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»وثيقة الملكية« 
دستور اقتصادى للبالد

البورصة تطلب محفزات وإعفاءات 
إلنقاذها من االنهيارات

تأجيل زيادة الكهرباء يخفف 
األحمال عن المواطنين

السياسة النقدية تنجح فى اختبار الديون الخارجية

كنوز الثروة البترولية 
تتدفق على مدار 8 سنوات

الحكومة تتحرك بموكب 
جديد لـ«صناعة السيارات«

مائدة المصريين عامرة 
بـ«البروتين الغذائى«

»المركزى« يحل معادلة صعبة مع أسعار الفائدة
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جريدة إسبوعية اقتصادية
تصدر  عن شركة املاسة للصحافة والطباعة 

والنشر والتوزيع    ش. م. م 

بترخيص من املجلس األعلى للصحافة

نــــيفـــــني يــــاســني
رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذى

عبدالقادر إسماعيل
ديسك مركزى

كرمية سالم- رأفت كمال

توزيع مؤسسة دار التحرير »اجلمهورية«

التجهيزات الفنية بجريدة البورصجية

صدر العدد األول بتاريخ
 23 نوفمبر 2008

6 ش - مديرية األوقاف - الدقى - جيزة
تليفاكس: 37493690

اإلخراج الفنى

 محمود طلعت - عصام حسنى 

اجلمع اإللكترونى
أحمد فوزى - سامح املنوفى

املراجعة اللغوية

عمر عبدالعزيز- أحمد فايق

هيئة التحرير

العنوان

التنفيذ
طــه حســـني

 سحر عبدالغنى 
ليلى أنور - خالد خليل 

أحمد عبداملنعم - أسامة محمد
عبدالعزيز عمر  - عادل حسن 

صفاء أرناؤوط -  رمي ثروت 
محمد التهامى  - حنان نبيل 

دعاء سيد -  ياسر جمعة -
محمد ربيع -حنان محمد - 

منال عمر-هيثم محمد

كتب رأفت كمال:
تأجيل  السيسى عن  عبدالفتاح  الرئيس  أعلن 
وفق  الثالثة  للمرة  الكهرباء  أسعار  زيادة  تطبيق 
تخفيفاً  الدعم  ورفع  االقتصادى  اإلصالح  خطة 
جــراء  املصريني  عاتق  على  الــواقــعــة  لألحمال 
احلالية  العاملية  االقتصادية  األزمــات  تداعيات 
حيث استفاد من هذا القرار ١٧ مليون مشترك 
عبر دفع أقل من ٥٠٪ من التكلفة الفعلية للطاقة 
الــذى  الــغــاز  إنــتــاج  تكلفة  أن  رغــم  الكهربائية 
إلى   ٤ من  ارتفعت  الكهرباء  توليد  فى  يستخدم 
٥ مرات وأن تثبيت أسعار الكهرباء ملدة 6 أشهر 
سيكلف خزينة الدولة ١٠ مليارات جنيه وفقاً ملا 

ذكره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وتقول الدكتورة وفاء على خبير أسواق الطاقة 
بسبب  الضبابية  من  حالة  فى  يعيش  العالم  إن 
أزمة الطاقة والدولة املصرية تبذل جهوداً حثيثة 
أزمة  خلفية  على  الناس  على  العبء  لتخفيف 
روسيا وأوكرانيا التى التقت بظاللها خاصة على 
إلى أن هناك حس وطنى  الطاقة والغذاء الفتة 
وإحساسه  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  لــدى 
أسعار  رفع  تأجيل  قرر  لذلك  املصرى  بالشعب 
كانت  كلها  الــظــروف  أن  على  مــؤكــدة  الكهرباء 
تستدعى ارتفاع األسعار نتيجة ما حدث فى ملف 
الطاقة والدولة تتحمل وتطلق مبادرات للتخفيف 
عن املواطنني وتتحمل العبء عنهم كما أن الدولة 
فــاتــورة  وفـــرق  املــصــانــع  ذلــك عــن  حتملت قبل 

الكهرباء خالل أزمة كورونا.
املحرك  هــى  الطاقة  إن  ــى  إل على  وأشـــارت 
األساسى للنشاط االقتصادى وإذا توقفت أسعار 
الطاقة عن االرتفاع يؤثر على أسعار السلع فإذا 
سيمنع  ارتفاعها  وقللت  الطاقة  أســعــار  قللت 
السوق  إلــى  خفيف  بشكل  ولــو  الصدمة  انتقال 
املصرية موضحة أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى 
واستهالك  أقل  استثمار  هناك  سيكون  أنه  إلى 
على  يحافظ  أن  يريد  السيسى  والرئيس  أقــل 
فإن  وبالتالى  حالياً  املوجود  االستهالك  معدل 

لــه عالقة  الــكــهــربــاء  ــع أســعــار  قـــرار تأجيل رف
بالتضخم املرتفع املستورد من اخلارج خاصة فى 
أسعار الغذاء والسكن وهما لهما عالقة بأسعار 

الطاقة.
االقــتــصــادى  اخلبير  بـــدرة  مصطفى  ويــقــول 
بعد  له  الكهرباء  أسعار  ــادة  زي تأجيل  قــرار  أن 
مبواجهة  يتعلق  األهــمــيــة  غــايــة  فــى  اقــتــصــادى 
األعباء التى يفرضها ارتفاع أسعار الطاقة على 
منع  وبالتالى  املصانع  تتحملها  التى  التكاليف 
أن  إلى  مشيراً  املنبع  من  املنتجات  أسعار  زيــادة 
فى  الكهرباء  تستخدم  التى  املصانع  من  كثيراً 
ينعكس  ما  وهو  أسعارها  بارتفاع  يتأثر  اإلنتاج 

بالتبعية على زيادة أسعار السلع التى تنتجها هذه 
املصانع ومن ثم فإن زيادة أسعار الطاقة تتبعها 

زيادة فى أسعار السلع األساسية للمواطنني.
لقرار  ثــانــى  بعد  هــنــاك  أن  ــدرة«  ــ »ب ــح  وأوضـ
املواطن  ألن  اجتماعى  وهــو  السيسى  الرئيس 
كان سيتحمل ارتفاع أسعار الكهرباء من ناحيتني 
األولى فى استهالكه الشخصى للكهرباء والثانية 
فى السلع التى يشتريها مبا كان سيمثل حالة من 
املواطنني  واالقتصادى على  االجتماعى  الضغط 
مشدداً على أن القرار يعكس أيضاً مدى إدراك 
الدولة حجم التحديات التى يواجهها املواطن فى 
ظل التحديات االقتصادية التى مير بها العالم كله 

والتى أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم وبالتالى 
إلى  السلع واخلدمات بصورة الفتاً  زيادة أسعار 
أن تأجيل زيادة األسعار له انعكاس إيجابى على 
الصناعة والعديد من املكاسب للمواطنني متمنياً 
أال يكون هناك ارتفاع خالل الفترة املقبلة فى ظل 
املواطن  التضخم كتحد أمام  استمرار مستويات 

واملصانع واملنتجني.
ــالح اخلــبــيــرة  ــ ــدى املـ ــ ــورة ه ــتـ ــدكـ ــت الـ ــالـ وقـ
وأوكــرانــيــا  روســيــا  بــني  احلــرب  إن  االقتصادية 
على  عدة  اقتصادية  أزمــات  حدوث  فى  تسببت 
مستوى العالم كله خاصة فى الدول الناشئة التى 
أعباء  وجــود  جانب  إلى  منها  واحــدة  تعد مصر 

اخلارجية  الــديــون  مثل  بالفعل  مــوجــودة  أخــرى 
مشيرة إلى أن األعباء أصبحت ثقيلة للغاية على 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  قــرر  لــذا  املواطن 
للظروف  تأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء نظراً 
فى  املصريني  تواجه  التى  الصعبة  االقتصادية 
اآلونة األخيرة وملنع زيادة أسعار السلع واملنتجات 

املختلفة التى تعتمد على الكهرباء.
التى  املنتجات  أغلب  أن  »املـــالح«  وأوضــحــت 
أثر  ما  اخلــارج  من  مستوردة  حالياً  نستخدمها 
علينا بالسلب وأدى إلى ارتفاع األسعار فى مصر 
من  كان  لذا  اجلنيه  أمام  الــدوالر  قيمة  وارتفاع 
بقرار مصيرى  األزمــة  هــذه  مواجهة  الــضــرورى 

يخفف األعباء عن املواطن مشددة على إن ارتفاع 
معدالت التضخم خالل الـ6 أشهر املاضية ضغط 
املواطن وجعله ال يتحمل أى أعباء إضافية تؤثر 
على مستواه املعيشى لذلك جاء قرار تأجيل رفع 
أسعار الكهرباء الذى يعتبر ملصلحة املواطن أوالً.

