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اإلثنين  2نوفمبر 2020

العقاري والتعمير واإلسكان وتنمية الصادرات وقناة السويس والتنمية الصناعية

تحالف  5بنوك يمنح  650مليون جنيه لشركة فيتوفارم لتمويل مصنع برج العرب
المصري لتنمية الصادرات  EBEمرتب ومسوق التمويل ووكيل الضمانات
أمنية إبراهيم
رتب تحالف مصرفي بقيادة البنك المصري
لتنمية الصادرات  ،EBEيضم بنوك :التعمير
واإلسكان ،والعقاري المصري العربي ،وقناة
تمويل مشتركًا
ً
السويس ،والتنمية الصناعية،
متوسط األجل ،بقيمة  650مليون جنيه ،لصالح
شركة فيتوفارم العالمية لألدوية والكيماويات،
لتمويل جزء من التكلفة االستثمارية لمشروع
إنشاء مصنع أدوية بمدينة برج العرب.
وعلمت نشرة حابي مــن مــصــادر مطلعة
أن البنك المصري لتنمية الصادرات تولى
دور مرتب ومسوق التمويل ووكيل التسهيل
والضمانات ،مشيرة إلى أن أجل التمويل بلغ
 7سنوات.
وكشفت المصادر لنشرة حابي ،عن توزيع
الــحــصــص الــتــمــويــلــيــة بــيــن بــنــوك الــتــحــالــف
المصرفي ،حيث ش ــارك كــل مــن :المصري
لتنمية الصادرات والتعمير واإلسكان والتنمية
الصناعية بحصص متساوية  120مليون جنيه
لكل منهم ،فيما بلغت حصة البنك العقاري
المصري العربي  180مليون جنيه ،وبنك قناة
السويس  110مليون جنيه.

وأضافت المصادر ،أن التكلفة االستثمارية
اإلجــمــالــيــة إلنــشــاء مصنع األدويــــة الجديد
بمدينة برج العرب تبلغ نحو  1.1مليار جنيه،
الفــتــة إلــى أن المصنع مــحــل الــتــمــويــل تابع
لواحدة من كبرى الشركات في صناعة األدوية
بالسوق المصرية ،وهي مجموعة حسام عمر
 HOمؤسس المتحدة للصيادلة.
وقــالــت الــمــصــادر ،إن مكتب ســري الدين
لالستشارات القانونية تولى دور المستشار
القانوني للتمويل.
ووقع التحالف المصرفي عقود التمويل،
بــحــضــور ك ــل مـــن :مــرفــت زهـ ــدي ســلــطــان
رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية
الصادرات ،وأحمد جالل نائب رئيس مجلس
إدارة البنك المصري لتنمية الــصــادرات،
وحــســيــن رفــاعــي رئــيــس مــجــلــس إدارة بن
قناة السويس ،وحسن غانم رئيس مجلس
إدارة بنك التعمير واإلسكان ،ومدحت قمر
رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري
العربي ،وغــادة البيلي رئيس مجلس إدارة
بنك التنمية الصناعية.
وتــأســســت شــركــة فــيــتــو فـ ــارم الــعــالــمــيــة
ل ــأدوي ــة والــكــيــمــاويــات ع ــام  ،2008وهــي
تابعة لمجموعة حسام عمر  HOوتقع في
منطقة بــرج الــعــرب باألسكندرية ،وتعتمد

بمشاركة األولى وبنكي قناة السويس
والمصري الخليجي

سيتي إيدج تطرح  1000وحدة بمشروع

المقصد ضمن مبادرة التمويل العقاري
حابي

تستعد شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري
لطرح  1000وحدة سكنية بمشروع المقصد
في العاصمة اإلداريــة الجديدة ،وفق مبادرة
البنك المركزي للتمويل العقاري بمشاركة
شركة األولى وبنكي قناة السويس والمصري
الخليجي.
وقالت الشركة إن تلك الخطوة تأتي تزامنًا
مــع مشاركتها فــي فعاليات مــعــرض سيتي
سكيب  2020المقرر انعقاده بين  4و 7نوفمبر
الجاري ،وإنها ستبدأ تسليم عدد من الفيالت
بمنطقة الــمــقــصــد فــيــات خ ــال األشــهــر
القادمة ،لتكون بذلك أول شركة تبدأ تسليم
وحدات كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة
للسكن في العاصمة اإلداريــة في خالل أقل
من عامين منذ اإلعــان عن طرح الوحدات
في الربع األول من عام .2019
وقــال الدكتور محمد المكاوي ،الرئيس
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســيــتــي إيـ ــدج للتطوير
الــعــقــاري ،إن غالبية الــوحــدات المطروحة
في مشروع المقصد ريزيدنسز الذي تتولى
تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية،
خاضع لمبادرة البنك المركزي ،على أن يكون
استالم الوحدات في خالل عام.
وأش ــار المكاوي إلــى أن الشركة نجحت

الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي
لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري

في اكتساب “ثقة كبيرة على مدار السنوات
الــمــاضــيــة” ،عــبــر اإلق ــب ــال الــمــتــزايــد على
مشروعات الهيئة ومــا حققته من مبيعات
كبيرة فــي مختلف الــمــدن التي تعمل بها،
سواء العاصمة اإلدارية الجديدة أو العلمين
إقبال
ً
الجديدة أو المنصورة الجديدة ،متوقعًا
كبيرًا من المهتمين بالعاصمة اإلدارية.

