نشرة تصدر عن بوابة حابي  -العدد الرابع

اإلثنين  6يوليو 2020

إبراهيم عشماوي :افتتاح أول فرع منتصف أغسطس

في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء

سعودي ماركت أول مشارك

التجارة تبدأ مراجعة السلع المستحقة للمساندة التصديرية

في تطوير وإدارة المنافذ السلعية
فاروق يوسف
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي ،مساعد أول
وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،
عن أن سلسلة سعودي ماركت هي أول مشارك في
إدارة وتطوير المرحلة األولى من المنافذ السلعية
التابعة لوزارة التموين.
وأضاف لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي
جورنال ،أنه من المقرر افتتاح الفرع التابع للشركة
القابضة الغذائية والكائن بالقاهرة ،في منتصف
أغسطس المقبل.
كان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن عن
الدفعة األولى من عملية طرح تطوير المجمعات
االستهالكية بالشراكة مع القطاع الخاص ،في
نهاية عام .2018
وبلغ عدد فروع الدفعة األولى  7أفرع ،وتقدم
لها نحو  6شركات عاملة في مجال تجارة التجزئة
وهي :هايبر وان ،مترو ماركت ،خير زمــان ،لولو
الهندية ،سعودي ماركت ،وكارفور ،وفازت منها 3
شركات فقط.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في
جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلنت األسبوع
الماضي عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ
السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد عشماوي أن عمليات الشراكة مع القطاع
الخاص تهدف إلى تطوير جميع المنافذ التابعة

مذكرتان تطالبان بالعودة إلى البرنامج القديم ورد األعباء بصورة نقدية
بكر بهجت

الدكتور إبراهيم عشماوي
مساعد أول وزير التموين
لوزارة التموين من ناحية ،وتعزيز عمليات اإلتاحة
للسلع من ناحية أخــرى ،مشيرًا إلى أن متوسط
مدة الشراكة تصل إلى  9سنوات قابلة للتجديد
بموافقة الطرفين.

حددت وزارة التجارة والصناعة  3قطاعات،
للبدء في مراجعة منتجاتها التي تحصل على
مساندة تصديرية ضمن اإلجــراءات التي بدأتها
الــــوزارة إلع ــادة النظر فــي منظومة المساندة
التصديرية ككل ،وفق ما أكــده مصدرون لنشرة
حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال.
وأض ــاف ــوا أن الـــــوزارة بـــدأت فــي مــحــادثــات
مــع الــمــجــالــس الــتــصــديــريــة للسلع الهندسية،
والكيماويات واألسمدة ،ومواد البناء ،لعقد سلسلة
اجتماعات خالل الفترة القريبة المقبلة لالتفاق
اعتراضا في البرنامج
ً
على البنود التي القــت
الجديد ،وتحديد السلع المستحقة من غيرها.
وخالل اجتماعها أمس مع أعضاء جمعية رجال
األعمال المصريين ،قالت نيفين جامع ،وزيــرة
التجارة والصناعة ،إن األهم من توفير األموال
لمساندة المصدرين هو التأكد من توجيه تلك
األموال إلى سلع حققت بالفعل قيمة مضافة على
الصعيد الداخلي ،وساهمت في فتح أسواق جديدة
بالخارج ،مشيرة إلى أن القدرة على المنافسة في
األسواق الخارجية ستكون الشرط األساسي الذي
يتم بناء عليه رد األعباء.
وتقدم كل من المجلس التصديري للكيماويات

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
واألســمــدة والمجلس التصديري لــمــواد البناء
بمذكرتين منفصلتين إلى وزارة التجارة والصناعة،
يطلبان فيهما العودة إلى العمل بالبرنامج القديم
للمساندة التصديرية ،نظرًا ألن الوضع الحالي ال
يسمح باستفادة المصنعين من اآلليات التي تم
اعتمادها في البرنامج الجديد ،والتي تتضمن
صــرف  40%مــن رد األعــبــاء فــي صــورة نقدية

و 30%بنظام المقاصة مع الضرائب ،و30%

أراض ودعم للمعارض.
أخرى في صورة ٍ
وقـ ــال الــدكــتــور ولــيــد جــمــال ال ــدي ــن ،رئيس
المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات ،إن
البرنامج الجديد تم تطبيقه بصورة نظرية ،حيث
انتهى العام ولم يحصل المصدرون على أي من
مستحقاتهم عن الفترة من  1يوليو  2019إلى 30

