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أهم األخبار
اضغط على العناوين

200 مليون دوالر 
من األوروبي إلعادة 

اإلعمار لبنك مصر

تعاون بين قطاع األعمال العام 
واإلسكان لتطوير وتنمية بعض 

األراضي غير المستغلة

بنك مصر يرفع حصته 
في سي أي كابيتال

إلى 15.12%

ال هيئات أو إدارات 
جديدة بالوزارات لحين 
انتهاء أعمال الهيكلة

اإلمارات ترفع قيود الدخول 
المفروضة على المقيمين 

األجانب بسبب كورونا

شاهندة إبراهيم

الجنيه،  أمام  الــدوالر  صرف  سعر  انخفض 
في تعامالت أمس األربعاء، في غالبية وحدات 
القطاع المصرفي بمقدار وصل حتى 3 قروش، 
النقد  بدعم من عودة تنامي أرصدة احتياطات 

التضخم. معدالت  وتراجع  األجنبي، 
كان البنك المركزي قد أعلن قبل أيام ارتفاع 
الثاني  للشهر  األجنبي  النقد  احتياطي  أرصدة 
بنهاية  دوالر  مليار   38.315 إلى  التوالي،  على 
38.202 مليار دوالر في  شهر يوليو مقابل نحو 
التداعيات االقتصادية ألزمة  يونيو، وذلك رغم 

العالمية. كورونا 
ــرف الــعــمــلــة  ــع مــتــوســط ســعــر صــ ــراجــ ــ وت
المركزي  البنك  قبل  مــن  المعلن  األمريكية، 
 15.9156 إلـــى  قـــرش   1.08 بــمــقــدار  ــس،  أمـ
مقابل  للبيع،  جنيه  و16.0156  للشراء  جنيه 
للبيع  جنيه  و16.0264  للشراء  جنيه   15.9264

الثالثاء. أول أمس 
قرش  بواقع  الــدوالر  صرف  سعر  وانخفض 
الــمــصــري ومصر  ــنــوك: األهــلــي  ب واحـــد، فــي 
جنيه   15.90 إلــى  ليصل  المتحد  والمصرف 

 15.91 مقابل  للبيع،  جنيًها  و16.00  للشراء 
أمس. أول  للبيع  و16.01 جنيه  للشراء  جنيه 

في  قــروش   3 بمقدار  الــدوالر  سعر  وهبط 
جنيه   15.90 إلــى  الــدولــي  العربي  المصرف 
 15.93 مــن  ــداًل  ب للبيع،  جنيًها  و16  للشراء، 
بختام  لــلــبــيــع  جــنــيــه  و16.03  لــلــشــراء  جــنــيــه 

الثالثاء.
األمريكية  العملة  صرف  سعر  تراجع  كما 
وقطر  الدولي،  اإلفريقي  العربي  من:  كل  في 
وقناة  ســي،  بــي  إس  وإتــش  األهــلــي،  الوطني 
ــادرات واالســتــثــمــار  ــصـ الــســويــس وتــنــمــيــة الـ
ليبلغ  واحد،  قرش  بمقدار  والمشرق  العربي 
للبيع،  جنيه  و16.02  للشراء  جنيه   15.92
جنيه  و16.03  للشراء  جنيه   15.93 من  بداًل 

. للبيع
بنك  في  قرشين  الدوالر  صرف  سعر  وفقد 
للشراء  جنيه   15.90 إلــى  ليصل  اإلسكندرية 
جنيه   15.92 مقابل  للبيع،  جنيًها  و16.00 

أمس. أول  للبيع  و16.02 جنيه  للشراء 
سعر صرف  الدولي  التجاري  بنك  رفع  فيما 
الدوالر بمقدار قرش واحد إلى مستوى 15.92 
مع  مقارنة  للبيع،  جنيه  و16.02  للشراء  جنيه 

للبيع. جنيه  و16.01  للشراء  جنيه   15.91

سعر الدوالر يحافظ على 

تراجعه الهادئ أمام الجنيه

انخفض حتى 3 قروش جديدة

3 أنظمة للتمويل العقاري في بروتوكول سيتي إيدج وقناة السويس

في ضوء مبادرة البنك المركزي

لبنان يقترب من تلقي 298 مليون دوالر مساعدات.. لكنه يحتاج إلى 30 ملياًرا!

