نشرة تصدر عن بوابة حابي  -العدد 80

األربعاء  25نوفمبر 2020

الدكتور محمد معيط وزير المالية لنشرة حابي:

صرف مستحقات المصدرين األسبوع المقبل ودفع جميع المتأخرات نهاية ديسمبر
حزمة مواجهة الموجة الثانية من كورونا لم تحدد بعد ومستعدون لكل التداعيات
فاروق يوسف وفهد حسين
قال الدكتور محمد معيط ،وزيــر المالية،
إن الشركات المصدرة التي تقدمت بطلباتها
ضمن مــبــادرة الــســداد الــفــوري للمتأخرات،
ستبدأ في الحصول على مستحقاتها بد ءًا من
إعمال بمبادرة السداد
ً
األسبوع المقبل ،وذلك
النقدي التي أ ُطلقت مؤخرًا.
وأضاف الوزير في تصريحاته لنشرة حابي
الصادرة عن بوابة حابي جورنال ،أن هناك
التزا مًا بسداد مستحقات المصدرين كافة في
موعدها المحدد وهو نهاية ديسمبر من العام
الجاري.
وبـ ــدأت وزارة الــمــالــيــة اعــتــبــا رًا مــن أول
نوفمبر الــجــاري ،تلقي طــلــبــات المصدرين
الراغبين في االستفادة من مبادرة «السداد
النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة
لــدى صــنــدوق تنمية الــصــادرات ،قبل نهاية
ديسمبر المقبل بخصم تعجيل ســداد ،15٪
بــد الً من ســدادهــا على أقساط على أربــع أو
خمس سنوات.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــخــطــة الــــــوزارة لــمــواجــهــة
تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا،
قــال مــعــيــط ،إن مــيــزانــيــة حــزمــة اإلجـ ــراءات
لمواجهة الموجة الثانية لم تحدد بعد ،مؤك ًد ا
أن الــوزارة على استعداد لمواجهة تداعيات
هذه الموجة.
وأنفقت الحكومة نحو  65مليار جنيه من
الحزمة البالغة قيمتها  100مليار جنيه والتي
أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في
مايو الماضي لمواجهة اإلجــراءات تداعيات
كورونا ،ومع اإلعــان رسم ّيًا عن بدء انتشار
الــمــوجــة الــثــانــيــة مــن الــفــيــروس فــي مــصــر،
تستعد الحكومة نحو اتخاذ إجــراءات وقائية
واحــتــرازيــة خــال الــفــتــرة المقلبة لتخفيف
حدة التداعيات واآلثار السلبية التي قد نتنج
مؤخرًا نتيجة هذه الجائحة.
وعن اإلجراءات الخاصة باإلفراج الجمركي
ق ــال مــعــيــط ،إن كــل الــمــشــروعــات الــقــومــيــة
تستهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين
بأفضل جودة وأقل سعر وبوسائل أكثر تطو رًا،
الفتًا إلــى أن الــدراســات التي أجرتها وزارة
المالية تشير إلــى أن متوسط زمــن اإلفــراج

نستهدف خفض
زمن اإلفراج الجمركي
ألقل من ثالثة أيام

الدكتور محمد معيط وزير المالية

تحالف أمريكي إنجليزي مصري يضع دراسة

الجمركي منذ دخــول السلع للميناء وحتى
خروجها ،يبلغ  8أيــام؛ بما يــؤدي إلى وصول
السلع للمواطنين بأسعار أعلى نسب ًيّا حيث
يقوم المستورد بتحميلها تكلفة األرضــيــات
والشحن.
وأكد معيط ،أنه “إذا استطعنا خفضه إلى

