املقابل مصر مازال 
وأمامها  محدود  البنود  هذه  من  تصديرها  حجم 
التى  التجارية  االتفاقيات  من  لالستفادة  فرصة 
تتمتع بها مصر مع عدة تكتالت فى الدول العربية 

األفريقية واألوروبية.
احلكومة حلماية  ت��دخ��ل  ض���رورة  إل��ى  ول��ف��ت 
املنشآت الصغيرة التى تأثرت من نقص املعروض 
املتغيرات  وارتفاع أسعارها فى ظل  من اخلامات 
العاملية، لفرض رسوم على الورق اخلام الذى يتم 
تصديره والذى يدخل فى تصنيع الكرتون لتوفير 

احتياجات السوق منه.

 عبدالرحمن: تيسري إجراءات 
الحصول عىل قروض بنكية 

 البيىل: القطاع يعاىن ندرة العمالة املدربة
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 كتبت- منى عوض:

كما تواجه األسر بالفعل فواتير أكثر ارتفاعاً بينما 
بدأت بعض الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة فى 
التعافى  بشأن  التفاؤل  من  حد  مما  اإلنتاج،  إبطاء 
االقتصادى بعد الوباء، بحسب صحيفة »فاينانشيال 

تاميز« البريطانية.
وبينما يعتقد البعض فى صناعة الغاز أن ارتفاع 
االض��ط��راب��ات  ع��ن  ناجمة  مؤقتة  ظ��اه��رة  األس��ع��ار 
تسلط  إنها  كثيرون  يقول  الوباء،  بسبب  االقتصادية 
الضوء على ضعف هيكلى فى قارة أصبحت تعتمد 

بشكل كبير على الغاز املستورد.
يقول توم مارزيك مانسر، من شركة االستشارات 
»أى.سى.أى.إس«، إن أوروبا لديها خياران أساسيان 
الشديد  العتمادها  نظراً  اإلضافية  الغاز  إلمدادات 
أو  روس��ي��ا  هما  اخليارين  وه��ذي��ن  ال����واردات،  على 
شحنات الغاز الطبيعى املسال، لكن لم يعمل أى من 
هذين املصدرين كما تأمل أوروبا خالل هذه األزمة.

الرياح  طاقة  مثل  أنظف  طاقة  إلى  للتحول  كان 
والطاقة الشمسية تأثير فى زيادة الطلب على الغاز، 
لكن الهدف طويل األجل املتمثل فى إنشاء اقتصادات 
املتحدة  اململكة  فى  صافية  صفرية  انبعاثات  ذات 
وأوروبا حد أيضاً من رغبة املستثمرين فى استثمار 
األموال فى تطوير إمدادات الوقود األحفورى الذى 
 30 فى غضون  كبير  بشكل  ينتهى  قد  أنه  يعتقدون 

عاماً.
املحلى  الغاز  إم���دادات  تراجعت  ذل��ك،  ظل  وف��ى 
التطور  التى انخفضت بسبب عقود من  فى أوروبا، 

السريع بنسبة 30% فى العقد املاضى.
ميكن القول إن محاوالت أوروبا لتكون رائدة عاملياً 
األوسع  التغييرات  غذت  قد  املناخ  تغير  مجال  فى 
سريعة  االقتصادات  دفعت  فقد  السوق،  فى  نطاقاً 
ليجدوا  فقط  الفحم  عن  لالبتعاد  آسيا  فى  النمو 
تتنافس اآلن على نفس  والهند  أن دول مثل الصني 
إمدادات الغاز الطبيعى املسال التى أصبحت أوروبا 

تعتمد عليها من دول منها الواليات املتحدة وقطر.
تقريباً  بالكامل  العمل  ال��غ��از  صناعة  اع��ت��ادت 
أبقى  إلى نقطة مما  أنابيب من نقطة  على خطوط 
النمو  أن  كما  األدنى،  احلد  عند  اإلقليمية  املنافسة 

إذا كنت تعيش فى قارة أوروبا أو المملكة المتحدة، 
فإن تكلفة الغاز الطبيعى الذى يدفئ منزلك 

فى أكتوبر الحالى تزيد بخمس مرات على األقل 
عما كانت عليه قبل عام، وأسباب ذلك متنوعة من بينها زالزل 

هولندا، ومحاولة الصين تنظيف هواءها، وسياسة القوة التى 
يتبعها الرئيس الروسى فالديمير بوتين.