توقعات خطة اإلنقاذ المحددة مع صندوق النقد لم تعد واقعية

حابي

رويترز

أعلنت شركة “سيتي إيدج العقارية” عن توقيع 
بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، وذلك دعما 
لتوجه الدولة لتوفير تسهيالت على المواطنين في 
لتحفيز  المصري  المركزي  البنك  مبادرة  ضــوء 
مجال  في  الخطط  من  المزيد  لتقديم  البنوك 

التمويل العقاري.
قناة  وبنك  إيدج  إن سيتي  الشركة،  بيان  وقال 
مريحة  سداد  أنظمة  توفير  على  اتفقا  السويس 
األول  أنظمة،  ثالثة  خــالل  مــن  الشركة  لعمالء 
يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على 

مدار 20 عاًما بمقدم حجز %20 كحد أدنى.
يشمل  الثاني  النظام  أن  الشركة  وأضــافــت 
ــوحــدات غير  ــل ــداد مــتــنــوعــة ل ــدد ســ تــقــديــم مـ
إلى  المركزي تصل  البنك  مبادرة  في  المشمولة 
10 سنوات بنظام التمويل العقاري طبًقا لقانون 
مدد  الثالث  النظام  ويقدم  العقاري،  التمويل 
للعمالء  أيًضا  سنوات   10 على  متنوعة  ســداد 
الوحدات  بيع  في  والراغبين  سابًقا  المتعاقدين 

.  resaleللغير وفًقا لنظام
وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة 
إلى  تسعى  إنها  الــعــقــاري  للتطوير  إيــدج  سيتي 
التعاون مع مزيد من المؤسسات، فيما أكد حسين 
الرفاعي، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لبنك قناة السويس السعي إلى تقديم خطط سداد 

وتسهيالت مختلفة عبر البروتوكول الجديد.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــمــكــاوي،  ال محمد  ــال  وقـ
للشركة، إن التوسع في التمويل العقاري سينعكس 
بشكل إيجابي على أداء سوق العقارات بشكل عام، 

وإن سيتي إيدج تسعى إلى تقديم مزيد من أنظمة 
السداد.

العقاري  للتطوير  إيــدج  سيتي  شركة  تتولى 
تطوير وإدارة تطوير وتسويق عدد من المشروعات 

العلمين  ومدينة  زايد  الشيخ  مدينة  في  العقارية 
الجديدة والمنصورة الجديدة باإلضافة إلى عدد 
واإلداريـــة  والتجارية  السكنية  المشروعات  من 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة 
شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري

محمد المكاوي  الرئيس التنفيذي 
لشركة سيتى إيدج

حسين الرفاعي رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لبنك قناة السويس

9 شركات تتقدم إلنشاء وتشغيل 7 مخازن استراتيجية عمالقة
د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين لالستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:

القائمة تضم: أوراسكوم كونستراكشون والسويدي للوجيستيات وأجيليتي والمدار 

والمصرية السعودية وبتروجيت ومشارق وشنكر األلمانية وأو سي إل الدنماركية

فاروق يوسف 

مساعد  عشماوي،  إبراهيم  الدكتور  كشف 
جهاز  ورئيس  لالستثمار  التموين  وزيــر  أول 
شركات   9 تقدم  عن  الداخلية،  التجارة  تنمية 
في  استراتيجية  مــخــازن   7 وتشغيل  إلنــشــاء 
كلف  التي  الجمهورية،  مــن  مختلفة  مناطق 
توافر  لضمان  بإنشائها  السيسي  الــرئــيــس 
ــاٍف مــن الــســلــع لــلــمــواطــنــيــن في  ــ مــخــزون ك

