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 كتب- فاروق الهلباوى:

ــدعــم  ــت الـــبـــورصـــة مـــحـــاوالت ال جتــاهــل
للجلسة  التراجع  فــى  واستمرت  احلكومية 
شهد  ــذى  ال الــيــوم  فــى  التوالى  على  الثامنة 
ــيــس احلــكــومــة مصطفى  بــن رئ اجــتــمــاًعــا 

مدبولى ورئيس البورصة محمد فريد.
مستويات  ــى  ــ أدن األســهــم  بــعــض  وســجــلــت 
مثل  اجلـــارى،  األســبــوع  بداية  مع  تاريخها  فى 
اخلدمات املالحية والبترولية »ماريدايف«، وابن 

سينا فارما وأوراسكوم املالية القابضة.
 ،EGX30 للبورصة  الرئيسى  املؤشر  وأغلق 
عند  ليكون   ،%1.55 متراجًعا  االثنن،  جلسة 
 EGX70 EWI 10728 نقطة، وتراجع مؤشر

بنسبة 2.3% ليغلق عند 1810 نقطة.
االستثمار  إدارة  مدير  حسن،  هشام  وذكــر 
قريبة  النظرة  أن  للسمسرة،  دى  إتــش  بشركة 
أدنى  باالستمرار  سلبية،  ستظل  للسوق  األجل 
مستوى 11500 نقطة، مع كسر مستوى الدعم 

10975 نقطة، مطلع األسبوع اجلاري.
عند  الــدولــى  الــتــجــارى  البنك  سهم  وأغــلــق 

 ،%2.38 بنسبة  ــا  مــتــراجــًع جــنــيــه،   43.16
مستحوًذا على تداوالت بـ181.9 مليون جنيه.

بيع  صــافــى  األجنبية  املــؤســســات  وسجلت 
195.4 مليون جنيه، وسجلت املؤسسات  بقيمة 
 115.9 بقيمة  شــراء  صافى  والعربية  املحلية 
مليون جنيه، و 50.5 مليون جنيه على الترتيب.

البيع  نحو  األجانب  تعامالت  صافى  واجتــه 
استحواذ  بنسبة  جنيه،  مليون   197.8 مسجاًل 
24.4% من عمليات البيع والشراء على األسهم، 
والعرب  املصرين  تعامالت  صافى  اجته  بينما 

نحو الشراء مسجاًل 89.6 مليون جنيه، 108.3 
استحواذ  بنسب  الــتــوالــى،  على  جنيه  مليون 

64.2% و 11.4% على الترتيب.
ورئيس  البورصة  رئيس  بــن  اللقاء  وشهد 
مجلس الوزراء استعراض خطة العمل املقترحة 
من أجل حتقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة 
املواطنن من االستثمار فى سوق األوراق املالية، 
االستثمارات  جــذب  فــى  يسهم  ــذى  ال بالشكل 
األجنبية وتوفير التمويل الالزم لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة فى رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الوزراء، أن اللقاء يأتى فى إطار 
إدارة  مع  الدائم  التنسيق  على  احلكومة  حرص 
التى  الطموحة  اخلطط  ودعم  وتبنى  البورصة، 
واالستثمارى،  املالى  الشمول  حتقيق  تستهدف 
الرقمى،  التحول  خالل  من  اخلدمات  وتيسير 

لزيادة قدرة السوق على جذب االستثمارات.
ــرض رئـــيـــس الـــبـــورصـــة مـــالمـــح خطة  ــ وعـ
الالزمة  التنفيذية  واخلطوات  املقترحة،  العمل 
ذات  واجلهات  الوزارات  مع  بالتعاون  لتطبيقها، 
من  عــدداً  تستهدف  اخلطة  أن  مؤكداً  الصلة، 
الشركات  أعــداد  زيــادة  فى  تسهم  التى  اآلليات 
املقيدة، وأعداد املستثمرين للنهوض بسوق املال 
والتوسع فى  التنافسية  املصرية، وزيادة قدرتها 
قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية 
مكون  نسبة  ــادة  ــ زي إلـــى  بــاإلضــافــة  مختلفة، 
االستثمار املؤسسى احلكومى فى سوق األوراق 
كعنصر  احلكومية  الطروحات  وتطور  املالية، 
رئيسى فى زيادة أعداد املستثمرين فى السوق، 
األجنبية، مبا  األمــوال  رؤوس  فضأًل عن جذب 
أهداف  الدولة إلحــراز  يساهم فى دعم خطط 

التنمية الشاملة املستدامة.

محمد فريد مصطفى مدبولى

»رجال األعمال« تقترح على الحكومة فتح البورصة تتجاهل محاوالت الدعم الحكومية وتتراجع للجلسة الثامنة على التوالى
حسابات بـ»الروبل« للمصدرين إلى »موسكو«

»الزراعة« تكود »البصل« الموجه 
لـ»السعودية« رغم اعتراضات الُمصدرين

 عيىس: تطبيق القرار ينعش التبادل التجارى مع 
روسيا ويحافظ عىل السيولة الدوالرية

 »تصديرى الحاصلت« ينظم اجتماًعا عاجًل الخميس املقبل ملناقشة املعوقات

 كتب- عبده عطا:

مقترًحا  املصرين  األعمال  رجال  جتهز جمعية 
للمصدرين  الروسى  بالروبل  حسابات  فتح  بشأن 
ــك فــى إطــار احلفاظ  إلــى روســيــا، وذل املصرين 
ظل  فى  البلدين  بن  التجارى  التبادل  حركة  على 

العقوبات املفروضة على موسكو.
إدارة  مجلس  رئيس  عيسى  على  املهندس  قال 
اجلهات  جميع  إلــى  سيقدم  املقترح  إن  اجلمعية، 
والبنك  الـــوزراء  مجلس  رأســهــا  وعلى  احلكومية 

املركزى، بغرض إيجاد آلية لتفعيل هذا القرار.
قائم  املقترح  أن  »البورصة«،  لـ  عيسى  وأضاف 
روسيا  إلى  املصرية  الصادرات  قيمة  توجيه  على 
كمتحصالت لعمليات االستيراد من روسيا بدال من 

تدبير الشركات املصرية املستوردة دوالرات.
مصر  بن  باالتفاق  يكون  القرار  تفعيل  أن  أكد 
التجارى  التبادل  حركة  تنتعش  أن  متوقًعا  وروسيا 
بهذا  العمل  حال  القريب  املدى  على  الدولتن  بن 

القرار.
لفت أن روسيا من أهم الشركاء التجارين ملصر، 
ونسبة كبيرة من مستلزمات القطاع الصناعى يتم 

استيرادها من موسكو.
العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز  بيانات  أظهرت 
التجارة بن مصر وروسيا  ارتفاع قيمة  واإلحصاء 
شهرا   11 الـــ  خــالل  دوالر  مليار   3.4 إلــى  لتصل 

خالل  دوالر  مليارات   3 مقابل   2021 من  األولــى 
نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع %11.3.

