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بكر بهجت

أمنية إبراهيم

فاروق يوسف

رويترز

من  الرابعة  المرحلة  لطرح  الحكومة  تستعد 
أراضي الخريطة االستثمارية خالل شهر أكتوبر 
المقبل، وذلك استكمااًل للخطة التي بدأتها العام 

الماضي من طرح األراضي وحجزها إلكترونّيًا.
ــصــادرة عن  ال نــشــرة حــابــي  ووفـــق مــا علمته 
التجارة  بــوزارة  مصدر  من  جورنال  حابي  بوابة 
ــي الــجــديــدة  والــصــنــاعــة، فـــإن مــســاحــة األراضــ
 15 في  مربع،  متر  مليون  و2   1.8 بين  تــتــراوح 
3 مــحــافــظــات جـــديـــدة، على  مــحــافــظــة، مــنــهــا 
محافظة  كــل  فــي  القطع  عــدد  تحديد  يتم  أن 
المقبلة،  األسابيع  خالل  المستهدفة  واألنشطة 
الصناعية  التنمية  هيئتي  بين  بالتنسيق  وذلــك 
واالستثمار وبما يتوافق مع خطة تعميق التصنيع 

المحلي التي أطلقتها الحكومة.
التي  الجديدة  المساحات  إن  المصدر،  وقال 
الواحدة  القطعة  مساحة  تزيد  لن  طرحها  سيتم 
الكبيرة  للمساحات  مــربــع  مــتــر  ألـــف   50 عــن 
الصغيرة  للمساحات  مربع  متر   150 أدنى  وبحد 
شملتها  التي  المساحات  نفس  وهــي  ــورش،  والـ
ذلك  أن  إلى  الفًتا  الماضية،  الثالثة  الطروحات 
ــرة  وزي أقــرتــهــا  الــتــي  االستراتيجية  ــق  وف يــأتــي 
التجارة والصناعة نيفين جامع لمنع أي تجاوزات 

أو استغالل لألراضي.

ــرة الــتــجــارة  ــ واألســـبـــوع الــمــاضــي أكـــدت وزي
والصناعة خالل عرضها استراتيجية الوزارة على 
بتخصيص  تسمح  لن  الوزارة  أن  النواب،  مجلس 
أراٍض أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة 
في ظل تخصيص مساحات كبيرة خالل السنوات 
ضئيلة  بها  اإلنجاز  نسب  اآلن  وحتى  الماضية 
إقامة  إلى  الهادفة  الدولة  خطة  مع  تتناسب  وال 
من  المزيد  وتوفير  جديدة  صناعية  مشروعات 

فرص العمل.
يونيو  في  الصناعية  التنمية  هيئة  وأعلنت  
الماضي عن فتح باب استقبال طلبات األراضي 
ــي تــتــيــحــهــا الــبــوابــة  ــت الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة ال
في  الصناعي  االستثمار  لخريطة  اإللكترونية 
يتقدم  والــذي  الطرح  من  الثالثة  المرحلة  إطــار 
المرحلة  وشــمــلــت  أونـــاليـــن.  المستثمر  عليه 
شاغرة  صناعية  أرض  قطعة   645 طرح  الثالثة 
 12 المرافق بفرص استثمارية جاهزة في  كاملة 
 1.5 بنحو  تقدر  إجمالية  مساحة  على  محافظة 
مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات 

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المستثمرين  تلقي طلبات  باب  الهيئة  وأغلقت 
حول المرحلة الثالثة يوم 13 من الشهر الجاري، 
تصل  لمدة  عليها  بالتقدم  سمحت  بعدما  وذلك 

إلى شهر ونصف.
وأضاف المصدر أن الهيئة ستنتهي من إجراء 
لطلبات  الالزمة   واالقتصادية  الفنية  الدراسات 

