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فوري تدخل نادي المليار دوالر بآمال الربحية الكبيرة والوضع التنافسي.. ومخاوف الفقاعة

فاروق يوسف

رنا ممدوح

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين 
والتجارة الداخلية، عن تعاون مكثف مع وزارة 
االتصاالت والتكنولوجيا باعتبارها المسؤولة 
وزارته  لتحول  الرقمية،  األساسية  البنية  عن 

نحو الرقمنة في مختلف األنشطة التابعة.  
لنشرة  تصريحات  في  مصيلحي  أضــاف 
حابي خالل جولته التفقدية الفتتاح المرحلة 
اللوجيستية  المنطقة  مــشــروع  مــن  الثانية 
حالًيا  تعمل  االتــصــاالت  وزارة  إن  بطنطا، 
الــخــدمــات الرقمية  تــقــديــم حـــزم مــن  عــلــى 
التابعة لوزارة  للوزارة، ويتم ربط السنتراالت 
التموين ببعضها البعض، ورفع كفاءة مستوى 
عمل  منظومة  في  المستخدمة  التكنولوجيا 
ميكنة عدد  إلى  باإلضافة  الداخلية،  التجارة 
رفع  يضمن  بما  ــرى  األخـ الــمــشــروعــات  مــن 
كفاءة منظومة التجارة وعمليات توريد السلع 

والمنتجات.  
إعــادة  على  أيًضا  تعمل  الـــوزارة  أن  وتابع 
الطرف  يمثل  الــذي  جمعيتي  مشروع  هيكلة 
الداخلية، بحيث  التجارة  النهائي في سلسلة 
بسالسل  وثيًقا  ارتباًطا  وربطه  ميكنته  يتم 

اإلمداد. 
هو  العملية  هــذه  من  الهدف  أن  وأوضــح 
بطريقة  جمعيتي  مــشــروع  طلبات  تسجيل 
توريد  سلسلة  وإدارة  يهدف  بما  إلكترونية، 
وفًقا  وتوزيعها  محكمة،  بطريقة  المنتجات 

ــم اختيار  ت ــه  أنـ لــالحــتــيــاج فــقــط، مــضــيــًفــا 
التجربة  هذه  اختبار  لبدء  األقصر  محافظة 

قياس مدى نجاحها. 
وأشار مصيلحي إلى أنه يجري العمل على 
واللوجيستية  التجارية  المناطق  بعض  طرح 
في  تواجدها  لتعزيز  المقلبة،  الفترة  خالل 
العامين  خالل  الجمهورية  محافظات  جميع 
التي  الــطــروحــات  أن  ــى  إل الفــًتــا  المقبلين، 
تلقى  مجال  أي  في  التموين  وزارة  تطلقها 
استحساًنا من قبل المستثمرين، وهو ما يعد 
واضًحا على وجود فرص حقيقية في  دلياًل 

قطاع التجارة الداخلية. 
وفي سياق متصل قال مصيلحي إن وزارته 
تعد كراسة شروط هامة إلدارة وتنظيم أسواق 
رئيسّيًا  جزًءا  تعتبر  ألنها  مصر،  في  الجملة 

من البنية األساسية للتجارة الداخلية. 
كان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول 
تنمية  جهاز  ورئيس  لالستثمار  التموين  وزير 
مع  حــواره  في  كشف  قد  الداخلية،  التجارة 
حابي المنشور يوم األحد الماضي، عن رصد 
مبلغ 10 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق 
أســواق  لتطوير  العشوائيات  مناطق  تطوير 
الجملة المصرية، التي يبلغ عددها نحو 60 

سوًقا بمختلف محافظات الجمهورية.  
تنظيم  يستهدف  المشروع  هــذا  إن  وقــال 
إلى  أســواق عشوائية  من  وتحويلها  األســواق 
ذلك  يتم  أن  على  ومتطورة،  منظمة  أســواق 
واالتحاد  المحلية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 

العام للغرف التجارية. 

