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المهندس طارق المال  وزير البترول 
والثروة المعدنية

الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس 
إدارة شركة القلعة لالستشارات المالية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

فاروق يوسف

حابي

ــاح الــســيــســي،  ــفــت ــيــس عــبــد ال ــرئ افــتــتــح ال
الهيدروجيني  التكسير  مجمع  أمــس،  صباح 
المصرية  الشركة  مشروعات  أحد  بمسطرد، 
لالستشارات  القلعة  لشركة  التابعة  للتكرير، 

. لية لما ا
ــاح، أن هــذا  ــت ــت وأكـــد الــســيــســي خـــالل االف
من  يقرب  ما  منذ  فيه  العمل  توقف  المجمع 
نتيجة   ،2011 عام  في  وتحديًدا  أعوام  عشرة 
في  ســائــدة  كانت  التي  االســتــقــرار  عــدم  حالة 
المشروع  هــذا  أن  ــى  إل الفــًتــا  ــذاك،  آنـ الــبــالد 
في  المصرية  الدولة  على  كبير  نفع  له  سيكون 

البترول. قطاع 
تريليون   1.2 أنفقت  الحكومة  أن  وأضــاف 
خالل  الــبــتــرول  قــطــاع  مــشــروعــات  على  جنيه 
على  قدرتها  لتعزيز  وذلــك  الماضية،  الفترة 

القطاع. هذا  في  النمو 
عــلــى  ــة حــريــصــة  ــ ــدول ــ ال أن  إلــــى  وأشــــــار 
تسعى  وأنــهــا  الــخــاص،  القطاع  مــع  المشاركة 
بناء  فــي  كــافــة  المستثمرين  ومــســانــدة  لــدعــم 

المصرية. الدولة 
ــيــس الــســيــســي، بــتــخــصــيــص 5  ــرئ ــه ال ووجــ
ــدار خــمــس ســنــوات  ــ مــلــيــارات جــنــيــه عــلــى م
بما يسهم في  المجمع بمسطرد  لتطوير منطقة 
بواقع  وذلك  المواطنين،  حياة  وتغيير  تحسين 

سنوًيّا. جنيه  مليار 
استمرار  بضرورة  الحكومة  السيسي،  ووجه 
نهاية  حتى  المنتظمة  غير  العمالة  منحة  تقديم 
ــجــاري، وذلـــك جـــراء تــداعــيــات أزمــة  الــعــام ال

كورونا. فيروس 
العمالة  عــن  اتكلمت  “طــالــمــا  ــا:  نــّصً وقــال 
إنتوا  طيب  شهور،   3 إدينا  مش  المنتظمة  غير 
ظروفها  الناس  إيه..  وال  السنة  آلخر  هتكملوا 
صعبة..  فلو كان كده نكمل لغاية آخر السنة”.
وزير  المال،  طــارق  المهندس  قــال  وبــدوره، 
في  االستثمارات  إن  المعدنية،  والثروة  البترول 

القابضة  لالستثمار  أوراسكوم  شركة  أكدت 
جريدة  حــوار  شملها  التي  االنــفــرادات  جميع 
حابي المنشور أمس في النسخة األسبوعية من 

الجريدة.
القاسمة  الشركتين  إن  أوراســكــوم  وقــالــت   
بما  المتاحة  البدائل  والمنقسمة تدرسان جميع 
من  لكل  االستثمارية  االستراتيجية  مع  بتناسب 

الشركتين.
إنها  للبورصة  إفــصــاح  فــي  الشركة  وقــالــت 
المتحد ودخول  المصرف  تدرس االستثمار في 
مظلة  تحت  الــعــقــاري  لالستثمار  أورا  شــركــة 

أوراسكوم لالستثمار القابضة.
كما أكدت دراسة االستثمار في مشروع النقل 
متعدد الوسائط المطروح من قبل وزارتي قطاع 