وقال محمد جنم اخلبير االقتصادى أن ارتفاع 
املاضية جعل  القليلة  األيام  درجات احلرارة فى 
ملحوظ  بشكل  يرتفع  الكهرباء  استهالك  معدل 
املواطن  عن  التخفيف  الــضــرورى  من  كــان  لــذا 
يعانى  التى  الراهنة  الــظــروف  ظــل  فــى  خاصة 
تداعيات  مثل  املختلفة  األزمــات  العالم من  فيها 
فيروس كورونا واحلرب الروسية األوكرانية الفتاً 
إلى وجود تأثير إيجابى لقرار تأجيل زيادة رفع 
أسعار الكهرباء على األماكن التى تستهلك كهرباء 
مبعدل مرتفع للغاية  مثل املصانع التى تعانى من 
ارتفاع أسعار املواد اخلام وأى ارتفاع جديد فى 
ويعرضها  أعمالها  كان سيعرقل  الكهرباء  أسعار 

خلسائر.
تكلفة  الدولة ستتحمل  أن  إلى  »جنــم«  وأشــار 
ومدخالت  الكهرباء  أسعار  فى  العاملى  االرتفاع 
حتفيز  على  سينعكس  رشيد  قــرار  وهو  اإلنتاج 
الذى  املصانع  من  كثيراً  ألن  والصناعة  اإلنتاج 
يستخدم الكهرباء أو الغاز من املمكن أن يتوقف 
حال عدم قدرته على مواكبة الزيادة املستمرة فى 
تأجيل  قرار  أهمية  على  مشدداً  الطاقة  أسعار 
التى  احلالية  الفترة  فى  الكهرباء  أسعار  زيــادة 
ميكن وصفها باحلرجة وكان ال بد من اتخاذ ذلك 
نتيجة  املواطنني  على  الضغوط  لتخفيف  القرار 
التضخم الذى اجتاح العالم فى الشهور األخيرة.

السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

طرحها للحوار المجتمعى قبل صدورها فى أغسطس..

تستهدف جعل القطاع الخاص منافًسا دولًيا وقادرًا على جذب االستثمارات

»وثيقة الملكية« دستور اقتصادى للبالد

يكلف خزينة الدولة 10 مليارات جنيه فى 6 أشهر..

تأجيل زيادة الكهرباء يخفف األحمال عن المواطنين

كتب رأفت كمال:
رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  أطلق 
الــدولــة  ملكية  ســيــاســة  وثــيــقــة  الـــــوزراء 
التى  والصناعات  بالقطاعات  اخلــاصــة 
زيادة  أو  منها  للتخارج  احلكومة  تخطط 
ــحــوار املــجــتــمــعــى قبل  ــل حــصــتــهــا فــيــهــا ل
خروجها بشكل نهائى فى أغسطس املقبل، 
حيث مت حتديد 6 معايير رئيسية للتخارج 
واألنشطة  القطاعات  من  الدولة  بقاء  أو 
وهى تصنيف السلعة أو اخلدمة، وما إذا 
فى  القومى مبا  باألمن  ذات عالقة  كانت 
ذلك السلع املرتبطة باالحتياجات اليومية 
كمنظم  الــدولــة  دخــول  وأهمية  للمواطن 
املستقبلية  لــلــصــنــاعــات  ــم  ــ وداع وممـــول 
التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية 
لتوطينها فى مصر ومدى جاذبية  الرابعة 
ومتكني  اخلاصة  لالستثمارات  النشاط 
بتعزيز  السماح  مع  اخلاصة  االستثمارات 
االستثمارات  مع  املمكنة  التكامل  فــرص 
الصناعات  مــن  الــدولــة  وتــخــارج  الــعــامــة 
والقطاعات املشبعة سوقها والتى ال حتتاج 
إلــى دعــم الــدولــة وأخــيــراً مستوى ربحية 

األصول اململوكة للدولة.
وبحسب الوثيقة فإن أبرز القطاعات التى 
االستثمارات  تخفيض  أو  تثبيت  ستشهد 
فى  األنشطة  من  عــدداً  تشمل  احلكومية 
وإدارة  وتشغيل  إنشاء  مثل  النقل  قطاع 
وصيانة البنية الفوقية ملحطات احلاويات 
باملوانئ  بأنواعها  املتخصصة  واملحطات 
وصيانة  إدارة  وتشغيل  وبــنــاء  البحرية 
البحرى  النقل  املرتبطة بصناعة  األنشطة 
البضائع  قطارات  وصيانة  وتشغيل  وإدارة 
املــتــمــيــزة اجلـــديـــدة وورش  والـــقـــطـــارات 
الصيانة املختلفة بالسكك احلديدية وإدارة 
وتشغيل وصيانة خطوط املترو، كما تشمل 
أنشطة فى التعليم قبل االبتدائى وعدد من 
األنشطة فى قطاع مياه الشرب والصرف 
الصحى مثل شبكات جتميع مياه الصرف 
مياه  معاجلة  ومحطات  الرفع  ومحطات 
الصرف وجمع ومعاجلة وتدوير املخلفات 
املحاجر  واستغالل  والتعدين  والنفايات 
البترول  واســتــخــراج  الفحم  تعدين  مثل 

والغاز الطبيعى وأنشطة اخلدمات املتصلة 
بالتعدين.

أو  تثبيت  التى ستشهد  القطاعات  ومن 
قطاع  احلكومية  االستثمارات  تخفيض 
الكهرباء  توليد  محطات  مثل  الكهرباء 
وتكيف  الغاز  وإمــدادات  التوزيع  وشبكات 
ــواء واألنــشــطــة الــعــقــاريــة واألنــشــطــة  ــه ال
املــســاعــدة لــلــوســاطــة املــالــيــة وعـــدد من 
األنشطة فى قطاع الزراعة مثل االستزراع 
واملحاصيل  احليوانية  والــثــروة  السمكى 
الشجرية  الــغــابــات  وزراعــــة  البستانية 
ــوب مــا عـــدا الــقــمــح وأنــشــطــة فى  واحلــب
املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  قطاع 
مــثــل أنــشــطــة الــبــرمــجــيــات واســتــشــارات 
ــاتــف املــحــمــول  ــه ــات ال ــدمـ احلـــاســـب وخـ
وأنشطة خدمات اإلقامة وخدمات الغذاء 
وأنشطة  التجزئة  وجتـــارة  واملــشــروبــات 
مع  البنايات  تشييد  مثل  والبناء  التشييد 
االجتماعى  اإلسكان  فى  الدولة  استمرار 
وأنشطة  املدنية  والهندسة  املتوسط  حتت 
األنشطة  من  وعــدد  املتخصصة  التشييد 
الــتــابــعــة لــلــريــاضــة مــثــل األنــديــة واملـــدن 
الــريــاضــيــة والـــصـــاالت املــغــطــاة ومــراكــز 
التنمية الشبابية والرياضية. وأكد الدكتور 
أحمد كوجك نائب وزير املالية للسياسات 

املالية إن الهدف األساسى لوثيقة سياسة 
أفضل  مستقبل  حتقيق  الــدولــة  ملكية 
لــلــمــواطــن املــصــرى وتــوفــيــر فـــرص عمل 
هناك  يكون  أن  يتطلب  وهــذا  للمواطنني 
ومؤسساتها  ــة  ــدول ال بــني  أدوار  تقسيم 
أكبر  فرصة  وإتاحة  اخلاص  القطاع  وبني 
االقتصادية  باألنشطة  اخلــاص  للقطاع 
الدولية  واملعايير  املمارسات  ألفضل  وفقاً 
مشيراً إلى أنه مت االطالع على 3٠ جتربة 
دولية إلعداد هذه الوثيقة بواسطة خبراء 
مصريني نسبة كبيرة منهم ممثلون للقطاع 
وأوضــح  الـــوزارات.  مع  بالتعاون  اخلــاص 
اخلبراء  آلراء  االستماع  سيتم  أنه  كوجك 
إلقرار الوثيقة لتعطى حوكمة ووضوح رؤية 
الوثيقة  أن  على  مشدداً  األطــراف  لكافة 
دولياً  منافس  اخلــاص  القطاع  ستجعل 
وجاذباً وقادراً على االستثمار فى العنصر 
الوثيقة  هــذه  أن  كما  املــصــرى  الــبــشــرى 
ومتكني القطاع اخلاص بشكل أكبر يساهم 
فى توفير فرص عمل أكبر وفرص إنتاجية 
أكبر  استثمارات  جذب  فى  ويساهم  أكبر 
الــصــادرات  ــادة  زيـ فــى  يساهم  ملصر مبــا 
ــات أفــضــل  ــدمـ ــى تـــقـــدمي خـ ويــســاهــم فـ
مؤكداً  للعاملني  األجور  وزيادة  للمواطنني 
على أنه لن تكون هناك منافسة بني الدولة 

والقطاع اخلاص وإمنا يكون هناك تكامل 
الدكتور  وقــال  املواطنني.  لصالح  بينهما 
إن وثيقة  نافع اخلبير االقتصادى  مدحت 
سياسة ملكية الدولة أعظم ما أنتج خالل 
اقتصادياً  دستوراً  وتعد  املاضية  السنوات 
للبالد وتوضح احلدود الفارقة بني القطاع 
اخلاص والعام واملواطن هو املستفيد األول 
من هذه الوثيقة بصفته املستهلك ألنها تتيح 
املنافسة العادلة مشيراً إلى أن هناك صور 
كثيرة لتخارج الدولة من املشروعات حيث 
تؤكد هذه الوثيقة تخارج الدولة من معظم 
الصناعات التحويلية خالل 3 سنوات على 
اخلدمات  فــى  االستثمار  فــى  تستمر  أن 
للدستور  وفقاً  والصحة  بالتعليم  املتعلقة 
من  يدخل  عندما  املستثمر  أن  إلى  الفتاً 
ــبــاب ينظر عــلــى بـــاب اخلــــروج  وبــاب  ال
البورصة  هو  متقدمة  دولــة  ألى  اخلــروج 
وعند وجود مشاكل فى باب اخلروج يعزف 
على  الدخول مشدداً  القطاع اخلاص عن 
وجود  مع ضرورة  البورصة  تقوية  ضرورة 

فلسفة وسياسة ثابتة لتسعير الطاقة.
ويرى »هانى توفيق« اخلبير االقتصادى 
إن أول نقطة إيجابية هى أن توقيت طرح 
احلكومة  لتتمكن  مناسب  للنقاش  الوثيقة 
مــن االســتــفــادة مــن الفائض لــدى الــدول 
اخلليجية وحتسن القطاع اخلاص العربى 
بهذا  األساسى  املستهدف  أنه  يرى  الــذى 
من  الكثير  هناك  أن  إلى  الفتاَ  اخلطاب، 
اإلجراءات التى يجب على احلكومة العمل 
على  الــعــروض  طـــرح  جــانــب  إلـــى  عليها 
القطاع اخلــاص وهــذه اإلجـــراءات تسهل 
التى  املشكالت  وتقليل  املستثمرين  جذب 
تواجههم، مشدداً على عدم النظر للوثيقة 
كونها ستحل مشاكل االقتصاد واالستثمار 
الدولة  تخارج  فى  اختزالها  أو  مصر  فى 
من األصول لكن أن توضح الفرص املتاحة 
قطاعات  عدة  فى  للعمل  اخلاص  للقطاع 
فى  بأنه  ــة  دراي على  املستثمر  يكون  وأن 
منافسة مع الدولة أو غيره فالقضية ليست 
حجم استثمارات الدولة لكن القضية هى 
قواعد اللعبة كلما اقتربت الوثيقة من وضع 

القواعد كلما كان ذلك مصلحة للقطاعني 
العام واخلاص.