اخترقت القيمة السوقية لشركة فوري لتكنولوجيا 
البنوك والمدفوعات اإللكترونية حاجز المليار دوالر 
البورصة،  في  طرحها  على  واحــد  عــام  مــرور  بعد 
وفقاً ألعلى سعر سجله السهم خالل الجلسة أمس 
اإلثنين عند 22.69 جنيه، ما رفع القيمة اإلجمالية 
جنيه،  مليار   16.048.730.482 إلــى  للشركة 
السهم  ثالثة أضعاف عن سعر  بأكثر من  يزيد  بما 

بالطرح والبالغ 6.46 جنيه.

ويفجر األداء القوي لسهم فوري الجدل واالنقسام 
من جديد حول تفسير موجات الصعود التي تشهدها 
عالمات  توجيه  مع  العالم،  حــول  التكنولوجيا  أسهم 
استفهام مباشرة حول ما إذا كان الصعود القوي لسهم 
فوري يبشر بتوقعات نمو متسارعة باألرباح مدعومة 
الدولة  وخطط  للشركة  المميز  التنافسي  بالوضع 
لتوسيع قاعدة الشمول المالي، أم  فقاعة دفعت السهم 

لبلوغ مستويات تفوق توقعات األداء المستقبلية.
يوليو   22 فــي  بالبورصة  فــوري  شركة  وقــيــدت 
مليون   353.652 قدره  مصدر  برأسمال   2019
بقيمة  سهم  مليون   707.304 على  موزعة  جنيه، 

السعر  الشركة  وحــددت  للسهم،  قرًشا   50 اسمية 
 6.46 عند  أسهمها  مــن   36% لــطــرح  النهائي 
جنيهات للسهم، وبدأ التداول عليها في 8 أغسطس 

من العام الماضي.
مستوى  عند  أمــس  تعامالت  فــوري  سهم  وأغلق 
22 جنيًها بارتفاع %6.64. عن إغالق أول جلسات 

األسبوع.
ببنك  البحوث  قسم  رئيس  األلفي،  عمرو  ويــرى 
االستثمار برايم أن األداء القوي لسهم فوري يعكس 
ثقة المتعاملين في نمو أرباح الشركة المستقبلية وال 

يعكس بالضرورة أرباحها التاريخية.

وقال األلفي لنشرة حابي: »من يشتري السهم عند 
أرباح  على  -بناء  مرة   100 يفوق  ربحية  مضاعف 
آخر 12 شهًرا- ال بد أن يكون على اقتناع تام بأن 
على  تفوق 100%  بمعدالت  ستنمو  الشركة  أرباح 
أساس سنوي، ليس لمدة عام أو عامين، ولكن على 

المدى المتوسط«.
وأشار إلى أن قدرة شركة فوري على تحقيق تلك 
اتجاه  مصير  ستحدد  مستقباًل  بالربحية  المعدالت 
بمعدالت  ــاح  األرب نمو  أهمية  على  مشدًدا  السهم، 

مرتفعة تبرر قيمة السهم الحالية.
فوري  يعتبرون  األجانب  »المستثمرون  وأضــاف: 

زالت  ما  في سوق  انتشاًرا  واألوســع  األكبر  الشركة 
في بداية طريقها نحو الشمول المالي وبالتالي يرون 

معدالت نمو عالية مستقباًل«.
ورهن األلفي تأثير زيادة رأسمال الشركة بخطط 
توظيف حصيلتها، مشيًرا إلى إمكانية شراء شركات 
مضافة  خدمات  وتقديم  البيع  نقاط  في  والتوسع 
سوق  تشهدها  الــتــي  الــتــطــورات  لمواكبة  جــديــدة 
أن تصبح  المتوقع  التي من  اإللكترونية  المدفوعات 
مزدحمة في المستقبل، ويفرض علي فوري البحث 