الظروف. مختلف 
خاصة  تصريحات  في  عشماوي  د.  أضاف 
التسع تضم  الشركات  قائمة  أن  لنشرة حابي، 
وهــي:  ومــصــريــة  وإقليمية  أجنبية  شــركــات 
وأوراســكــوم  اللوجيستية،  أجيليتي  شــركــة 
لالستثمار،  الــمــدار  وشركة  كونستراكشون، 
وشــركــة الــمــصــريــة الــســعــوديــة، وبــتــروجــيــت، 
للوجيستيات،  والــســويــدي  مــشــارق،  وشــركــة 
إل  ســـي  وأو  ــيـــة،  ــانـ األلـــمـ ــكــر  شــن وشـــركـــة 

الدنماركية.
نهاية  قبل  ستكون  الطرح  عملية  أن  وأوضح 
محدودة  مناقصة  عبر  وذلــك  الجاري،  الشهر 

المتقدمة.  للشركات 
الوزارة  تتطلبها  التي  الشروط  أهم  إن  وقال 
في  الفنية  الخبرة  هــي:  المناقصة،  هــذه  في 

مساعدات  تلقي  وشــك  على  لبنان  يكون  قد   
عاجلة بقيمة 298 مليون دوالر بعد انفجار مرفأ 
اقتصاده  بناء  إلعـــادة  يحتاجه  مــا  لكن  بــيــروت، 
المتداعي، قد يزيد على 30 مليار دوالر، ولن يأتي 

دون إصالح.
هذا  مثل  لبنان  حكومة  استقالة  تعرقل  وقــد 
خطة  تخضع  أن  المرجح  من  حين  في  التغيير، 

بل  للمراجعة،  أبــريــل  فــي  ُوضــعــت  مــالــي  إنــقــاذ 
قاله  حسبما  الجديدة،  اإلدارة  عنها  تتخلى  وقد 

مصدران ماليان مطلعان على الخطة.
اإلنقاذ،  خطة  أن  المصدرين  أحــد  وأضــاف 
االنفجار  قبل  أصــاًل  متعثًرا  دعمها  كان  والتي 
تتضمن  الماضي،  األسبوع  وقــع  الــذي  الدامي 
مثل  مالية  لمقاييس  واقعية  تعد  لــم  توقعات 
الناتج المحلي اإلجمالي وسعر  نسبة الدين إلى 
ذلك  وسيقوض  الموازية.  السوق  في  الصرف 
ــادة  ــح مــحــادثــات مــع الــدائــنــيــن إلع على األرجـ

الخارجي. السيادي  لبنان  دين  هيكلة 
بشأن خطة  مايو محادثات  في  بدأ  لبنان  كان 
في  تعثره  بعد  الــدولــي  النقد  صندوق  مع  إنقاذ 
سداد ديونه بالعملة األجنبية. لكنها ُجمدت بسبب 
عدم إحراز تقدم على صعيد اإلصالحات ولوجود 

خالفات بشأن حجم الخسائر المالية.
الـــوزراء  رئــيــس  زالـــت حكومة  مــا  وفــي حين 
أعمال  تسيير  كحكومة  مستمرة  ديـــاب  حــســان 
تناقص  يتسارع  أن  المنتظر  من  استقالتها،  بعد 
الضئيلة  األجنبي  النقد  مــن  لبنان  احتياطيات 

بالفعل بسبب اإلنفاق على إعادة بناء مرفأ بيروت 
وبنى تحتية أخرى.

ــة ذات  ــصــادي لـــذا ســيــكــون وضـــع خــطــة اقــت
ستؤول  لمن  الحقيقي  االخــتــبــار  هــو  مصداقية 
الذي يواجه انحداًرا في صافي  لبنان  إليه قيادة 
تدفقات رؤوس األموال في ظل تهافت متزايد على 

العملة الصعبة.
وقال كارلوس عبادي، مستشار جمعية مصارف 
لبنان، لرويترز إن المقياس األمثل لقدرة الحكومة 

سيكون الخطة االقتصادية التي تضعها.

