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أهم األخبار
اضغط على العناوين

سندات وأسهم األسواق 
الناشئة تجتذب 18 مليار 

دوالر في أكتوبر

السيسي يوجه بإنشاء 500 
ألف وحدة سكنية داخل المدن 

الكبرى وعواصم المحافظات

وزير الزراعة يعلن فتح 
السوق اليابانية أمام 

الموالح المصرية

عودة اإلغالق واإلجراءات 
التقييدية عالميا يؤثر على 

آفاق التعافي االقتصادي

ارتفاع طفيف في سعر 
الدوالر.. ومتوسط البيع 

يسجل 15.76 جنيه

ــري لــجــمــعــيــات  ــصـ ــمـ ــع االتــــحــــاد الـ ــ وضـ
المستثمرين 3 محاور رئيسية في استراتيجية 
التعاون مع الجانب العراقي وفتح الباب أمام 
مشروعات  فــي  للعمل  المصرية  الــشــركــات 
األنشطة  تحديد  تضمنت  ــار،  اإلعــم ــادة  إعـ
باقي  مع  بالتنسيق  بها  المشاركة  سيتم  التي 
جمعيات واتحادات مجتمع األعمال، والمحور 
الثاني تنظيم لقاءات ثنائية بين تلك الشركات 
في  اإلعــمــار  إعــادة  ملفات  عن  والمسؤولين 
النتائج للحكومة  العراق، والمحور الثالث رفع 

عليها بصورة رسمية. التعاقد  لبدء 
االتحاد،  رئيس  هالل،  محرم  الدكتور  وقال 
الستثمار  األمـــس  منذ  فعلّيًا  بــدأ  العمل  إن 
االجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا المصرية 
العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، 

من خالل عرض ما تم من مناقشات مع الجانب 
مجلس  عقده  الــذي  االجتماع  خــالل  العراقي 
إدارة االتحاد يوم األحد الماضي، ومن ثم دعوة 
األعضاء لعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالقطاعات 
المشاركة  خطة  في  عليها  التركيز  يجب  التي 

بإعادة اإلعمار.
وأضــــاف هـــالل فـــي تــصــريــحــاتــه لــنــشــرة 
واألنشطة  القطاعات  تحديد  فور  أنه  »حابي« 
ــع خطط  ــنــاســب مـ ــت ت ــي  ــتـ الــمــســتــهــدفــة والـ
مع  التنسيق  سيتم  فإنه  المصرية،  الشركات 
ثنائية  جلسات  عقد  على  العراقي  الجانب 
بين شركات كل قطاع على حدة، للتعرف على 
إلى  الفًتا  ومتطلباتها،  شركة  كل  إمكانيات 
رفعها  سيتم  االجتماعات  تلك  توصيات  أن 
الثالث  المحور  لتحقيق  للحكومة  بــأول  أواًل 
إلى  الــمــحــادثــات  تلك  تحويل  فــي  والمتمثل 
اتفاقيات وعقود رسمية من خالل الحكومتين 

والعراقية. المصرية 
مثمًرا  تعاوًنا  هناك  أن  إلــى  هــالل  وأشــار 

بين االتحاد وكل من اتحادي الغرف التجارية 
األعمال  رجــال  جمعية  وأيًضا  والصناعات، 
المصريين، لوضع استراتيجية موحدة تضمن 
المشتركة،  االســتــثــمــاريــة  االهـــداف  تحقيق 
السوق  في  االستثمارية  الفرص  أن  إلى  الفًتا 
ا ويجب استغاللها بأفضل  العراقية كبيرة جّدً

صورة ممكنة على جميع األصعدة.
ولم يحدد هالل قيمة االستثمارات المتوقع 
اقتناصها من قبل الشركات المصرية في قية، 
إال أنه قال إن العراق به اآلن فرص بمليارات 
المؤسسات  من  العديد  وهناك  ــدوالرات،  الـ
الدولية التي ستشارك في عملية التمويل، ما 
يعني أن الشركات ستالقي منافسة كبيرة من 

عدة دول، وهو ما يجب أخذه في االعتبار.
المصرية  العراقية  العليا  اللجنة  وكانت 
التحضيرية  أعمالها  ــدأت  ب قــد  المشتركة، 
الماضي،  األربعاء  يوم  بغداد،  العاصمة  في 
في  ــن،  ــدي ــل ــب ال وزراء  مـــن  عـــدد  بــمــشــاركــة 
الــقــطــاعــات الــتــي يــجــري الــبــحــث والــتــعــاون 

مناقشة  على  المباحثات  وتــركــزت  بشأنها، 
العديد  فــي  الــبــلــديــن،  بــيــن  الــتــعــاون  تــعــزيــز 
ــمــا االقــتــصــاديــة  الـــقـــطـــاعـــات، ال ســي مـــن 
واالستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى 