عن ميزات تنافسية أخرى.
وحدد سيتي بنك في تقرير صادر في 21 يوليو 

الماضي السعر المستهدف لسهم فوري عند 21.3  
سجلها  جنيه   18.56 مستوى  مــن  صــعــوًدا  جنيه 
وتعديل  التقرير،  إلعــداد  السابق  اليوم  في  السهم 
إلى  ــارة  اإلشـ مــع  شـــراء،  إلــى  محايد  مــن  التوصيه 
الشركة في ظل  بها  تتمتع  التي  القوية  النمو  فرص 
منظومة  في  للتوسع  المنظمة  الحكومية  التحركات 

الشمول المالي وخدمات التحصيل اإللكتروني.
ا  ــّوً ــم ن بــنــك أن تــحــقــق فـــوري  وتــوقــع ســيــتــي 
خالل   35% بنسبة  اإليرادات  في  مركًبا  سنوّيًا 
محققة   30% متوسط  مــن  المقبلة  الــســنــوات 

السابقة.  األربع  السنوات  خالل 

جلوبال  بــرو  فــيــرن  مجموعة  تستهدف 
لوجيسيتة  مــنــطــقــة  تــدشــيــن  لــالســتــثــمــار، 
ــي مــحــافــظــة أســيــوط،  ــدة ف ــة جــدي ــجــاري وت
تتراوح  باستثمارات  المقبلين  العامين  خالل 
أشرف  بحسب  جنيه،  مليارات   8 و   7 بين 

المجموعة.  إدارة  مجلس  رئيس  دوس 
بعد  ــه  إنـ حـــابـــي،  لــنــشــرة  دوس  ــاف  أضــ
استثمارات  ستصل  الــمــشــروع  هــذا  تنفيذ 
جنيه،  مليار   14 إلى  مصر  في  المجموعة 
ولوجيستية  تــجــاريــة  مــنــاطــق  فــي  ممثلين 

وأسيوط.  الغربية  بمحافظتي 
تواجدها  تعزيز  تحاول  شركته  أن  وأكــد 
فرص  أكــبــر  وتــوفــيــر  المصرية  الــســوق  فــي 
الفًتا  مباشرة،  وغير  مباشرة  ســواء  عمل، 
بــتــوقــيــع بــروتــوكــول  إلــى أن شــركــتــه قــامــت 
من  كبير  عــدد  لتوظيف  الهجرة  وزارة  مــع 
يأتي  ما  وهو  الخارج،  من  العائدة  العمالة 

بلدك«.  »نورت  مبادرة  إطار  في 
ــؤون  وشــ الــهــجــرة  وزارة  ــقــت  أطــل ــد  ــ وق

بلدك«  »نــورت  مبادرة  بالخارج  المصريين 
ــا،  ــورورنـ ــة فـــيـــروس كـ ــ ــعــد تــداعــيــات أزم ب
من  العائدة  العمالة  دمج  إعادة  إلى  وتهدف 
التي  المهن  في  التنمية  خطط  في  الخارج 

لديهم.  المتوفرة  والمهارات  يمتهنونها 
ــرو جــلــوبــال  ــرن بـ ــي وتــمــتــلــك مــجــمــوعــة ف
ــي طــنــطــا، والــتــي  الــمــنــطــقــة الــلــوجــســتــيــة ف
مركز  منها  األنشطة،  مــن  العديد  تتضمن 
 135 مساحة  على  بالمحافظات  تــجــاري 
ماركت  هايبر  على  يحتوي  مربع،  متر  ألف 
سينمائي  عرض  دور  و7  تجارية  وتوكيالت 
بأحدث  لــأدويــة  لوجيستية  منطقة  وأكــبــر 
وتوفير  الهادر  لتقليل  العالمية  التكنولوجيا 

الدلتا. لمواطني  األدوية 
تجارية  مــعــارض  أيــًضــا  المنطقة  وتــضــم 
ومنطقة  جملة  وأســـواق  مفتوحة  وأســواًقــا 
واآلالت  والمعدات  السيارات  وصيانة  لبيع 
بجميع  ــزودة  مـ إداريـــة  ومــكــاتــب  المتنوعة 