لكن التأثير واضح، إذ آثارت األسعار القياسية التى يدفعها 
الموردون فى أوروبا ونقص إمدادات الغاز حول القارة المخاوف 

من حدوث أزمة طاقة إذا كان الطقس أكثر برودة من المعتاد.

السريع لصناعة الغاز الطبيعى املسال يشير إلى أن 
أقرب  قد خلقت اآلن شيئاً  الشحنات املنقولة بحراً 

إلى سوق عاملى مشابه للبترول.
جت��ادل احل��ك��وم��ات األوروب��ي��ة ب��أن أس��ع��ار الغاز 
»املتقلبة« تعزز احلاجة إلسراع التحول نحو الطاقة 
املتجددة، لكن ثمة مخاوف من أن املشاكل قد تؤدى 
إلى رد فعل عنيف ضد مصادر الطاقة املتجددة إذا 
بدأ املستهلكون فى االعتقاد بأن سعر حتول الطاقة 

مرتفع للغاية.
يذكر أن استهالك البترول فى العالم يظل مستقراً 

نسبياً على مدار العام مع تقلبات صغيرة فقط بني 
الفصول، بينما يعتبر الطلب على الغاز أقوى بكثير 

كل شتاء بسبب دوره فى التدفئة املنزلية.
وفى حني أن الطلب على الغاز يستمر طوال العام، 
إال أن ذروته تكون أعلى بكثير فى الشتاء خاصة فى 
نصف الكرة الشمالى، حيث يذهب حوالى 40% من 
املتحدة مباشرة  اململكة  الغاز فى  إجمالى استهالك 
إلى تدفئة املنازل، ويتكثف بشكل كبير فى فترة من 

خمسة إلى ستة أشهر.
مختلفة.  بطرق  ال��دورات  هذه  الصناعة  تدير 

ويعتبر التخزين هو األساس، فخالل هذه الدورة 
يتم ضخ الغاز حتت األرض خالل أشهر الصيف 
عندما  استخدامه  ليتم  الطلب  فيها  يقل  التى 
فتكمن  األخرى  الدورة  أما  بارداً،  الطقس  يصبح 
قد  التى  املتأرجحة  اإلم��دادات  إلى  الوصول  فى 

ترتفع أو تنقص حسب احلاجة.
الكبيرة  امل��ش��ك��الت  إح���دى  ف���إن  ذل���ك،  وم���ع 
أن  ه��ى  وأوروب���ا  املتحدة  اململكة  تواجهها  التى 
كما  تعمل  ال  اإلم��دادات  لهذه  الرئيسية  املصادر 
من  ملزيد  الظروف  خلق  مما  السابق،  فى   كانت 

أسعار الغاز املتقلبة.
أوروب��ا، وهو  للغاز فى  أكبر حقل  أنشأت هولندا 
جرونينجن، ليكون مورداً هاماً للغاز، مع زيادة اإلنتاج 
العرض  التوازن بني  للمساعدة فى حتقيق  كبحه  أو 
األخ��رى  ال��غ��از  حلقول  السماح  وبالتالى  والطلب، 
جرونينجن  لكن  ال��ع��ام،  م��دار  على  بحرية  باإلنتاج 
أصبح عبئاً على احلكومة الهولندية، وبالتالى قررت 
البدء فى إغالقه حتى أنه أصبح يضخ اآلن كميات 

أقل بثالثة أرباع ما كان عليه فى عام 2018.
تواجه اململكة املتحدة مشكلة مماثلة، فهى لديها 
سعة تخزين أقل بكثير من معظم دول أوروب��ا، وهو 
الواقعة  التخزين  منشأة  إغ��الق  بسبب  س��اء  وض��ع 
أعوام،  ثالثة  قبل  إلجنلترا  الشرقى  الساحل  قبالة 
اململكة  فى  التخزين  سعة  القرار  هذا  خفض  حيث 
املتحدة من 15 يوماً من الطلب فى فصل الشتاء إلى 