اخلبير  نصيف  مايكل  الدكتور  ويقول 
االقتصادى أن الوثيقة خطوة جيدة لتنظيم 
وأن  اخلاص  والقطاع  الدولة  بني  العالقة 
الرأى  تهيئة  فى  يساهم  للنقاش  طرحها 
العام لتقبل هذه الفكرة خاصة بعد جتربة 
هى  الوثيقة  أن  على  مشدداً  اخلصخصة 
طريقة  فى  تغييراً  الذى سيحدث  التحول 
إدارة الدولة ألصولها وهى مهمة جداً فى 
الوقت احلالى مطالباً بضرورة النظر فى 
مناخ االستثمار فى مصر وإعادة النظر فى 
التشريعات لتهيئة املناخ ألى مستثمر كذلك 
تأخذها  التى  اخلــطــوات  وتناسق  وضــوح 
احلكومة فى وقت تعلن فيه نيتها التخارج 
بينما تتوسع فى مشروعات. ويقول الدكتور 
أن  االقتصادى  اخلبير  هديب  مصطفى 
طرح احلكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة 
للدولة  اململوكة  األصــول  تستهدف  التى 
زمنى  جـــدول  ــد  وحتــدي عنها  ــالن  ــ واإلعـ
لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية 
فى  إيجابى  أثر  لها  مراحل  سيكون  على 
على  وستعمل  املحليني  املستثمرين  طمأنة 
جــذب االســتــثــمــار األجــنــبــى وتــعــزيــز ثقة 
الهدف  أن  إلى  الدولية مشيراً  املؤسسات 
من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو تنظيم 
االقتصادية  األنشطة  فى  الدولة  تواجد 
مشاركته  وزيــادة  اخلــاص  القطاع  ومتكني 
فـــى االســتــثــمــارات إضـــافـــة إلـــى جــذب 
شراكات  وتكوين  األجنبية  االستثمارات 
والتوسع  والــعــام  اخلــاص  القطاعني  بــني 
فى املشاركة إضافة حلرص الدولة إفساح 
للمشاركة  اخلــاص  القطاع  أمــام  املــجــال 
الفاعلة فى اإلنتاج السلعى واخلدمى دون 
لرفع  وذلــك  العامة  الهيئات  من  مزاحمة 
كفاءة وفاعلية االستثمارات العامة من أجل 

النهوض باالقتصاد الوطني.
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رمي ثروت
تشكيل  اإلعــان عن  أثارها  حالة من اجلدل 
رئيس  برئاسة  السيارات  لصناعة  أعلى  مجلس 
الــــوزراء مــا بــن مــؤيــد ومــعــارض بسبب كثرة 
ومــدى  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  يرأسها  الــتــى  املجالس 
السيارات  صناعة  وتنمية  تطوير  فى  جدواها 
فى مصر، فضا عن جدوى إطاق استراتيجية 
عنها  االعان  التى مت  السيارات  تنمية صناعة 
منذ أيام خال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق 
لقناة  االقتصادية  للمنطقة  التابعة  بورسعيد، 

السويس.
أنـــه مت عــقــد العديد  ــوزراء  ــ الـ ــال رئــيــس  وقـ
املصنعن  كبار  من  مجموعة  مع  اللقاءات  من 
التأكيد  والتى مت  الدولين واملحلين،  للسيارات 
حقيقية  صناعة  تــوطــن  أهمية  على  خالها 
للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد 
ـــ 4  الــســيــارات خــال الــعــام املــاضــى  جتـــاوز ال
مــواردنــا  مــن  »صرفنا  قــائــاً:  دوالر،  مــلــيــارات 
الدوالرية 4 مليارات دوالر«، مضيفاً أن التحدى 
نتوقع  سنوات،   10 خال  أنه  هو  اليوم،  الكبير 
مع النمو االقتصادى الذى يحدث، أن يتضاعف 
عدد سيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج 
إلدخــال  سنوياً،  دوالر  مليارات   8 ــل  االق على 

سيارات للسوق املحلية، وذلك لن يكون مقبوالً.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف االستراتيجى 
للدولة املصرية هو 
تعميق  يتم  أن 
ــة  ــ ــاع ــ ــن صــ
السيارات 
داخــــــــل 
مــصــر، 
وكــــــــذا 
كــــــــــــل 

نعتمد على االنتاج  لها، لكى  املغذية  الصناعات 
فى  مصر  استمرار  مع  االمــكــان،  بقدر  املحلى 
التى  احلــرة  التجارة  اتفاقيات  بكافة  التزامها 
وقعت عليها، الفًتا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق 
مع كافة األطراف التى متثل هذه الصناعة، وكل 
الصناعات، من أجل  االجانب، واحتاد  الشركاء 
اخلروج باالستراتيجية الوطنية لتوطن صناعة 

السيارات.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس 
التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على 
أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس 
فقط لتغطى االحتياجات املحلية، بل لتكون بوابة 
احتياجات  أن  إلى  مشيراً  ألفريقيا،  للتصدير 
إلى  ستصل   2035 عام  السيارات  من  أفريقيا 
املزايا  حجم  يعكس  ما  وهــو  سيارة،  ماين   5
الراغبة  الشركات  عيها  التى ستحصل  النسبية 
فى التواجد على أرض مصر لاستثمار فى هذا 
احلرة  التجارة  اتفاقية  من  واالستفادة  القطاع، 
االتفاقية  وكــذا  مصر،  قبل  مــن  عليها  املــوقــع 

األخرى املوقعة مع الدول االفريقية.
وقال حسن مصطفى، املدير السابق لـرابطة 
أزمة  لديها  ليست  مصر  إن  السيارات  مصنعى 
فى  أزمــة  لدينا  ولكن  الــســيــارات،  تصنيع  فــى 
التسويق واملبيعات؛ نظًرا الرتفاع األسعار بشكل 
غير مسبوق انخفاض قوة اجلنيه أمام العمات 
استثمار  سبب  أن  مضيفا   األخــرى.  األجنبية 
املغرب وتونس واجلزائر  السيارات فى  شركات 
االستثمار  مناخ  أن  إلى  يرجع  مصر،  من  بــداًل 
يتناسب مع متطلبات  فى مصر منذ سنوات ال 

الشركات املستثمرة وغير جاذب لاستثمار. 
وأشار إلى أن الوضع احلالى فى مصر يختلف 
الفترة  العام خال  املناخ  إن  السابق، حيث  عن 
احلالية جاذب لاستثمار من حيث تقدمي حوافز 
فعلية  للمستثمرين سواء فى استعادة جزء من 
األموال املستثمرة أو تقدمي األراضى بتسهيات، 
وأيًضا تقدمي أراض باملجان فى املناطق األولى 

بالرعاية مثل الصعيد. 
وأكد أنه مت عمل البنية التحتية فى مصر 
شبكة  مثل  االستثمارات،  جلذب  الازمة 
اجلاذبة  العوامل  من  تعد  التى  الطرق، 
تطوير  ــى  إلـ ــة  ــاإلضــاف ب لــاســتــثــمــار، 
املوانئ املوجودة والتوسع فيها، وربطها 
موانئ  إنــشــاء  وكــذلــك  باملحافظات 
تنمية  مشروعات  عن  عــاوة  جديدة 
محور قناة السويس، مبا يتضمنه من 

أنفاق وموانئ ومناطق لوجيستية
أصبحت  ــدول  ال أن  إلــى  ولفت 
ــظــار شــركــات  ــت حـــالـــًيـــا، فـــى ان
لاستثمار فى قطاع السيارات، 
وبالفعل  املغذية،  والصناعات 
هــنــاك شــركــات تــتــفــاوض مع 
قطاع  فــى  لاستثمار  مصر 
التصنيع  وتدرس  السيارات، 
ــة بعد  ــاصـ ــر، خـ ــصـ فـــى مـ
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  لــقــاء 

العاملية  الــســيــارات  شــركــات  ــقــادة  ل السيسى 
ودعوتهم الى االستثمار فى مصر والتشديد على 
فى  السيارات  توطن صناعة  احلكومة ضرورة 
عمل  فى  للتسيير  الظروف  كافة  مصروتوفير 
املستثمرين.  قائًا: »لكن هذه الشركات تنتظر 
وضوح رؤية الدولة، أمام االستثمارات اجلديدة 
والتى ستميز  واجلمارك  الضرائب  فيما يخص 

التصنيع املحلى عن االستيراد«.
األوروبــيــة  الــشــركــات  بعض  توقف  أن  وقــال 
خاصة  ألسباب  يرجع  مصر  فى  التصنيع  عن 
الكامل  التطبيق  توقعات  والتى من ضمنها  بها، 
التفاقية الشراكة األوربية، ولكن أعتقد أن هذه 

الشركات ستعود قريًبا إلى السوق املصري.
وقال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل 
واالستثمار بجامعة عن شمس، إنه بالرغم من 
الدولة  بها  تقوم  التى  االقتصادية  اإلصاحات 
إال أنه من الصعب جذب استثمارات فى قطاع 
وأضــاف  القطاعات.  من  غيرها  أو  السيارات 
أن املستثمر ينظر إلى الدولة املستقرة سياسًيا 
ديونها  حجم  يـــزداد  مصر  ولكن  واقــتــصــادًيــا، 
بشكل مستمر، وهو األمر الذى يزيد من أعباء 
مخاطرة  نسبة  »هناك  قائًا:  الداخلية،  الدولة 

للمستثمر«.

