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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية:

بدء مراحل تطوير شركات القابضة الغذائية
تحالف من شركات أجنبية ومحلية لهيكلة شركات السكر ..وتوقيع العقود في أكتوبر
فاروق يوسف
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ
الــمــراحــل األول ــي ــة لتطوير شــركــات “الــســكــر”
و”الزيوت” وكذلك شركتي “قها” و”إدفينا” ،بهدف
تعزيز إنتاجيتها ،وفق ما صرح به الدكتور علي
المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح الوزير على هامش افتتاح أول منفذ
لطرح السلع والمنتجات الغذائية التابع للشركة
القابضة للصناعات الغذائية بالشراكة مع
القطاع الخاص ،أمــس ،أنه سيتم االنتهاء من
دراســة تطوير شركات الــزيــوت بنهاية الشهر
الجاري ،وتمت الموافقة على الموقف المبدئي،
على أن يتم الــبــدء فــي التنفيذ نهاية أكتوبر
الجاري.
ويندرج تحت الشركة القابضة للصناعات
الغذائية  3شركات زيوت وهي“ :النيل للزيوت
والمنظفات” ،و”طنطا للزيوت والــصــابــون”،

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
و”اإلسكندرية للزيوت والصابون” ،و”المصرية
لصناعة النشا والخميرة”.
وفيما يخص شركات السكر ،قال الوزير في

تصريحاته للصحفيين ،إنه من المقرر توقيع عقود
مع تحالف مكون من شركات أجنبية ومحلية لتطوير
هذه الشركات ،وذلك منتصف أكتوبر القادم.

وبسؤال حابي عن طبيعة تطوير شركتي “قها”
و”إدفــيــنــا” ،قــال المصيلحي إنــه تم تخصيص
قطعة أرض في مدينة السادات على مساحة
 1440متر مربع إلنشاء مجمع صناعات غذائية
متكامل ومتطور.
وأضاف الوزير ،أن هذا اإلجراء يأتي في إطار
خطة تطوير ودمــج مصنعي قها وإدفينا ،وسيتم
الطرح إلقامة المجمع خالل الفترة المقبلة.
وبسؤاله عن أصــول الشركة المقامة بالفعل،
قال“ :الدولة تحافظ على األصول كافة ،وهذا ال
يعني أن أترك األصل كما هو ..األصل يتم إدارته
بناء على االستفادة الحقيقية لمكانه”.
وتــأســســت شــركــة إدفــيــنــا فــي مــايــو ،1956
وبدأت اإلنتاج في  ،1958بهدف تصنيع وتصدير
جميع المنتجات الزراعية والحيوانية واألغذية
المحفوظة ،بجانب األسماك ،كما تمتلك مصنعًا
رئيس ًيّا في اإلسكندرية.
أما قها لألغذية فقد تأسست في عام ،1940
بمدينة قها بالقليوبية ،وتمتلك  6مصانع.

الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية وجهاز تنمية التجارة:

مباحثات مع قطاع األعمال لتداول القطن في بورصة السلع
ننظر إلى العروض المقدمة من الشركات التسع إلقامة المستودعات االستراتيجية
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي ،رئيس
جهاز تنمية التجارة الداخلية ،ومساعد أول
وزي ــر التموين لالستثمار ،عــن أن بورصة
السلع الحاضرة لن تقتصر فقط على تداول
أيضا
الحبوب والسلع الغذائية ،بل تستهدف ً
بعض أنواع المعادن ،وكذلك القطن.
أضاف ر ّدًا على حابي ،أنه تم إعداد قانون
خــاص لتنظيم بيئة الــتــداول وتحديد جميع
أنواع السلع المقرر انضمامها للمنصة ،وهو
اآلن أمام رئيس الوزراء.
وتابع :هناك مــشــاورات مع هشام توفيق
وزيــر قــطــاع األعــمــال ،لبحث مــدى إمكانية
تداول سلعة القطن.
ولــفــت عــشــمــاوي إل ــى أن ــه تــم االنــتــهــاء
مــن الهيكل اإلداري والتنظيمي للبورصة
السلعية ،وتم تعيينه رئيسً ا لمجلس إدارتها
وفقًا لقرار الجمعية التأسيسية التي عُقدت
نهاية األسبوع الماضي.

الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
من ناحية أخــرى ،قــال عشماوي إنــه يتم
اآلن بحث الــعــروض المقدمة من الشركات
التي ترغب في إنشاء  4مخازن استراتيجية

كــمــرحــلــة أولـ ــى فــي مــحــافــظــات الــشــرقــيــة،
والسويس ،والفيوم ،واألقصر.
وتتضمن قائمة الــشــركــات الــتــي تقدمت

لهذا الطرح نحو  9شركات أجنبية وإقليمية
ومصرية وهي :شركة أجيليتي اللوجيستية،
وأوراســكــوم كونستراكشون ،وشركة المدار
لــاســتــثــمــار ،وشــركــة الــمــصــريــة الــســعــوديــة،
وبــتــروجــيــت ،وشــركــة م ــش ــارق ،والــســويــدي
للوجيستيات ،وشركة شنكر األلمانية ،وأو
سي إل الدنماركية ،وفق تصريحات سابقة
لعشماوي.
وأوضــح حينها لجريدة حابي ،أن عملية
الــطــرح ستكون قبل نهاية الشهر الــجــاري،
وذلـ ــك عــبــر مــنــاقــصــة م ــح ــدودة لــلــشــركــات
المتقدمة.
وقال إن أهم الشروط التي تتطلبها الوزارة
في هذه المناقصة هي :الخبرة الفنية في
إنشاء وإدارة وتشغيل المخازن االستراتيجية
والعمليات اللوجيستية ،باإلضافة إلى المالءة
المالية القوية ،الفتًا إلى أن الشركات التي
سيتم الترسية عليها ستتولى تنفيذ المشروع
بدءًا من إنشائه وحتى إدارته وتشغيله.

البورصة تجتمع اليوم مع الشركات
المقيدة وممثلي البنك

 EBRDيتحمل حتى  %75من تكلفة
رعاة بورصة المشروعات الصغيرة
رنا ممدوح
كشف أحمد بهاء الــديــن ،العضو الممثل
للشركات المتوسطة والصغيرة بمجلس إدارة
البورصة المصرية ونائب رئيس مجلس اإلدارة
والــعــضــو المنتدب لشركة إم بــي للهندسة،
عــن إعــان البنك األوروبـــي إلع ــادة اإلعمار
 EBRDتحمل حتى  75%من تكلفة تعاقد
الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة
والمتوسطة مع رعاة معتمدين ،في إطار دعمه
لتنفيذ الخطة التي أعدها لتطوير وهيكلة هذه
السوق.
وأوضــح بهاء الدين في تصريحات خاصة
لــنــشــرة حــابــي أن مــمــثــلــي الــبــنــك األوربــــي
استعرضوا تفاصيل خطة إعادة الهيكلة وحدود
الدعم المالي والفني الــذي سيقدمه البنك
خالل االجتماع األول الــذي نظمته البورصة
المصرية أمــس مع أطــراف السوق ،وحضره
نحو  15من ممثلي الشركات المرخص لها
بمزاولة نشاط الراعي.
وأضاف أن اجتماعً ا آخر يعقد اليوم على
مــســتــوى ممثلي الــشــركــات الــمــقــيــدة بسوق
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فيما سيتم
عقد اجتماع ثالث مع شركات السمسرة في
األوراق المالية يوم الخميس المقبل.
ولفت بهاء الدين إلى أهمية دعم البنك
األوربـــــي لــجــزء كــبــيــر م ــن الــتــكــلــفــة والــتــي
ســتــتــحــدد نسبتها وف ــق منهجية ومــعــايــيــر
يضعها البنك ،مؤك ًدا أن عنصر التكلفة يمثل
أحد أبــرز التحديات التي تواجه الشركات
عند التعاقد مع الراعي في ظل الضغوط
االقــتــصــاديــة المتعددة والــتــي تــزايــدت بعد
جــائــحــة ك ــورون ــا ،بــمــا يــدفــع تــجــاه تقليص
المصروفات قدر اإلمكان.
وأضــاف أن الرعاة بالتنسيق مع مسؤولي
الــبــنــك األوربـــــي إلعــــادة اإلع ــم ــار والتنمية
سيعملون خالل الفترة المقبلة على استيفاء
الــمــعــايــيــر الــمــطــلــوبــة لــاعــتــمــاد ل ــدى البنك
كخطوة تسبق تعاقد شركات سوق الشركات
الصغيرة والمتوسطة معهم.
وقال إن الرعاة رحبوا بمحاور خطة هيكلة
وتطوير الــســوق ومهامهم الــجــديــدة ،خاصة
فيما يتعلق بالعمل على تقديم تغطية بحثية
ودعم عالقات المستثمرين بالشركات المقيدة
بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ،عالوة
على المساندة في ترويج خطتهم االستثمارية
لجذب المستثمرين ،والمساعدة كذلك في
تنفيذها.
وتابع“ :يعمل الراعي على طرح مخرجات
عن الشركات على غــرار الشركات المقيدة

الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

بــالــســوق الــرئــيــســيــة ،وتتضمن إع ــان خطة
استثمارية وتقارير ربــع سنوية عــن النتائج
المالية وما إذا كانت تطابقت مع الخطة أم ال
وتبرير سبب االختالف”.
وأضـــــاف“ :مـــن ثــمــار االجــتــمــاع خــضــوع
الشركات الرعاة لرقابة مضاعفة ،فبخالف ما
ستقوم به البورصة من متابعة تطبيق القواعد
واإلج ــراءات والمهام ،سيعمل البنك األوربــي
إلعـ ــادة اإلعــمــار وه ــو الــمــؤســســة المعروفة
بدقتها الشديدة على التحقق من كل مخرجات
برنامج التطوير”.
وكان الدكتور محمد فريد ،رئيس البورصة
الــمــصــريــة كــشــف لــنــشــرة حــابــي فــي عــددهــا
الصادر  25أغسطس الماضي ،عن بدء تنفيذ
خطة تطوير وإعادة هيكلة سوق المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،التي تم وضعها في ضوء
الدراسة المعدة من قبل البنك األوربي إلعادة
وجار التوافق على تفاصيلها
ٍ
اإلعمار EBRD
النهائية مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب فريد فإن الخطة تتضمن سلسلة
من اإلجراءات المتتابعة ،بدأت ب ُمتَطلَّب تعاقد
راع معتمد
الشركات المقيدة بهذه السوق مع ٍ
طوال فترة قيدها وتداولها بالبورصة بهدف
تــوافــر جهة متخصصة تتولى األمــور الفنية
المتعلقة بمتطلبات استمرار القيد ومساندة
الشركات في التواصل مع المستثمرين.

في المنيا وأسيوط

السويدي إديوكيشن تفاضل بين قطعتي
في مواجهة ضغوط كورونا

االحتياطي األجنبي يتمسك بمنحنى الصعود للشهر الثالث
حابي

واص ــل احتياطي النقد األجــنــبــي ارتــفــاعــه،
للشهر الثالث على التوالي رغم تداعيات أزمة
كورونا العالمية ،ليصل إلى  38.366مليار دوالر
بنهاية شهر أغسطس ،بزيادة قيمتها نحو 52
مليون دوالر مقارنة برصيد يوليو  ،2020حيث
بلغ  38.314مليار دوالر.
ونجح البنك المركزي المصري ،في الحفاظ
على وتــيــرة صــعــود احتياطي الــبــاد مــن النقد
األجنبي ،بعد سلسلة انخفاضات استمرت لثالثة
أشهر ،بدأت في مارس  ،2020تحت وطأة ضغوط