األعمال العام والنقل.
بــدراســة  المنقسمة  الــشــركــة  ســتــقــوم  كــمــا 
البورصة  في  واحدة  مالية  بقيد شركة  االكتفاء 

 91 تبلغ  بالتكرير  الخاصة  البترول  مشروعات 
جنيه. مليار 

مشروعات   5 هناك  أن  كلمته،  في  وأضاف 
مليار   165 وتكلفتها  بالتكرير  خاصة  رئيسية 
من  سنوّيًا  طن  مليون   9.2 نحو  وتنتج  جنيه، 

الطائرات. ووقود  والسوالر  البنزين 
األساسية  البنية  تطوير  يــجــري  ــه  أن وأكــد 
الموانئ  استيعاب  طــاقــات  زيــادة  يضمن  بما 
التوزيع  مستودعات  وزيــادة   180% البترولية 

.50% بنسبة 
أسطول  زيــادة  تــم  أنــه  البترول  ــر  وزي وذكــر 
البيع  لــمــنــافــذ  و26%   ،32% بنسبة  الــنــقــل 
وذلك  جنيه،  مليار   48 إلى  تصل  باستثمارات 
قطاع  وتحديث  تطوير  استراتيجية  إطــار  في 

.2018 في  اعتمادها  تم  والتي  البترول 
التغيرات  لمواكبة  السعي  يتم  أنه  إلى  وأشار 

المناخ  وتهيئة  الــتــكــريــر،  لصناعة  العالمية 
وتحقيق  التكرير  مجال  في  لالستثمار  الجاذب 
إقليمي  مــركــز  إلــى  مــصــر  لتحويل  الــتــكــامــل، 

والغاز. البترول  وتداول  لتجارة 
منها  كثيرة  تحديات  هناك  أن  الوزير  وأكد 
المشتقات كالمازوت، ولم  انخفاض قيمة بعض 
المحلية  السوق  الحتياجات  ملبًيا  اإلنتاج  يكن 
طن  مليون   12 من  أكثر  نستورد  كنا  وبالتالي 

ّيًا. سنو
الكهرباء  محطات  تحويل  تم  أنه  إلى  ولفت 
االكتفاء  بعد  خــاصــة  الطبيعي  بالغاز  للعمل 
طن  مليون   12 إلى  سنصل  وقال:  منه،  الذاتي 

الطبيعي. الغاز  2023 من  استهالك في عام 
أحــمــد هيكل،  الــدكــتــور  قـــال  جــانــبــه،  ومـــن 
لالستشارات  القلعة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
مجمع  لمشروع  األساسية  الفكرة  إن  المالية، 

هو  المصرية،  بالشركة  الهيدروجيني  التكسير 
إلى  وتحويله  القيمة  منخفض  المازوت  تكسير 
السوالر  مثل  عالية  مضافة  قيمة  ذات  منتجات 

والبوتاجاز. والبنزين 
االفتتاح،  خــالل  كلمته  فــي  هيكل  وأضـــاف 
استيراد  تقليل  في  سيساهم  المشروع  هذا  إن 
األجنبية  العملة  وتوفير  البترولية،  المنتجات 
مليار  إلــى  مليون   600 من  يقرب  بما  للدولة 

سنوّيًا. دوالر 
وأكد أن المشروع يستهلك من المازوت نحو 
بترول،  مليون طن خام   1.3 و  مليون طن،   3.5
ويقوم بإنتاج 2.3 مليون طن سوالر، و860 ألف 
 80 وأيًضا  والنافتا،  األوكتين  عالي  بنزين  طن 

بوتوجاز. ألف طن 
القلعة  اكتسبتها شركة  التي  الخبرة  إن  وقال 
والمؤسسات  الشركات  من  العديد  إنشاء  في 
وتمويل  إلنشاء  المال  رأس  تدبير  في  ساهمت 
االستثمارية  تكلفته  بلغت  والذي  المشروع  هذا 
وعالمية  محلية  ظــروف  في  دوالر  مليار   4.3

