نشرة تصدر عن بوابة حابي  -العدد السابع عشر

األربعاء  29يوليو 2020

اكتمال وضع المخطط العام ..وبدء أعمال المرافق في الربع األول من 2021

 360مليار جنيه استثمارات مبدئية للمرحلة الثانية بالعاصمة اإلدارية
أولوية لألنشطة التعليمية والطبية والترفيهية في تخصيص األراضي للشركات
بكر بهجت

40

انتهت شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية
من وضع المخطط العام الخاص بالمرحلة الثانية
من المشروع ،على أن يتم البدء فيه خالل الفترة
القليلة المقبلة ،وفق اللواء أحمد زكي عابدين
رئيس مجلس إدارة الشركة.
أضاف عابدين في تصريحات لنشرة «حابي»
الــصــادرة عن بوابة حابي جــورنــال ،إن الشركة
سبقت الــجــدول الزمني فيما يتعلق بالمرحلة
األولــى من المشروع ،وتخطت نسبة اإلنجاز في
المرحلة ما يقترب من  ،80%وهو ما ظهر في
الحي الحكومي ،واألحياء السكنية ومشروعات
القطاع الخاص التي تسير وفق الجداول الزمنية
المتفق عليها مع شركة العاصمة.
وتابع عابدين أن مساحات األراضــي التي تم
بيعها خــال األعــوام الثالثة الماضية هي التي
عــززت الــقــدرات المالية للشركة ،وتــم استغالل
جزء من عوائدها ،التي بلغت وفق ما أعلنته في
وقت سابق  300مليار جنيه ،في إنشاءات الحي
الحكومي البالغة تكلفته نحو  40مليار جنيه،
مشيرًا إلى أن موعد البدء في المرحلة الثانية
سيتم اإلعالن عنه خالل األسابيع المقبلة.
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وعلمت نشرة حابي أن المخطط العام للمرحلة
الثانية التي تمتد على مساحة  47ألف فدان تم
االنتهاء منه ،وتتراوح التكلفة المبدئية للمرحلة
بين  360إلــى  400مليار جنيه ،تتضمن أعمال
المرافق الخاصة والمشروعات سواء التي ستتولى
تنفيذها وزارة اإلسكان أو شركات القطاع الخاص،

نسبة اإلنجاز
بالمرحلة
األولى
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وسيكون للمشروعات غير السكنية النصيب األكبر
في تلك المرحلة.
ومن المخطط أن تكون األولوية للمشروعات
التعليمية من جامعات ومــدارس ،والطبية سواء
المستشفيات أو مراكز العالج الطبيعي ،إلى جانب
األنشطة الترفيهية العمالقة ،وستبدأ الشركة في

شركة
مليار جنيه
وجمعية
تكلفة الحي
حصلت على
الحكومي
قرارات وزارية

إجراءات الترفيق وأعمال البنية التحتية األساسية
لتلك المرحلة في الربع األول من العام المقبل
على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بالشق التمويلي ،قال عابدين إن
الشركة لديها من السيولة ما يكفي احتياجاتها
خــال العامين المقبلين وأكــثــر ،وإن الشركة