خمسة أيام على األكثر.
على  قدرتها  هو  ألوروب���ا  بالنسبة  السار  اخلبر 
منطقة  أى  م��ن  أكبر  مسال  طبيعى  غ��از  استيراد 
من   %20 نحو  بريطانيا  اس��ت��وردت  حيث  أخ���رى، 
الغاز  شحنات  خ��الل  م��ن   2019 ع��ام  ف��ى  غ��ازه��ا 
األنابيب  خطوط  تدفقات  بجانب  املسال،  الطبيعى 
لتعويض االنخفاض  النرويج واالحت��اد األوروب��ى  من 

فى اإلنتاج املحلى.
الطلب  أن  السيئة هى  األخ��ب��ار  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع 
اآلسيوى على الغاز منا بسرعة كبيرة، إذ ازداد بنسبة 
50% خالل العقد املاضى، ثم أصبح تأمني شحنات 
 ،2021 أكثر صعوبة فى عام  املسال  الطبيعى  الغاز 
أن يكون مصدراً  املفترض  وبالتالى فإن ما كان من 
أقل من ذلك  املرنة أصبح فجأة  لإلمدادات  موثوقاً 

بكثير.
ميكن القول إن أهم عامل فى كل هذا هو روسيا، 
إجمالى  ثلث  من  أكثر  على  أوروب��ا  ق��ارة  إذ حتصل 
إم��دادات��ه��ا م��ن ال��غ��از م��ن شركة »غ��ازب��روم«، حيث 
تطورت عالقتهما سوياً منذ عقود، لكنها اضطربت 

مؤخراً.
رمبا تواجه أوروبا منافسة أكبر على املدى الطويل 
إلمدادات الغاز، حيث بدأت روسيا فى إمداد الصني 
تُستخدم  لم  تغذيها حقول  لكنها  بالغاز قبل عامني، 

قط لتزويد أوروبا.

ما الذى يقود أزمة 
الطاقة فى أوروبا

حملة مكافحة فساد 
فى الجهات التنظيمية 

المالية الصينية

تعتبر الخطوة انعكاسا لتركيز 
الحزب الشيوعى على التنظيم 

المالى، وسيكون تعاون الموظفين 
مع المفتشين األولوية القصوى فى 

الوقت الحالى.
جو شوكينج، رئيس لجنة تنظيم 
البنوك والتأمين الصينية:

»الحملة األحدث على الشركات 
المالية قد تؤدى إلى عدم يقين 

بشأن ما إذا كانت ستكون هناك 
إجراءات عقابية تتبعها مثل 

الغرامات أو المزيد من التنظيم فى 
أنشطة اإلقراض أن ال.

جون رونج ييب، استراتيجى 
السوق فى »آى جى آسيا«:

تطلق الصين حملة على الجهات 
التنظيمية المالية وأكبر البنوك 

وشركات التأمين ومديرى الديون 
المعدومة الحكوميين ألول مرة فى 

ست سنوات القتالع جذور الفساد فى 
نظامها المالى.

وكالة أنباء »بلومبرج«

صورة  فى  املكبوت  الطلب  ه��ذا  إلط��الق  الثقة 
استهالك واستثمار.

فى الوقت نفسه، نعلم أنه ملساعدة احلكومات 
على حتقيق أهدافها املناخية، ستحتاج الشركات 
كبير  ج��زء  إص��الح  إل��ى  العالم  أنحاء  جميع  فى 
إلى  ذلك  يشير  العاملى،  امل��ال  رأس  مخزون  من 
يكون قصير  أن  كوفيد ال يجب  بعد  التعافى  أن 
البنوك  ق���درة  أن  إل��ى  بالنظر  السيما  األج���ل، 
بشدة  مقيدة  السياسة  تشديد  على  امل��رك��زي��ة 

بسبب التراكم الهائل للديون منذ األزمة املالية.
إلقاء  ف��ى  م��رك��زى  مصرفى  أى  ي��رغ��ب  ول��ن 
إلى  األوان  قبل  االنتعاش  دف��ع  فى  عليه  اللوم 
الركود، ولكن كما أشار مجلس املخاطر النظامية 
يبدو مبررا  األوروب��ى قبل خمس سنوات، ورمبا 
االنبعاثات  إلى صافى  االنتقال  فإن  اليوم،  أكثر 

الصفرية سيأتى »متأخرا جدا ومفاجئا للغاية«.
وسيلحق التقادم املتسارع ملخزون رأس املال من 
خالل خفض انبعاثات الكربون وإعادة تخصيص 
واألسر،  بالشركات  كبيرا  ضرراً  للعمالة  الهائلة 
وهو ما يعنى أن سياسات عالم خفض انبعاثات 
الكربون قد تكون أكثر صعوبة من سياسات عالم 

ما قبل الوباء.