الثانية  المرحلة  على  المتقدمين  المستثمرين 
أن  على  الــجــاري،  األســبــوع  اإللكتروني،  للطرح 
الطلبات  دراسة  في  المقبل  األسبوع  تبدأ خالل 
حتى  ستستمر  والتي  الثالث،  بالطرح  الخاصة 

نهاية شهر نوفمبر بحد أقصى.
الطرح  وسياسة  االستثمارية  الخريطة  ووفق 
عليها، فإن قطع األراضي تظل متاحة حتى يتقدم 
عليها 10 شركات، وما إن يحدث ذلك يتم إزالتها 
حالة  وفي  الطلبات،  دراسة  لحين  الخريطة  من 
متاحة  ستظل  فإنها  عليها،  محدود  عدد  تقدم 

دراسة  يتم  ثم  ومن  طرحها،  من  أسبوعين  لمدة 
العروض المقدمة، والرد خالل 90 يوًما.

الــفــرص  أن عــــدد  إلــــى  الـــمـــصـــدر  ولـــفـــت 
يقل  لــن  الــطــرح  يتضمنها  الــتــي  االســتــثــمــاريــة 
وفق  مبدئية  وباستثمارات  فرصة،   3000 عن 
الدراسات التي أعدتها الهيئة في حدود 2 مليار 
جنيه، الفًتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل 
المجتمعات  هيئة  مع  بالتواصل  مكثفة  بصورة 
والية  عن  المسؤولة  الجهات  وجميع  العمرانية 
يتم  والتي  المتاحة  المساحات  لحصر  األراضي 
على  لعرضها  بــأول  أواًل  ترفيقها  من  االنتهاء 
من  المتزايد  الطلب  لتلبية  وإتاحتها  الخريطة 

واألجنبية. المحلية  الشركات  قبل 
وقالت هيئة التنمية الصناعية في وقت سابق 
في  دوريــة  بصفة  الخريطة  تحديث  تتولى  إنها 
وإضافة  المعلومات  وتحديث  للطرح  مرحلة  كل 
أراٍض جديدة ورفع األراضي التي تم تخصيصها 
في المرحلة التي تسبقها، وذلك من خالل قطاع 
إداري كامل من المختصين تم إنشاؤه في الهيئة، 
على  متاح  إلكتروني  دليل  إعداد  تم  أنه  موضًحا 
التعامل  لكيفية  المستثمر  لمساعدة  الهيئة  بوابة 
إلكترونّيًا  المستندات  وتقديم  الخريطة  على 
تخصيص  تــم  كما  اإللــكــتــرونــي،  الــدفــع  وعملية 
لشرح  بالهيئة  الــعــمــالء  خــدمــة  مــن  مــوظــفــيــن 
األرض  قطعة  لحجز  كافة  الــالزمــة  الخطوات 

أونالين للتيسير على المستثمرين.

الحكومة تستعد لطرح المرحلة الرابعة من أراضي الخريطة االستثمارية أكتوبر المقبل

بمساحة تتراوح بين 1.8 و2 مليون متر مربع

الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية

نحتل مرتبة متقدمة في نشر رمز 
QR Code االستجابة السريع

الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

مساعد  الــفــتــاح،  عــبــد  محمد  الــدكــتــور  قـــال 
تحفيز  لمبادرة  التنفيذي  والمدير  المالية  وزيــر 
يغالش  “مــا  المحلي  المنتج  ودعــم  االســتــهــالك 
إنه ال يوجد ما يمنع تمديد فترة مبادرة  عليك”، 
الحق،  وقت  في  تكرارها  أو  االستهالك،  تحفيز 
االقتصاد  مستوى  على  األهــداف  حققت  طالما 

والتاجر والُمصنع والمستهلك. 
وأوضح، أن عدد المشاركين في المبادرة وصل 
اآلن إلى 170 مصنًعا، وأكثر من 1500 تاجر، وما 
انطالق  “عند  مضيًفا:  سلعة،   7000 على  يزيد 
مصنًعا   140 هناك  كــان  بداياتها  فــي  الــمــبــادرة 