نحو  لروسيا  املصرية  الصادرات  قيمة  وسجلت 
األولــى  شهرا   11 الـــ  خــالل  دوالر  مليون   449.5
من 2021 مقابل 382.5 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة من 2020.
وفى املقابل زادت قيمة واردات مصر من روسيا 
2.9 مليار دوالر خالل الـ 11 شهر األولى من عام 
الفترة  نفس  دوالر خالل  مليار   2.7 مقابل   2021

من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %10.4.

 كتب- سليم حسن ورشا سرور:

بدء  الزراعى عن  للحجر  املركزية  اإلدارة  أعلنت 
استقبال طلبات تكويد مزارع البصل التى سيتوجه 
التصديرى  للموسم  السعودى  السوق  إلى  إنتاجها 
وتدخل  املُصدرين،  من  اعتراضات  وســط  املقبل، 

املجلس التصديرى لتقريب وجهات النظر.
اطلعت »البورصة« على منشور رسمى صادر عن 
استقبال  بدء  فيه  أوضحت  الزراعى،  احلجر  إدارة 
طلبات لتكويد فى 10 أبريل اجلارى، لكنه لم يوضح 

أخر موعد الستقبال الطلبات.
إلى  البصل  مصدرى  اعتراضات  املنشور  ــار  أث
الــســوق الــســعــودى، خــاصــة وأنـــه أحــد املحاصيل 
إنتاج  على  املـُـصــدرون  فيها  يعتمد  التى  الرئيسية 

الفالحن، وليس مزارع متخصصة.
األندلسية  شركة  رئيس  قـــورة،  أحمد  استبعد 
حتقيق  إمكانية  الــزراعــيــة،  احلــاصــالت  لتصدير 
البصل  تكويد  فــى  ــزراعــى  ال احلــجــر  مستهدفات 
هذا املوسم، خاصة وأن اإلعالن عن التكويد يجب 
موسم  وليس  الــزراعــى  املوسم  بداية  مع  يكون  أن 

احلصاد.
التصدير  بصل  جتهيز  يعنى  التكويد  أن  أوضــح 
فى  املُصدرين  يجعل  ما  وهــو  مــكــودة،  أراضــى  من 
مواجهة مباشرة مع الفالحن والتفاوض معهم بشأن 
التكويد، وهذا دور احلجر الزراعى والوزارة، وليس 

املُصدر«.
البصل  على  يحصلون  الشركات  »أغلب  أضاف: 
مزارع  من  وليس  الفالحن،  أراضــى  من  للتصدير 
خاصة، وأغلب املساحات تكون فى الدلتا، ومعروف 
ومساحات  مفتتة  الدلتا  أراضــى  فى  احليازات  أن 
ما  املتوسط،  فى  واحد  فدان  حيازاتها  تكون  كبيرة 

يعرقل مسئولية املصدرين بالنسبة للتكويد«.

السوق  إن  بصل،  ُمصدر  عبدالقادر،  أحمد  قال 
السعودى أصبح يُطالبنا بإجراءات فريدة من نوعها، 
بعد  خاصة  وراءهـــا،  احلقيقة  األســبــاب  نعلم  وال 
شهادة املطابقة التى تُكلفنا كثيًرا فى الفترة األخيرة، 
إلى تكويد البصل، والذى يرفع من تكاليف  وصوالً 

التصدير إلى اململكة.
للبصل  مستورد  أكبر  هــى  »السعودية  أوضـــح: 
املصرى، وحتصل على كميات تتجاوز 300 ألف طن 
سنوًيا، وأى معوقات ستهدد تلك الكميات بالتراجع، 

ويجب مراعاة ذلك«
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ»البورصة«، إن 
احلصول  طلبت  من  هى  السعودية  العربية  اململكة 
ويجب  مــكــودة،  ــزارع  مـ مــن  البصل  منتجات  على 
أسواقها  إلى  النفاذ  على  للقدرة  برغبتها  اإللتزام 

بسهولة فى املوسم اجلديد.
من جانبه، يُجهز املجلس التصديرى للحاصالت 
املقبل  اخلميس  يوم  عاجل  اجتماع  لعقد  الزراعية 
كافة  مناقشة  يتم  أن  على  البصل،  جلنة  برئاسة 
العربية  اململكة  إلى  البصل  اتصدير  أمام  املعوقات 
السعودية، وستتم دعوة الدكتور أحمد العطار رئيس 

إدارة احلجر الزراعى لتوضيح املوقف النهائى.

على عيسى

أحمد العطار

مدحت إسطفانوسأحمد شرين ُكريم

المصريون ألغوا خدمات ترفيهية على المحمول بـ 160 مليون جنيه

ألــغــى عــمــالء شــركــات اتــصــاالت الهاتف 
فى  مدفوعة  اشتراكات  مصر  فى  املحمول 
جنيه  مليون   160 بقيمة  ترفيهية  خــدمــات 

خالل الفترة املاضية.
وقال اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت إن 
املوحد  املجانى  الكود  استخدام  مــرات  عدد 
استعالم  عملية  مليون   26.4 نحو   *#155
إلغاء  مت  حيث  الترفيهية،  للخدمات  إلغاء   /
خدمات ترفيهية باستخدام الكود املوحد تقدر 

قيمتها بنحو 160 مليون جنيه.
ــكــود املجانى  ــان اجلــهــاز قــد أطــلــق ال وكـ
خــدمــات  عــن  لــالســتــعــالم   *#155 ــوحــد  امل
ما  تشمل  والتى  إلغائها  أو  املضافة  القيمة 
تقدمه شركات املحمول من خدمات ترفيهية 
ــرى كــاملــســابــقــات  ــى أو شــه ــوم بــاشــتــراك ي
والرياضية  أو اخلدمات اإلخبارية  الترويجية 
اإلجراء  هذا  ويأتى  اإللكترونية.  األلعاب  أو 
بعد أن مت رصد شكاوى املستخدمن املتعلقة 
تتضمن  والتى  اخلــدمــات  من  النوعية  بهذه 
بدون  الترفيهية  باخلدمات  العميل  إشــراك 