وتداعيات جائحة كورونا على األســواق العالمية
والتي أدت بدورها لتخارج استثمارات الصناديق
المالية األجنبية مــن األســـواق الناشئة وكذلك
األسواق المصرية في الفترة من مارس إلى مايو.
وكان االحتياطي األجنبي قد شهد تراجعًا بقرابة
 9.5مليار دوالر خالل األشهر الثالثة األولى من أزمة
منخفضا بنحو  5.4مليار دوالر في مارس،
ً
كورونا،
ونحو  3مليارات في أبريل ،ومليار واحد في مايو.
فيما كان يبلغ االحتياطي من النقد األجنبي في
شهر فبراير الماضي وقبل احتدام أزمــة جائحة
فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية على
االقتصاد ،نحو 45.5مليار دوالر.
تحول كبيرًا في التدفقات
ً
وشهد شهر يونيو

النقدية األجنبية الــواردة إلى مصر ،تزامنًا مع
عودة استثمارات المؤسسات المالية والصناديق
العالمية لسوق الدين المحلية بعد غياب قصير،
وهو ما انعكس بشكل واضح على سوق الصرف
وقيمة الجنيه أم ــام الـ ــدوالر ،وكــذلــك أرصــدة
االحتياطي من النقد األجنبي.
واستعاد االحتياطي األجنبي لدى البنك المركزي
المصري اتجاهه الصعودي في يونيو الماضي،
مسجل أول انتصار له منذ بداية أزمــة كورونا،
ً
مرتفعًا إلى  38.201مليار دوالر بنهاية يونيو ،بزيادة
 2.2مليار دوالر نحو  6%مقارنة بنهاية مايو ،ثم
ارتفع خالل يوليو بنحو  113مليون دوالر ،ليصل
إلى  38.314مليار دوالر.

مصدران لبلومبرج:

االتصاالت السعودية تسعى لخفض قيمة عرض االستحواذ على فودافون مصر
ق ــال م ــص ــدران لــوكــالــة بــلــومــبــرج إن شركة
االتصاالت السعودية تجري مناقشات لتقليص
عرضها غير الملزم بقيمة  2.39مليار دوالر
لشراء حصة في فودافون مصر.
وتأتي المناقشات مع اقتراب الموعد النهائي
لشركة االتــصــاالت السعودية للمضي قدمًا في

أهم األخبار
اضغط على العناوين

العرض غير الملزم الذي قدم ألول مرة في يناير،
وبعدما مددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة
التفاهم لمدة  60يومًا بسبب تأثير جائحة فيروس
كورونا.
ويــخــص الــعــرض الــنــقــدي حــصــة فــودافــون
الــعــالــمــيــة الــبــالــغــة  55٪فــي ف ــوداف ــون مصر،
أمــا الــجــزء المتبقي تملكه الشركة المصرية

تراجع جديد في سعر
الدوالر ومتوسط البيع
ينخفض إلى  15.84جنيه

لالتصاالت .وقالت شركة االتصاالت السعودية
إن العرض يمنح األعمال المصرية قيمة مشروع
 4.35مليار دوالر.
لــم يــقــدم الــمــصــدران لبلومبرج ومــن بينهما
مــســؤول مــصــري ،تفاصيل إضافية وطلبا عدم
الكشف عن هويتهما ألنهما غير مخولين بالتعليق
على المحادثات.