 4أيام ،فسيتم توفير نصف مليار دوالر للدولة
عــن كــل يــوم يــتــم تقليصه مــن زمــن اإلف ــراج
الــجــمــركــي ومــن ثــم نــســتــهــدف الــنــزول بزمن
اإلف ــراج الجمركي ألقــل مــن ثالثة أيــام؛ بما
يُسهم فى خفض تكلفة السلع للمواطنين”.
وتــســتــهــدف الـــــــوزارة ،اكــتــمــال مــنــظــومــة
«النافذة الــواحــدة» وأنظمة اإلفــراج المسبق
وإدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية
المسبقة ،وربط النقل البحري والبري والجوي
في نهاية يونيو .2021
ون ــوه الــوزيــر بــأهــمــيــة نــظــام المعلومات
التجارية المسبقة في إدارة المخاطر ،والحد
من «الراكد والمهمل» ،بحيث يتم وقف تصدير
أي بضائع ال تتوافق مع االشتراطات المقررة
في مصر ،قبل شحنها من بلد المنشأ.
وأشــار معيط إلى أن حجم االستثمارات
ال ــذي تــشــهــده مــصــر حــال ـ ًيــا ،لــم يــحــدث في
تــاريــخــهــا مــن قــبــل ،ولــدى الــحــكــومــة أولــويــة
إلفــســاح المجال لمشاركة القطاع الخاص
ف ــي ال ــم ــش ــروع ــات الــتــنــمــويــة ،مـــؤكـــ ًد ا أن
المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون
مع وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها بنظام
المشاركة مع القطاع الخاص.

باستثمارات  240مليون دوالر

جدوى لميناء سوهاج والمنطقة اللوجستية الصندوق السيادي والهيئة العامة للمنطقة االقتصادية
يعلنان تأسيس نيرك لصناعات السكك الحديدية

فهد حسين
وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ،مذكرة
تفاهم مــع تحالف أمــريــكــي إنجليزي مــصــري لعمل
دراسة جدوي مبدئية لميناء سوهاج الجاف والمنطقة
اللوجستية.
ووقع العقد من جانب الهيئة العامة للموانئ البرية
والــجــافــة عمرو إسماعيل رئيس الهيئة ومــن جانب
التحالف مي الزمر قائد التحالف ،على هامش معرض
ومؤتمر النقل الذكي اليوم الثالثاء.
وكشف كامل الوزير ،وزير النقل أن مدة الدراسة 9
أشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوى المبدئية
إلدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف ،موضحً ا أنه من
المخطط إقــامــة الميناء الــجــاف على مساحة 45
فــدا ًنــا .ويضم التحالف الثالثي الــذي يقوم بتنفيذ
كل من باسيفندر وهي شركة أمريكية
دراسة الجدوى ًّ
لالستثمارات البنكية وهــي ممول المشروع ،وشركة
أكتف فريت نتورك وهي شركة مصرية مسؤولة عن
التشغيل ومن األعمال التي شاركت فيها حيث تضم أكبر
عدد من وكالء الشحن حول العالم بنحو  300وكيل،
حيث تقوم بتغطية  80دولة حول العالم ،وشركة هافي
وايت وهي شركة إنجليزية وهي المسؤولة عن التدريب
ومن األعمال التي شاركت فيها إدارة موانئ ومطارات،
امتالك  132وكالة طيران في العالم ،تشغيل وإدارة
الموانئ الجوية.
وفي سياق آخر ،وقعت الهيئة القومية لسكك حديد
مصر اتفاقية مع شركة الستوم مصر لمشروعات النقل
محاك ألنظمة إشــارات السكك
ٍ
لوضع أســاس لمعمل
الحديدية داخــل معهد تدريب وردان (المعهد الفني
لتكنولوجيا السكك الحديدية) .ووقع االتفاقية أشرف
رســان رئيس هيئة السكك الحديدية ومحمد خليل
رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر لمشروعات
النقل.
وعــلــق وزي ــر النقل قــائـ ًـا ،إن االتفاقية تــأتــي في
إطار التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من
المشروعات.
وأشار إلى أن مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم
ترتكز علي مــشــروع تــدريــب المدربين مــن العاملين
بالسكة الحديد والتي تستهدف خلق جيل مؤهل من
المدربين بما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة ألنظمة