. صعبة
من  العديد  مشاركة  من  بد  ال  كان  أنه  وتابع 
في  تسهم  قروض  توفير  في  المالية  المؤسسات 
إنشاء مشروع بهذا الحجم، والتي بلغ عددها 35 
مؤسسة عالمية من دول اليابان وكوريا واالتحاد 
األوربي، واالتحاد اإلفريقي، وبعض دول الخليج، 

باإلضافة إلى 5 مؤسسات محلية.
لها  للتكرير  المصرية  الشركة  أن  إلى  وأشار 
التجاري  بالميزان  يتعلق  فيما  ملموس  تأثير 
كهدف  عاتقها  على  حملت  إنها  وقــال  لمصر، 
المنتجات  توفير  في  المساهمة  لها  أساسي 
ــات وقـــود،  ــ الــبــتــرولــيــة، وتــقــلــيــل احــتــمــال أزم
وصول  وتأخير  الشحنات،  تأخر  على  والتغلب 

المستوردة. المنتجات 
توفير  استطاعت  الشركة  ان  هيكل  وذكــر 
منح  وإعطاء  وظيفة،  ألف   18 من  يقرب  ما 
من  لــلــعــديــد  الــجــامــعــات  أكــبــر  فــي  تعليمية 
الكفاءة  ــع  ورف ــا،  دراســّيً المتفوقين  الطلبة 

المحيطة. المنطقة  في  التعليمية 

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 رئيس الوزراء يوجه باستمرار 
صرف إعانات العاملين بقطاع 

السياحة حتى نهاية العام

 مصر للطيران تستأنف رحالتها 
إلى عمان واألردن ورواندا 

وأوغندا وجنوب إفريقيا

 عادل حامد: المصرية لالتصاالت تمتلك 
استراتيجية واضحة لتعزيز مكانتها كمشغل 

متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات

 مبادرة جديدة لرد مستحقات 
المصدرين المتأخرة دفعة 

واحدة قبل نهاية العام

 الصين تسجل فائض في 
الحساب الجاري بأكثر من 110 

مليار دوالر في الربع الثاني

السيسي يشدد على مساندة القطاع الخاص

خالل افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد:

طارق المال:
91 مليار جنيه 

استثمارات
 نشاط التكرير

نسعى لتحويل مصر 
إلى مركز إقليمي لتجارة 

وتداول  البترول والغاز

الدكتور أحمد هيكل:
4.3 مليار دوالر التكلفة 

االستثمارية لمشروع 
المصرية للتكرير

35 مؤسسة مالية عالمية 
ساهمت في التمويل 

بينهم 5 محليين
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رجل األعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة لالستثمار

نجيب ساويرس كشفها لحابي تستعد للبدء في غضون أيام

تفاصيل جديدة في خطة تقسيم أوراسكوم لالستثمار مجموعة ABC تحصل 
على موافقات فحص 

بلوم مصر
تحديد قطاع واحد للشركة القاسمة من بين النقل واللوجيستيات والتصنيع الزراعي والعقارات

تصفية االستثمارات المتبقية في قطاع االتصاالت..
 و100 مليون دوالر سيولة نقدية متوقعة بعد التقسيم

سنعرض نقل أورا ألوراسكوم في حال االستقرار على 
التخصص في العقارات.. والقرار بيد باقي المساهمين

المصرف المتحد مناسب إلمكانياتنا.. وسندرس 
االستحواذ على حصة حاكمة

مهتم باالستثمار في مشروع النقل متعدد الوسائط 
ومشروعات التصنيع الزراعي التابعة لقطاع األعمال 

أمنية إبراهيم
ياسمين منير  ورضوى إبراهيم

علمــت جريــدة حابــي أن مجموعــة بنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة 
ABC حصلــت علــى الموافقــات الالزمــة لفحــص بنــك بلــوم مصــر بغــرض 