معهد  من  إيراديان  جاربيس  تقديرات  وتشير 
التمويل الدولي إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع 
من أغسطس، زادت احتياجات لبنان من التمويل 
الخارجي لألعوام األربعة المقبلة إلى أكثر من 30 

مليار دوالر من 24 ملياًرا.
وقال عبادي إنه للتغلب على حق النقض الذي 
سيكون  النقد،  بصندوق  المتحدة  الواليات  تملكه 
على الحكومة المقبلة إيجاد خطة تركز على وضع 

االقتصاد على مسار للنمو في المستقبل.
وجدد الصندوق التأكيد على دعمه للبنان يوم 

أيًضا  أكد  لكنه  الحكومة،  تستقيل  أن  قبل  األحد 
على الحاجة لإلصالحات، وهي النقطة التي ركز 
عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األسبوع 

الماضي.
يعيشون  الذين  اللبنانيين  عــدد  اقــتــراب  ومــع 
هذه  تتنوع  الــســكــان،  عــدد  نصف  مــن  فقر  فــي 
اجتماعي  أمـــان  شبكات  بــنــاء  مــن  اإلصــالحــات 
النخبة  إلى ضمان مشاركة  األكثر ضعًفا  لحماية 
عن  الناجمة  المالية  الخسائر  عــبء  في  الثرية 

إعادة رسملة البنوك.

االستراتيجية  المخازن  وتشغيل  وإدارة  إنشاء 
المالءة  إلى  باإلضافة  اللوجيستية،  والعمليات 
التي  الشركات  أن  إلــى  الفًتا  القوية،  المالية 
المشروع  تنفيذ  ستتولى  عليها  الترسية  سيتم 

بدًءا من إنشائه وحتى إدارته وتشغيله.
وأضاف أنه ال يوجد ما يمنع تكوين تحالفات 
بين الشركات المتقدمة وبعضها البعض إلنشاء 

وإدارة هذه المخازن.   

وذكر أن التكلفة االستثمارية للمخزن الواحد 
تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه، ما يعني 
مليار   35 إلى  تصل  قد  اإلجمالية  التكلفة  أن 

جنيه في حدها األقصى.

 وأشـــار إلــى أن الــهــدف مــن إنــشــاء هــذه 
التجارة  منظومة  مــرونــة  رفــع  هــو  الــمــخــازن 
االستراتيجي  االحتياطي  ــادة  وزي الداخلية، 
ــقــطــاع الــحــكــومــي والــقــطــاع  لــلــســلــع لـــدى ال

اإللكترونية.  التجارة  وتعزيز  وخدمة  الخاص، 
في  تخزينها  المستهدف  السلع  إن  وقـــال 
19 سلعة  إلـــى  الــمــخــازن يــصــل عــددهــا  هـــذه 
االستهالكية  واالحتياجات  تتناسب  استراتيجية 

للمواطنين.  األساسية 
وأعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين 
عن  الماضي  إبــريــل  فــي  الداخلية،  والــتــجــارة 
استراتيجية  مــخــازن  إلنــشــاء  قــومــي  مــشــروع 
عمالقة بهدف زيادة المخزون االستراتيجي من 
هي:  محافظات   7 في  وذلك  األساسية،  السلع 
الغربية،  القليوبية،  قنا،  سويف،  بني  »الجيزة، 
مع  بالشراكة  وذلــك  والبحيرة«،  اإلسماعيلية 

القطاع الخاص.
ستعمل  المخازن  هذه  أن  المصيلحي  وأكــد 
عــلــى تــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســلــع تكفي 
احتياجات المواطنين طوال العام، وذلك تنفيًذا 
في  لالستمرار  السياسية  القيادة  لتوجيهات 
تأمين وزيادة المخزون االستراتيجي من السلع 

األساسية.
األراضـــي  على  الــمــشــروعــات  إنــشــاء  سيتم 
ومن  االنــتــفــاع،  حــق  بنظام  لــلــدولــة  المملوكة 
لكل  المناسبة  السلع  تحديد  يتم  أن  المقرر 
والموانئ،  الزراعية  الخريطة  على  بناء  مخزن 
وسيكون نحو %40 من كميات السلع المخزنة 

لصالح وزارة التموين.

دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين لالستثمار 
ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

3 إلى 5 مليارات جنيه 
التكلفة االستثمارية 

للمخزن الواحد.. 
وال مانع من التحالفات

الطرح نهاية الشهر 
الجاري.. ومناقصة 
محدودة تحسمها 

الخبرة والمالءة المالية
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