علم.
له  بيان  فى  اجلهاز  قال  أخــرى  ناحية  من 
لعمالء شركات  ردها  التى مت  املبالغ  إن  قال 

االتصاالت بلغت 10 مالين جنيه.
ملستخدمى  املبالغ  تلك  رد  مت  أنــه  أضــاف 

ــعــد ثـــبـــوت أحــقــيــة  ــاالت ب ــصــ ــ ــات االت ــدمـ خـ
تلقاها  التى  الشكاوى  عن  وذلــك  شكاواهم، 
املختلفة،  التواصل  طــرق  خــالل  من  اجلهاز 
واتساب  وأرقــام   155 االتصال  مركز  وتشمل 
وتطبيق My NTRA ومنصة تلقى الشكاوى 

على اإلنترنت والبريد اإللكترونى.
املبالغ  رد  شكاوى  أهم  تعد  للبيان  ووفًقا 
بالفواتير  اخلــاصــة  الــشــكــاوى  هــى  املــالــيــة 
الترفيهية  باخلدمات  املستخدمن  وإشــراك 
باملحافظ  اخلاصة  والشكاوى  علمهم،  دون 

اإللكترونية.
وقال اجلهاز إن عدد مرات حتميل التطبيق 
االتصاالت  لتنظيم  القومى  للجهاز  التفاعلى 
مليون عملية حتميل   1.9 بلغ   My NTRA

منذ إطالقه فى نهاية العام املاضى.
تطبيق  خــالل  مــن  للمستخدمن  وميــكــن 

اخلطوط  أرقــام  على  التعرف   MyNTRA
املحمول  شــركــات  لــدى  بأسمائهم  املسجلة 
دون  عددها  بجانب  بالسوق  العاملة  األربعة 
ميكن  كما  الشركات،  ألفــرع  للتوجه  احلاجة 
للمستخدمن من خالل التطبيق إظهار ترتيب 
الشركات األفضل فى خدمات الصوت ونقل 
املستخدم  يحددها  التى  باملناطق  البيانات 
أماكن  على  والتعرف  التفاعلية،  باخلريطة 
املــعــتــمــدة لشركات  الــبــيــع  مــنــافــذ  وعــنــاويــن 
املصرى،  بالسوق  العاملة  املحمول  التليفون 
هذا باإلضافة للعديد من اخلدمات التفاعلية 

األخرى.
وقال اجلهاز إن عمليات التنقل بن مقدمى 
ألف   766 بلغت  الثابت  اإلنــتــرنــت  خــدمــات 
بتحديث  قــام  قد  اجلهاز  وكــان  تنقل،  عملية 
اإلنترنت  خدمات  مقدمى  بن  التنقل  آليات 
بـــدون حتمل  أيـــام   3 لتصبح خــالل  الــثــابــت 
التنقل،  لعملية  إضافية  تكاليف  املستخدم 
ألزم اجلهاز الشركات مقدمى خدمات  حيث 
مبا  التنقل  عمليات  بتنفيذ  الثابت  اإلنترنت 
لــدى مقدم  اخلــدمــة  إلــغــاء  مــن  عليه  تشتمل 
مقدم  لدى  تشغيلها  وإعــادة  احلالى  اخلدمة 
اسفر  مما  ساعة،   72 تتعدى  ال  بحيث  آخر 
عن تنفيذ 766 ألف عملية تنقل بن مقدمى 

خدمات اإلنترنت الثابت.

 رد 10 مليني جنيه 
ملستخدمى خدمات 

االتصاالت بعد ثبوت 
أحقية شكاواهم

»مصر للتأمين« 
تجدد وثيقة 

»فارم فريتس« 
 كتب- محمد عزب:

جددت شركة مصر للتأمن، 
القابضة  مصر،  مجموعة  ذراع 
ــتـــأمـــن بـــنـــشـــاط تــأمــيــنــات  الـ
وثيقة  واملسئوليات،  املمتلكات 
التأمن على أصول شركة »فارم 

فريتس«لألغذية.
وعلمت »البورصة« أن »مصر 
ملدة  الوثيقة  جــددت  للتأمن« 
تأمينية  مبالغ  بإجمالى  عــام 

تصل إلى 360 مليون دوالر.
تغطى  ــيــقــة،  الــوث ومبـــوجـــب 
»مـــصـــر لـــلـــتـــأمـــن« األصـــــول 
واملــمــتــلــكــات الــتــابــعــة لـــ»فــارم 
احلريق  مخاطر  ضد  فريتس« 

والسطو واألخطار اإلضافية.
اإلضافية  األخطار  وتتضمن 
املغطاة بالوثيقة كال من األخطار 
والعواصف  كالزالزل  الطبيعية 
إضافة  والسيول،  والفيضانات 
إلى مخاطر االنفجار الكيميائى 
ــات  ــغــالي ال انــفــجــار  أو خــطــر 
واآلالت البخارية املحركات ذات 
وغيرهما  الــداخــلــى  ــراق  االحــت
األخرى  والتركيبات  اآلالت  من 

املشابهة.
كما تشمل األخطار اإلضافية 
املغطاة بالوثيقة أيًضا، احلوادث 
العارضة والفجائية التى تتعرض 
التركيبات  أو  املياه  خزانات  لها 
واملـــواســـيـــر وخــطــر اصــطــدام 
املــركــبــات إضـــافـــة إلـــى خطر 
أو  الطائرات  اصطدام وسقوط 
سقوط أجزاء منها، وكذا خطر 
انفجار مواسير شبكة رشاشات 
املياه  وتسرب  التلقائية  اإلطفاء 

منها.
مصر«  فريتس  فــارم   « وتعد 
فــارم  مصانع  أكبر  مــن  واحـــدة 
فريتس فى جميع أنحاء العالم، 
الشرق  فى  نوعها  من  واألكــبــر 
بتصدير  تــقــوم  حيث  األوســـط 
إلى  سنويا  إنتاجها  من   %50
الشرق  فــى  ــة  دول  22 مــن  أكثر 

األوسط وأفريقيا.