عليــه. االســتحواذ 
ــك  ــى بن ــف مراحــل ســباق االســتحواذ عل ــردت بمختل ــد انف ــي ق ــت حاب كان
بلــوم مصــر، بدايــة مــن دراســة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي خــوض المنافســة 
عمليــة  موافقــات  وتطــورات  مصــر،  فــي  اللبنانــي  بلــوم  وحــدة  شــراء  علــى 

الفحــص، ثــم دخــول ABC حلبــة الســباق.
ــات فحــص  ا عملي ــدأ ABC رســمّيً ــه مــن المرجــح أن يب ــي، أن وعلمــت حاب
بلــوم مصــر فــي غضــون أيــام، خاصــة بعدمــا أوشــكت فتــرة فحــص اإلمــارات 

دبــي لبلــوم علــى االنتهــاء.
قــد  مصــر،  بلــوم  علــى  االســتحواذ  بملــف  الصلــة  وثيقــة  مصــادر  كانــت 
ــة ســعًيا  ــم بالصفق ــة مهت ــة المصرفي ــك المؤسســة العربي ــي إن بن ــت لحاب قال
إلــى توســيع دائــرة انتشــاره فــي الســوق المصريــة، التــي تعــد واحــدة مــن أبــرز 
األســواق التــي تعمــل بهــا المجموعــة البحرينيــة، والتــي لهــا تواجــد محلــي عبــر 

ــك ABC مصــر. بن
اللبنانيــة،  بلــوم  مجموعــة  مــن  كل  أكــدت  منفصليــن،  إفصاحيــن  وفــي 
ومجموعــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي يومــي 11 و13 أغســطس، مــا انفــردت 
بــه نشــرة حابــي علــى مــدار 3 أعــداد متتاليــة، وفــي 8 ســبتمبر أكــدت مجموعــة 

ــوم. ABC بــدء مناقشــات أوليــة لالســتحواذ علــى بل
 ،ABC ــة لمجموعــة ــر بنــك ABC فــي مصــر، إحــدى الشــركات التابع يعتب
ووفًقــا لموقعــه اإللكترونــي، يوجــد لــدى البنــك 27 فرًعــا و83 جهــاز صــراف 

آلــي منتشــًرا فــي جميــع أنحــاء مصــر.
أمــا مجموعــة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة( التــي يقــع مقرهــا 
الرئيســي فــي مملكــة البحريــن وتتواجــد فــي 5 قــارات، فتأسســت عــام 1980، 
وهــي مدرجــة حالًيــا فــي بورصــة البحريــن. والمســاهمان الرئيســيان فــي 
البنــك همــا مصــرف ليبيــا المركــزي والهيئــة العامــة لالســتثمار بدولــة الكويــت.

فيمــا يتواجــد بنــك لبنــان والمهجــر حالًيــا فــي 12 دولــة، وبلــغ إجمالــي 
قيمــة أصولــه فــي 2019 نحــو 33.296 مليــار دوالر، بانخفــاض %9.38 

عــن 2018.
فــي حيــن نشــأ بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي عبــر عمليــة اندمــاج تمــت فــي 
مــارس 2007 بيــن بنــك دبــي الوطنــي وبنــك اإلمــارات الدولــي ثانــي ورابــع 
أكبــر بنكيــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي 30 يونيــو 2020 
بلــغ مجمــوع أصــول المجموعــة 694 مليــار درهــم )نحــو189 مليــار دوالر 

أمريكــي(، ويعمــل فــي 13 دولــة.