البورصة تغلق على ارتفاع
 0.57%بدعم من مشتريات
المصريين والعرب

للوحدات جاهزة التسليم
وبشروط وصفتها بالمميزة

بالم هيلز تبرم عقد تمويل مع

أرض إلقامة مشروع تعليمي ضخم

الشركة تسعى الفتتاح فرع للجامعة داخل
أرض إعمار بالشيخ زايد العام المقبل

البنك األهلي بقيمة مليار جنيه

بكر بهجت

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ،أمس
عن إبرام عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مع
البنك األهلي المصري بشروط وصفتها
بالمميزة.
وقالت الشركة إن العقد تم باستخدام
أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات
الجاهزة للتسليم . Ready to Move
وقـــال يــاســيــن مــنــصــور ،رئــيــس مجلس
اإلدارة ورئيس المجموعة ،إن هذا التمويل
سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات
الــجــاهــزة للتسليم المتوفرة فــي مشاريع
الشركة المختلفة والتي تعتبر منتجً ا وصفه
بالفريد في السوق العقارية المصرية.
أض ـ ــاف أن الــمــنــتــج ســيــشــمــل تــقــديــم
تسهيالت ســداد تصل إلــى عشر سنوات
حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة
بــتــلــك ال ــوح ــدات الحــ ًق ــا ،طــبـ ًقــا لبرنامج
التوريق المعد سلفًا من الشركة.
وأكـــد مــنــصــور عــلــى الــتــزام بــالــم هيلز
بــالــوصــول إلــى صــافــي الــديــن المستهدف
 1.5مليار جنيه بحلول نهاية العام.

تفاضل شــركــة الــســويــدي إيديوكيشن بين
محافظتي المنيا وأســيــوط إلقــامــة مشروع
تعليمي عــمــاق على غ ــرار جامعة المعرفة
التي تعمل عليها الشركة في العاصمة اإلدارية
الجديدة ،وذلــك ضمن التوسعات التي تسعى
أيضا مدينة
الشركة إلى تنفيذها والتي تتضمن ً
الشيخ زايد.
وقــال إيــهــاب ســامــة ،الــرئــيــس التنفيذي
للشركة لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي
جــورنــال ،إن الــشــركــة تخطط الفــتــتــاح فرع
جامعة المعرفة داخل مشروع إعمار بمدينة
الشيخ زايد خالل العام المقبل ،مشيرًا إلى
أنه من المقرر أن يتم االنتهاء من المخطط
والــتــصــمــيــمــات الــخــاصــة بــالــمــشــروع خــال
شهر والتي على أساسها سيتم تحديد قيمة
االستثمارات الخاصة بالمشروع.
وأوضــح أن المفاوضات ال تــزال قائمة مع
شركة إعمار حول بعض البنود الخاصة باالتفاق،
وتأمل الشركة االنتهاء منها خــال األسابيع
القليلة المقبلة حتى يتسنى لها البدء بصورة
فورية في المشروع ،مشيرًا إلــى أن الشركة

الذهب يفقد  7جنيهات في
السوق المحلية بالتزامن مع
تراجع السعر العالمي

ترسية أول مزاد على األقطان فى
الفيوم وبني سويف لموسم 2020
على شركتين من القطاع الخاص

أيضا لالستثمار في عدة دول إفريقية
تخطط ً
وخاصة الدول التي تتواجد بها شركة السويدي
إليكتريك الشقيقة للسويدي إديوكيشن.
وفــي يوليو الماضي وقعت شركة إعمار
مصر ومؤسسة السويدي إديوكيشن مذكرة
تفاهم إلنــشــاء جــامــعــات المعرفة الــدولــيــة،
لتستضيف فــرع جامعة كوفنتري وجامعات
دولية أخرى وذلك على مساحة  50فدانًا في
مشروع الشيخ زايد الذي تقيمه إعمار على
مساحة  500فدان.
وفيما يتعلق بمشروع جامعة المعرفة في
العاصمة اإلداريـ ــة الــجــديــدة قــال ســامــة إن
الشركة ضخت نسبة كبيرة مــن استثمارات
المرحلتين األولــى والثانية والتي تبلغ قيمتها
مليار جنيه ،حيث افتتحت الشركة المرحلة
األولى في سبتمبر الماضي وبدأت في أعمال
اإلنشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية.
وأوض ــح أن إجمالي استثمارات المشروع
تصل إلى  7مليارات جنيه على مدار  10سنوات،
والذي يقام على مساحة  50فدانًا ،مشيرًا إلى
أن أعــمــال اإلنــشــاءات تتولى تنفيذها شركة
ال ــرواد للمقاوالت ،وهــي تسير وفــق الجدول
الزمني الــذي تم االتــفــاق عليه والمتابعة مع
اإلدارة الهندسية للقوات المسلحة.

الشرقية للدخان تعلن
رفع أسعار بعض
منتجات السيجار