جدول يوضح مساهمات بنوك التحالف المصرفي في قرض شركة فيتوفارم
البنك

احلصة التمويلية

املصري لتنمية الصادرات EBE

 120مليون جنيه

التنمية الصناعية

 120مليون جنيه

التعمير واإلسكان

 120مليون جنيه

العقاري املصري العربي

 180مليون جنيه

قناة السويس

 110مليون جنيه

اإلجمالي

 650مليون جنيه

تمويل متوسط األجل لمدة  7أعوام
القرض يشكل نحو  %60من إجمالي
التكلفة االستثمارية البالغة  1.1مليار جنيه

وأضــاف غانم ،أن صناعة األدويــة تعد من
أهم الصناعات الحيوية باالقتصاد المصري
مما يسهم في سرعة توفير الــدواء والتوسع
في إنتاج األدوية البيولوجية تماشيًا مع االتجاه
العالمي إلنتاج هذا النوع من األدوية والتي يتم
االعتماد في توفيرها في الوقت الراهن على
االستيراد ،مما يسهم في تخفيف الضغط على
مــوارد الدولة من العملة األجنبية ،باإلضافة
إلــى تصنيع منتجات جديدة لم يتم طرحها
من قبل بالسوق المصرية كالحقن المجهزة
مسبقًا.
وأشار غانم ،إلى أن عقد التمويل المشترك
لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال لألدوية
والكيماويات ،الذي يستهدف المساهمة في
التكلفة االستثمارية لمشروع إنــشــاء مصنع
لألدوية بمدينة برج العرب سيتضمن وحدتي
إنــتــاج تتخصص الــوحــدة األولـ ــى فــي إنــتــاج
األدويــة الصيدالنية والمستحضرات الطبية
كافة ،بينما تتخصص الوحدة الثانية في إنتاج
األدوية البيولوجية.
وأكـ ــد غ ــان ــم ،اســتــهــداف مــصــرفــه خــال
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة ،الــتــوســع ف ــي ق ــروض
الشركات لتشجيع االستثمارات القومية وتلبية
االحتياجات التمويلية خاصة للقطاعات األكثر
تأثيرًا في نمو االقتصاد.

استراتيجية الشركة على الجمع بين األدوية
الــبــشــريــة والــبــيــطــريــة ،بــحــســب الــبــيــانــات
المتوافرة على الموقع اإللكتروني للشركة.
وت ــق ــدم فــيــتــوفــارم مــســتــحــضــرات طبية
ومــجــمــوعــات عــاجــيــة رئــيــســيــة ألمـــراض
القلب واألوعية الدموية ،الجهاز العصبي،
الجهاز التنفسي ،عقاقير األورام ،أدويــة
الخدير ،األمراض الجلدية ،البول السكري،
والــمــضــادات الــحــيــويــة ومــكــافــحــة الــعــدوى،
ومستحضرات الكورتيزون.
وأعلن بنك التعمير واإلسكان ،في بيان أمس
األحد ،عن مشاركته بحصة تمويلية  120مليون
جنيه ،ضمن تحالف مصرفي مــكــون مــن 5
بنوك ،لتمويل صناعة الدواء ،من خالل تمويل
إنشاء مصنع لألدوية بمدينة برج العرب.
وقــال حسن غــانــم ،رئــيــس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب لبنك التعمير واإلســكــان،
إن أجل التمويل يبلغ  7سنوات ،في حين تبلغ
التكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشروع نحو
 1.1مليار جنيه.
وأكــــد غ ــان ــم ،حـــرص الــبــنــك عــلــى دعــم
االقتصاد القومي ودفــع عجلة التنمية من
خالل توفير االحتياجات التمويلية الالزمة
للمساهمة فــي تحقيق الــنــمــو االقــتــصــادي
والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