يونيو  ،2020الفتًا إلى أن ذلك النظام لن يفيد
المصدرين في شيء.
وأض ــاف أن تأجيل العمل بالبرنامج ال بد أن
يتم عقب االنتهاء من ســداد المستحقات التي تم
احتسابها بنا ًء عليه ،مشيرًا إلى أن الشركات حتى
اآلن تنتظر اتخاذ قرار حاسم من الوزارة حتى يتسنى
لها وضع خطط الفترة المقبلة بنا ًء على ذلك.
ومــن جانبه قــال خــالــد أبــو الــمــكــارم ،رئيس
المجلس التصديري للكيماويات واألســمــدة ،إن
جميع أعضاء المجلس عرضوا على وزيرة التجارة
والصناعة خالل األسبوع الماضي رؤيتهم بشأن
المساندة التصديرية ،وتركزت المناقشات حول
البرنامج الجديد الذي لم يعد يصلح للتعامل به،
ألراض خالل
ٍ
خاصة أن المصنعين ال يحتاجون
الفترة الحالية ،كما أن المعارض متوقفة ،وليس
هــنــاك ج ــدول زمــنــي لعودتها فــي ظــل استمرار
جائحة كورونا.
وتابع أن الشق الوحيد الــذي تم تطبيقه من
البرنامج الجديد هو المقاصة مع الضرائب ،وهي
تمثل نسبة قليلة من مستحقات المصدرين ،ما
يعني أن الشركات في حاجة إلى أمــوال نقدية،
خاصة أن تلك األمــوال تستعيدها الحكومة في
صورة ضرائب وجمارك وغيرها ،مشددًا على أن
إعادة النظر في البرنامج ككل والسلع المستحقة
ال يتعارض مع متطلبات المصنعين.

موزعة بالتساوي بين مؤسسة التمويل و CDCواألوروبي إلعادة اإلعمار

أهم األخبار

متوسط الدوالر يتراجع  4قروش جديدة

إلى  300مليون دوالر في 2020

اضغط على العناوين

مدعوما بعودة األجانب
صعود الجنيه
ً

 CIBيرفع محفظة قروضه الخارجية
قالت هبه عبد اللطيف ،رئيس قطاع المؤسسات
المالية والبنوك المراسلة بالبنك التجاري الدولي
ـ مصر ( ،)CIBإن إجمالي القروض الخارجية التي
حصل عليها البنك في  2020بلغ  300مليون
دوالر ،موزعة بالتساوي بواقع  100مليون دوالر
لكل من مؤسسة التمويل الدولية ،ومؤسسة ،CDC
والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار.
أضافت عبد اللطيف في تصريح خاص لنشرة
حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال ،إن آخر
قــروض خارجية حصل عليها البنك كانت عام
 ،2017بواقع  200مليون دوالر ،توزعت بواقع
 100مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية،
ومثلها من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار.
وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية أمــس عن
ً
منح التجاري الدولي
قرضا بقيمة  100مليون
دوالر لتوظيفه في مساندة الشركات التي تعطلت
تدفقاتها النقدية بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويعد هذا القرض هو األول الذي تمنحه مؤسسة
التمويل الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا من خالل صندوق التمويل سريع الصرف
لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وقــال حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك
التجاري الدولي في بيان أمس إن البنك بصدد
توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ،وإن
القرض سيساعد على دعم عمالء البنك في جميع
القطاعات والمساهمة في االنتعاش االقتصادي

السيسي يشدد
على االلتزام
بضوابط االقتراض
الخارجي

حسين أباظة الرئيس التنفيذي
للبنك التجاري الدولي
والنمو في مصر.
وق ــال ولــيــد الــلــبــدي ،مــديــر مؤسسة التمويل
الــدولــيــة فــي مصر وليبيا والــيــمــن« :إن حصول
آالف الشركات الصغيرة في مصر على التمويل
أم ــر حــيــوي خ ــال أزمـــة فــيــروس ك ــورون ــا ،وإن
القرض المُقدم للبنك التجاري الدولي ،من شأنه
المساعدة على التعافي السريع للشركات».