هل تطلب مصانع األسمنت باستمرار خفض الطاقات اإلنتاجية لمدة عام إضافى؟
 كتب- نهال منير وأحمد صبرى:

جهاز  قرار  انتهاء  على  أشهر  ثالثة  نحو  يتبقى 
حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية والذى 
صدر فى 15 يوليو املاضى ويسمح ملصانع األسمنت 

بخفض طاقتها اإلنتاجية تدريجياً ملدة عام.
األسمنت  رئيس شعبة  ُكرمي،  أحمد شرين  قال 
إن  املصرية،  الصناعات  باحتاد  البناء  مواد  بغرفة 
معظم ُمنتجى األسمنت لديهم الرغبة والتوّجه نحو 

املطالبة بتجديد العمل بقرار خفض اإلنتاج.
وأضاف لـ »البورصة« أن مصانع األسمنت جترى 
املمارسات  ومنع  املنافسة  حماية  جهاز  مع  حــوارا 
االحتكارية لبحث القرار النهائى وآليات العمل به.

بشكل  طلبها  ترسل  شركة  كل  أن  إلــى  وأشــار 
فى  رأيها  حــول  املنافسة«  »حماية  جلهاز  منفرد 

جتديد العمل بالقرار أو إلغائه.

املمارسات  ومــنــع  املنافسة  حماية  جــهــاز  كــان 
منتجة  شركة   23 طلب  على  وافق  قد  االحتكارية 
لألسمنت بتخفيض طاقتها اإلنتاجية بشكل مؤقت، 
10.69% ملدة عام بدًءا  محددة خط أساس عند 

من 15 يوليو املاضى.
سجلت  األسمنت  على  الطلب  مــعــدالت  كانت 
هبوًطا بنسب تصل إلى 30% خالل فترة السنوات 
اإلنتاج،  الشركات خلفض  دفع  ما  األخيرة،  األربع 

واألسعار لإلبقاء على حصصها السوقية.
وقـــال مــدحــت إســطــفــانــوس، الــرئــيــس السابق 
بــاحتــاد  ــنــاء  ــب ال ــواد  ــ م بــغــرفــة  األســمــنــت  لشعبة 
الراهن  الوقت  خالل  الصعب  من  إنه  الصناعات، 
حتديد توجه مصانع األسمنت وما إذا كانت ستتجه 
للمطالبة باستمرار قرار جهاز حماية املنافسة ومنع 
املمارسات االحتكارية بالسماح للمصانع باخلفض 
التدريجى لطاقتها اإلنتاجية ملدة عام إضافى أم ال. 

وأكد إسطفانوس لـ»البورصة« أن التحدى األكبر 
الراهن  الوقت  فى  األسمنت  مصانع  يواجه  الذى 
الطاقة  مصادر  نقص  هو  حساباتها  أربك  والــذى 
الفحم  أسعار  وتباين  العاملية،  الشحن  أزمة  نتيجة 
مــؤخــراً، وهــو مــا تسبب فــى عــدم قـــدرة مصانع 

بكامل  العمل  على  الــراهــن  الوقت  فى  األسمنت 
طاقتها اإلنتاجية.  

ــح أن األســــواق الــعــاملــيــة، ولــيــســت مصر  أوضـ
فحسب، تشهد حالة من الركود التضخمى مدفوعة 
ــاألحــداث الــروســيــة األوكــرانــيــة، وأزمـــة الشحن  ب

العاملية، وغيرها من التداعيات التى تؤثر سلبا على 
املصانع.

وأضـــاف إســطــفــانــوس أن قـــرار جــهــاز حماية 
املنافسة ساعد فى زيادة صادرات األسمنت خالل 

العام املاضى والربع األول من العام اجلارى.
قفزت  األسمنت  من  املصرية  الصادرات  كانت 
خالل أول شهرين من العام اجلارى بنسبة %142 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى، وسجلت نحو 
خالل  دوالر  مليون   43 مقابل  دوالر  مالين   104

نفس الفترة من عام 2021.
للمصانع  السماح  قـــرار  أن  مــصــادر  ذكـــرت  و 
باستمرار خفض طاقتها اإلنتاجية ملدة عام إضافى 
األسمنت خالل  لسوق  دراســة  إجــراء  قبل  يتم  لن 
املنتج  تــوافــر  على  تأثيره  ومـــدى  املــاضــى،  الــعــام 

باألسواق. 
املاضى  العام  جــاء  القرار  أن  املصادر  وأكــدت 

ما بن  إلى  اإلنتاجية لألسمنت  الطاقة  زيادة  بعد 
85 و87 طنا سنوًيا مع افتتاح مشروعات أسمنت 
نصف  مــن  أقــل  إلــى  املبيعات  وانخفاض  جــديــدة 
هذا املستوى، مما سبب فى أزمة بسوق األسمنت 

وجاءت تداعيات فيروس كورونا.
عقد  طلبت  األســمــنــت  شعبة  إن  ــرمي  ُكـ ــال  وقـ
مصادر  لبحث  للبترول  العامة  الهيئة  مع  اجتماع 
بها  العمل  للمصانع  ميكن  التى  البديلة  الطاقة 

بجانب الفحم.
املــازوت،  استخدام  فى  البديلة  املصادر  وحــّدد 
املرحلة  الفحم خالل  سعر  ارتفاع  ظل  فى  خاصة 
املاضية، حيث ميكن استخدام مصادر بديلة حلن 

استقرار األسعار.
بشكل  الطاقة  بتوفير  تطالب  الغرفة  أن  وأكــد 
السوق  فى  النهائى  املنتج  بتقدمي  للمصانع  يسمح 

بالسعر املناسب للمستهلكن.

الحكومة تتلقى عرًضا لتطوير مشروع »العلمين ريفيرا« بمساحة 10 ماليين متر مربع »التوفيق للتأجير التمويلى« 
تستهدف صافى تمويالت بـ3.5 مليار 

جنيه خالل العام الجارى

3

3
ارتفاع أسعار الدهانات 
يخفض الطلب ويبطئ 

4أعمال التشطيبات

هل تسير األندية المصرية على خطى 
5»اليويفا« وتوقف نزيف الخسائر المالية
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»التوفيق للتأجير التمويلى« تستهدف صافى تمويالت بـ 3.5 مليار جنيه خالل العام الجارى
الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب للشركة:

 حوار- فاطمة صالح ومحمود معتز:

املشتركة  التمويالت  محفظة  أن  ع��ن  كشف 
بالشركة بلغت 550 مليون جنيه، وهذه التمويالت 
خارج محفظة الشركة القائمة التى تبلغ 4 مليارات 

جنيه بنهاية العام املاضى.
االئتمانية  التسهيالت  إجمالى  إن  فهمى،  قال 
التى حصلت عليها الشركة من نحو 21 بنًكا بلغت 
نحو 6 مليارات جنيه، وتدرس احلصول على 1.5 
مليار جنيه من البنوك خالل الفترة املقبلة، لتصل 

إجمالى التسهيالت إلى نحو 7.5 مليار جنيه.
على  تستحوذ  العقارية  األص��ول  أن  إلى  أش��ار 
أكثر  بصفتها  امل��ؤج��رة  األص���ول  م��ن  نسبة  أكبر 

تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلى زيادة حصتها السوقية 
من العقود الجديدة خالل العام الجارى، وتتوقع تحقيق صافى 

تمويالت فى حدود 3.5 مليارات جنيه خالل العام الجارى.
كشف طارق فهمى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة 

التوفيق للتأجير التمويلى، عن وصول حجم المحفظة القائمة 
للشركة )تأجير تمويلى وتخصيم( إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2021 

بخالف ما تم توريقه.
وأضاف فهمى لـ »البورصة«، أن الشركة تستهدف تحقيق صافى 

تمويالت فى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بقيمة 
3.5 مليار جنيه خالل 2022، وتركز على الشركات الكبرى.