كامل الوزير وزير النقل
االشــارات لمتدربي السكك الحديدية واالستفادة من
مركز تدريب وردان التابع للهيئة.
ولفت إلــى أنــه مــن المستهدف أن تسهم مبادرة
التدريب في تطوير وتأهيل قــدرات العنصر البشري
بالسكة الحديد وزيادة كفاءة التشغيل.
عــلــى جــانــب آخ ــر ،وقــعــت شــركــة تــرانــس آي تي
التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية
شراكة مع شركة هواوي لتأهيل وتدريب فريق عمل
شــركــة تــرانــس آي تــي ونــقــل الــخــبــرات لالستعانة
بالشركة في المشروعات التي تقوم شركة هواوي
بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر .ووقع االتفاقية
المهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس آي تي
ممثل عن وزارة النقل مع تيد وانج الرئيس التنفيذي
ً
لهواوي مصر.
وأشار وزير النقل إلى أن شركة هواوي تطمح في
تنفيذ عــدد مــن المشروعات داخــل وزارة النقل في
مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت بالشراكة مع شركة
تــرانــس آي تــي مثل مــشــروع إح ــال وتــجــديــد شبكة
الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر ،مشروع
تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد
مصر ،المشاركة في مشروع ميكنة منظومة النقل العام.

وقــع صــنــدوق مصر الــســيــادي عقد تأسيس
الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
مــع الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة
ال ــس ــوي ــس ،وبــعــض مــمــثــلــي الــقــطــاع الــخــاص
متمثل في المساهمين وهم :شركة أوراسكوم
ً
ل ــإن ــش ــاءات ،شــركــة ســامــكــريــت لــاســتــثــمــار،
شركة حسن عــام القابضة ،وشــركــة كونيكت
للتكنولوجيا والمعلومات.
شهد التوقيع ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة
التخطيط والتنمية االقتصادية والفريق كامل
الوزير وزير النقل ،وذلك جاء ذلك على هامش
فعاليات مــعــرض  Cairo ICTوالـ ــدورة الثالثة
لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020
.Trans MEA
ويهدف هذا المشروع ”نيرك” إلى تعميق
وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر
وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي
بما يؤ َمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا
الشأن ،وزيــادة القدرة على التصدير إقليم ّيًا
ودول ـ ًّيــا حيث تستهدف الــدولــة إنــشــاء قاعدة
صناعية مجهزة تكنولوچ ّيًا ولوچيست ّيًا في
هذا القطاع الستقبال الشركات العالمية من
أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات
السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محل ّيًا
بنسبة تصل إلى  % 40بموجب عقود تصنيع
لتلبية االحتياج المحلي واإلقليمي واإلفريقي
في ظل االحتياج القادم والتغيرات الجديدة
في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه
الصناعات لتلبية احتياجات األسواق المحلية
واإلقــلــيــمــيــة والــمــســاهــمــة فــي زيـ ــادة الــدخــل
القومي وكــذا إتــاحــة فــرص تصنيعية جديدة
للمصانع العاملة في هذا المجال.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية
وعقب توقيع العقد ،أكــدت وزيــرة التخطيط
حــرص الــــوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ
توجيهات الــقــيــادة السياسية بتوطين صناعة
الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر،
موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا
تسهم في إحداث طفرة تنموية فمساهمة القطاع
الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم األهداف
التنموية لخطط الدولة.
وأوضــحــت السعيد ،أن نشأة الشركة تأتي
بــغــرض الــقــيــام بتصنيع وإص ــاح ــات عــربــات
السكك الحديدية وإحاللها وتجديدها بهدف
توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز

لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.
وأشــارت إلي دور الصندوق السيادي مؤكدة
أنه يسعى إلى خلق ثروات لألجيال المستقبلية
عن طريق تعظيم االستفادة من القيمة الكامنة
في األصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر
وتحقيق فــوائــض مالية مــســتــدامــة ،وذل ــك من
خــال تصميم منتجات استثمارية فــريــدة من
نوعها ،كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد
مالية مستدامة على المدى الطويل من خالل
محفظة متوازنة ومتنوعة ،حيث متوقع أن تصل
االستثمارات في هذه الشركة إلى  10مليارات
دوالر خالل السنوات القادمة.
ومن جانبه ،قال المهندس يحيى زكي رئيس
المنطقة االقتصادية لقناة السويس إن هذا
المشروع يأتي تنفي ًذا لرؤية القيادة السياسية
وخــطــة الــدولــة الــمــصــريــة فــي تــوطــيــن صناعة
السكك الحديدية بنا ًء على تنامي الطلب في هذا
القطاع محل ًيّا وإقليم ًيّا ،حيث يعد هذا المشروع
بــدايــة حقيقية وقــويــة لرفع تصنيف المنطقة
االقتصادية عالم ًيّا وجــذب استثمارات أجنبية
في شرق بورسعيد.
ولفت إلى أن المشروع تبلغ تكلفته االستثمارية
التقديرية نحو  240مليون دوالر عــاوة على
موقعه االستراتيجي داخل المنطقة الصناعية
في شرق بورسعيد بالمنطقة االقتصادية.
وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين
األولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية
مــصــانــع لــلــصــنــاعــات الــمــغــذيــة لــلــقــطــاع ،ويقع
الــمــشــروع عــلــى مــســاحــة  300ألــف مــتــر مربع
بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي
لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية
بطاقة إنتاجية تبلغ  300عربة سنو ًيّا ومن المتوقع

مساهمة المشروع ”نيرك” في خلق فرص عمل
مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة
أبناء مدن القناة.
وأعلن رئيس المنطقة االقتصادية أن شركة
”نــيــرك” تــم تأسيسها وف ـ ًقــا لــقــانــون المناطق
االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم  83لسنة
 2002وتم االنتهاء من إجراءات تأسيس الشركة
داخل مقر المنطقة االقتصادية بالعين السخنة
خالل  24ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات
تأسيس الشركات.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق
مصر السيادي إن مشاركة الصندوق في تأسيس
الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس ،يأتي في
إطــار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع
الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة،
كما أنه يتواءم مع استراتيجية الصندوق الهادفة
لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك
الحديدية الكهربائية كإضافة جديدة لقدرات
الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامنًا مع
العمل على خدمة األســواق المحلية واإلفريقية
بنا ًء على الــدراســات السوقية التي تدلل على
تنامي الطلب في هذا القطاع محل ًيّا وإقليم ّيًا،
وفــي ضــوء توجهات الــدولــة إلحــداث طفرة في
البنية األساسية والربط اإلقليمي مع دول القارة
اإلفريقية بشكل خاص.
وأضـــاف سليمان أن الــمــشــروع يــهــدف إلى
توفير فرص عمل للشباب المصري ،كما يسهم
فــي توفير م ــوارد الــدولــة مــن العملة األجنبية
الســتــيــراد مستلزمات هــذه الصناعة ،وكذلك
جذب االستثمارات إلى مصر وزيــادة مساهمة
القطاع الخاص في االقتصاد القومي.

بعد استحواذها على شركة مصر لكرة القدم

زد تستثمر  1.5مليار جنيه إلقامة الفرع الرئيسي للنادي بالتجمع الخامس
بكر بهجت

تــخــطــط ش ــرك ــة «زد» لــاســتــثــمــار الــريــاضــي
الستثمار  1.5مليار جنيه فــي ثاني فــروع نــادي
«زد إف ســي» وال ــذي ســيــقــام بالتجمع الخامس
على مساحة  45فدا نًا وسيكون الفرع الرئيسي،
بحسب أنسي ساويرس ،رئيس مجلس إدارة النادي
“زد اف ســي” ،مــشــيـ ًر ا إلــى أن ذلــك يــأتــي ضمن
الــخــطــوات األولـــى الــتــي وضــعــتــهــا شــركــة زد بعد
االستحواذ على النادي.
وأضاف في رده على سؤال نشرة “حابي” الصادرة
عن بوابة حابي جورنال ،خالل المؤتمر الذي عقدته
الشركة أمس ،أن البدء في اإلنشاءات الخاصة بفرع