الوزارة تعتزم مد الفترة حتى يوم  19نوفمبر

 1045مستثم ًرا يسحبون كراسة شروط الوحدات الصناعية الجاهزة
جامع تخطط للوصول بالمتقدمين إلى  2000مستثمر للبدء في تلقي الطلبات
بكر بهجت
تقدم نحو  1045مستثمرًا لسحب كراسات
الشروط الخاصة بحجز الوحدات الصناعية
الجاهزة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية
الصناعية في  7محافظات ،األمــر الــذي دفع
الهيئة إلــى مــد فــتــرة سحب الــكــراســات إلى
بدل من اليوم اإلثنين،
نهاية األسبوع الجاريً ،
وذل ــك لمنح الــفــرصــة ألكــبــر عــدد ممكن من
المستثمرين.
وقالت مصادر قريبة من الملف إن التمديد
ج ــاء بــقــرار مــن وزيــــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة
نيفين جامع نظرًا لعدم الــوصــول إلــى العدد
المستهدف ،مشيرين إلى أن عدد المتقدمين لم
يتجاوز  1045مستثمرًا ،في حين أن الوحدات
المطروحة يصل عددها إلى  1657وحدة.
وأضافت المصادر أن مد فترة سحب كراسات
الشروط سيكون حتى يوم  19من الشهر الجاري،
وسيتم تطبيقه على  3مراحل ،األولى حتى نهاية
األسبوع الجاري ،وما لم يتم الوصول إلى العدد
المستهدف ،فإنه سيتم التمديد حتى يــوم 12
نوفمبر ،ثم إلى يوم  20من نفس الشهر ،موضحة
أن الــوزارة كانت خطتها تتضمن الوصول بعدد
المتقدمين إلى أكثر من  2000مستثمر ،خاصة
أن ال ــوزارة سمحت للمستثمر الواحد بالتقدم
والحصول على أكثر من وحدة.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية

دراسة إمكانية
الوصول بفترة
استقبال الخطابات
حتى منتصف
الشهر المقبل

الدكتورة نيفين جامع وزيرة
التجارة والصناعة
منتصف أكتوبر الحالي 1657 ،وحدة صناعية
جــديــدة بنظام التمليك أو اإليــجــار ،فــي 7

مجمعات بمحافظات اإلسكندرية ،والبحر
األحــمــر ،والــغــربــيــة ،وبــنــي ســويــف ،والمنيا،
وسوهاج ،واألقصر في عدة أنشطة صناعية
متنوعة ،من إجمالي  4307وحــدات جاهزة
وكاملة المرافق.

وأشــارت المصادر إلى أنه كان من المقرر
غد الثالثاء في تلقي طلبات
أن تبدأ الهيئة منذ ٍ
الحصول على الوحدات ،إال أنه سيتم تمديد
أيضا إلى يوم  22من الشهر الجاري ،على
ذلك ً
أن تستمر فترة تلقي الطلبات حتى منتصف
ديسمبر ،في حالة غلق باب سحب الكراسات
يــوم  20نوفمبر ،موضحة أن تلقي الطلبات
سيستمر لمدة  20يومًا قابلة للتمديد.
وخالل اللقاء الذي عقده اتحاد الصناعات،
األســبــوع الماضي قالت نيفين جامع ،وزيــرة
التجارة والصناعة ،إن  900مستثمر تقدموا
لــشــراء كــراســات الــشــروط لحجز الــوحــدات
الــصــنــاعــيــة ال ــج ــدي ــدة الــمــطــروحــة لــصــغــار
المستثمرين والشباب ،منذ طرح  7مجمعات
صناعية فى  13أكتوبر الجاري من إجمالي
 1657وحدة تم طرحها في  7محافظات.

وتتيح الوحدات اإليجار لعشر سنوات قابلة
للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية  21جنيهًا للمتر
المربع وتتراوح المساحات المتاحة من  48مترًا
وحتى  792مترًا مربعًا ،وفقًا لمكان المجمع
واألنشطة الصناعية المتوفرة فيه.
وأعلنت الــوزارة عن تقديم تيسيرات كبيرة
وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين،
منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر
من  2000جنيه للكراسة إلى  500جنيه و300
جنيه في بعض الحاالت ،باإلضافة إلى إلغاء
التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف
الفحص اللتين تجاوزتا  6آالف جنيه ،مشيرة
إلــى رفــع الــحــد المسموح بــه للحصول على
الوحدات من  4وحدات إلى  8وحدات ما دام
النشاط يستوعب ذلك.
ويوفر كل مجمع صناعي منطقة للخدمات
تشمل مباني إدارية ومعارض ومسج ًدا ومنافذ
بيع وسوبر ماركت وبنكًا ومطعمًا وكافتيريا،
وجميع المباني والوحدات الصناعية عبارة
عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات
معمارية حديثة ،كما أن كل الوحدات كاملة
التشطيب والمرافق.
وتدرس الوزارة وفق ما أعلنته جامع ،إتاحة
التأجير التمويلي لصغار المستثمرين لتملك
الوحدات الصناعية للتيسير على المستثمرين،
وتتضمن الــدراســة خصم قيمة اإليــجــار من
القيمة اإلجمالية للوحدة في حالة الرغبة في
تملك الوحدة الصناعية ،واعتبار اإليجار الذي
يدفع قسطً ا لثمن هذه الوحدة.