أصول أمانا وقابلة لالستحواذ والتسييل وتليها فى 
واملركبات  السيارات  ثم  واملعدات  اآلالت  التمويل 

التجارية واملعدات الصحية.
وقال إن، 2021 من أفضل أعوام الشركة على 
اإلطالق من حيث صافى الربح، وحققت الشركة 
 137 بلغ  وال��ذى  تاريخها  فى  رب��ح  صافى  أعلى 
 ،2020 74 مليونا فى  بنحو  مليون جنيه، مقارنة 

بنسبة منو %85.
 611.4 إلى  النشاط  إي��رادات  إجمالى  وارتفع 
مليون جنيه خالل 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 
514.4 مليون جنيه فى الفترة املقارنة من 2020.

أشار إلى أن ارتفاع صافى األرباح جاء مدفوًعا 
من  ال��ن��اجت��ة  األرب����اح  وه��م��ا  أس��اس��ي��ن  بعاملن 

التأجير  األعمال فى  وزيادة حجم  التوريق  عملية 
التمويلى، حيث بلغت صافى التمويالت فى العقود 
اجلديدة 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.5 مليار 

جنيه صافى متويالت فى عقود 2020.
التخصيم  نشاط  أدخلت  الشركة  أن  وأوض��ح 

ومت  األس��اس��ي��ة  البنية  ووض��ع��ت   2021 بنهاية 
بدأت  كما  للنشاط،  التنظيمى  الهيكل  استكمال 
اخلاصة  االئتمانية  التسهيالت  على  احل��ص��ول 
بالتخصيم من البنوك التى تتعامل معها،و تستعد 

استعداد لالنطالق فى هذا النشاط.

أضاف أن معدالت التعثر فى محفظة الشركة 
أقل من 0.5% وهى نسبة منخفضة جًدا مقارنة 

مبستويات التعثر فى السوق.
دائ��ًم��ا حتمل  إل��ى أن األزم���ات  وأش���ار فهمى 
فرصا، والبداية فى كل أزمة تكون قاسية ولكنها 
أزمة  فى  حدث  مبا  مستدالً  الوقت،  مع  تتضاءل 

كوفيد19-.
وأضاف: »على سبيل املثال، بعد انتشار جائحة 
القطاع  متويالت  تقدمي  الشركة  ب��دأت  ك��ورون��ا، 
القطاعات  وب��ع��ض  الصحية  وال��رع��اي��ة  الطبى، 
األخرى، حتى انقضت فترة األزمة، كما استطعنا 
رغم  وتخطيها  ب��ل  التقديرية  امل��وازن��ة  حتقيق 

اجلائحة«.
التمويل  على  تسعيرالعائد  أن  »فهمى«  تابع 
لكل عميل،فضاًل  االئتمانية  للجدارة  وفًقا  يتحدد 
عن أن هامش الربح يختلف وفًقا حلجم املخاطر 

فى كل قطاع يتم متويله.
الثالث من  ت��درس اإلص��دار  وذك��ر أن الشركة 
سندات التوريق بأكثر من 1.5 مليار جنيه الربع 
الثانى من العام اجلارى، على ثالث شرائح، كما 
 ،2021 الثانى للشركة خالل  حدث فى اإلصدار 
ومجلس إدارة الشركة وضع عملية إصدار سندات 
التوريق بشكل سنوى ضمن استراتيجية الشركة، 

حيث إنها حتافظ على نسبة كفاية رأس املال.
عملية  املاضى  فبراير  فى  الشركة  وأمت��ت 
بقيمة  التوريق  سندات  من  إص��دار  ثانى  طرح 
1.087 مليار جنيه، ومت استخدام عوائد عملية 
خطط  ودع��م  املالى  املركز  تعزيز  فى  التوريق 
النمو املستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على 

حقوق امللكية.
أفضل  بجائزة  فازت  الشركة  أن  »فهمى«  ذكر 
وخضعت  األوس����ط،  ال��ش��رق  ف��ى  ت��وري��ق  عملية 
جلنة  قبل  م��ن  تقييم  نقطة   28 لنحو  العملية 
 MEA جوائز الشرق األوسط وأفريقيا مبؤسسة

.-FINANCE
مستمر  بشكل  تعمل  الشركة  أن  إل��ى  وأش��ار 
على زيادة رأس املال والذى ارتفع من 200 مليون 
جنيه منذ عامن إلى نحو 287 مليون جنيه بنهاية 
ولكن   ،2022 خالل  زيادته  املتوقع  ومن   ،2021
املمكن  من  أن��ه  إال  بعد،  النسبة  حتديد  يتم  لم 

مضاعفة رأس املال خالل ثالث سنوات مقبلة.
أوضح »فهمى« أنه من املمكن أن تتجه الشركة 
املقبلة، خاصة  الفترة  إلى إصدار صكوك خالل 
بعد وضع ضوابط الصكوك فى السوق املصرية.

وقفز نصيب السهم فى األرباح إلى 0.96 جنيه 
0.54 جنيه خالل  بنهاية ديسمبر املاضى مقابل 
القوائم  تظهر  ولم  املاضى،  العام  املقارنة  الفترة 
القوائم  عن  مختلفة  نتائج  األم  للشركة  املستقلة 

املجمعة.
لألرباح  توزيعات  ستجرى  الشركة  ب��أن  تابع 
بقيمة 93 قرًشا لكل سهم،)مبا يعادل 37.2% من 
القيمة اإلسمية للسهم( حيث أنها النسبة األعلى 
اإلسمية  القيمة  وأن  خاصة  الشركة،  تاريخ  فى 

للسهم 2.5 جنيه.
مساند  ق��رض  عقد  م��ؤخ��ًرا  الشركة  ووق��ع��ت 
العربى  امللتقى  مليون جنيه من شركة   60 بقيمة 
الرأسمالية  القاعدة  تدعيم  بهدف  لالستثمارات 

لشركة التوفيق للتأجير التمويلى.