من 42.5% من الناجت املحلى اإلجمالى فى يوليو 
وانخفضت   ،2020 يوليو   %52.3 إل��ى   2007
منذ ذلك احلني إلى 49.3% فى أبريل من العام 
النقدية وما  أن  إلى  لكن كولفني يشير  اجل��ارى، 
يعادلها فى ميزانيات الشركات األمريكية قد زاد 

مبا يقرب من تريليون دوالر منذ بداية الوباء.
لذلك ال يوجد نقص فى السيولة فى القطاع 
للميزانيات  ال��ع��ام  الشكل  ك��ان  مهما  اخل���اص 
إلى  اآلن  والشركات  األس��ر  وحتتاج  العمومية، 

للجدل  مجال  وجود  رغم  السوق حللها  اقتصاد 
حول التكلفة التضخمية املحتملة.

الشكوك  ه��ذه  ك��ل  وس��ط  الصعوبة  وتكمن 
اختطفها  دورة  فى  نحن  أين  بدقة  نفهم  أن  فى 

Covid-19؟
فمنذ تذبذب السوق فى مارس من العام املاضى، 
جنح صانعو السياسة فى إدارة االنتعاش االقتصادى 
العاملى، واألمر املربك اآلن هو أن الضغط التضخمى 
فترة  ف��ى  املعتاد  م��ن  بكثير  أبكر  وق��ت  ف��ى  ينشأ 
االنتعاش، ويرتبط هذا إلى حد كبير بالضرر الذى 

أحلقه الوباء بجانب العرض فى االقتصاد.
النقدية  السياسة  أن  ه��و  املقلق  واجل��ان��ب 
األجور،  بارتفاع  اآلن  مصحوبة  للغاية  املتساهلة 
كبير  إلى حد  االقتصادى  التفاؤل  وتستند حجة 
فى  اإلنفاق  وإمكانات  املكبوتة  امل��دخ��رات  على 
األسر  مدخرات  الكثير  وتقبع  اخل��اص،  القطاع 
ميلهم  يكون  الذين  ث��راًء  األكثر  األشخاص  لدى 

إلى اإلنفاق أقل من ميل بقية السكان.
فيو  »لونغ  من  كولفني  هارى  يقدر  ذلك،  ومع 
 3.3 لديها  األمريكية  األس��ر  أن  إيكونوميكس« 
تريليون دوالر نقدا فى احلسابات املصرفية أكثر 
مما كانت ستحصل عليه لو لم يكن هناك وباء، 
وهذا يبدو وكأنه فائض قابل لإلنفاق بشكل بارز.
إذ  تعقيدا  أكثر  الشركات  قطاع  موقف  ويعد 
املالية  غير  األمريكية  الشركات  ديون  انخفضت 

مرتني  سيفكرون  بالتأكيد  فإنهم  بها،  اخلاصة 
قبل إغراق سوق اخلزانة األمريكية، والتسبب فى 
ركود خطير محتمل وتسليم مكانة الدوالر كرائد 

عاملى للعملة االحتياطية للصينيني.
وبغض النظر عن تداعيات أزمة »إيفرجراند« 
فى أسواق السندات واالئتمان، التزال السلطات 
الصينية تتمتع بالقدرة املالية على بث االستقرار 
ح��االت  جلميع  وبالنسبة  امل��ال��ى،  نظامها  ف��ى 
على  النهاية  فى  االعتماد  فيمكن  تلك،  النقص 