يوجد 20 شركة  أنه  إلى  الفتاح،  وأشــار عبد 
إلى  نحتاج  ولكن  مصر،  فى  السيارات  لتصنيع 
املصرية،  الصناعات  لتغذية  حقيقية  قـــرارات 
بشأن  قانون  لديه  السيسي،  »الرئيس  متابًعا: 
السيارات تنص املادة األولى فيه على أن جميع 
مصرية  سيارة  لتصنيع  يجتمع  السيارات  قطاع 
100%، واملادة الثانية تنص على أن جميع الهيئات 
ألف   20 بــشــراء  ملزمة  احلكومة  والقطاعات 
أنه  على  تنص  الثالثة  واملــادة  املنتج،  من  سيارة 
إذا لم تقم هذه الشركات بالتصنيع تتم مضاعفة 

اإليرادات 300%، ولكن لم يفعل حتى اآلن.
وقال اللواء حسن مصطفى، املدير التنفيذى 
إنشاء  إن  السيارات،  مصنعى  لرابطة  السابق 
وصندوق  الــســيــارات  لصناعة  األعــلــى  املجلس 
هو  املستدام،  النقل  وسائل  إلى  التحول  متويل 
قرار كان ينتظره السوق منذ فترة خلدمة القطاع 

وتنميته.
لصناعة  أعلى  مجلس  إنشاء  أن  إلــى  وأشــار 
السيارات، سيعنى بوضع خطط واستراتيجيات 
املصرى  السوق  فى  السيارات  صناعة  لتنمية 
التى  املشاكل  سيبحث  كما  تنفيذها،  ومتابعة 
تواجه صناعة السيارات لتذليلها ووضع احللول 

املناسبة حللها.

اإلطار  املجلس حتديث  مهام  من  أن  وأوضــح 
لصناعة  واإلدارى  التشريعى  لــإصــاح  الــعــام 
ــظــراً إلـــى أن صــنــاع الــســيــارات  ــارات؛ ن ــســي ال
من  حتد  التى  الــقــرارات  من  العديد  يواجهون 
بعض  فى  متضاربة  تكون  قد  وأحياناً  عملهم، 
األحيان، فإذا كانت هناك جهة واحدة يتم فيها 
يلزم فيها، سيكون  القرارات وتغيير ما  مراجعة 
ذلك فى مصلحة صناعة السيارات بشكل كبير.

فى  سيسهم  املجلس  أن  »مصطفى«،  أضــاف 
إلى  تنمية الصناعات املغذية بشكل كبير؛ نظراً 
أنه سيتم التنسيق بن مصنعى اخلامات والقطع 
وبن  الوسيط  املنتج  مصنعى  وبــن  الصغيرة 
مصنعى املنتج الكامل، وستتم االستفادة من عقد 
االتفاقيات وتبادل اخلبرات فى هذا املجال ومن 
خال خبرات القطاع اخلاص مع القطاع العام، 
نحتاجه  ما  لــدراســة  السيارات  خبراء  بجانب 

للنهوض بالقطاع.
مصنعى  رابطة  عام  أمن  سعد،  خالد  وقــال 
للسيارات  أعلى  مجلس  إنشاء  إن  الــســيــارات، 
محلياً  املركبات  صناعة  تطوير  على  سيساعد 
السياسات  يضع  كــيــان  وجـــود  افتقدت  والــتــى 
العامة لها، فى ظل تعدد اجلهات املدافعة عنها 

واملتحدثة باسمها، من روابط وغرف وشعب.

ارتبط  املجلس  إنشاء  توقيت  أن  إلــى  وأشــار 
والتى  حالياً  السوق  يواجهها  التى  بالتحديات 
تتطلب دراسة مستوفاة لعوائق التصنيع املحلى، 
وكيفية التعامل مع جوانب نقص املعروض الذى 
اإلنتاج  تــراجــع  بسبب  بالطلب؛  ارتــفــاع  يقابله 

عاملياً.
وأوضح أن دور املجلس يجب أن يتضمن العمل 
تواجه  التى  املعوقات  ودراسة جميع  تذليل  على 
الدولة  أن  مــؤكــداً  حلها،  على  والعمل  القطاع 
اهتمت بالطرق والكبارى وتطوير البنية التحتية 

خال الفترة األخيرة املاضية.
أضاف »سعد«، أن من مهام املجلس االهتمام 
السيارات  لصناعة  املحلى  املكون  نسبة  بزيادة 
احتياحات  لتغطية  وذلــك   %65 إلــى   %45 مــن 
إلــى  ــظــراً  ن املــصــرى؛  الــســوق  فــى  املستهلكن 

انخفاض الواردات خال الفترة احلالية.
وأكد زيادة تبادل العاقات مع الدول املجاورة 
مصر  فــى  األجنبى  االستثمار  وحتفيز  لــزيــادة 
وزيادة الصادرات، بجانب فتح أسواق تصديرية 

فى دول أفريقيا والشرق األوسط.

كتب رأفت كمال:
واأللبان  احليوانى  اإلنتاج  مجمع  افتتاحه  خال 
املنوفية  مبــحــافــظــة  ــادات  ــسـ الـ مبــديــنــة  املــتــكــامــل 
جهود  بتعظيم  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وجــه 
احتياجات  كافة  لتوفير  الغذائى  األمــن  مشروعات 
املواطنن وإضافة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة 
الرئيس  وجــه  كما  الكبرى،  املشروعات  خــال  من 
السيسى بتنمية الثروة احليوانية والتحسن الوراثى 
الازمة  اإلمكانات  كافة  وتوفير  املصرية  للساالت 
لتعظيم  السمكية   الــثــروة  تنمية  منظومة  لتعزيز 
حسن  عامل  أهمية  على  مشدداً  السمكي،  املخزون 
اإلدارة واالستعانة باخلبرات املتخصصة مبا يساعد 
على حتقيق االستفادة القصوى املخططة لإنتاج كماً 

ونوعاً.
الزراعى  االقتصاد  أستاذ  عطية  شريف  ويقول 
انطلقت  احليوانية  بالثروة  االرتقاء  مشروعات  أن 
مت  عندما   2017 عام  وحتديداً  عديدة  سنوات  منذ 
بالغ  له  كان  والذى  »البتلو«  القومى  املشروع  إطاق 
األثر وساهم فى حتقيق االكتفاء الذاتى من اللحوم 
احلمراء، الفتاً إلى أن دعم املربن وإضافة مشروعات 
كبرى للثروة احليوانية وإدراجها ضمن مبادرة البنك 
تنمية  فى  تأثير  لهم  كــان   %5 العائد  ذات  املــركــزى 
 41 من  يقرب  ما  هناك  أن  حيث  احليوانية،  الثروة 
ألف مستفيد و460 ألف رأس ماشية مت متويلها مع 

نسبة استرداد لألموال %100.
وأشار »عطية« إلى أن مصر عملت على التحسن 

ملراكز  القومى  املشروع  بجانب  للساالت  الــوراثــى 
وجتميع األلبان والذى ساهم فى زيادة اإلنتاج ألكثر 
من 2500 طن فى اليوم الواحد كما أن هناك ساالت 
مت حتسينها تتناسب مع املزارعن وتفيدهم من حيث 
اليومى  اإلنتاج  كان  املاضى  ففى  اإلنتاجية،  الفوارق 
اآلن  أما  كيلو،  إلى 10   5 ما بن  يتراوح  األلبان  من 
اليومى  إنتاجها  املزارعون  ميتلكها  ساالت  فهناك 
من  محدود  لقدر  وحتتاج  كيلو   35 إلــى   25 بن  ما 
الرعاية، الفتاً إلى أن الساالت عالية اإلنتاجية يصل 
حجم إنتاجها اليومى إلى 50 كيلو وحتتاج لوضع تقنى 
وتكنولوجى عال للغاية ونقل ألبانها يحتاج إلى أجهزة 

مخصصة لذلك، دون تدخل من أى أيد بشرية.
نقيب  صـــدام  ــو  أب الرحمن  عبد  حسن  ووصـــف 
لإنتاج  املتكامل  املجمع  افتتاح  مصر  فى  الفاحن 
احليوانى واأللبان بأنه إجناز وخطوة كبيرة فى اجتاه 
االكتفاء الذاتى من اللحوم احلمراء وأنه منوذج رائع 
للتعاون والتكامل بن اجلهات املعنية للدولة للوصول 
لاكتفاء الذاتى من اللحوم احلمراء واأللبان والعمل 
االستيراد  فــاتــورة  وتقليل  أسعارها  استقرار  على 
أنه  مــشــدداً  املــصــري،  الغذائى  األمــن  على  حفاظاً 
التكاملى  الطابع  ذات  الكبيرة  القومية  املشاريع  من 
على  األلبان  إنتاج  ومصانع  التربية  مزارع  يحوى  إذ 
رأس  آالف   5 نحو  بإجمالى  فـــدان  ــف  أل مساحة 
حاب تنتج نحو150 طن لنب يومياً، داعياً إلى إجراء 
للمواشى  الصناعى  التلقيح  لعمليات  موسعة  دراسة 
واستخدام أحدث التقنيات إلنتاج أفضل األنواع مبا 