ســاويرس،  نجيــب  المهنــدس  األعمــال  رجــل  كشــف 
رئيــس شــركة أوراســكوم القابضــة لالســتثمار عــن أن 
اســتثمارات  مــن  تبقــى  مــا  تصفيــة  قــررت  شــركته 
إلــى  التقســيم  خطــة  ضمــن  االتصــاالت  قطــاع  فــي 
شــركتين متخصصتيــن فــي قطاعــات محــددة، إحداهمــا 
جــاٍر  واألخــرى  القابضــة-  الماليــة  -أوراســكوم  ماليــة 
دراســة القطــاع الــذى ســتتخصص فيــه مــن بيــن ثالثــة 
قطاعــات رئيســية، هــي النقــل واللوجيســتيات والتصنيــع 

والعقــارات. الزراعــي 
حابــي  جريــدة  مــع  حــواره  خــالل  ســاويرس  وتابــع 
إن  العــدد  هــذا  صفحــات  داخــل  كامــاًل  ينشــر  الــذي 
الهــدف الرئيســي واألهــم مــن عمليــة تقســيم أوراســكوم 
لالســتثمار القابضــة، هــو دعــم القطــاع المالــي بالشــركة 
وإعطــاؤه دفعــه قويــة، وجعلــه قطاًعــا محــدًدا بشــكل جيــد 
ا، وأن تكــون شــركاته قــادرة علــى النمــو بشــكل أكثــر  جــّدً

وضوًحــا للمســتثمرين فــي البورصــة.
وأضــاف أن المدفوعــات اإللكترونيــة ضمــن األنشــطة 
أن  إلــى  الفًتــا  المالــي،  القطــاع  بتوســعات  المســتهدفة 
اســتيعاب  علــى  وقــادرة  ا  جــّدً كبيــرة  المصريــة  الســوق 
المزيــد مــن الكيانــات وخلــق عــدد مــن النمــاذج القويــة 

كشــركة »فــوري«.
وأكــد ســاويرس أن لديــه طموحــات كبيــرة فــي العمــل 
بالقطــاع المصرفــي المصــري عبــر بنــك متخصــص فــي 

ــرة والمتوســطة. تمويــل الشــركات الصغي
وحــول مــدى مالءمــة بنــك المصــرف المتحــد، قــال 
ســاويرس: »هــذا البنــك حجمــه معقــول وقيمتــه مناســبة 
بالنســبة إلمكانياتنــا، ومــن الممكــن أن نــدرس االســتثمار 
ــى حصــة حاكمــة  ــا نســتطيع االســتحواذ عل ــه، وأرى أنن ب

فيــه«.
أمــا بالنســبة لشــركة أوراســكوم لالستثمار-الشــركة 
القاســمة- فقــد أوضــح ســاويرس أنهــا مــن المتوقــع أن 
ــة  ــون دوالر ســيولة نقدي ــر مــن 100 ملي ــا أكث يكــون لديه

التقســيم. بعــد 
وقــال ســاويرس: »ممــا ال شــك فيــه أن وضــع الســيولة 
النقديــة إلــى جانــب ميــزة القيــد فــي البورصــة، ســيلعبان 
دورًا كبيــًرا فــي تعظيــم عوائــد تركيزهــا علــى االســتثمار 

قطاًعــا  كان  ســواء  التقســيم،  بعــد  واحــد  قطــاع  فــي 
ــًدا علــى أنشــطتها الحاليــة«. ــا أو جدي قائًم

وكشــف ســاويرس عــن إمكانيــة دخــول شــركة »أورا 
العقاريــة« تحــت مظلــة أوراســكوم لالســتثمار، مؤكــًدا أن 
الــرأي الحاســم فــي هــذه المســألة بيــد باقــي المســاهمين 
وبالتالــي  أورا،  لشــركة  امتالكــه  ظــل  فــي  بأوراســكوم، 
ــا عــن التصويــت علــى القــرار االســتثماري. يكــون ممتنًع

وقــال ســاويرس: »ســوف نعــرض علــى المســاهمين 
إلــى  العقــاري  للتطويــر  ديفلوبــرز  أورا  ملكيــة  نقــل 
بذلــك  ترحيبهــم  حالــة  وفــي  لالســتثمار،  أوراســكوم 