 دراسة إصدار عملية توريق بأكرث من 1.5 مليارجنيه خالل الربع الثاىن 2022  فهمى: الشركة لديها تعامالت مع 21 بنكا.. وتسهيالت تصل إىل 6 مليارات جنيه

«: »حياة كريمة« أنعشت مبيعات »األدوات الصحية«   رئيس الشعبة لـ»

»جيديا« تتعاون مع »فاتورة« لتقديم حلول رقمية لتجار التجزئة

 كتب- محمد يونس:

 ق���ال ف���وزى ع��ب��د اجل��ل��ي��ل، رئ��ي��س شعبة 
التجارية  القاهرة  بغرفة  الصحية  األدوات 
قطاع  أنعشت  كرمية«  »حياة  مشروعات  إن 

األدوات الصحية على مدار الفترة املاضية.
أوض���ح أن م��ش��روع��ات ح��ي��اة ك��رمي��ة التى 
بدأت الدولة فى تنفيذها العام املاضى، لتنمية 
فى  هاماً  دوراً  لعبت  الريف املصرى،  وتطوير 
حتريك مبيعات قطاع األدوات الصحية بنسبة 
50%، وبلغت نسبة الشركات التى حتولت من 
االستيراد إلى التصنيع املحلى، تخطت %60 

على مستوى قطاع األدوات الصحية، 
أضاف أن أسعار األدوات الصحية، ارتفعت 
17% مقارنة بالعام املاضى، متأثرة باحلرب 
القطاع  على  أثرت  والتى  األوكرانية  الروسية 
كتأثيره العاملى، وارتفاع سعر الصرف، وغيرها 

من التغيرات التى طرأت.
الغاز والنحاس  أشار إلى أن ارتفاع أسعار 

 كتبت- فاطمة صالح:

ك��ش��ف��ت ش��رك��ة »ج��ي��دي��ا« ع���ن ت��ع��اون��ه��ا مع 
»فاتورة«، تعمل على تزويد جتار التجزئة واجلملة 
فى مصر بأحدث خدمات قبول الدفع اإللكترونى 

من خالل منصة »جيديا«.
وتتيح الشراكة بن »جيديا« و»فاتورة« للتجار 
»فاتورة«،  السلع عبر تطبيق  إدارة مخزونهم من 
وإتاحة خدمات جيديا مبختلف أنواعها من قبول 

الدفع اإللكترونى وخدمات دفع الفواتير.
وقال أحمد نادر، املدير العام لشركة »جيديا« 
جتار  تزويد  إلى  تهدف  الشراكة  إن  مصر،  فى 
منصة  توفرها  التى  بالقدرات  »ف��ات��ورة«  منصة 
من  س��واء  اإللكترونى،  الدفع  خلدمات  جيديا 

على  أث��رت  واالستانلس  والنيكل  واأللومنيوم 
املنتج النهائى بنسب بسيطة 2 و4% ملا تشغله 
من حيز صغير فى صناعة األدوات الصحية، 

وليست مبرراً الرتفاع األسعار وزيادتها.
أوضح أن سعر طن النحاس اخلردة ارتفع 
إلى ما بن 8 و10 آالف دوالر عاملياً، وسجل 
فى مصر نحو 117 ألف جنيه، مقابل 95 ألف 

خالل تطبيق جيديا على نقاط البيع اإللكترونية، 
أو كان مدمًجا فى تطبيق فاتورة للهاتف املحمول، 
التجزئة واجلملة  األمر الذى يتيح ملختلف جتار 
طلب البضائع والسلع وقبول املدفوعات مبختلف 

أنواعها من خالل منصة واحدة.
وأضاف أحمد مجدى، رئيس القطاع التجارى 
ستقوم  الشراكة  إن  مصر،  فى  »جيديا«  لشركة 
ب��إط��الق أح���دث خ��دم��ات ال��دف��ع االل��ك��ت��رون��ى 
»جيديا«  شركة  الستراتيجية  وفقا  مصر  ف��ى 
مع  تتوافق  كما  مصر،  ف��ى  والنمو  لالستثمار 
لتكنولوجيا  امل��ص��ري��ة  احل��ك��وم��ة  استراتيجية 
إلى  تهدف  والتى   ،2030 واالتصاالت  املعلومات 

حتويل مصر إلى مجتمع رقمى.
وقال حسام على الشريك املؤسس فى شركة 

جنيه العام املاضى.
املرتفعة  النيكل  أسعار  اجلليل  عبد  وع��زا 
بارتفاع  للطن  دوالر  أل��ف   100 تخطت  التى 
نتيجة  املاضى،  الشهر  واح��د  ي��وم  فى   %50
تصدير  فى  روسيا  وأزم��ة  األوكرانية  احل��رب 
منتجاتها مما زادت الضغوط عليه، حيث أن 
روسيا تقدم %9 من اإلنتاج العاملى بنحو 250 

جتار  لصغار  فرصة  تعد  الشراكة  إن  ف��ات��ورة، 
عدد  تزايد  ظل  فى  خاصة  مصر،  فى  التجزئة 
للتعاون  واملستعدين  رقمًيا  الناضجن  املوردين 

ألف طن سنوياً.
أشاد عبد اجلليل بالضوابط التى وضعتها 
والفاتورة  االس��ت��ي��راد  عملية  لتقليل  ال��دول��ة 

االستيرادية.
املحلى  املنتج  لتنمية  مقترحات  إلى  وأشار 
حوافز،  مبنحه  املستوردة،  املنتجات  ملنافسة 
وتقدمي  وترفيقها  املصانع،  أراض��ى  وتوفير 

تسهيالت بنكية بفائدة مخفضة.
ومعاهد  مراكز  بفتح  احلكومة  طالب  كما 
بتعلم  العملية  قدراتهم  ورفع  للشباب  تدريبية 
أحدث التقنيات والفنيات والعمل على املعدات 

املتطورة احلديثة.
ال��دول املنافسة  أب��رز  أش��ار إلى أن الصن 
وميكن  الصحية،  األدوات  مجال  ف��ى  ملصر 
ومواصفات  ج��ودة  ذو  مبنتج  عليها  التغلب 
ع��امل��ي��ة وس��ع��ر م��ن��اس��ب، ع���ن ط��ري��ق دع��م 
املشروعات الصغيرة، لتقوى الكيانات الكبرى، 
كما  للبضائع  البحرى  النقل  خدمة  توفير  مع 

تفعل الصن.