محمد فرج رئيس مجموعة :IFG

طرح  4سيارات موديل 2021

بين أغسطس وأكتوبر المقبلين
شاهندة إبراهيم
تعتزم مجموعة  IFGجــروب للتجارة ،وكــاء
الــعــامــات الصينية زوت ــي وفــكــتــوري وهانتينج
وساوآيست وميكروباص الفهد ،تقديم موديالت
 2021بحلول أغسطس القادم ،كما تستهدف طرح
مركبات تجارية تعمل بالغاز الطبيعي فقط وفقًا
لتوجهات الدولة.
وقــال محمد فــرج رئيس  ،IFGإن المجموعة
تستهدف تقديم موديل العام القادم من السيارة
ساوآيست في  25أغسطس القادم ،مشيرًا إلى
أن المصانع التي تنتج عربات زوتي متوقفة في
الصين ،في حين أن المركبات التي تصنع حاليًا
ذات محرك  2000سي سي ،وهو ما يصعب من
استيرادها الرتفاع رسومها الجمركية بشكل كبير،
إذ تصل إلى .221%
أضــاف أن مصانع تجميع الــســيــارات ذات
المحرك قوة  1400إلى  1600سي سي ستعمل
بــعــد م ــرور  3أشــهــر ،مــشــيـرًا إلــى أن شركته
تستهدف تقديم موديل  2021من السيارتين
هانتينج وفكتوري الــفــان بحلول شهر أكتوبر
المقبل ،إلى جانب تقديم فكتوري فيتو  9راكب
في شهر سبتمبر.
في سياق آخر ،أوضح أن أزمة فيروس كورونا
ألقت بظاللها القاتمة على صناعة السيارات
العالمية بشكل عنيف ،لدرجة وصلت إلى غلق
عدد كبير من المصانع المغذية حول العالم،
وهو ما أثر بدوره على جميع العالمات التجارية
المختلفة ،متوقعًا أن يتطور الوضع حتى تعلن
مجموعة واسعة من شركات تصنيع السيارات

محمد فرج رئيس IFG
عن إفالسها ،ومن ثم اإلغالق تأثرًا بالكيانات
الــتــي تــمــدهــم بــســاســل الــتــوريــد والــمــكــونــات
الداخلة في اإلنتاج.
وتابع« :تأثُّر السوق المحلية بتبعات كورونا
كــان مــحــدودًا بالمقارنة مع األســواق العالمية
فضل
ً
التي القت النصيب األكبر من الضرر،
عن أنها تمحورت في مسائل الشحن ونقص
مخزون قطع الغيار».
ولفت فرج إلى أن شركته تُركز هذا العام على
السيارة ساوآيست  DX7و ،DX3وهانتينج  X5و
 ،X7وفكتوري الفان لنقل البضائع وزوتي .Z100
وأوضــح أن السيارات ذات محركات  YR1و
 ،YR2هي التي تصلح فقط للتشغيل بأنظمة الغاز

الطبيعي ،مضيفًا أن YR4و YR5و  YR6تقنياتها
ال تتماشى مطلقًا مع استخدام الغاز كوقود لها.
ويــرى أن الميكروباص هو األنسب للتشغيل
بالوقود المستدام ،نظرًا ألن الموتور الخاص به
 ،YR2إلى جانب السيارات المالكي التي تنتمي
لعالمات أمريكية ويابانية محلية الصنع ،في حين
أن العربات الصينية المُجمعة محل ًيّا تحويلها يتلف
المحرك.
وكشف فرج عن استهداف شركته تقديم سيارات
فكتوري سي إن جي  7راكــب ونقل بضائع تعمل
بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي فقط بحلول شهر
ديسمبر المقبل ،مشيرًا إلــى أنها ستحصل على
تخفيض جمركي  10%ليصبح الوارد عليها 30%
بدل من  40%وهو ما سيحفز سعرها النهائي.
ً
وطالب بتدشين عدد واسع من محطات التموين
بالغاز الطبيعي لتحفيز الجمهور على التحويل
وتغطية جميع المناطق لضمان اإلقبال عليها،
كما يرى أن تركيب محركات  CNGللمركبات أكثر
جدوى وفائدة من التحويل للغاز ،الذي قد يؤدي
إلى اتالف المحرك.
وأشار إلى أن المجموعة ترغب في المشاركة
بمبادرة إحــال المركبات ،مــع تقديم مركبات
تجارية تحمل العالمة الصينية الفهد مستوردة
بتكلفة أقل من المحلية وذات اختيارات متعددة
وكماليات عالية.
وتقدم مجموعة  IFGجروب ميكروباص الفهد
بفوانيس شبورة ومرايا كهربائية وبــاور ستيرنج
وزجاج حراري ودريكسون متحرك ومساحة خلفية
وستوب خلفي وتابلوه أبانوس ومرايا خلفية وسلم
مدعم لباب الجرار بمساحات تخزين ،بسعر يبدأ
من  205آالف جنيه.

اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة
شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية
درست بصورة أكثر عمقًا جميع اآلليات التمويلية،
وتحدثت بالفعل مع بنوك حول آلية التوريق ،إال أن
ذلك كان بغرض استكشاف الوضع إذا ما احتاجت
الشركة ألي سيولة ،وهو أمر مستبعد تمامًا خالل
الفترة الحالية في ظل الوفرة المالية المتاحة لدى
الشركة ،والتي لم يحدد قيمتها.

وتابع أن الشركة لديها مساحات من األراضي
الجاهزة تصل إلى نحو  3000فدان ،تم إرجاء
طرحها لحين انتقال الحكومة لالستفادة من
فارق األسعار حينها ،مشيرًا إلى أن أسعار تلك
األراض ــي سيتم تحديدها وفــق حركة السوق
وحجم الطلب.
وتعمل شــركــة العاصمة منذ الــطــرح الثالث
فــي الــعــام الــمــاضــي ،على تخصيص األراض ــي
بصورة فردية وليس عبر طرح عام ،وذلك تلبية
الحتياجات الشركات الراغبة في الحصول على
أراض إلقامة مشروعاتها ،وتتركز معظم الطلبات
ٍ
حاليًا في منطقة وسط البلد  ،GOV2والتي وصل
عددها إلــى نحو  16شركة وفــق آخــر إحصائية
حصلت عليها نشرة حابي.
وفي تصريحات سابقة لجريدة حابي ،كشف
اللواء أحمد زكي عابدين عن توقيع الشركة 12
عقدًا مع مستثمرين من القطاع الخاص ،جميعهم
أراض وفــق آلية دفع
ٍ
مصريون ،للحصول على
بدل من  20%كمقدم لألرض ،مشيرًا إلى
ً 10%
أن العقود التي تم توقيعها تضمنت نحو  5قطع
أراض في منطقة وسط البلد  ،Gov2و 4أخرى
ٍ
في حي المال واألعمال ،و 3موزعين على األحياء
السكنية ،مشيرًا إلى أن غالبية األنشطة التي تم
التعاقد عليها تجارية وإدارية.

ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة:

القابضة للسياحة والفنادق
تدرس ضم عمر أفندي
فاروق يوسف
كشفت ميرفت حطبة ،رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للسياحة والفنادق ،عن دراسة
ضم شركة عمر أفندي وفروعها ونقل تبعيتها
إلى القابضة للسياحة.
وتــتــبــع شــركــة عــمــر أفــنــدي حــال ـ ًيــا الشركة
القابضة للتشييد والتعمير ،وتعاني من ديون
فــادحــة منها  35مليون دوالر لصالح مؤسسة
التمويل الدولية ،وعليها نزاع قضائي مع مالك
الشركة السابق المستثمر السعودي جميل قنيبط
وشركة أنوال السعودية.
أك ــدت حطبة لنشرة حــابــي حــرص الشركة
على تطوير جميع فروع التجارة التابعة ،مشيرة
إلى العمل حاليًا على تطوير  12فرعً ا بتكلفة
استثمارية  5ماليين جنيه ،ومن المقرر افتتاحها
خالل العام المالي الجديد.
وفــروع التجارة التي تتبع الشركة القابضة
للسياحة والفنادق هــي :شركة األزيــاء الراقية
«هــانــو» ،صــيــدنــاوي ،بيع المصنوعات ،األزيــاء
الحديثة «بنزايون».
وف ــي ســيــاق مــتــصــل ،قــالــت رئــيــس الــشــركــة
القابضة للسياحة والــفــنــادق ،إنــه مــن المقرر
افتتاح بعض المشروعات خــال العام المالي
الجديد ،وعلى رأسها فندق سفير دهب ،بتكلفة
استثمارية  180مليون جنيه ،والمنطقة الشاطئية
في فندق اللسان برأس البر باستثمارات تتجاوز
 15مليون جنيه.
وتابعت أن هناك بعض المشروعات يجري
تنفيذها حاليًا ،منها تطوير قصر مينا هاوس