بنقلهــا«. ســنقوم 
ــع ســاويرس: »أمــا قطــاع النقــل واللوجيســتيات   وتاب
خطــوة  اتخــاذ  الممكــن  فمــن  الخصــوص  وجــه  علــى 
المشــروعات  أحــد  فــي  الدولــة  ومشــاركة  اســتثنائية 

المطروحــة«.
وأكــد ترحيــب شــركته باالســتثمار فــي مشــروع النقــل 
قطــاع  وزارتــي  قبــل  مــن  المطــروح  الوســائط  متعــدد 
عــرض  تقديــم  واعتزامهــا  والنقــل،  العــام  األعمــال 
الخــاص. القطــاع  علــى  طرحــه  عنــد  عليــه  للمنافســة 

كمــا رحــب ســاويرس بدراســة الفــرص االســتثمارية 
المطروحــة مــن قبــل وزارة قطــاع األعمــال العــام فــي 

الزراعــي. التصنيــع  مجــال 
وأضــاف أنــه مهتــم بالمنافســة علــى األراضــي ذات 
الصنــدوق  مــع  للمشــاركة  االســتراتيجي  الموقــع 
الســيادي مثــل أرض الحــزب الوطنــي بوســط القاهــرة، 
اســتثماري  مؤتمــر  بعقــد  الصنــدوق  مديــر  مطالًبــا 
القطــاع  لمشــاركة  المتاحــة  الفــرص  لعــرض  موســع 
ــان  ــر مــن المســتثمرين لضم الخــاص بحضــور عــدد كبي

والمنافســة. العــرض  فــي  الشــفافية 
وكانــت نشــرة حابــي قــد كشــفت فــي عددهــا الصــادر 
أوراســكوم  شــركة  اعتــزام  عــن  الماضــي  األربعــاء  يــوم 
لالســتثتمار االتجــاه لالكتفــاء بقيــد شــركة ماليــة واحــدة 
مــن  بــداًل  التقســيم  عمليــة  إتمــام  بعــد  البورصــة  فــي 
الماليــة  وأوراســكوم  وثــروة  بلتــون  هــي  شــركات  ثــالث 

-المنقســمة.
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الشركة تدرس فرصة االستثمار في المصرف المتحد

أوراسكوم لالستثمار تؤكد انفرادات حابي في حوارها مع ساويرس

عن خطط ما بعد التقسيم

رنا ممدوح 

 سيطر التحرك العرضي على أداء مؤشرات 
بعد  جلسة  أول  في  أمس،  المصرية  البورصة 
المركزي  بالبنك  النقدية  السياسة  لجنة  قرار 
أسعار  بخفض  الماضي،  الخميس  المصري 

مئوية. نقطة  نصف  الفائدة 
 EGX30 الرئيسي  البورصة  مؤشر  وأغلق 
نقطة   10902 مــســتــوى  عــنــد  أمـــس  جــلــســة 

.0.08% بانخفاض 
 أكد منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم 
أن  كابيتال،  أي  سي  االستثمار  ببنك  البحوث 
أسعار  بتخفيض  المصري  المركزي  البنك  قرار 

أغلب  عكس  جــاء  مئوية،  نقطة  نصف  الفائدة 
ورأى  التثبيت،  نحو  اتجهت  التي  السوق  توقعات 
أن نسبة الخفض التي أقرها المركزي لن يظهر 
تأثيرها على المدى القصير، نظراً لالضطرابات 

التي تشهدها األسواق العالمية.
من  كان  الفائدة  أن خفض  وأوضح مرسي،    
عام،  بشكل  المال  ألســواق  األساسية  المطالب 
ولكن بعد جائحة كورونا، أصبح العالم في انتظار 
لمواجهة  خطًطا  تتضمن  واضحة  سيناريوهات 