أهم األخبار
اضغط على العناوين

التجمع الخامس فور انتهاء اإلجراءات الخاصة بها،
على أن يتم إقامة التدريبات والمباريات الخاصة
بالفريق األول بالنادي وفرق الناشئين وكل األلعاب
فــي الــفــرع الــذي تمت إقامته بمدينة الشيخ زايــد
بمجمع زد الرياضي.
وأعلنت أمس شركة زد لالستثمار الرياضي عن
استحواذها رسم ّيًا على شركة مصر لكرة القدم،
المالكة لنادي مصر ،بدوري الدرجة الثانية ،كما
أطلقت الشركة الفريق األول لنادي «زد إف سي».
وقــال ســاويــرس ،إن النشاط الــريــاضــي ،بــات له
دور كبير في الساحة االستثمارية خالل السنوات
الــمــاضــيــة ،والــشــركــة وضــعــت خطة لــاســتــفــادة من
النمو العالمي الكبير فــي ذلــك ،مضيفًا أن قيمة
االستثمارات العالمية في كرة القدم وصلت إلى نحو

أسهم أوروبا تغلق قرب ذروة
 9أشهر بفعل احتمال تخفيف
قيود مكافحة كورونا

أنسي ساويرس :نسعى
لرفع حصة االستثمارات
في الكرة المصرية
من القيمة العالمية
البالغة  750مليار دوالر
السيسي يوجه لجنة أبحاث
كورونا باالنعقاد الدائم لدراسة
التعاقد على أفضل اللقاحات

 750مليار دوالر ،تستحوذ مصر منها على ،2%
وبما يعادل نحو  25%عرب ّيًا.
ولــفــت إل ــى أن الــشــركــة ستعمل عــلــى رف ــع تلك
النسبة خالل السنوات المقبلة ،وأنــه سيتم توجيه
االســتــثــمــارات لــطــرح ف ــرص جــديــدة فــي الــمــجــال
الــريــاضــي لــتــحــقــيــق االســتــدامــة وتــغــيــيــر الــســاحــة
الرياضية.
وقــال أحمد ديــاب رئيس مجلس إدارة شركة زد
لالستثمار الرياضي ،إن الشركة بــدأت فعل ّيًا في
إجراءات خطتها االستثمارية الخاصة بنادي زد إف
سي من خالل تدشين فرع آخر للنادي في التجمع
الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أن فرع النادي بالتجمع الخامس سيكون
بمساحة  45فدانًا وسيتم العمل على تنويع األنشطة

مشتريات المصريين والعرب
تصعد بالبورصة أكثر من 1%
بتداوالت تقارب ملياري جنيه

داخل النادي من خالل  10رياضات مختلفة ،موضحً ا
أنه تم إبــرام صفقات جديدة للنادي بضم نحو 16
العبًا ،دون أن يفصح عن قيمة تلك الصفقات.
وأوضــح أن خطوة االستحواذ على شركة مصر
لكرة القدم ،خطوة أساسية لتحقيق أهدافنا ودعم
رؤيتنا لألجيال القادمة من العبي كرة القدم ،لذلك
أجــرى فريقنا على دراســة السوق للبحث عن أكثر
فريق واعد ذي إمكانيات الئقة ليصبح قصة نجاح
جديدة في عالم الرياضة.
ويضم مجلس إدارة نادي زد الرياضي الذي يرأسه
أنــســي ســاويــرس ،ك ـ ًّـا مــن حسن عــبــده ،وهيثم عبد
العظيم ،وأحمد دياب ،ومحمد فاخر ،وعمرو محمود
طاهر ،وسيف زاهر ،وحازم إمام ،وأحمد حسام ميدو،
وأحمد حسن ،وعماد متعب ،ومحمد زيدان.

أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة
النادي “زد اف سي”

الرقابة المالية توقف التعامل على
غاز مصر بسبب بعض التحفظات
على قوائمها المالية

أبو العطا :مصر الجديدة تعقد
مزادا علنيا على  240فدان في
مدينة هليوبوليس