 1.4مليار جنيه
تكاليف تطوير
فندق شبرد
وافتتاح  12فرع
تجارة العام الجاري
بتكلفة  500مليون جنيه ،وتصميمات فندق وينتر
بــاالس والسطانة ملك بمحافظة األقصر ،كما
يجري العمل على تطوير فندق شيبرد بتكلفة
 1.4مليار جنيه ،على أن يتم افتتاحه خالل 4
سنوات.
ولــفــتــت حــطــبــة إل ــى أن الــشــركــة الــقــابــضــة
حققت إيـــرادات خــال الــعــام المالي الماضي
 2020/2019بقيمة  2.4مليار جنيه ،وتستهدف
في مــوازنــة العام الجديد إي ــرادات بقيمة 1.8
مليار جنيه.
يذكر أن إجمالي اإليرادات المجمعة للشركة
الــقــابــضــة لــلــســيــاحــة والــفــنــادق لــلــعــام الــمــالــي
 2019/2018بلغت نحو  4مليارات جنيه بمعدل
نمو  26%عن عام  ،2018/2017وبلغ صافي
الــربــح المجمع  987مليون جنيه بمعدل نمو
.16.5%

وضعها كاتبين بعد االستعانة بعدد كبير من المراجع والتحليالت

أسئلة وأجوبة جوهرية عن بريق االستثمار في الذهب
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي وسجلت العقود اآلجلة  2.000دوالر
لألونصة بعدما استوعبت األسواق المالية الخراب الناجم عن جائحة
فيروس كورونا .وقد بث ذلك حياة جديدة في السؤال القديم وهو لماذا
ال يزال المستثمرون يهتمون بالشكل األكثر بدائية للمال في محافظهم
االستثمارية؟ لماذا االهتمام بالذهب؟
وفي تقرير لبلومبرج ،رصد الكاتبين إدي فان دير والت وليز ماكورميك ،مجموعة
من األسئلة الجوهرية واإلجــابــات المتعلقة باالستثمار في الذهب خــال هذه
المرحلة ،مستعينين بعدد كبير من المراجع والمقاالت التحليلية ،من بينها تقرير
عام  1998من االقتصادي ستيفن هارمستون نشره مجلس الذهب العالمي حول
جاذبية المعدن كمخزن للقيمة.

بلومبرج
 - 1هل الذهب أداة للتحوط ضد
التضخم؟
اإلجابة القصيرة هي نعم وال ،حيث تشير
األبحاث إلى أن القوة الشرائية للذهب ال تزال
جدًا،
مستقرة نسب ّيًا على مدى فترات طويلة ّ
وظلت كمية الخبز التي يتم شراؤها بواسطة
أونصة من الذهب مستقرة نسب ًيّا منذ عصر
بابل ،ولكن في إطار زمني أقل ستكون اإلجابة
ليست مؤكدة.
فمنذ أواخر عام  2018ارتفع الذهب بنسبة

 ،%70ومع ذلك ظل التضخم ضعيفًا  ،وأقل
من المستوى الذي استهدفته معظم البنوك
المركزية الكبرى في العالم ،لذا من الواضح
أن هناك المزيد من مخاوف التضخم.
 - 2هل التضخم ال يهم على المدى
القريب؟
بالفعل يهم ،فعندما تنخفض أسعار الفائدة،
يصبح الذهب أكثر جاذبية ألن تكلفة الفرصة
البديلة لترك المال في المعدن -والتي ال تؤدي
إلى عائد استثماري متأصل -تنخفض .في
الوقت نفسه ،مع ارتفاع التضخم يقوى سبب
امتالك السبائك في المقام األول .المقياس