ألقى التقلب وانعدام األمن مبوجة كئيبة على 
األسواق العاملية منذ أن بلغ مؤشر »ستاندرد آند 
بورز 500« ذروته فى 2 سبتمبر، وكانت سياسة 
حافة الهاوية فى الكابيتول هيل بسبب رفع سقف 
الديون األمريكية مرة أخرى من الكوابيس، كما 
كان موضع  الدين اجلديد، مهما  أن متديد حد 
عن  التخلف  مخاطر  مت��اًم��ا  يلغى  ال  ترحيب، 
السداد فى املستقبل من قبل احلكومة الفيدرالية.
وال ميكن إطالقا جتاهل تهديد العدوى العاملية 
املتعثرة  الصينى  العقارى  التطوير  شركة  م��ن 
»إيفرجراند«، واليزال املد واجلزر وتدفق األخبار 
حول الوباء غير قابل للتنبؤ بشكل مثير للقلق، ثم 
املصحوب  التضخم  من  متجدد  خطر  هناك  أن 
ب���رك���ود، ب��ج��ان��ب ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ى، 
املتاجر،  فى  ونقص  التوريد،  سلسلة  واضطراب 
وتراكم  العمالة،  ونقص  الطاقة،  أسعار  وارتفاع 

الديون - قائمة األخبار السيئة تستمر.
وفى نفس الوقت، أظهر اخلطاب األخير لرئيس 
تلميحا  باول  الفيدرالى جاى  االحتياطى  مجلس 
أقل  يكون  قد  احلالى  التضخمى  االرت��ف��اع  ب��أن 
انتقالية مما كان يعتقده محافظو البنوك املركزية 
فى العالم فى البداية، ومن املؤكد أن بعض هذا 
اجلمهوريني  من  كثير  أن  رغم  فيه،  مبالغ  القلق 
الديون إلحلاق  استخدام سقف  يرغبون فى  قد 
اإلنفاق  خطط  وتخريب  بايدن  بحكومة  الضرر 

ال يوجد نقص فى السيولة فى 
القطاع الخاص مهما كان الشكل 

العام للميزانيات العمومية وتحتاج 
األسر والشركات اآلن إىل الثقة 
إلطالق هذا الطلب املكبوت فى 

صورة استهالك واستثمار

 بقدر ما يرغب كثري من الجمهوريني
فى استخدام سقف الديون إللحاق الضرر 

بحكومة بايدن، لكنهم سيفكرون مرتني قبل 
إغراق سوق الخزانة األمريكية والتسبب فى 
ركود خطري محتمل وتسليم مكانة الدوالر 

كرائد للعملة االحتياطية للصينيني

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

كثر تعقيداً التعافى فترة ما بعد الوباء قد يكون أ
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ساحل العاج تحتفل باكتشاف بترولى مع تحول العالم عن الوقود األحفورى
 كتبت - دعاء البرعى:

احتفل اإليفواريون باكتشاف مجموعة الطاقة 
اإليطالية »إينى« ملا يصل إلى 2 مليار برميل من 
البترول فى املياه قبالة ساحل الدولة الواقعة فى 
غرب أفريقيا، وهو أول اكتشاف كبير منذ عقدين 

من الزمن.
سبتمبر،  فى  ح��دث  ال��ذى  االكتشاف  وبشأن 
لرئاسة  العام  األم��ني  سيسى،  عبدالرحمن  قال 

اجلمهورية اإليفوارية: »إنه اكتشاف عظيم«.
يقارب  أن��ه  األولية  النتائج  »تظهر  وأض��اف: 
10 أضعاف احتياطياتنا البترولية احلالية«، فى 
إشارة منه إلى التقديرات األولية التى تتراوح بني 
وكذلك  البترول  من  برميل  مليار  و2  مليار   1.5
الغاز  م��ن  مكعبة  ق��دم  ط��ن  و2.4   1.8 ب��ني  م��ا 

املصاحب.
ويوضح سيسى أن البترول قد يبدأ فى التدفق 
الصادرات  يعزز  مما  أع��وام،  أربعة  غضون  فى 
القادمة من بلد يعد بالفعل أكبر منتج للكاكاو فى 
بالنسبة للبلد  العالم، وهذا األمر سيكون مفيداً 

األفريقى.
سيسى  م��ش��ارك��اً  اجلميع  يكن  ل��م  ذل���ك،  م��ع 
للبترول  البالد ضربة  وجهت  إذ  الثقة،  فى هذه 
متاماً مثلما فعلت الكثير من دول العالم املتقدم 

األحفورى،  الوقود  من  التخلص  فى  بدأت  التى 
فضاًل عن أن بعض املؤسسات املالية متتنع عن 
كربونية ضمن  املسببة النبعاثات  املشاريع  إدراج 