تداعيات الفيروس.
الــتــي  الــتــحــفــيــزيــة  الــحــزم  ــى أن  إلـ ــفــت   ول
أصــدرتــهــا الــحــكــومــة لــدعــم ســوق الــمــال ضد 
العرضي  القالب  لكسر  تؤهلها  كورونا  تداعيات 
ــي تــعــانــي مــنــهــا بــالــفــتــرة  ــت وحـــالـــة الـــركـــود ال

العالمية. األسواق  استقرار  شرط  المنقضية، 
 وتفاءل مرسى، في حال تحقيق عامل االستقرار 
األخير  للربع  المتوقع  السيناريو  بمالمح  العالمي 
من العام، وذلك بدعم من التحسن المرتقب لنتائج 
أعمال الشركات المقيدة، مرجحاً أن يكون كل من 
قطاع البنوك ثم العقارات هما فرسا الرهان، بجانب 
اإللكترونية  والمدفوعات  الدفاعية،  القطاعات 
إلى  مشيًرا  كــورونــا،  أزمــة  بداية  من  المستفيدة 
انضمام القطاع الصناعي إلى حلبة الرهان في حال 

خفض أسعار الغاز للصناعة.
ومن جانبه أكد شوكت المراغي العضو المنتدب 
لشركة برايم لتداول األوراق المالية، أن تأثير قرار 
المركزي بخفض أسعار الفائدة ينقسم إلى شقين، 
على  تعتمد  التي  المقيدة  الشركات  على  إيجابي 

االقتراض من البنوك لتنفيذ خططها االستثمارية، 
وشق سلبي يعود على الشركات التي تعتمد ضمن 
وعلى  الخزانة،  أذون  على  االستثمارية  خططها 
بأسعار  انخفاض  أن تسجيل  أكد  ذلك  الرغم من 

الفائدة يحسن بشكل عام من بيئة االستثمار. 
األخير  الربع  في  البورصة  تحصد  أن  وتوقع   
الفائدة  خفض  مثل  اإليجابية  الــقــرارات  مكاسب 

ومراجعة أسعار الغاز للصناعة.
 وأشار حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة 
المالية  لالستثمارات  القابضة  اإلفريقي  العربي 
التابعة للبنك العربي اإلفريقي الدولي، إلى أن إلغاء 
إشارة بخفض  بمثابة  كان  العائد 15%،  شهادات 
مرتقب ألسعار الفائدة، كما أن نسبة %0.5 التي 
قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، 

المصرية،  السوق  فعل  ــردة  ل ــا  أولــّيً اختباًرا  تعد 
وسيتبعها المزيد.

 ورأى أن البورصة تستفيد بقرار خفض أسعار 
الفائدة، لكنه استبعد أن يحقق االنخفاض بنسبة 

%0.5 طفرة بسوق المال.
 وأشار إلى أن سوق المال المصرية تبحث عن 
روؤس أموال جديدة وشريحة من المتعاملين الجدد 
لكسر الركود والقالب العرضي الذي تنحصر داخلة 

مؤشرات البورصة. 
تنفيذ  من  اإلســراع  أهمية  إلى  الشربيني  ونــوه 
المالية  بالسياسة  المرتبطة  ــقــرارات  ال إصـــدار 
ومنها قانون ضريبة الدمغة، مؤكداً أن سوق المال 
أولوية  القطاعات  أكثر  تكون  أن  تحتاج  المصرية 

للمجموعة االقتصادية بالدولة.

 ورهن أداء الربع الثاني بمدى استقرار األسواق 
زالت  ما  والتي  كورونا  أزمــة  وتــطــورات  العالمية، 

المتحكم األول بحركة البورصات بشكل عام.
 ومن جانبه قال محمد فتح الله العضو المنتدب 
إن  المالية،  األوراق  لتداول  مصر   – بلوم  لشركة 
في  تكمن  الفائدة  بخفض  المركزي  قرار  إيحابية 
تخفيف العوائق أمام الشركات المقيدة والتي تعتمد 

على االقتراض.
 ورأى أنه بالرغم من احتياج سوق المال لمزيد 
من خفض أسعار الفائدة إال أن المحفز األساسي 
من  مجموعة  طــرح  على  يتركز  له  تتعطش  التي 
الشركات الجاذبة للمستثمرين.  وأعرب عن تفاؤله 
بالربع األخير من العام في حال ظهور لقاح لفيروس 

كورونا يهدئ من وتيرة انتشاره.