المفضل في السوق للمعدالت الحقيقية هو
العوائد على األوراق المالية المحمية ضد
التضخم من الخزانة األمريكية ،والتي توفر
تعويضا مدمجً ا عن آثار ارتفاع
ً
للمستثمرين
مستويات األسعار.
 - 3هل كل ما نحتاجه للتنبؤ
بالذهب هو العوائد الحقيقية؟
ليس بهذه السرعة ،السبب وراء أهمية
المعدالت الحقيقية للعائد بالنسبة لقرار
االستثمار فــي الــذهــب ،هــو أنها تؤثر على
قوة الدوالر  -أكبر عامل منفرد يساهم في
تحركات أســعــار الــذهــب ،بــنــا ًء على تحليل
ارتباط السعر التاريخي.
وبالنسبة للدوالر ،ليس المستوى المطلق
للمعدالت الحقيقية هو المهم فقط ،بل كيف
يقارن مع العمالت األخــرى ،وهناك عناصر
أيضا ،مثل المخاطر
أخرى تؤثر على الدوالر ً
الجيوسياسية واالنتخابات وتوقعات النمو
االقتصادي.
يقول بعض التجار إن الدوالر بدأ يتراجع
مقابل الذهب هذا العام ،ويرجع ذلك جزئ ًيّا
إلــى أن االحتياطي الفيدرالي كــان يشتري
الكثير من مبيعات الديون القياسية للحكومة

األمــريــكــيــة ،لــذا مــن المحتمل أن ينخفض
الدوالر وتضعف جاذبيته كمالذ آمن.
 - 4إذً ا الذهب هو عكس مسار
الدوالر؟
معظم األوقــــات نــعــم ،بــاســتــثــنــاء أوق ــات
اإلجــهــاد الــحــاد ،حيث يميل كل من الذهب
والدوالر إلى العمل كمالذات آمنة ،ويصبحان
مترابطين بشكل إيجابي.
في الــواقــع ،خــال كل ركــود أمريكي منذ
الثمانينيات ،تــم عكس االرتــبــاط المستقر
عادة بين المعدن والعملة ،وهذا يتفاقم عندما
يكون مركز األزمة في أجزاء أخرى من العالم،
كما هو الحال في المراحل األولى من أزمة
فيروس كورونا ،أو أزمة الديون السيادية في
منطقة اليورو.
 - 5إذً ا ال ترتبط حركة الذهب
بأي شيء؟
غالبًا ما يُنظر إلى ذلك على أنه أحد نقاط
قــوتــه ،ألنــه يقلل مــن التقلبات فــي محفظة
األصول المتعددة ،ولكن مرة أخرى هذا جزء
فقط من القصة.

ففي األوقـــات الــعــاديــة ترتبط تحركات
الــذهــب بشكل عكسي بــالــدوالر ،ولكن في
أوقات التوتر يمكن أن تتخذ الجانب المعاكس
مهما كان أكبر مخاوف في األسواق المالية.
وأظهر التحليل الــذي أجرته بلومبرج أن
عالقة المعدن بمجموعة من األصول تصبح
أكثر انعكاسً ا مع زيادة التقلبات في األصول
المضادة .هذا ما يجعل الذهب مالذًا ،وهو
يحمي من عدم اليقين المعمم ،بدالً من أي
مخاطر محددة في السوق.
 - 6هل هذا ما حدث في جائحة
كورونا؟
نعم  ،ولكن هناك المزيد .يمكن اعتبار
أيضا سلعة ، Veblenمما يعني أنه مع
الذهب ً
ارتفاع سعره يمكن أن يصبح أكثر رغبة.
فعندما يرتفع الذهب ،فإنه يثير المعلقين
والمستثمرين ،لذلك يتم كتابة المزيد عنه،
مما قد يؤدي إلى تدفق المزيد من األموال.
ويظهر تحليل االنحدار لتحركات األسعار
مقابل تلك التي كانت موجودة قبل عام صدى
أقــوى للذهب مقارنة بمؤشر  S&P 500أو
السلع مثل النفط والنحاس.