يائم املناخ واالحتياجات املحلية مع تعميم اللقاحات 
احليوانات  بــن  التلقيح  ومنع  الــبــاد  فــى  املناسبة 
املحلية، والعمل على استخدام األصناف املحلية ذات 
بعد  اللحم فقط  األلبان إلنتاج  الضعيف من  اإلنتاج 
مصر  بعلماء  واالستعانة  املناسب  باللقاح  تلقيحها 

والعالم فى هذا اإلطار.
ويقول مجدى اجلزار خبير االستزراع السمكى أن 
الثروة السمكية تشهد طفرة كبيرة منذ ما يقرب من 
8 سنوات ويحدث تطوير كبير ومتميز فى املنظومة 
التى تبذل الدولة فيها جهوداً ضخمة كل ذلك بهدف 
إلى  أساسى وهو حتقيق األمن الغذائى ملصر، الفتاً 
البحيرات املصرية مت تطويرها واإلنتاج اخلاص  أن 
بجانب  كبير  اقتصادى  مــرود  ولــه  تطويره  مت  بها 
محا  كانت  التى  غليون  أسماك  مبــزارع  االهتمام 
للهجرة غير الشرعية وأصبحت اآلن واحدة من أكبر 
التى  السويس  قناة  مــزارع  بجانب  السمكية  املــزارع 

حققت طفرات ونتائج ملموسة.
إلى أن مصر وصلت فى اإلنتاج  وأشار »اجلــزار« 
 %85 جتــاوز  بنسبة  الــذاتــى  االكتفاء  إلــى  السمكى 
اخلطة  مــع  اإلنــتــاج  لتعظيم  مبذولة  جهود  وهــنــاك 
إلى  املفتوحة  الــزراعــة  نظم  مــن  للتحول  املــوجــودة 
يحقق  األهمية  غاية  فى  أمر  وهو  الكثيفة،  الزراعة 
التجربة  نقل  بجانب  األســمــاك  ــة  زراعـ مضاعفة 
املصرية إلى عدد من دول العالم، موضحاً أن القطاع 
اخلاص له دور كبير وشريك مهم فى عملية التنمية 
والتعاون  الشراكات  ببناء  كبيرة  اهتمامات  وهناك 

من  الــواقــع  أرض  على  يعمل  كل  اجلهات  كافة  مع 
أصحاب  من  ليكونوا  املربن  صغار  مساعدة  أجــل 
املــشــروعــات اخلــاصــة واملنتجة فــى مــجــال اإلنــتــاج 

احليوانى والسمكي.
ويقول الدكتور صاح حجاج خبير الثروة السمكية 
للموارد  األمــثــل  االســتــخــدام  ــى  إل تسعى  مصر  إن 
والداجنة  والسمكية  احليوانية  الثروة  وزيادة  املتاحة 
التوسع  مت  حيث  السمكية،  الثروة  تنمية  مجال  فى 
وتطوير  وإنشاء  السمكى  االستزراع  مشروعات  فى 
ومعدات  والصيانة  اإلصــاح  وورش  الصيد  موانئ 
جنحت  احلكومة  أن  موضحاً  بها،  املُلحقة  التصنيع 
مليون طن عام  السمكى من 1.9  اإلنتاج  زيــادة  فى 
2017/2016 إلى نحو 3 ماين طن عام 2022/21 
بنسبة 7% سنوياً  النيل  نهر  اإلنتاج من  ارتفع  بحيث 
البحرى  االستزراع  ومن   %13 بنحو  البحيرات  ومن 
التنمية  الستراتيجية  طبقا  املتوقع  ومن   %20 بنحو 
لنحو 3 ماين طن  أن نصل  لعام 2030  املستدامة 

من األسماك.
وأوضح حجاج أن اإلنتاج السمكى من املزارع يبلغ 
حوالى 80% من جملة اإلنتاج السمكى ومصر حتتل 
املركز األول بن دول إفريقيا واملركز األول فى إنتاج 
دول حوض  بن  السمكى  االســتــزراع  من  األســمــاك 
السادس  واملركز  األوســط  والشرق  املتوسط  البحر 
إنتاج مصر من  ويبلغ  السمكى  االستزراع  فى  عاملياً 
األسماك ما يعادل 56% من إنتاج دول حوض البحر 
إلى أن الدولة  املتوسط لاستزراع السمكي، مشيراً 

قــــــامــــــت 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ بـ

املشروعات كمشروع االستزراع 
السمكى مبنطقة شرق بورسعيد 

ليسهم  فدان  على مساحة 7500 
فى تنفيذ أهداف السياسة العامة 

للدولة فى حتقيق االكتفاء الذاتى من 
عن  فضاً  اجلــودة،  عالية  األسماك 

منطقة  فى  السمكية  املــزارع  مشروع 
مساحة  على  بورسعيد  غــرب  الديبة 
203 أفدنه، باإلضافة إلى االستثمارات 
املصرية  بالبحيرات  ضخها  يتم  التى 
األمر  اجلمهورية  رئيس  من  بتوجيه 
ــاج  ــت ــذى انــعــكــس عــلــى زيــــادة اإلن ــ ال

السمكي.
الفرد فى مصر  أن نصيب  وأكــد 
السمكية وصل  املـــزارع  إنــتــاج  مــن 
على  كجم   18 مقابل  كجم  لــــ20 
توفير  أن  كما  الــعــاملــى  املــســتــوى 
ــواق  أســـمـــاك املـــــزارع فـــى األســ
ساعد  البلطى  خاصة  الشعبية 
ــى ضــبــط األســـعـــار بــاملــقــارنــة  ف
بالسلع البديلة اللحوم والدواجن، 
السمكية  ــزارع  ــ املـ أن  مـــؤكـــداً 

االعتماد  تقليل  فى  تساهم 
على االستيراد.
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االصدار الثانى

السنة الثالثة عشرةاألحد

االكتفاء الذاتى من اللحوم واألسماك يتحقق قريًبا..

»مجمع اإلنتاج الحيوانى« يعظم جهود المشروعات لتوفير احتياجات المواطنين

»المجلس األعلى« خطوة جديدة لتوطين حقيقى..

مخاوف من كثرة المجالس دون جدوى.. وتفاؤل بتحويل مصر إلى »مركز إقليمى«

اشراف رمي ثروتاستثمار

مائدة المصريين عامرة بـ »البروتين الغذائى«

الحكومة تتحرك بموكب جديد لـ »صناعة السيارات«

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣  - 19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «
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األحد

عبد العزيز عمر
أكد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة 
البترول  قطاع  داخل  األداء  تطوير  أن  املعدنية 
الــدولــة  نفذتها  الــتــى  الشاملة  واإلصــالحــات 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  بقيادة  املصرية 
مكنت القطاع من مواجهة حتديات غير مسبوقة 
مير بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن 
جائحة كورونا واآلن األزمة الروسية األوكرانية 
وفق سيناريوهات  آثارها  مع  التعامل  يتم  التى 
تــأخــر اإلصــالح  لــو  إعــدادهــا ممكناً  يكن  لــم 
والتحديث والتطوير الذى جنح فى القضاء على 

األزمات التى كانت تعيشها مصر .
البترول  لقطاع  واألداء  النتائج  أن  وأضــاف 
املصرى خالل 8 سنوات تدل على مدى كفاءة 
اإلستراتيجية  لألهداف  والتنفيذ  التخطيط 
التى وضعتها الوزارة وانطلقت فى حتقيقها من 
القطاع  وحتديث  لتطوير  متكاملة  رؤيــة  خالل 

وبرنامج إصالح اقتصادى وطني.
الفترة شهدت منواً  أن سنوات هذه  وأوضح 
واستغالالً  الطبيعى  الغاز  من  موارد مصر  فى 
لها وتطويراً غير مسبوق ملصافى تكرير  أمثالً 
والبنية  املضافة  القيمة  وصناعات  البترول 
األساسية واستدامة فى تأمني إمدادات الوقود 
العام  القطاع  شــركــات  أداء  فــى  نقلة  وكــذلــك 
الرقمى  التعدين والتحول  البترولى وفى مجال 
مجاالت  من  وغيرها  املناخى  التغير  ومواكبة 

الصناعة البترولية .
لوال  لتتحقق  تكن  لم  النتائج  هــذه  أن  وأكــد 
مــا مت مــن وضــع أســس قــويــة وتخطيط جيد 
لألعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت 
فى اعتبارها مواكبة القطاع جلهود التنمية فى 
الدولة مع حتديثه وتطويره وحتقيق االستفادة 
حتقيق  فى  السياسية  القيادة  توجه  من  املثلى 
استقرار  يخدمه  حقيقى  اقــتــصــادى  إصـــالح 

سياسي.
من  مــا حتقق  ألهــم  اســتــعــراض  يلى  وفيما 
البترول  صناعة  مجاالت  جميع  فى  إجنــازات 

والغاز والتعدين:
املؤشرات املالية واالقتصادية لقطاع البترول 

مرآة عاكسة ملا حتقق من جناحات
ارتــفــاع صـــادرات قــطــاع الــبــتــرول املــصــري، 
لتصل إلى حوالى 13 مليار دوالر عن عام 2021 
مليار   7 مقابل  جنيه  مليار   208 حوالى  تعادل 
دوالر خالل عام 2020 ، بزيادة نسبتها %84.3، 
زيادة  الصادرات  فى  الزيادة  شملت  وقد  هذا 
قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز 
املسال بصورة قياسية خالل عام 2021 بنسبة 
بلغت 770%، حيث مت إعادة تشغيل مصنع إسالة 
املسال  الغاز  تصدير  واستئناف  بدمياط  الغاز 
بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة 
وتصدير الغاز بإدكو، كما مت تصدير غاز طبيعى 
ومسال خالل الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 
2022 بقيمة 3.9 مليار دوالر تعادل 63 مليار 