البورصة تترقب مكاسب خفض الفائدة.. وتفاؤل بجلسات الربع األخير

بعد إتمام عملية التقسيم.
إلدارة  تبين  حــال  فــي  أنــه  الشركة،  وذكـــرت 
الشركة الجدوى االستثمارية من نتائج الدراسات 
الشركة  إدارة  بعرضها على مجلس  تقوم  سوف 
الجمعية  على  بعرضها  سيقوم  بـــدوره  والـــذي 

العامة للتصويت عليها.
واقتنصت جريدة حابي حواًرا في توقيت مهم 
مع رجل األعمال المهندس نجيب ساويرس على 
ديفيلوبرز  أورا  العقارية  شركته  مؤتمر  هامش 

تحديد  جاٍر  والثانية  المالي  بالقطاع  إحداهما 
ثالث  بين  لــهــا،  األنــســب  االســتــثــمــاري  القطاع 
واللوجيستيات  النقل  هــي  رئيسية  مــجــاالت 

والتصنيع الزراعي والعقارات.
ــات محل  ــوســع ــت وكــشــف ســـاويـــرس عـــن ال
الدراسة بكال الشركتين، ومن بينها دخول قطاع 
المدفوعات اإللكترونية، ودراسة االستحواذ على 
في  المتحد  المصرف  بنك  من  حاكمة  حصة 
تمويل  الشركة لالستثمار في قطاع  إطار سعي 

الشركات المتوسطة والصغيرة.
ــن الــمــشــروعــات  ــدًدا م ــ وحـــدد ســـاويـــرس ع
والفرص االستثمارية الجاذبة لشركة أوراسكوم 
–القاسمة- من بينها المشروعات التابعة لوزارة 
الــعــام فــي مــجــاالت التصنيع  ــال  قــطــاع األعــم
جانب  إلــى  الوسائط،  متعدد  والنقل  الــزراعــي 
آلت  التي  االستراتيجية  المواقع  ذات  األراضــي 
وفي  الــمــصــري،  الــســيــادي  للصندوق  ملكيتها 
بجوار  الوطني  الــحــزب  مبنى  أرض  مقدمتها 

المتحف المصري في ميدان التحرير.
أورا  شــركــة  عــرض  إمكانية  إلــى  لفت  كما 
–القاسمة-  أوراسكوم  مساهمي  على  العقارية 
في حال االستقرار على التخصص في القطاع 

العقاري.
واســتــعــرض ســاويــرس خـــالل الــحــوار آخــر 
تــطــويــر خـــدمـــات منطقة  مــســتــجــدات خــطــة 
أتوبيس  أول  استقبال  تترقب  والتي  األهرامات، 
من  استيراده  تم  العالم  في  كهربائي  سياحي 
الصين، كما تناول سريًعا تطورات استثماره في 

مجال الذهب بالسوق المصرية.

بحث ضم أورا إلى 
مظلة الشركة 

القاسمة حال تخصصها 
في القطاع العقاري

دراسة االستثمار في مشروع 
النقل متعدد الوسائط 

المطروح من قبل وزارتي 
قطاع األعمال العام والنقل

والصادر بعدد أمس، كشف خالله عن تفاصيل 
لالستثمار  ــكـــوم  أوراسـ شــركــتــه  تقسيم  خــطــة 
هيكلة  عملية  بالتوازي  تجري  التي  القابضة، 

واسعة الستثماراتها.
وأوضح ساويرس أن خطته تستهدف التركيز 
التقسيم،  بعد  شــركــة  لكل  واحـــد  قــطــاع  على 
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