البلدين. بين  الثنائية  العالقات 
ــيــس مجلس  ــرأس رئ ــ والــســبــت الــمــاضــي ت
العراقي  ونظيره  مدبولي  مصطفى  ــوزراء  ــ ال
مصطفى الكاظمي، مباحثات وفدي الحكومتين 
الخاصة بأعمال اللجنة العليا المشتركة، والتي 
ومذكرة  اتفاقية   15 على  التوقيع  خاللها  تم 
التعاون  تعزيز  بهدف  تعاون  وبروتوكول  تفاهم 
مجاالت  في  البلدين،  بين  المشترك  الثنائي 
النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في 

المجاالت العلمية والفنية والثقافية.
ــد رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عــلــى  ــ وأك
المصرية  التجربة  من  االستفادة  أهمية 
ــار، داعــًيــا  ــ ــم ــان واإلعــ ــكـ فـــي قــطــاع اإلسـ
الــمــشــاركــة في  ــى  إل الــمــصــريــة  الــشــركــات 

المحررة. المناطق  إعمار  إعادة 

اتحاد المستثمرين يحدد محاور خطة اقتناص الشركات 
المصرية لمشروعات في العراق

تحديد األنشطة وعقد لقاءات ثنائية ورفع التوصيات للحكومة

بكر بهجت

فهد حسين  فاروق يوسف

أول  اإلثنين،  أمس  “رصيدي”،  شركة  أطلقت   
السوق  في  مستقلة  إلكترونية  مدفوعات  محفظة 
المصرية بالتعاون مع بنك “SAIB” وشركة ماستر 
كارد، مستهدفة مليون مستخدم بنهاية عام 2021. 
وقـــال جــاك مــاركــو، شــريــك مــؤســس والعضو 
المنتدب لشركة رصيدي، إن المحفظة تتيح مرونة 
 14.000 من  أكثر  من  ــداع  واإلي السحب  عمليات 
ماكينة صراف آلي، فضاًل عن أكثر من 70.000 

نقطة بيع لشبكة أمان بالمحافظات كافة.
وأضاف ماركو، في مؤتمر صحفي أمس، أن محفظة 
رصيدي تتيح للمستخدمين حزمة خدمات تشمل تحويل 
النقود ودفع الفواتير والشراء عبر اإلنترنت دون بطاقة 
فضاًل عن تلقي التحويالت الواردة من الخارج، وصواًل 
إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز 

. )QR Code( االستجابة السريع
وتقدم المحفظة للشركات حلواًل لصرف أجور 
الموظفين، مركزة على مؤسسات التمويل متناهي 
عميل  مليون   3.5 نحو  حالًيا  يضم  الذي  الصغر 
باستخدام  األقساط  وتحصيل  القروض  لصرف 
المحفظة، بعد حصولها على اعتماد شبكة ميزة، 
لتمكن المستخدمين من تحويل األموال واستقبالها 
من أي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي 

مكان، بحسب ماركو.
المنتدب  والعضو  المؤسس  الشريك  وكشف 
لــشــركــة رصــيــدي، عــن عـــزم الــشــركــة مضافعة 
جنيه  مليون   20 حالًيا  والبالغ  المدفوع  رأسمالها 
خالل 2021، لتوسيع شبكة خدماتها وتغطية أكبر 
عدد من المحافظات، حسيث تستهدف افتتاح من 

5 إلى 10 فروع خالل العام المقبل.

كشف تامر جودة العضو المنتدب لشركة »جي 
جنيه  مليار  بقيمة  استثمارات  عن ضخ  جي«،  آر 
الفتتاح سالسل تجارية جديدة بالسوق المصرية 

بشراكة إيطالية، وذلك خالل 3 سنوات. 
أضاف في تصريحات لنشرة حابي، أن الشركة 
حالًيا في مرحلة التأسيس، ومن المقرر انطالقها 
رسمّيًا في شهر ديسمبر المقبل، وستبدأ المرحلة 
األولى من تنفيذ السالسل بداية من العام المقبل. 
تتضمن ضخ  ــــى  األول الــمــرحــلــة  أن  ــح،  وأوضــ
فــروع،   3 الفتتاح  مليون   250 بقيمة  استثمارات 
تكون بدايتها في القاهرة، وستمتد حتى تصل إلى 
بنهاية  الجمهورية،  أنحاء  مختلف  في  فرًعا   30

السنوات الثالث.  
ستكون  للسالسل  التجارية  العالمة  إن  وقــال 
تابعة  وهــي  شــهــيــرة،  إيطالية  تــجــاريــة  لسلسلة 