جنيه بسبب زيادة األسعار العاملية.
التحول من حتقيق عجز فى امليزان التجارى 
القطاع  كان  فائض حيث  إلى حتقيق  البترولى 
فائضاً  طويلة  سنوات  منذ  مرة  ألول  قد حقق 
فى امليزان التجارى عن عام 2019/2018 بلغ 
فى  الفائض  بلغ  كما  جنيه،  مليار   9.9 حوالى 
البترولى خالل عام 2021 ما  التجارى  امليزان 

يعادل حوالى 46.4 مليار جنيه
وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة 
للدولة عن عام 2021/2020 حوالى 33 مليار 
مليار   77.4 حوالى  بلغ  بعجز  باملقارنة  جنيه 

جنيه عام 2017/2016.
قطاع  فــى  االســتــثــمــارات  جملة  بلغت  كما 
 1.2 حوالى   2022 أبريل  نهاية  حتى  البترول 
تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات 
بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى 
للمشروعات جارى  مليار جنيه  و292  دراستها 
تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 
131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية من املشتقات البترولية ومن ثم تقليل 

االستيراد.
منو  معدل  حتويل  فى  البترول  قطاع  وجنح 
السابقة من سالب  األعــوام  الغاز خالل  قطاع 
إلى موجب 25% عام 2019/2018، مما   %11
حقق االكتفاء الذاتى للبالد من الغاز واستئناف 
التكرير  قطاع  منو  معدل  بلغ  كما  التصدير، 

حوالى 25% عام 2020/2019.
كما مت إطالق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة 
تنفيذ  البترولى وشملت  العام  القطاع  لشركات 
القائمة  الوحدات  وتطوير  جديدة  مشروعات 
والــتــوســعــات واإلحــــالل والــتــجــديــد لــألصــول 
الرقمى  التحول  ودعم  السالمة  أنظمة  وتعزيز 
غير  استثمارات  إنفاق  ومت  الــكــوادر،  وتدريب 
مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار 
جنيه خالل الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه 
عام 2021، كما اعتمد املهندس طارق املال وزير 
البترول والثروة املعدنية أكبر موازنة استثمارية 
 2023/2022 العام  من  اعتباراً  العام  للقطاع 

بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
ــة لـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ جــــــــــذب اســــــتــــــثــــــمــــــارات أجـ

االحتياطيات البترولية
واجلهد  التخطيط  من  8 سنوات  مدار  على 
عجلة  دفــع  فى  البترول  قطاع  جنح  ــدءوب،  الـ

فى  والغاز  البترول  عن  البحث  فى  االستثمار 
مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وحتقيق 
لطرح  عــودتــه  بعد  ــك  وذل جــديــدة،  اكتشافات 
املزايدات وعقد االتفاقيات البترولية والتى تعد 
السنوات  حيث مت خالل  رئيسي،  زاويــة  حجر 

الثمانى ما يلي:
ومت طرح 10 مزايدات عاملية خالل تلك الفترة 
البرية  املناطق  فى  والغاز  البترول  عن  للبحث 
والبحرية فى كل من البحرين املتوسط واألحمر 
والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج 
 )9( أســفــرت  وقــد  مــصــر،  الــســويــس وصعيد 
مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن 
البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها األدنى 
 272.6 توقيع  ومنح  دوالر  مليار   2.2 حوالى 
شركتى  منها  عاملية  شركات  على  دوالر  مليون 
ما  وهــو  العامليتني  وشــيــفــرون  موبيل  اكــســون 
ميثل جناحاً فى جذب شركاء جدد لالستثمار 
الشركات  مــن  املصرية  الــبــتــرول  صناعة  فــى 

العاملية العمالقة ، وجارى حالياً تقييم عروض 
الشركات العاملية للمزايدة األخيرة.

كما مت توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة 
مع الشركات العاملية للبحث عن البترول والغاز، 
مليار   22 حوالى  األدنــى  حدها  باستثمارات 
مليار   1.3 حوالى  قدرها  توقيع  ومنح  دوالر 

دوالر حلفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى.
الكتشافات  تنمية  عقد   112 توقيع  كذلك 
والصحراء  املتوسط  بالبحر  جديدة  بترولية 
تنمية  منح  بإجمالى  وذلــك  والشرقية  الغربية 

تقدر بـ 2ر53 مليون دوالر.
ومت حتقيق 401 اكتشاف بترولى جديد »281 
الصحراوين  مبناطق  ــازاً«  غـ  120 خــام،  زيــت 

وسيناء  املتوسط  والبحر  والشرقية  الغربية 
ــس، وأضـــافـــت هــذه  ــســوي ــا وخــلــيــج ال ــت ــدل وال
االكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 
وحوالى  ومتكثفات،  زيت  برميل  ماليني   503

39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
ــة مــصــر لــالســتــكــشــاف  ــوابـ بـ ــالق  ــ ومت إطـ
 Egypt Upstream( الــرقــمــيــة  واإلنـــتـــاج 
البحث  ملناطق  والترويج  للتسويق   )gateway
ما  وهو  فبراير2021  فى  عاملياً  واالستكشاف 
يتماشى مع اجتاه الدولة لدعم التحول الرقمي، 
الرقمية  التحتية  البنية  بتوفير  تقضى  والتى 
للحفاظ  املتقدمة  االلكترونية  والتطبيقات 
واجليوفيزيقية  اجليولوجية  البيانات  على 
وبيانات اإلنتاج وإدارة جوالت املزايدات العاملية 
خريطة  ــداد  وإعـ والــغــاز  البترول  عــن  للبحث 
الطرق  واستخدام  املزايدات  ملناطق  استثمارية 
احلديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص 
من  ــاج  ــت واإلن واالستكشاف  البحث  وأنشطة 

املختلفة  لألحواض  جيولوجية  دراســات  خالل 
مدربة مما  فنية  كــوادر  إعــداد  إلــى  باإلضافة 
وبالفعل  اإلنتاج  معدالت  ــادة  زي فى  سيساهم 
يتم طرح املزايدات عليها ومنها ثالث مزايدات 

عاملية مت طرحها خالل عام 2021.
مشروعات متطورة للمسح السيزمى وجتميع 

البيانات اجليوفيزيقية
مت تنفيذ عدد من مشروعات املسح السيزمى 
اإلقليمى وإنشاء مركز معلومات رقمى متكامل 
فى  وذلك  واإلنتاج«  لالستكشاف  مصر  »بوابة 
وحتديث  تطوير  ملشروع  األول  البرنامج  إطــار 
قطاع البترول اخلاص بجذب االستثمارات فى 

مجال البحث واإلنتاج ومن أهمها:

من  الثانية  املرحلة  من  االنتهاء  حالياً  جارى 
األحمر  بالبحر  األبعاد  ثالثى  السيزمى  املسح 
تبلغ  بتكلفة  مربع  كيلومتر  ألــف   13 مبساحة 

74.5 مليون دوالر .
كذلك جارى تنفيذ برنامج للمسح السيزمى 
املتوسط  بالبحر  مـــرة  ألول  األبــعــاد  ثــالثــى 
النودز ملساحة 329 كيلو  باستخدام تكنولوجيا 

متر مربع بتكلفة تبلغ 35 مليون دوالر.
كــمــا مت االنــتــهــاء مــن املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
فى  املتوسط  بغرب  اإلقليمى  السيزمى  املسح 
سبتمبر2018 لتسجيل وجتميع ومعاجلة بيانات 
أطوالها  تصل  إضافية  األبعاد  ثنائية  سيزمية 
إلى 22 ألف كم .. وبناًء على نتائج هذا املشروع 
عاملياً  واملصنفة  الكبرى  الشركات  أبدت  فقد 
واكسون  ، شيفرون  ، شل  توتال   ، بى  بى  مثل 
استثمارات  ضخ  فى  رغبتهم  وغيرهم  موبيل 
جديدة فى البحث واالستكشاف وإنتاج البترول 
أســرع  فــى  البكر  املتوسط  غــرب  منطقة  فــى 

منطقة  فى  اتفاقيات   7 توقيع  مت  حيث  وقت، 
غرب املتوسط مع شركات إكسون موبيل، بى بى 
، توتال ، شل ، شيفرون ، كما مت إجراء مسح 
املناطق  بتلك  مرة  ألول  األبعاد  ثالثى  سيزمى 
كم2  ألــف   30.8 ملساحة  املتوسط  غــرب  فى 
املخطط  ومن  هذا  دوالر،  مليون   115 بتكلفة 
جلذب  عاملية  مزايدة  فى  املناطق  باقى  طرح 
غرب  فى  واالستثمارات  الشركات  من  مزيد 

املتوسط.
ووضع منطقة البحر األحمر ألول مرة على 
البترول  عــن  البحث  فــى  االستثمار  خريطة 
العربية  اململكة  مع  احلدود  ترسيم  بعد  والغاز 
عاملية  مزايدة  أول  طرح  مت  حيث   ، السعودية 

البحر  منطقة  فــى  للبحث   2019 ــارس  م فــى 
األحمر والترسية على 3 شركات بترولية عاملية 
كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة فى 3 مناطق 
بالبحر األحمر وذلك ألول مرة، ويتم البدء فى 
عام  خــالل  املناطق  تلك  داخــل  احلفر  أعمال 
ملشروع  كنتيجة  املــزايــدة  تلك  وجــاءت   ،2023
جتميع البيانات اجليوفيزيقية الذى نفذه قطاع 
البترول بالتعاون مع شلمبرجير العاملية فى تلك 