الحديثة. اإلدارة  مستلزمات 

 فيرن برو جلوبال تستثمر 8 مليارات جنيه
في منطقة ٔاسيوط

المهندس أشرف دوس رٔييس الشركة:

المهندس أشرف دوس رئيس مجلس 
إدارة فيرن برو جلوبال لالستثمار

طرح مناطق تجارية ولوجيستية جديدة وإعادة هيكلة مشروع جمعيتي

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لنشرة حابي: 

بكر بهجت

اجتماًعا  العمرانية  المجتمعات  هيئة  تعقد 
القومي،  االستثمار  بنك  مسؤولي  مع  أيام  خالل 
إلى  والــوصــول  المديونيات  تسوية  ملف  لحسم 
حل يرضي الطرفين بشأن التقييم الخاص بسعر 
قطعتي األرض بالقاهرة الجديدة اللتين عرضتهما 
تقييمهما  على  االتفاق  محضر  توقيع  وتم  الهيئة 

الشهر الماضي.
وقالت مصادر لنشرة حابي الصادرة عن بوابة 
بشأن  التفاوض  علق  البنك  إن  جــورنــال،  حابي 
قطعتي األرض وطلب تقييمها عبر لجنة خارجية، 
التوجه  ــك  ذل رفــضــت  المجتمعات  هيئة  أن  إال 
أسعار  لتقييم  األولــى  الرسمية  الجهة  باعتبارها 
االتفاق  تم  أنــه  إلــى  األراضــي في مصر، مشيرة 
بين الجانبين على عقد اجتماع خالل األسبوعين 

المقبلين للتوصل إلى اتفاق بشأن ذلك.
التوصل  عدم  حالة  في  أنه  المصادر  وتابعت 
إلى اتفاق بين الهيئة والبنك سيتم رفع الملف إلى 
الــوزراء نهاية الشهر الجاري على أقصى  مجلس 
تقدير، موضحة أن البنك عرض على الهيئة وضع 
التقييم الخاص بها في االعتبار عند عمل اللجنة 

الجديدة.
المجتمعات  هيئة  أن  ــى  إل الــمــصــادر  ولفتت 
القطعتين بنحو  المتر في  العمرانية حددت سعر 
المعروضة  المساحة  إلجمالي  جنيًها،   5140
والبالغة نحو 2.1 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن 
الهيئة طلبت إيفاد عضوين تابعين لها في اللجنة 
في حالة الموافقة على طلب البنك، وأن يكون رأي 
حاسًما،  وليس  فقط،  استشارًيّا  الجديدة  اللجنة 

ألنها ترى أن األسعار التي تم تحديدها للقطعتين 
مجزية  جنيه  مليار   10.8 نحو  إلــى  تصل  والتي 

ا، بل وقابلة للزيادة خالل الفترة المقبلة. جّدً
وفي تصريحات لنشرة حابي قال الدكتور مازن 

بالهيئة إن  المالية واإلداريــة  حسن مدير الشؤون 
أو  القومي  االستثمار  بنك  ســواء  الجانبين،  كال 
على  حالًيا  يعكفان  العمرانية،  المجتمعات  هيئة 
يتم  بنود  إلى  للتوصل  دراسة متطلبات كل طرف 

تسعير  بملف  يتعلق  فيما  وخاصة  عليها،  التوافق 
األراضي التي عرضتها الهيئة في منطقة القاهرة 

الجديدة على البنك.
وأضاف أن الهيئة حددت سعر قطعتي األرض 
بنحو 11 مليار جنيه وفًقا لمساحتهما وموقعهما 
مساحة  تصل  حيث  الــواعــدة،  المنطقة  تلك  في 
أن  إلــى  مشيًرا  فــدان،   500 نحو  إلــى  القطعتين 
رد  وتنتظر  بها  الخاص  الشق  من  انتهت  الهيئة 
مناقشته خالل  يتم  أن  المقرر  والذي من  البنك، 