لمجموعة sopria القابضة االيطالية. 
ومجموعة  المصرية   »Grg  « شركتا  ووقــعــت 
سبتمبر  شهر  في  اإليطالية،  القابضة   sopria
سالسل  افتتاح  بغرض  تفاهم،  مذكرة  الماضي، 
و\أنها  خاصة  المصرية،  األســـواق  في  تجارية 
تعد أول استثمارات إيطالية في مجال السالسل 
إبراهيم  الدكتور  التوقيع  شهد  وقــد  التجارية، 
الداخلية،  التجارة  تنمية  جهاز  رئيس  عشماوي، 
االستثمار  لــشــؤون  التموين  ــر  وزي أول  ومساعد 

والتجارة. 
أكبر  إحــدى  اإليطالية  القابضة  الشركة  وتعد 
للمنتجات  والموزعة  المنتجة  اإليطالية  الشركات 
على  المجموعة  وتحتوي  أوروبـــا،  فــي  الغذائية 
شركات: “crai -Retail modeling”، وتعد مصر 

رئيس مجموعة  قال عمرو نصير،  ومن جانبه 
التجزئة المصرفية لدى بنك “SAIB”، إن تداعيات 
المالي  الشمول  خطط  من  سرعت  كورونا  أزمــة 
وحلول المدفوعات الرقمية في السوق المصرية، 
كأحد  رصيدي  لمحفظة  كبيرة  فرصة  يتيح  ما 
الحلول الجديدة التي تستهدف شريحة كبيرة من 

عمالء التمويل متناهي الصغر.
وكشف نصير، عن نمو حجم معامالت محفظة 
البنك الرقمية بنسبة %63 خالل األشهر التسعة 

الماضية لتصل إلى 7 مليارات جنيه.
من  المستفيدين  عـــدد  أن  نــصــيــر،  ــاف  وأضــ
إلى  وصل   SAIB يقدمها  التي  الرقمية  الخدمات 
نحو 1870 شركة، و 6600  فرد من عمالء البنك 

بنهاية أغسطس. 
التجزئة  محفظة  نــمــو  إلـــى  نــصــيــر،   ــار  وأشــ
بنهاية   40% بنسبة   ”SAIB“ لبنك  المصرفية 
سبتمبر الماضي مسجلة 3.9 مليار جنيه، مقارنة 

بنهاية ديسمبر 2019.

هي ثالث دولة خارج إيطاليا بعد سويسرا ومالطا 
لفتح أسواق بها. 

هو  الشراكة  من  الهدف  إن  عشماوي،  وقــال 
التجزئة  تجارة  قطاع  داخــل  جدد  العبين  دخــول 
السلع،  إتاحة  نظام  تعزيز  يضمن  بما  مصر،  في 
تلبية احتياجات  إلى  باإلضافة  وخفض أسعارها، 

المستهلكين. 
هو  ــتــجــارة  ال تنمية  جــهــاز  أن  جـــودة  وأكـــد 
اإليطالية،  المصرية  الــشــراكــة  لــهــذه  المنظم 
بما  كافة  التجارية  األسواق  بتنظيم  منوط  وأنه 

الدولة.     ورؤية  يتناسب 
المنظم  التجزئة  تجارة  قطاع  أن  إلــى  وأشــار 
والهايبر  مــاركــت  السوبر  سالسل  يضم  والـــذي 
ماركت يمثل %25 فقط من السوق، وهو ما يشكل 

وجود فرص نمو متعددة في هذا القطاع. 
ــفــت  إلـــى أن شــكــل الــســالســل الــتــي تنوي  ول
تتماشى  مختلفة  ستكون  افتتاحها  جي”  أر  “جي 
ونظم تجارة التجزئة الحديثة في إيطاليا والدول 
األوروبية، حتى تتمكن من المنافسة داخل السوق، 

وتستطيع اجتذاب شريحة جديدة من العمالء.

رئيس مجموعة  التجزئة المصرفية: معامالت مشتركي محفظة 
“SAIB” تالمس الـ7 مليارات جنيه بزيادة 63% خالل 9 أشهر

المرحلة األولى تتضمن ضخ 250 مليون جنيه لتدشين 3 سالسل تجارية

العالمة التجارية ستكون باالتفاق مع مجموعة sopria القابضة اإليطالية

رصيدي تطلق أول محفظة مدفوعات مستقلة بالتعاون 

مع »SAIB« مستهدفة مليون مستخدم خالل 2021

»جي آر جي« تضخ مليار جنيه استثمارات 

في قطاع تجارة التجزئة خالل 3 سنوات

حابي

مصطفى  الــدكــتــور  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  حــذر 
بفيروس  اإلصــابــة  حــاالت  أعــداد  تزايد  من  مدبولي 
العالم خالل  كبيرة، في عدد من دول  كورونا، بصورة 
التحذيرات  من  الرغم  على  وقــال:  الماضية،  الفترة 
على  والتأكيد  للمواطنين،  الحكومة  من  المستمرة 
للحماية من  االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ  ضـــرورة 
الــتــزام مــن جانب بعض  فــإن هناك عــدم  الــفــيــروس، 
المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية 
تطبيق الغرامات على كل من ال يلتزم بارتداء الكمامة 