و1200 تاجر، و4200 سلعة فقط”. 
وأضاف في تصريحات لنشرة حابي، أن عدد 
االستهالك  تحفيز  مبادرة  في  المشاركة  البنوك 
المصري، ومصر،  األهلي   “ وهــي:   5 إلــى  وصــل 
االجتماعي،  وناصر  الدولي،  والتجاري  والقاهرة، 
التمويل  شــركــات  مــن  مجموعة  ــى  إل بــاإلضــافــة 
إلى  شركتين  بين  عــددهــا  يــتــراوح  االستهالكي، 

ثالث. 
وأوضح أن البنوك وشركات التمويل تتيح برامج 
لتقسيط المنتجات عبر مدد زمنية معينة تبدأ  من 
6 أشهر وحتى 24 شهًرا، وذلك بفائدة منخفضة. 

ــد أن الـــمـــبـــادرة تــســتــهــدف فـــي الــمــقــام  ــ وأك
وتقديم  المواطنين،  على  األعباء  تخفيف  األول 
ثم  ومــن  احتياجاتهم،  شــراء  عند  لهم  تسهيالت 
إضافي  خصم  تخصيص  هــو  السبب  لهذا  كــان 
مع  الربط  تم  التموينية، حيث  البطاقات  لحاملي 
قواعد بيانات وزارة التموين، وإنشاء نظام محكم 

وتوسيع  يهدف  بما  البطاقات  أصحاب  لتسجيل 
دائرة االستفادة من المبادرة للمواطنين كافة من 
المنظومة  هذه  في  تالعب  حدوث  وعدم  ناحية، 

من ناحية أخرى. 
الرئاسية  الــمــبــادرة  المالية  وزارة  وأطــلــقــت 
يوم  المحلي  المنتج  وتشجيع  االستهالك  لتحفيز 

بهدف  أشهر؛   3 ولمدة  وذلك  الماضي  يوليو   26
المالية  قدراتهم  باختالف  المواطنين  تشجيع 
وشرائحهم االجتماعية على شراء المنتج المحلى 
خاصة السلع االستهالكية المعمرة وغير المعمرة، 
بما يهدف إلى تحفيز المصانع على رفع قدراتها 
اإلنــتــاجــيــة تــمــاشــًيــا مــع اإلقــبــال الــمــتــوقــع على 
المحالت والسالسل التجارية، ومن ثم خلق فرص 
عمل جديدة؛ على النحو الذي يُسهم في تحريك 
اإلنفاق  نمو  مــعــدالت  ــادة  وزيـ االقــتــصــاد،  عجلة 
في  التباطؤ  من  حالة  شهدت  والتي  االستهالكي 

ظل جائحة »كورونا«. 
المحلية  السلع  مــن  قائمة  الــمــبــادرة  وشملت 
عرضها  يتم  المعمرة  وغير  المعمرة  االستهالكية 
للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين من خالل منافذ 
والمحالت  والمصانع  الــشــركــات  تــوزيــع  ونــقــاط 

والسالسل التجارية المشاركة في المبادرة.
 وتأتي هذه المبادرة تنفيًذا للتوجيهات الرئاسية 
بتخفيف األعباء عن محدودي الدخل، وسيتم منح 
بنسبة  إضافّيًا  التموين خصًما  بطاقات  أصحاب 
المعمرة وغير  10% على كل السلع االستهالكية 
المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية 
لتحفيز االستهالك وتشجيع المنتج المحلي، على 
الخصم  هــذا  للدولة  العامة  الخزانة  تتحمل  أن 
اإلضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة 

العام المالي الحالي 2021/2020.