اجتماع سيعقد الفترة المقبلة.
حالة  في  الهيئة  توجه  بشأن  سؤال  على  ا  ورّدً
إصرار البنك على تشكيل لجنة تقييم من الخارج، 
بعد  قرارها  تتخذ  لم  الهيئة  أن  إلى  حسن  لفت 
ما  وهــو  عــدمــه،  مــن  ذلــك  على  الموافقة  بشأن 

سيتحدد خالل االجتماع.
وتصل قيمة المديونيات المستحقة على هيئة 
االستثمار  بنك  لصالح  العمرانية  المجتمعات 
الــقــومــي إلـــى نــحــو 12.6 مــلــيــار جــنــيــه، واتــفــق 
الجانبان على جدولة 1.1 مليار جنيه على خمس 
للقيمة  عيني  وســداد  متساوية،  بأقساط  سنوات 
تم  ما  وهــو  للبنك  وحــدات  تقديم  عبر  المتبقية 
رفضه وتم االستقرار على أن تكون القيمة العينية 

عبر أراٍض.
ونهاية الشهر الماضي حصلت هيئة المجتمعات 
بشأن  المالية  وزارة  مــوافــقــة  على  العمرانية 
المالي  بالعام  الخاصة  للهيئة  الجديدة  الموازنة 
2021/2020 وذلك بقيمة بلغت 71 مليار جنيه، 
تمثل  استثمارية  كموازنة  جنيه  مليارات   8 منها 
و89%  اإلجمالية،  المخصصات  من  نحو 11% 
المشروعات  على  لإلنفاق  وذلك  جارية،  كموازنة 

التي تتولى تنفيذها في المدن الجديدة.

المجتمعات العمرانية واالستثمار القومي يحسمان تقييم ٔاراضي التسوية خالل ٔاسبوعين

الهيئة تحدد 5140 جنيًها للمتر والبنك يطلب لجنة خارجية للتسعير

رفع النتأيج لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري إذا استمر الخالف 

الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية واإلدارية بالهيئة

مازن حسن: الهيئة تتمسك باألسعار 
التي حددتها باعتبارها جهة التقييم األولى

ٔاهم األخبار
اضغط على العناوين

ارتفاع معدل البطالة 
إلى %9.6 في الربع 

الثاني بسبب كورونا

الرقابة المالية تصدر ضوابط 
تشكيل مجلس إدارة شركات 

اإليداع والقيد المركزي

سريان اتفاق توريد الخام 
العراقي لمصر بكمية 12 

مليون برميل لمدة 6 اشهر

بدء تنفيذ مبادرة إحالل 
المركبات في 7 محافظات 

كمرحلة ٔاولى

تطوير مصر تحقق 75% 
من المبيعات المستهدفة 

في النصف األول

الدكتور علي مصيلحي
 وزير التموين والتجارة الداخلية

حزم خدمات رقمية لرفع  
كفاءة منظومة التجارة

ــس الــتــنــفــيــذي  ــي ــرئ ــبـــي، ال كــشــف أحــمــد وهـ
عن  التعليمية  للخدمات  مصر  جيمس  لمجموعة 
خالل  التابعة  الــمــدارس  عــدد  لمضاعفة  خطة 
العام المقبل، عبر بناء مدرستين واالستحواذ على 
مثلهم باستثمارات تقديرية تدور حول مليار جنيه، 
بناء مدرسة جديدة في  أنه جاٍر حالًيا  إلى  الفًتا 
مدينة الرحاب، كما يتم البحث عن فرص للتواجد 

في منطقة غرب القاهرة.
تطبيق  عبر  صحفي  مؤتمر  فــي  وهبي  ــال  وق
زووم أمس إن شركته تستهدف تحصيل ما بين 50 
إلى %60 من مصروفات العام الدراسي الجديد 
تقسيط  اتفاقية  عبر  التابعة  ــع  األرب بالمدارس 
-ذراع  فاليو  شــركــة  مــع  الموقعة  الــمــصــروفــات 
التمويل  مجال  في  هيرميس  المالية  المجموعة 
مليون  تتجاوز 100  إجمالية  بقيمة  االستهالكي- 