الحكومية،  والمصالح  الجماعّي،  النقل  وسائل  في 
التي  األماكن  من  وغيرها  التجارية،  الموالت  وكذلك 

تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
مدبولي  مصطفى  الدكتور  حذر  نفسه،  الوقت  وفي 
بعض  التخاذ  سنضطر  االلتزام  عدم  حال  في  أنه  من 
السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا  القرارات الصعبة 
من  حمايتها  على  الحكومة  تعمل  التي  الفئات  ببعض 
الجميع  على  يجب  وبالتالي  الفترة،  هــذه  في  عثرتها 
االلتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد االجتماعّي، 
مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق اإلغالق 
التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى االلتزام حتى ال نصل إلى 
مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.

كما شّدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر األدوية، 
التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكوالت العالج، 
الخاصة،  الصيدليات  في  أو  المستشفيات،  في  سواء 

بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق 
اإلجراءات االحترازية في جميع المدارس والجامعات، 
خاصة أن لدينا ماليين الطالب والمدرسين والعاملين 
التنسيق  على ضرورة  مؤكداً  التعليمية،  المنظومة  في 
المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، 

والصحة، في هذا الشأن.
ــى تــوجــيــه الــمــبــالــغ  ــس الـــــوزراء عــل ــي ــد رئ ــ وأك
المركزي  البنك  مــبــادرة  ضمن  المحددة  المالية 

وكذا  الحميات،  مستشفيات  وتطوير  كفاءة  لرفع 
هناك  أن  إلى  الفتا  الطبية،  المستلزمات  توفير 
رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  من  توجيها 
والمستلزمات  األجهزة  شراء  يتم  بأن  الجمهورية 
من  الــمــبــادرة،  ضمن  شــراؤهــا  يتم  التي  الطبية، 
ــمــوحــد؛ لــضــبــط اإلنــفــاق  خـــالل هــيــئــة الــشــراء ال

الحوكمة. مبدأ  وتحقيق 
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ بتطبيق  يتعلق  وفــيــمــا 
وجه  والمطارات،  السياحية  والمناطق  المدن  في 
اآللية  بنفس  باالستمرار  مدبولي  مصطفى  الدكتور 
واإلجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات 

السياحية. والمدن  المختلفة، 

زايــد،  هالة  الــدكــتــورة  االجــتــمــاع، عرضت  وخــالل 
اإلصابة  موقف  حول  تقريراً  والسكان،  الصحة  وزيرة 
هذا  في  الفتة  الراهن،  الوقت  خالل  كورونا  بفيروس 
جديدة  موجة  ظهور  تؤكد  المؤشرات  أن  إلى  الصدد 
بوادر ظهور  مع  أوروبــا،  دول  في معظم  الفيروس  من 
منطقة  ودول  العربية  البلدان  بعض  في  الموجة  هذه 
الشرق األوسط، األمر الذي دفع عدداً من تلك البلدان 
العودة التخاذ اجراءات وقائية ُمشددة؛ للحد من  إلى 
الموجة  تلك  عليها  تترتب  قد  التي  السلبية  التأثيرات 

الثانية من الجائحة.
مصر  مشاركة  نتائج  الصحة  ــرة  وزي عرضت  كما 
عدد  أن  إلى  الفتة  الدولية،  اإلكلينيكية  التجارب  في 

الحاالت الُمشاركة ضمن “تجربة التضامن” من مصر 
نتائج  عــرضــت  نفسه  الــوقــت  وفــي  حــالــة،   212 بلغ 
المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا 
المستجد، التي تجرى في مصر، موضحة أن إجمالي 
منهم  التطعيم  تلقى  حالة،   3784 للتطوع  سجلوا  من 
الثالثة  المرحلة  تنفيذ  إطار  في  تم  كما  حالة،   3000
تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، إلى 
جانب تخصيص الخط الساخن 15530 للرد على أي 
إعالنية  حمالت  تدشين  إلى  باإلضافة  استفسارات، 
والتليفزيون  االجتماعي  التواصل  وسائل  خــالل  من 
لتشجيع  الــعــامــة  الشخصيات  مــن  عــدد  بها  شـــارك 

الراغبين على التطوع في هذه التجارب.

مدبولي يحذر من التداعيات االقتصادية للتهاون في تطبيق إجراءات مواجهة كورونا
قرارات صعبة حال عدم االلتزام

الدكتور محرم هالل رئيس االتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

جاك ماركو شريك مؤسس
والعضو المنتدب لشركة رصيدي

عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة تامر جودة العضو المنتدب لشركة »جي آر جي«،
»SAIB« المصرفية لدى بنك
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