والعمل من خالل نظام املدفوعات الرقمية.
فى  الرقمى  االقتصاد  منو  وتيرة  تسارع  ومع 
مصر أصبح التعاون بن الشركات املبتكرة، مثل 
الشركات  لتمكن  ضرورًيا  أمًرا  وجيديا،  فاتورة 
الصغيرة واملتوسطة وصغار التجار من الوصول 
الدفع  عمليات  وتنفيذ  والبضائع  السلع  إل��ى 

بسالسة وأمان
وت��أس��س��ت ش��رك��ة »ف��ات��ورة« ف��ى ع��ام 2020 
على يد كلٍّ من حسام على، وأحمد أنور، وعبد 
اهلل محب الدين، لتعمل على ربط جتار اجلملة 
والسلع سريعة االستهالك مع  البضائع  وموردى 
الوصول  للمتاجر  تتيح  بحيث  التجزئة،  متاجر 
إلى آالف السلع واملنتجات التى يوفرها املوردون 

بسهولة ويسر.

تنفيذ 90% من مشروع تطوير طريق 
قنا / األقصر الصحراوى الشرقى

 اقتصادية قناة السويس: 8% زيادة 
فى السفن بميناء األدبية الشهر الماضى

 كتب- فارس ربعى: 

انتهت وزارة النقل من تنفيذ 90% من 
أعمال مشروع تطوير وازدواج طريق قنا / 
 913 بتكلفة  الشرقى  الصحراوى  األقصر 

مليون جنيه.
وقال كامل الوزير وزير النقل إن املشروع 
 108 بطول  جديد  اجت��اه  إن��ش��اء  يتضمن 
القائم  الطريق  ك��ف��اءة  ورف��ع  كيلومترات 

باستخدام  رص��ف��ه  وإع����ادة 
م����ع����دات ت����دوي����ر ط��ب��ق��ات 

الرصف احلديثة.
ال���ط���ري���ق  أن  أض��������اف 
بعرض  م���زدوًج���ا  سيصبح 
 3 وبواقع  مترا   23 إجمالى 
ح��ارة مرورية لكل اجت��اه مع 
رصف  طبان  ح��ارة   2 تنفيذ 
مل��ي��ول  م��ت��ر   3.75 ب���ع���رض 

الطريق.
امل���ش���روع  أن  وأض�������اف 
هى  قطاعات   5 إلى  ينقسم 
)القطاع األول بطول 36 كم، 
36كم،  بطول  الثانى  القطاع 

القطاع الثالث بطول 18 كم، القطاع الرابع 
 6 بطول  اخلامس  القطاع  كم،   12 بطول 

كم(.
وأجرى وزير النقل جولة تفقدية ملتابعة 
واملحطات  الترابية  اجلسور  تنفيذ  أعمال 
الكهربائى  للقطار  الثانى  اخل��ط  ملشروع 
فى  أس��وان(   / /األقصر  )أكتوبر  السريع 
محطة  وحتى  سوهاج  محطة  من  املسافة 
 9 على  ويشتمل  ك��م.   285 ب��ط��ول  إس��ن��ا 
محطات  و6  س��ري��ع  محطة   3( محطات 
محطة  م��ن  ب��داي��ة  امل����رور  ومت  اقليمية( 

مدينة  وت��خ��دم  س��ري��ع  محطة   ( س��وه��اج 
سوهاج واملطار ومدينة اخميم(.

 كما عاين الوزير باقى قطاعات املسار 
وتقاطعه مع الطرق واملطار العرضية التى 
والشرقى  ال��غ��رب��ى  الطريقن  ب��ن  ت��رب��ط 
9 محطات فى هذه  كما مت معاينة مواقع 
املسافة من إجمالى 30 محطة تشكل عدد 
محطات املشروع بواقع 3 محطة للقطارات 
السريعة و6 محطات للقطارات اإلقليمية.

إل���ى أن ع��دد  ول��ف��ت 
الكهربائية  ال��ق��ط��ارات 
ال��س��ري��ع��ة ب��ه��ذه اخل��ط 
إلى  تصل  أن  املقرر  من 
والقطارات  قطاراً،   20
الكهربائية اإلقليمية 48 
كم   160 بسرعة  قطاراً 
لنقل  ج��رارا  و20  /س، 
البضائع لضمان حتقيق 
يغطى  مالى  عائد  أكبر 
التشغيل  م���ص���روف���ات 

والصيانة فيما بعد.
ال��ه��دف  ان  وأض����اف 
م���ن ت��ن��وي��ع ال���وح���دات 
توفير  ه��و  وإقليمية(  )سريعة  املتحركة 
تناسب كل مستويات  نقل حضارية  وسيلة 
متميزة ستغطى  تقدمي خدمة  مع  الدخل، 

أنحاء اجلمهورية.
للقطارات  اجل��دي��دة  الشبكة  إن  وق��ال 
واختصار  تخفيض  فى  ستساهم  السريعة 
من  بأكثر  املحافظات  بن  الرحالت  زمن 
شبكة  عبر  س���واء  احل��ال��ى  ال��وق��ت  نصف 
القطارات القدمية أو عبر الطرق احلالية 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  املحافظات  ب��ن  ال��راب��ط��ة 

احلفاظ على البيئة.

 كتب- محمد مصطفى:

التابع  األدبية  مبيناء  السفن  عدد  سجل 
منوا  السويس  لقناة  االقتصادية  للمنطقة 

بنسبة 8% خالل الشهر املاضى.
وأعلنت املنطقة أن موانئها شهدت نشاط 
السفن واحلاويات  تداول  ملحوظ فى حركة 

خالل مارس 2022.
40 سفينة شملت  األدبية  ميناء  واستقبل 
سفينة صب  و11  عامة،  بضائع  سفينة   12
سفن  و3  س��ائ��ل،  ص��ب  سفينة  و13  ج��اف، 
حاويات وسفينة حيوانات حية، بحجم تداول 

بلغ نحو 605 ألف طن.
وج���اءت تلك األرق����ام مب��ع��دل زي���ادة فى 
مقارنة   ،%1.52 بلغ  احل��م��والت  إجمالى 
بنفس الفترة من العام املاضى الذى بلغ فيه 
بإجمالى  سفينة   37 السفن  ع��دد  إجمالى 