بعد انتقال جميعي لإلمارات

مروة إمام تقترب من منصب
العضو المنتدب لـ«مارش»

اقتربت مروة إمام من منصب العضو المنتدب
لشركة م ــارش لــوســاطــة الــتــأمــيــن ،خلفًا لعمر
جميعي.
وقالت مصادر لنشرة حابي ،إن التعيين سيتم
بشكل رسمي اعتبارًا من  1أغسطس المقبل،
مضيفة أن اخــتــيــار م ــروة جــاء نتيجة انتقال
عمر جميعي للعمل في دولــة اإلمــارات العربية
الشقيقة.

حاولت نشرة حابي الحصول على تعليق من
مروة إمام حتى وقت االنتهاء من إعداد النشرة،
ولكنها لم تعلق بعد محاوالت اتصاالت عديدة.
عملت إمام في العديد من المناصب بقطاع
التأمين ،وكــانــت تشغل منصب رئيس القطاع
الهندسي بشركة  AIGللتأمين ،ثم انتقلت بعدها
إلى مارش .وتعمل مارش للخدمات التأمينية في
السوق المصرية منذ عام .2009

الصندوق
السيادي شريكا
في مشروع
مشتقات البالزما
الرقابة المالية
تسمح باالكتتاب
اإللكتروني في
وثائق الصناديق
المؤسسات
المحلية تصعد
بمؤشرات
البورصة
بنك القاهرة
يحقق  838مليون
جنيه صافي ربح
الربع األول

لسوق الدين وثقة المؤسسات الدولية

 100مليار دوالر تدفقات النقد األجنبي بالبنك األهلي منذ تحرير سعر الصرف
أمنية ابراهيم
قال يحيى أبو الفتوح ،نائب رئيس مجلس
إدارة البنك األهلي المصري ،إن تحسن سعر
صــرف الجنيه فــي مقابل ال ــدوالر مــؤخـرًا،
يعود لعدة أســبــاب أهمها عــودة التدفقات
األجنبية لسوق الدين المحلية.
وســجــل الـــــدوالر تــراج ـ ًعــا ج ــديـ ـ ًدا أمــام
الجنيه ،في تعامالت أمس األحد ،وانخفض
متوسط سعر الصرف بواقع  4قروش ،ليصل
إلــى  16.0489جنيه لــلــشــراء ،و 16.1489
جنيه للبيع ،مقابل  16.0869و  16.1869على
الترتيب الثالثاء الماضي.
وأوضح أبو الفتوح أن المؤشرات واألخبار
اإليجابية عن االقتصاد المصري ،وآخرها
موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد
الــدولــي على اتــفــاق ائتماني جديد لمصر،
فتح شهية األجــانــب والــصــنــاديــق العالمية
لالستثمار فــي ســوق الــديــن المحلية ،رغم
الظروف التي تمر بها األسواق العالمية بفعل
تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتــابــع أب ــو الــفــتــوح :نــظــرة الــمــؤســســات
العالمية تجاه االقتصاد المصري وقدرته
على التعافي سريعا ،تشكل دعمًا كبيرًا في
المرحلة الراهنة ،وجميع التوقعات الدولية
ترشح مصر لتحقيق نمو إيجابي ،في حين
تتوقع أن تحقق أغلب اقتصادات العالم نموًا
سلبيًا.
وكــشــف أبــو الــفــتــوح ،لــنــشــرة حــابــي ،عن
وصـ ــول إجــمــالــي حــصــيــلــة تــدفــقــات النقد
األجنبي في البنك األهلي المصري إلى 100

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري

يحيى أبو الفتوح:
اتفاق صندوق النقد يفتح شهية األجانب
لالستثمار في مصر
مليار دوالر ،منذ تحرير سعر الصرف وحتى
اآلن.
وشهد عطاء أذون الخزانة أجل  364يوما
أمس األحد ،إقباال حيث طلبت وزارة المالية

 10.5مليار جنيه ،وتلقى البنك المركزي طلبات
اكتتاب بقيمة  20.08مليار جنيه بمتوسط عائد
 ،13.544%وقبل منها  18.13مليار جنيه فقط
بمتوسط عائد .13.516%

المهندس عصام ناصف رئيس الشركة:

أول استثمار رئيسي لشركته بعد كورونا

المستقبل تضخ  500مليون جنيه بأعمال
المرافق في  6أشهر

قذيفة بعشرة مليارات دوالر
من وارن بافيت على دومينيون إنرجي

ضخت شركة المستقبل للتنمية العمرانية 500
مليون جنيه ،في أعمال تنفيذ المرافق والبنية
التحتية ،خــال الفترة من يناير إلــى يونيو من
العام الجاري ،وفق المهندس عصام ناصف رئيس
الشركة ،مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لتنفيذ واستكمال
األعمال الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للبرامج
الزمنية المعتمدة اســتــعــدادًا الستقبال قاطني
المدينة بنهاية العام الجاري.
أضــاف ناصف ،في تصريحات لنشرة حابي
الــصــادرة عن بوابة حابي جــورنــال ،أن إجمالي
المبلغ الــذي تــم ضخه تــم توجيهه إلــى أعمال
المرافق في المرحلتين األولى والثالثة ،وبالتزامن
مــع استكمال الــشــركــات المنفذة ألعمالها في
المدينة ،ومن المتوقع االنتهاء من جميع أعمال
المرافق للمرحلة األولى بنهاية عام .2020
ولــفــت نــاصــف إلــى أن تلك التكلفة تتضمن
أعمال نقل الخطوط الهوائية والكابالت وشبكات
الكهرباء ومحطات المعالجة والخطوط الصحية

المهندس عصام ناصف
رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية

والخزانات ،الفتًا إلى أن الشركة بدأت في أعمال
المرافق للمرحلة الثالثة خــال العام الجاري،
لتسابق بذلك الجدول الزمني الموضوع.
ووفق القائمة التي حصلت عليها نشرة حابي ،فإن
الشركات التي تتولى التنفيذ هي :تحالف الخرافي،
وشركة الخرافي اللتان تتوليان أعمال التنفيذ في
محطتي الكهرباء والمعالجة ،والشركة المصرية
الصينية التي تتولى توصيل الكابالت األرضية،
وشركة الجيزة المسؤولة عن الكابالت الهوائية.
وتــنــفــذ شــركــة الــســويــدي إلــكــتــريــك شبكات
الكهرباء بالمرحلة األولى ونقل الخطوط الهوائية،
وتتولى شركة كهروميكا نقل الخطوط الهوائية،
وتنفذ شركة إيجيكو الشبكات الصحية بالمرحلة
األولى ،والخطوط الصحية الرئيسية.
كما تتضمن القائمة شركة سياك التي تنفذ
خزانات المياه والري ،وشركة سامكريت التي تتولى
تنفيذ الشبكات الصحية بالمرحلة الثالثة ،وشركة غاز
القاهرة المسؤولة عن شبكة غاز المرحلة األولى.

وكاالت
أطلقت شركة بيركشاير المملوكة للملياردير
األمريكي وارن بافيت قذيفة مدوية ،بإعالنها عن
االستحواذ على أصــول شركة دومينيون إنرجي
بقيمة إجمالية تصل إلى  10مليارات دوالر ،في
أول استثمار رئيسي للشركة بعد تفشي جائحة
كورونا.
وستدفع بيركشاير إنرجي  4مليارات دوالر نقدًا
لألصول ،وتتحمل  5.7مليار دوالر من الديون،
بينما تخطط دومينيون الستخدام نحو  3مليارات
دوالر من عائدات ما بعد الضرائب إلعادة شراء
أسهمها في وقت الحق من هذا العام.
وبموجب شروط الصفقة ،ستحصل بيركشاير
على  100%من شركات Dominion Energy
و  Questar Pipelineو
Transmission
 ،Carolina Gas Transmissionعــاوة على

وارن بافيت مالك
شركة بيركشاير

 50%من نظام نقل الغاز .Iroquois
أيضا بموجب الصفقة
كما ستستحوذ بيركشاير ً
على  25%من  ، Cove Point LNGوهي منشأة
تصدير واستيراد وتخزين للغاز الطبيعي المسال،
وواحدة من ست محطات تصدير للغاز الطبيعي
المسال في الواليات المتحدة.
وكــان الملياردير وارن بافيت قــد كشف في
اجتماع المساهمين السنوي في مايو ،عن أن
 Berkshireلديها رصيد نقدي قياسي بلغ 137
مليار دوالر ،ولكنه لــم يجد صفقات شديدة
الجاذبية النتهازها ،على الــرغــم مــن التراجع
الشديد في سوق األسهم.
وبالنسبة لمجموعة بــيــركــشــايــر ،ف ــإن هــذه
الخطوة تزيد بشكل كبير من وجودها في مجال
الغاز الطبيعي ،وسيترتب على الصفقة ارتفاع
حصتها من جميع عمليات نقل الغاز الطبيعي بين
الواليات في الواليات المتحدة إلى  ،18%مقارنة
بنحو  8%حاليًا.