املنطقة .
ومت توقيع اتفاقية بني وزارة البترول وشركة 
شلمبرجير العاملية وتشمل إجراء مسح سيزمى 
إلعادة  مصر  فى  مرة  ألول  تنفيذه  يتم  متقدم 
خليج  منطقة  فــى  الــبــتــرولــيــة  املــــوارد  تقييم 
السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت اخلام، 
هذا وقد مت االنتهاء من أعمال املسح السيزمى 
يوليو2020  فــى  كــم2   820 ملساحة  اإلقليمى 
وكذلك  )جابكو(  السويس  خليج  بترول  لشركة 
نبتون  لشركة  السيزمى  املــســح  مــن  االنــتــهــاء 

ملساحة 305 كم2 فى يوليو2020، وجارى اآلن 
البيانات  لهذه  املتقدمة  املعاجلة  من  االنتهاء 

بتكلفة إجمالية تزيد عن 70 مليون دوالر .
كذلك مشروع جتميع البيانات اجليوفيزيقية 
قامت  حيث  مصر،  بجنوب  املفتوحة  باملناطق 
شركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالتعاقد 
مع شركة تى جى إس اإلجنليزية لتنفيذ مشروع 
باملناطق  جيوفيزيقية  بيانات  لتجميع  يهدف 
البرية املفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة حوالى 
املشروع  من  االنتهاء  مت  وقد  دوالر،  50مليون 
كم2  بتغطية مسافة 11ألــف  مــارس2018  فى 
للبحث فى  لطرح مزايدات مستقبالً  ، متهيداً 

تلك املناطق.

ــعـــدالت غير  ــاز الــطــبــيــعــى يــقــفــز ملـ ــغـ ــاج الـ ــتـ إنـ
مسبوقة

خالل  البترولية  للثروة  اإلنتاج  إجمالى  بلغ 
مليون   597 حوالى  املاضية  سنوات  الثمانى 
طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 
و10  طبيعي،  غــاز  طــن  مليون   342 وحــوالــى 
مليون طن بوتاجاز بخالف البوتاجاز املنتج من 

مصافى التكرير والشركات املساهمة.
إلى  الطبيعى  الغاز  من  مصر  إنتاج  وارتفع 
أعلى  إلــى  ارتفع  حيث  مسبوقة  غير  معدالت 
فى  البترول  قطاع  ثمار خطط  كأحد  معدالته 
اإلسراع بتنمية احلقول املكتشفة ووضعها على 
 ، تدريجياً  اإلنتاج  زيادة  فى  اإلنتاج مبا ساهم 
حيث وصلت معدالت اإلنتاج من الغاز الطبيعى 
مليار قدم  الــعــام احلــالــى حــوالــى 8ر6  خــالل 

مكعب يومياً .
الغاز  من  الــذاتــى  االكتفاء  وقــد حتقق  هــذا 
الطبيعى املنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 
نتيجة  الغاز  من  املحلى  اإلنتاج  تزايد  بفضل 
من  جديدة  مراحل  ووضــع  تنمية  من  االنتهاء 
الغاز  حــقــول  تنمية  مــشــروعــات  مــن  الــعــديــد 
وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر املتوسط 
على خريطة اإلنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن 
استيراد الغاز الطبيعى املسال وبالتالى ترشيد 
لالستيراد  املــوجــه  األجنبى  النقد  استخدام 
وتقليل فاتورة االستيراد التى تشكل عبئاً على 

املوازنة العامة للدولة.
سبتمبر  فى  الــذاتــى  االكتفاء  حتقيق  وبعد 
من  مصر  حتولت  التصدير  واستئناف   2018
أعوام  بني  املسال  للغاز  املستوردة  الــدول  أكبر 
جناحها  ثم  ومن  التصدير  إلى   ،2017-2015
فى دعم مكانتها كالعب رئيسى فى قطاع الغاز، 
أفريقيا  شمال  فى  الثانى  املركز  تبوأت  حيث 
والــشــرق األوســـط فــى إنــتــاج الــغــاز الطبيعي، 
الطبيعى  الغاز  إنتاج  فى  عاملياَ  عشر  والرابع 
فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر 

عاملياً فى عام 2015.
ومت حتقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية 
فى تاريخ مصر فى أغسطس عام 2019 حيث 
بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من 

الزيت اخلام والغاز واملتكثفات.
توصيل الغاز للمنازل

ومتابعتها  السياسية  القيادة  دعم  إطار  فى 
املستمرة ملشروعات التوسع فى استخدام الغاز 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  للمنازل  الطبيعى 
احتياجاً  األكثر  واملناطق  للمحافظات  خاصة 
احلصول  فى  املواطنني  عن  العبء  وتخفيف 
العامة  املوازنة  وعن  البوتاجاز  اسطوانة  على 
البوتاجاز، فقد مت حتقيق  استيراد  للدولة فى 
عن  بديالً  الطبيعى  الغاز  استخدام  فى  طفرة 
مبا  املاضية  الثمانى  األعــوام  خالل  البوتاجاز 
احلضارية  اخلدمة  بهذه  االنتفاع  تعزيز  يكفل 
التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل فى التكلفة واألعباء 
على املواطنني ، حيث كانت أهم النتائج ما يلى :
ومت توصيل الغاز حلوالى 7.3 مليون وحدة 
سكنية مبا ميثل حوالى 54% من إجمالى عدد 
الوحدات التى مت توصيل الغاز الطبيعى لها منذ 
الغاز فى مصر عام 1981  بدء نشاط توصيل 
حوالى  والبالغة  عاماً(   41 مــدار  على  )وذلــك 
اخلدمة  وفــر  مما  سكنية  وحــدة  مليون   13.5
ألكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم فى توفير 

20 مليار جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز .
مت  التى  البوتاجاز  أسطوانات  عــدد  ويقدر 
الثمانى  خــالل  محلها  الطبيعى  الغاز  إحــالل 
أسطوانة،  مليون   132 حوالى  املاضية  سنوات 
املوجه  الدعم  تخفيض  إلــى  أدى  الــذى  األمــر 

للبوتاجاز.
لتوصيل  سنوى  معدل  أعلى  حتقيق  مت  كما 
أعــوام  األربـــع  خــالل  للمنازل  الطبيعى  الــغــاز 
وحــدة  مــلــيــون  2ر1  بلغت  مبــعــدالت  املــاضــيــة 
بلغت  تــوزيــع  شبكات  تنفيذ  مت  كما  ســنــويــاً.. 
الـــ 8 سنوات  كــم خــالل  ألــف  حــوالــى 34.3 
منذ  توزيع  شبكات  كم  ألف   26.8 بـ  باملقارنة 

بدء النشاط وحتى عام 2014.
البترول  وزارة  ــادرة  مــب إطـــالق  كــذلــك  ومت 
ملساهمة  امليسر  للتقسيط  املعدنية  ــثــروة  وال
العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل 
بدون  سنوات   6 على  جنيه   30 شهرى  بقسط 
فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز 
فى  ساهم  مما  قبل  من  يصلها  ولم  مرة  ألول 

زيادة إقبال املواطنني على التعاقد .
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات 
مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة 
حتصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز 
مسبق  عــداد  مليون  من  أكثر  تركيب  مت  فقد 

الدفع.
جدير بالذكر أنه قد مت توصيل الغاز الطبيعى 
إلى 307 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى 

ألول مرة خالل األربعة األعوام املاضية.

السنة الثالثة عشرة

كنوز الثروة البترولية تتدفق على مدار 8 سنوات

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

إنجازات غير مسبوقة بالقطاع..

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣–19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «
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كتبت – حنان محمد:
سادت حالة املخاوف فى األسواق العاملية فى 
ظل الهبوط احلاد الذى تعرضت لها، بعد تزايد 
مخاطر التضخم على االقتصاد األمريكى والذى 
 41 فى  مستوياته  أعلى  إلــى  مايو  نهاية  وصــل 

عاًما، عند 8.6% على أساس سنوى.
النقدية  سياسته  الــفــيــدرالــى  تشديد  ودفـــع 
تكبد  إلــى  العاملية  ــال  امل أســـواق  أقـــوى،  بوتيرة 

خسائر كبيرة.
ــوق املــــال، أن تــأثــيــر تلك  ــرى خــبــراء سـ ــ وي
مــحــدود،  املصرية  الــبــورصــة  على  الــتــراجــعــات 
العوامل،  من  بالعديد  قبل  من  تأثره  مع  خاصة 
على سبيل املثال اإلجتاه لتطبيق ضرائب األرباح 
فى  جــديــدة  شــركــات  طــرح  وعـــدم  الرأسمالية 
وقت سابق كان السوق قادر فيه على استيعاب 

الطروحات.
محفزات  عن  البحث  ضــرورة  على  وشـــددوا 
االســتــثــمــارات ألن  ــاءات جلــذب  ــف وإع ضريبية 
املقياس احلقيقى لنجاح السياسات املالية، يتمثل 
فى احلصيلة الفعلية وليست برفع نسب ضرائب 

بصورة سلبيه تؤدى إلى التباطؤ والركود.
وقال حسام الغايش خبير أسواق املال، إنه مع 
ارتفاع معدالت التضخم بوتيرة متسارعة خالل 
مصر  فى  وبالتالى  العالم،  فى  االخيرة  الشهور 
كتضخم مستورد فإن العالم قد يواجه موجة من 
الركود التضخمى نتيجة هذه املوجة التضخمية 
التى اتت بعد أزمة فيروس كورونا الذى أصاب 
من  وغيره  هذا  فكل  الركود،  من  بحالة  العالم 
االقتصاد  أمامها  يقف  التى  الضبابية  الصورة 
العاملى تؤثر بشكل مباشر على األسواق العاملية.