تأكيدا لحابي
ً

 7شركات عالمية وإقليمية تتقدم لشراء كراسات شروط المستودعات االستراتيجية
فاروق يوسف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة
في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن تقدم 7
شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط
والمواصفات الخاصة للمستودعات االستراتيجية
المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح
السيسى في  7محافظات.
يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته حابي بتاريخ 13
أغسطس الماضي ،عن تقدم عدد من الشركات

أهم األخبار
اضغط على العناوين

إلنشاء وتشغيل المخازن ،وكانت قائمة الشركات
تضم :شركة أجيليتي اللوجيستية ،وأوراســكــوم
كونستراكشون ،وشركة المدار لالستثمار ،وشركة
المصرية السعودية ،وبتروجيت ،وشركة مشارق،
والسويدي للوجيستيات ،وشركة شنكر األلمانية،
وأو سي إل الدنماركية.
وقــال الدكتور علي المصيلحي وزيــر التموين
والتجارة الداخلية ،إنه سيتم إنشاء المستودعات
االستراتيجية وفــق أح ــدث التكنولوجيا إلدارة
عمليات تخزين السلع ،بما يعزز من زيادة المخزون
االستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى  8أو  9أشهر.

كورونا يكلف أمازون
األمريكية  4مليارات
دوالر خالل  3أشهر

من جانبه أوضــح الدكتور إبراهيم عشماوي
مساعد أول وزيــر التموين ورئيس جهاز تنمية
التجارة الداخلية ،أن كل مستودع سيخدم أكثر
من  4محافظات ،ومتوسط التكلفة االستثمارية
للمستودع الواحد قد يصل إلى  5مليارات جنيه،
الفتًا إلى أن القطاع الخاص من كبرى الشركات
العالمية سيتولى إنشاء المستودعات بنظام حق
االنتفاع لمدة  30عامًا ثم تؤول هذه المستودعات
بالكامل إلى الدولة.
وأضاف عشماوى ،أنه سيتم عقد جلسة خالل
األيام المقبلة مع الشركات الكبرى التي قامت بشراء

البورصة تتراجع إلى 10456
نقطة بانخفاض  0.56%بضغط
من مبيعات العرب واألجانب

كراسات الشروط ،بحضور وزير التموين ورئيس
جهاز تنمية التجارة للرد على أي استفسارات تتعلق
بتنفيذ المستودعات االستراتيجية ،وسيتم البدء في
إنشاء  4مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس
والفيوم واالقصر كمرحلة أولى ،وطرح ممارسة بعد
هذا اللقاء لترسية الشركات بعد تقييم العروض
وقد يحدث تحالفات ألكثر من شركة إلنشاء مستوع
أو أكثر .وأكــد أن العامل األساسي في أساليب
التقييم هو االلــتــزام بالمواصفات واالشتراطات
والتقنيات الفنية إلدارة هذه المستودعات وميكنة
المخزون ،األمر الذي سيمكن من معرفة كميات

وأيضا حجم المنتجات المنصرفة،
ً
السلع المخزنة
مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع
الــتــاعــب ،إضــافــة إل ــى سهولة الــجــرد ومعرفة
األرصــدة في جميع المحافظات وكميات السلع
وأيضا السلع التي بها نقص ،مما يضمن
ً
المتوفرة،
تأمين احتياجات البالد لنحو  25سلعة أساسية.
ون ــوه أنــه سيتم طــرح إنــشــاء  3مستودعات
أخرى كمرحلة ثانية في محافظات الجيزة وكفر
الشيخ واإلسماعيلية  ،الفتًا إلى أن اختيار هذه
المحافظات جاء بناء على دراسة لتقييم معدالت
االســتــهــاك م ــن الــســلــع األســاســيــة ومــتــوســط

جرانت ثورنتون تحدد القيمة
العادلة لسهم السويس
لألسمنت عند  7.71جنيه

المجموعة المالية تحافظ على
صدارة شركات السمسرة منذ بداية
العام بحصة سوقية 13.9%

اإلنــفــاق ،وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة،
وكــذلــك المحافظات القريبة مــن أمــاكــن إنشاء
المستودعات بالقرب من موانئ السلع المستوردة
وأيضا من أماكن اإلنتاج الزراعية والصناعية وتم
ً
حساب استهالك متوسطات اإلنفاق وفقًا للكثافة
السكانية لكل محافظة وطبيعة االستهالك.
وكانت ال ــوزارة قد قامت بتكوين لجان متنوعة
من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك
المستودعات النوعية من الناحية اإلنشائية والصحية
والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط
الخاصة بتلك المخازن االستراتيجية.

التجاري الدولي تتصدر
تعامالت السمسرة في
البورصة خالل أكتوبر