ميزانياتها العمومية.
قال كينجزميل بوند، محلل الطاقة فى مركز 
لقد  يقولون  »الناس  تراكر«:  »كاربون  األبحاث 
ال��غ��از، كلنا سنصبح  ال��ب��ت��رول، ووج��دن��ا  وج��دن��ا 
الوقود  اس��ت��خ��راج  ف��ى  االن��خ��راط  لكن  أث��ري��اء، 
قبل  من  عليه  كان  مما  خطورة  أكثر  األحفورى 

وأخطر بكثير مما هو متصور«.
ورغم أن ساحل العاج تضخ بالفعل القليل من 
ستجلب  أنها  فى  يكمن  اخلطر  أن  إال  البترول، 
املزيد »فى وقت يكون فيه السوق فى حالة تدهور 

بالفعل«، بحسب بوند.
مع حتول االقتصادات املتقدمة إلى السيارات 
الكهربائية وانتقالها السريع إلى الطاقة املتجددة، 
يتمكن  ولن  البترول سينخفض  على  الطلب  فإن 
ملا  وفقاً  النجاه،  من  تكلفة  األقل  املنتجون  سوى 
نقلته صحيفة »فاينانشيال تاميز« البريطانية عن 

بوند.
فى غضون ذلك، تعترض احلكومات األفريقية، 
االنبعاثات  من  أقصى  كحد   %3 عن  املسؤولة 
البنوك  تفرضه  ال���ذى  الضغط  على  العاملية، 
األحفورى  الوقود  عن  للتخلى  املانحة  واجلهات 

يعتمدان  وتنميتهم  تصنيعهم  إن  يقولون  ال��ذى 
والسنغال  غانا  مثل  منهم،  العديد  أن  كما  عليه، 

وموريتانيا، يستعد اآلن إلنتاج الهيدروكربونات.

وقال أليساندرو بوليتى، كبير مسئولى التشغيل 
للموارد الطبيعية فى شركة »إينى«، إن االكتشاف 
العاج يفى مبعايير الشركة اإليطالية  فى ساحل 

إلى إمكانية ضخ  لالستثمار، وهذا يرجع جزئياً 
التى  احلالية  التحتية  البنية  فى  املصاحب  الغاز 

متد البالد بالفعل ب� 60% من الكهرباء.

يذكر أيضاً أن احلكومة اإليفوارية تعتزم زيادة 
مزيج الطاقة املتجددة من 40% إلى 42% بحلول 

عام 2030، وفقاً لوزير الطاقة توماس كامارا.
أفريقيا دون بترول

لعمالء  التنفيذى  الرئيس  فيهال،  كينى  ق��ال 
اجل��م��ل��ة ف��ى »س��ت��ان��درد ب��ن��ك«، أك��ب��ر ب��ن��ك فى 
ينتقل  كان  العالم  أن  من  ثمة خطر  إن  إفريقيا، 
احتياجات  مراعاة  دون  اخلضراء  الطاقة  نحو 
الفقيرة  واملناطق  أفريقيا  فى  الضخمة  التنمية 

األخرى.
وأضاف أن السيارات القدمية العاملة بالبنزين 
أفريقيا، حيث  فى  أطول  لفترة  والديزل ستبقى 
تعتمد معظم الدول على الواردات املستعملة فى 

اجلزء األكبر من أسطولها.
وأشار إلى أنه يكاد يكون من املستحيل احلديث 
عن أفريقيا دون بترول فى هذه املرحلة، فحتى 
االستخدام  بعض  هناك  سيظل   2050 عام  فى 
تتطور  لن  األخ��رى  ال��وق��ود  أن��واع  ألن  للبترول، 

بشكل كاٍف لتكون قادرة على استبداله.
»كاربون  من  بوند،  حث  املنطلق،  هذا  ومن 
بشكل  للنظر  األفريقية  احلكومات  ت��راك��ر«، 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  تطوير  ف��ى  أك��ب��ر 
الرياح التى ستثبت أنها أكثر وفرة وأرخص من 

الوقود األحفورى.

بقلم: 
جون بلندر

 كاتب مقاالت رأى فى 
صحيفة »فاينانشيال 
تايمز«، ومحرر مالى 
سابق فى »ذى 
ايكونوميست«.
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