جنيه.
أمس  أعلنتها  التي  الشراكة  اتفاقية  وتقضي 
تقسيط  أنظمة  بتوفير  وجيمس  فاليو  مــن  كــل 
أشهر   3 بين  تتراوح  بمدد  المدارس  لمصروفات 
وحتى 12 شهًرا وفًقا ألسعار فائدة مميزة، وتمتد 
التي  الجديدة  الــمــدارس  لتشمل  سنوات  لثالث 

ستنضم لمظلة جيمس مستقباًل.
وأوضح وهبي أن حجم المصروفات اإلجمالية 
التابعة  األربـــع  بــالــمــدارس  طالب  آالف   7 لنحو 
جنيه،  مليون   300 إلى   250 بين  تــدور  لجيمس 
وخاصة  دولية  بين  ما  المدارس  تنوع  إلى  الفًتا 
نسبة  ارتفاع  ورجح  المتوسطة،  الطبقة  تخاطب 
السنوات  خالل  التقسيط  خدمات  على  االعتماد 

المقبلة. 
مشروعي  فــي  مـــدارس  ــع  أربـ جيمس  وتــديــر 
طلعت  لمجموعة  التابعتين  ــرحــاب  وال مدينتي 
البريطانية  المدرسة  هــي  القابضة،  مصطفى 
الدولية بمدنيتي ومدرستا مدينتي للغات ومدينتي 
المتكاملة للغات، عالوة على المدرسة البريطانية 

الدولية بمدينة الرحاب.
الرئيس  الــفــقــي،  محمد  كــشــف  جــانــبــه  ومـــن 
مع  اتفاقيات  توقيع  عن  فاليو،  لشركة  التنفيذي 
التعاون مع  اتفاقية  أخــرى بخالف  مــدارس  أربــع 
تقسيط  خدمات  لتوفير  التعليمية  جيمس  شركة 

مصروفات المدارس.
وقال الفقي إن شركته لمست اهتمام عدد كبير 

فور  تعاون  اتفاقية  إلبرام  الخاصة  المدارس  من 
اإلعالن المبدئي عن خدمات التقسيط بالمدارس 
التابعة لجيمس، وبالفعل يجري التفاوض مع نحو 

9 مدارس منذ الشهر الماضي.
مع  حالًيا  تــجــري  مــفــاوضــات  عــن  كشف  كما 
جديدة  تمويل  اتفاقيات  إلبــرام  البنوك  من  عدد 
جنيه،  مليون   250 إلــى  تصل  مستهدفة  بقيمة 
المصرفي  التمويل  خطوط  حجم  يضاعف  بما 

بالشركة إلى 500 مليون جنيه.
البنوك  عبر  التمويل  »حجم خطوط  وأضــاف: 
ونستهدف  مليون جنيه  يبلغ 250  بالشركة  حالًيا 
عروًضا  تلقينا  وبالفعل  قريًبا..  مثلهم  إضافة 

جاذبة من عدة بنوك “.
وأعـــرب الــفــقــي عــن أمــلــه فــي االنــتــهــاء من 
البنكية  الــتــمــويــل  ــات  ــق ــواف م عــلــى  الــحــصــول 

العام الجاري. الجديدة قبل نهاية 

جيمس تخطط لمضاعفة المدارس التابعة 
إلى 8 باستثمارات تقديرية مليار جنيه

تقسيط مصروفات مدارس مدينتي والرحاب مع فاليو

وهبي:
 نعتزم بناء مدرستين 

واالستحواذ على 
مثلهم.. ونبحث 

التواجد بغرب القاهرة

الفقي:

تعاقدنا مع 4 مدارس 
أخرى بخالف التابعة 
لجيمس.. ونتفاوض 

مع آخرين
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