حموالت بلغت 596 ألف طن.
سفينة،   42 استقبال  السخنة  ميناء  وشهد 

وقد سجل امليناء دخول 2 سفينة بضائع عامة 
غير محواه و26 سفينة بضائع عامة محواه و6 
سفن صب جاف و8 سفن صب سائل بإجمالى 

حموالت 1.6 مليون طن.
وع���ن م��وان��ئ امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة؛ فقد 
سفينة   121 بورسعيد  شرق  ميناء  استقبل 
منها 110 سفن حاويات و11 سفينة بضائع 
عامة بطاقة محققة 3.29 مليون طن و291 
العريش  ألف حاوية مكافئة، واستقبل ميناء 
البحرى 3 سفن لتصدير املنتجات السيناوية 

بطاقة محققة بلغت 14.201 طن.
التطوير  أع��م��ال  م��ن  ع���دداً  امليناء  ويشهد 
وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا 
وزي��ادة  1165مترا  األرص��ف��ة  إجمالى  ليصبح 
الغاطس من 4 إلى 8 أمتار، لتسمح بحموالت 
إلى  باإلضافة  ط��ن  أل��ف   40 إل��ى  تصل  سفن 
إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء 
وب��واب��ات وأع��م��ال تكريك وم��د حاجز  أس���وار 

األمواج بطول 1320متًرا.

كامل الوزير
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حسام على

سعود الطاسان

%60
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إىل التصنيع

مليون جنيه تكلفة تطوير الطريق 
الشرقى بين األقصر وقنا

مليون رقم تم نقلها بين شركات 
الهاتف المحمول
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تعيين سعود الطاسان رئيًسا تنفيذًيا للمجموعة المالية هيرميس السعودية
مادة تسجيلية

القابضة  هيرميس  المالية  المجموعة  أعلنت 
أن بنكها االستثماري، الرائد فى األسواق الناشئة 
والمبتدئة، قد عين سعود الطاسان رئيًسا تنفيذًيا 
وقد  ال��س��ع��ودي��ة،  هيرميس  المالية  للمجموعة 
المالية  للمجموعة  انضمامه  قبل  الطاسان  عمل 
هيرميس فى منصب رئيس الخدمات المصرفية 
فى  لينش  ميريل  أمريكا  أوف  ببنك  االستثمارية 

السعودية.
عاماً،   15 على  تربو  بخبرة  الطاسان  ويتمتع 
حيث نجح فى قيادة فرق عمل دولية ومحلية سواًء 
فى قطاعى الوساطة فى األوراق المالية والترويج 
إدارة  قطاعى  أو   )Sell-Side( االكتتاب  وتغطية 
 .)Buy-Side( المباشر  واالستثمار  األص���ول 
أمريكا  أوف  بنك  فى  عمله  قبل  الطاسان  وشغل 
سويكورب  لمجموعة  التنفيذى  الرئيس  منصب 
ل��ل��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ى م��ج��ال 
واالستثمار  األص��ول  وإدارة  المالية  االستشارات 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ى  المباشر 
بين  الشراكة  ضمن  الطاسان  عمل  كما  إفريقيا. 

شركة األهلى كابيتال ومؤسسة جولدمان ساكس، 
حيث ركز عمله على عمليات الدمج واالستحواذ، 
المشروعات  تمويل  مجال  فى  عمله  جانب  إل��ى 

والقروض المشتركة بالبنك السعودى الفرنسي.
الرئيس  عوض  كريم  رحب  السياق،  هذا  وفى 
القابضة،  هيرميس  المالية  للمجموعة  التنفيذى 
نظًرا  ال��ش��رك��ة  إل��ى  ال��ط��اس��ان  س��ع��ود  بانضمام 
مجال  ف��ى  بها  يحظى  ال��ت��ى  الهائلة  للخبرات 
خالل  وم��ن  االكتتاب،  وتغطية  الترويج  خدمات 
وجود مثل هذه الكفاءات فى الشركة سوف تتمكن 
المجموعة من اغتنام فرص النمو الذى يزخر بها 
أن  وأض��اف  المجال.  ه��ذا  فى  السعودى  السوق 
المجموعة  استراتيجية  تنفيذ  سيتولى  الطاسان 
للتوسع فى السوق السعودى النشط والذى يشهد 
نمو سريع، مؤكًدا أن خبرة الطاسان الكبيرة فى 
العمل بكبرى المؤسسات المالية ومهاراته القيادية 
فى  المالية  الخدمات  مجال  ف��ى  بها  المشهود 
االختيار  تجعله  وإفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة 
المجموعة  عمل  ف��ري��ق  إل��ى  لالنضمام  األم��ث��ل 

تطلعه  ع��ن  ع��وض  وأع���رب  هيرميس.  المالية 
السوق  فى  النجاح  من  مزيد  المجموعة  لتحقيق 

السعودى تحت قيادته.
ومن جانبه قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذى 
المالية  المجموعة  فى  االستثمار  لبنك  المشارك 
هيرميس القابضة، أن السوق السعودى يعد حالًيا 

يبلغ  حيث  نمًوا  وأسرعها  المنطقة  أس��واق  أكبر 
المالية  األوراق  لسوق  السوقية  القيمة  إجمالى 
السعودية »تداول« حوالى 3.27ترليون دوالر ممثاًل 
المؤشر  على  بالسوق  م��درج  سهم   215 حوالى 
المؤشر  بالسوق على  25 سهم مدرج  الرئيسى و 
دول  أسواق  تشكل  ذلك،  إلى  باإلضافة  الموازي. 
مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية 
السعودية اليوم ٪7.6 من مؤشر مورجان ستانلى 
قبل   1.6٪ مقابل   )MSCI( الناشئة  ل��ألس��واق 
السعودية  العربية  المملكة  وتمثل  سنوات،  خمس 
ستانلى  م��ورج��ان  م��ؤش��ر  م��ن   4.36٪ م��ن��ف��ردة 
آخر،  نحو  وعلى   .)MSCI( الناشئة  لألسواق 
فاينانشيال  مؤشر  فى  المملكة  إدراج  يقترب 
باألسواق  الحكومية  )FTSE(للسندات  تايمز 
المستثمرين  أنظار  أن  عبيد  .وأضاف  الناشئة 
تتجه حالًيا نحو فرص النمو الواعدة بالمنطقة، 
مشيًرا إلى أن التوقيت مالئم للمجموعة المالية 
مسيرة  ف��ى  ج��دي��د  فصل  لتسطير  هيرميس 

نموها بالسوق السعودى.