أكد طارق فايد، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك القاهرة، أن خطة عمل مصرفه في 
المرحلة الراهنة تركز بشكل رئيسي على مزيد من 
اإللكتروني،  الدفع  قبول  قنوات  نشر  في  التوسع 
ا في  مشيًرا إلى أن بنكه يحتل مرتبة متقدمة جّدً
ونجح   QR Code السريع  االستجابة  رمــز  نشر 
فــي االســتــحــواذ على قــاعــدة واســعــة مــن التجار 

والموزعين.
حابي،  لنشرة  تصريحات  في  فايد،  وأضــاف 
أهــداف  من  أساسي  هــدف  الرقمي  التحول  أن 
استراتيجية بنك القاهرة، لما له من دور إيجابي 
دراسة  على  مؤكًدا  المالي،  الشمول  تحقيق  في 
وســعــي الــبــنــك لــلــحــصــول عــلــى رخــصــة لقبول 
اإللكترونية  البيع  نقاط  أجهزة  عبر  المدفوعات 

.POS
التي  الــمــبــادرات  حزمة  أن  إلــى  فايد،  وأشــار 
اتخذها البنك المركزي منذ بداية تداعيات كورونا 
لتعزيز مجاالت الدفع اإللكتروني والتحول لمجتمع 
أقل اعتماًدا على النقد سواء بإلغاء الرسوم وتيسير 
االشتراك للعمالء لفترة، أو تقديم حوافز للبنوك 
 QR ورمز االستجابة السريع POS لنشر ماكينات
هدفها  اآللــي،  الصراف  ماكينات  وكذلك   Code
الرئيسي تنشيط التعامالت المالية عبر القنوات 
لالعتماد  األفــراد  وتشجيع  وتحفيز  التكنولوجية 
على البطاقات البنكية والمحافظ اإللكترونية في 

أداء معامالتهم المالية.
بشكل  يعمل  الــمــركــزي  الــبــنــك  ــد:  فــاي ــع  ــاب وت
لتعزيز  للبنوك  تيسيرات  حزمة  ويقدم  استباقي 
من  المستهدفة  للشرائح  الــوصــول  في  مرونتها 
 QR العمالء، وأن منح تراخيص لقبول الدفع عبر
على  االستحواذ  في  البنوك  يعاون   POSو  Code

قدر كبير من التجار والموزعين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن عدد 
اإللكترونية  والمحافظ  البنكية  البطاقات  حاملي 
ليصل  سنوات،   4 آخر  في  ملحوظ  بشكل  تطور 
عدد حاملي البطاقات لنحو 35 مليون، ومحافظ 
الهاتف المحمول نحو 13 مليوًنا، ولكن حتى اآلن 
لم يرتِق حجم التعامالت عبر الوسائل اإللكترونية 
المصرفي  الــجــهــاز  وتــطــلــعــات  طــمــوحــات  ــى  إلـ
المصري، وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي 

لتسريع  الرقابية  والتعليمات  الحوافز  من  بحزمة 
وتيرة النمو وتهيئة نظم الدفع.

ماكينات  زيــادة  يستهدف  بنكه  أن  فايد،  وأكــد 
الصراف اآللي إلى أكثر من 2000 ماكينة، بنهاية 
الربع األول أو بداية الربع الثاني من عام 2021، 
عبر إضافة أكثر من 800 ماكنية جديدة جزء منها 

تابع لمبادرة البنك المركزي.

التوسع في قنوات القبول اإللكتروني 
يتصدر أولويات بنك القاهرة

طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي:

ال مانع من تمديد مبادرة تحفيز االستهالك أو تكرارها

األسهم العالمية تنتعش مع تفاؤل المستثمرين بتسارع عالج كورونا

د.محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي للمبادرة:

بعد إعالن أمريكا استخدام بالزما الدم

170 مصنًعا و1500 تاجر وأكثر من 7000 سلعة في قاعدة البيانات

3000 فرصة أمام الشركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

خمسة بنوك 
مشاركة تضم 
األهلي ومصر 

والقاهرة والتجاري 
الدولي وناصر 

االجتماعي

المركزي يعاون 
البنوك للوصول 

للعمالء عبر حزمة 
تيسيرات وحوافز

التنمية الصناعية 
تعمل على 

تحديد القطاعات 
المستهدفة و2 

مليار جنيه قيمة 
مبدئية لالستثمارات

أهم األخبار
اضغط على العناوين

البورصة ترتفع بأكثر من 2% 
في ختام التعامالت بدعم 

مشتريات المصريين والعرب

هيئة االستثمار تبحث مع 
مجموعة بنية تنفيذ مشروع 

تصنيع كابالت األلياف الضوئية

دايس للمالبس الجاهزة تتكبد 
92.8 مليون جنيه خسائر 

مجمعة بالنصف األول

الهيئة تجري أول اختبار تحمل 
لشركات القطاع المالي غير 
المصرفي لقياس أثر كورونا

إيطاليا تستبعد فرض 
عزل عام جديد رغم 
زيادة إصابات كورونا

الثانية  للجلسة  اآلسيوية  األسهم  ارتفعت 
مدعومة  اإلثنين  اليوم  صباح  التوالي  على 
بعد  كــورونــا  فــيــروس  لعالج  التوصل  بــآمــال 
األمريكية  ــدواء  ــ وال الــغــذاء  إدارة  أذنــت  أن 
ــن الــمــرضــى  ــدم مـ ــ ــا الـ ــالزمـ بــاســتــخــدام بـ

المتعافين.
جاء إعالن إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
ــرخــيــص  “ت بــــ  ــســمــى  ي مـــا  بـــشـــأن   )FDA(

الوطني  المؤتمر  عشية  الطارئ”  االستخدام 
للحزب الجمهوري، حيث سيتم ترشيح دونالد 
ترامب لقيادة حزبه لمدة أربع سنوات أخرى.
آسيا  ألســهــم   MSCI مــؤشــر  أوســـع  قــفــز 
بنسبة  ــان  ــاب ــي ال ــارج  خــ الـــهـــادئ  والــمــحــيــط 
%0.65، متحرًكا نحو أعلى مستوى في ستة 

الماضي. أشهر لمسه األسبوع 
الــيــابــانــي خسائره  نــيــكــاي  مــؤشــر  امــتــص 
صعدت  كما   .0.4% بنسبة  وارتفع  المبكرة 
مؤشر  أضــاف  حيث  أيًضا  الصينية  األسهم 
مؤشر  وارتــفــع   .0.8% الــقــيــادي   CSI 300
على  كان  الذي  الجنوبية،  كوريا  في  كوسبي 

منحدر منذ أن بلغ أعلى مستوى له في أكثر 
الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في  عامين  من 

بنسبة 0.9%.
استراتيجيي  كبير  إيــنــيــس،  ستيفن  قــال 
األسواق  أن   AxiCorp في  العالمية  األســواق 
تجاه  بالتفاؤل  مدعومة  الصباح  هذا  ستفتح 
التعافي  في  للمساعدة  أخرى  إيجابية  خطوة 

من كورونا.
توخي  عــلــى  يــحــثــون  المحللون  يـــزال  وال 
الحذر مع مؤشرات وول ستريت التي وصلت 
الوقت  في  حتى  قياسية  لمستويات  بالفعل 
للتعافي  العالمي  االقتصاد  فيه  يكافح  الذي 

من الوباء الذي يحدث مرة واحدة في القرن.
قال جون نورماند، محلل األصول في جيه 
بي مورجان ، أنه مع ارتفاع المخاطر إلى حد 
الصيف  نهاية  فــإن  السياسي،  والنشاط  ما 
التقييمات  لمراجعة  المناسب  الــوقــت  هــي 

والنظر في كل من التهديدات والفرص.
ــار نــورمــانــد إلـــى الــمــحــادثــات حــول  وأشــ
الحزمة المالية األمريكية، ومراجعة السياسة 
الشهر  الفيدرالي  االحتياطي  لمجلس  المقبلة 
الــمــقــبــل، وتــكــثــيــف الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة، 
على مخاطر خالل  تنطوي  أحداًثا  باعتبارها 

المقبلة. األسابيع 
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