ورأى ان التضخم الراهن لن يتم التخلص منه 
وقد  تقدير  أقل  بعد عامني على  إال  آثــاره  ومن 
الفترة  تلك  وأثناء  ذلــك،  من  أطــول  لفترة  متتد 
تضخمي،  لــركــود  العاملى  االقــتــصــاد  سيخضع 
مع  بالتزامن  االقتصادى  النمو  انخفاض  مبعنى 
ارتفاع التضخم، وينظر الفريق املنتصر هنا إلى 
صالبة االعتبارات التى يتمتع بها هذا السيناريو 
بـــدًءا مــن اســتــمــرار احلـــرب الروسية  املــقــلــق، 
فى  للصني  املتشددة  والسياسات  األوكــرانــيــة، 

من  عليها  يترتب  وما  املتجددة،  األوبئة  مواجهة 
انقطاعات متكررة فى سالسل التوريد، إضافة 
إلى التقلبات احلادة التى تشهدها األسواق حول 

العالم، وكل هذا سيتم خالل الفترة الراهنة.
فى  السر  كلمة  تكون  قد  البورصة  أن  ورأى 
كافة الدول حيث انها ستكون بوابة االستحواذات 
أسعار  ــفــاع  ارت بسبب  متــويــل  على  واحلــصــول 
بداية  يعنى  املالي، مما  التعثر  وحــاالت  الفائدة 
األزمة  املال مع وصول  أسواق  دورة جديدة فى 
وقوة  مالءة  األكثر  األسهم  إلى  والتحول  لقمتها 

مالية خالل الفترة املقبلة.
أنه  املال،  مرتضى خبير سوق  أحمد  وأوضح 
جلميع  األول  العدو  هو  الركود  احلــال  بطبيعة 
الوقت  فى  لكن  اإلقتصاديات،  وجميع  األســواق 
احلالى بدأ يتحول األمر إلى شبه ركود بالعديد 
احلاليه  التضخمية  املــوجــه  ألن  األســـواق  مــن 
الطلب  مبعدالت  ارتفاع  عن  ناجته  ليست  هى 
الكمى  التيسير  سياسات  نتيجة  لكن  احلقيقه، 
الكبرى  املركزية  البنوك  إتبعته  الذى  النهج  وهو 

خالل أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن ذلك ساهم فى زيادة املعروض 

من النقد، ومع ضخ كميات ضخمة النقد وتباطؤ 
موجه  إلى ظهور  ذلك  أدى  ــدادات  اإلم سالسل 
الشرائية  بالقوى  إنخفاض  صاحبها  تضخمية 
السياسات  تغيرت  وبالتالى  املستهلكني  لــدى 
النقديه نحو رفع معدالت الفائده لكبح التضخم، 
مرورا بحرب روسيا و أوكرانيا خاصة مع تزايد 
التوترات بني روسيا و املعسكر الغربى وإصرار 
الدول األعضاء مبنظمة األوبك على عدم زيادة 
ــات  ــوازن امل وعــجــز  اخلــســائــر  لتعويض  ــاج  ــت اإلن
باألعوام السابقة، حيث أن النفط مكون رئيسى 
ملؤشرات التضخم بالنظر للسوق املحلى لألسهم 

مقارنه باألسواق العامليه و الناشئة اآلخرى
ورأى إن السوق املصرى تأثر بالسلب من قبل 
على  لعوامل عديده  اآلخــرى  األســواق  تتأثر  أن 
األربــاح  ضرائب  لتطبيق  اإلجتــاه  املثال،  سبيل 
فى  جــديــده  شــركــات  طــرح  وعـــدم  الرأسمالية 
وقت سابق كان السوق قادر فيه على إستيعاب 

الطروحات.
ــاف أنـــه مــن املــالحــظ أن الــقــطــاعــات  وأضــ
املناسبه بالوقت احلالى قطاعات البتروكيماويات 
واألسمده باإلضافة إلى قطاع االغذية بإعتباره 
املرتفع  التضخم  لكن  األســاســيــة،  السلع  مــن 

لقطاعات  سلبى  يكون  أن  ميكن  طويله  لفترات 
قيمة  تآكل  إلى  يــؤدى  ألنه  البنوك،  مثل  معينة 
الــتــى سيتم ســـدادهـــا فى  الـــقـــروض احلــالــيــة 

املستقبل.
وأضاف إنه من الضرورى البحث عن محفزات 
اإلســتــثــمــارات ألن  ــاءات جلــذب  وإعــف ضريبية 
املقياس احلقيقى لنجاح السياسات املاليه يتمثل 
فى احلصيلة الفعلية وليست برفع نسب ضرائب 

بصورة سلبيه تؤدى إلى التباطؤ والركود.

البورصة تطلب محفزات وإعفاءات إلنقاذها من االنهيارات
بعد التراجعات الحادة لألسواق العالمية..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

أسواق المال تحتفظ بالسبق فى 
االعتماد على تكنولوجيا المعلومات

»مدينة نصر لإلسكان« تنفى 
وجود عرض لشراء أسهمها

كتب- أحمد عبداملنعم:»الرقابة المالية« تعلن نتيجة التحقيقات مع »اإلسماعيلية الجديدة«
شــــارك الـــدكـــتـــور مــحــمــد فــريــد رئــيــس 
املؤمتر  فعاليات  فــى  املــصــريــة،  الــبــورصــة 
املعلومات  أمـــن  فــى  املتخصص  ــرض  ــع وامل
املالية  وزيـــر  بحضور  السيبراني،  ــن  واألمـ
عبد  خالد  الدكتور  معيط،  محمد  الدكتور 
بأعمال  القائم  العالى  التعليم  وزيــر  الغفار 
النقل  ــى  وزارتـ عــن  وممثلني  الصحة،  ــر  وزي
شركات  ممثلى  بحضور  احلــربــي،  واإلنــتــاج 
املحلية  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 

واإلقليمية والدولية.
البورصة  الدكتور محمد فريد رئيس  قال 
تعتمد  املالية  األوراق  أســواق  إن  املصرية، 
املعلومات فى  تكنولوجيا  رئيسى على  بشكل 
جلسات  خالل  اليومية  التشغيلية  عملياتها 
التداول، مضيًفا أنه ومع التوسع فى االعتماد 
يأتى  املختلفة  التكنولوجية  التطبيقات  على 
احلديث عن أهمية تأمني البيانات والتحوط 
ضد أى مخاطر تداولها بشكل غير منضبط.
الــذى  املــالــى  الشمول  أن  ــد«،  ــري »ف ــد  أك  
يتواكب مع مسار الدولة املصرية نحو التحول 

إدارة  على  للقائمني  أساسى  هدف  الرقمى 
املالى املصرفى وغير املصرفى وهو  القطاع 
إجــراءات وصول اجلميع  تبسيط  يتطلب  ما 

الى اخلدمات واملنتجات املالية بشكل آمن.
أشار رئيس البورصة، إلى أن سوق األوراق 
املالية كان له السبق فى التحول من النظام 
الورقى إلى االلكترونى من خالل تطوير وبناء 
بيانات مركزية، مشيرا إلى أهمية الوسائط 
التكنولوجية، خاصة فى القطاع املالى وذلك 
لتمويل  الالزمة  املدخرات  من  املزيد  لتعبئة 
مستهدفات  لتحقيق  املطلوبة  االستثمارات 

خطط التنمية.
ــه  ــ ــس الـــبـــورصـــة، أن إداراتـ ــي ــاف رئ أضــ
استطاعت صياغة رؤية وخطة عمل تتضمن 
أنظمة إلكترونية خالل فترة بداية اجلائحة، 
واستقرار  العمل  اســتــمــرار  ضمن  مــا  وهــو 
أرواح  على  إلى جنب احلفاظ  جنًبا  التداول 
الربط  عمليات  زيـــادة  خــالل  مــن  العاملني 
اإللكترونية بني كاف أطراف السوق لتمكينهم 
خاصة  اعتيادى  بشكل  عملهم  مباشرة  من 

على مستوى التداوالت اليومية.

ــصــر لــإســكــان  ــة ن ــن قـــالـــت شـــركـــة مــدي
والتعمير، إنه لم يرد للشركة أى عرض شراء 

على أسهم مدينة نصر لإسكان والتعمير.
لــلــشــركــة، رًدا على  بــيــان  جـــاء ذلـــك فــى 
استفساراتها بشأن وجود عرض شراء على 
نصر  مدينة  بسهم  احلاصة  املالية  الــورقــة 

لإسكان والتعمير.
ــشــار إلـــى أن مــديــنــة نــصــر لــإســكــان  ي
 120.33 بلغ  ربح  صافى  حققت  والتعمير، 
حتى  يناير  مــن  الفترة  خــالل  جنيه  مليون 
بلغ  ربح  مقابل صافى  املاضي،  مارس  نهاية 

114.49 مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من 
العام املاضي.

الثالثة  خالل  الشركة  إيــرادات  وارتفعت 
أشهر إلى 841.63 مليون جنيه، مقارنة بنحو 
املماثلة  الفترة  خالل  جنيه  مليون   493.13

من 2021.
وعلى مستوى األعمال املستقلة خالل الربع 
األول من 2022 حققت الشركة أرباحاً بلغت 
بقيمة  أربــاح  مقابل  جنيه،  مليون   120.24

115.92 مليون جنيه خالل الفترة املقارنة.

أعلنت هيئة الرقابة املالية، نتيجة التحقيقات 
اجلديدة  اإلسماعيلية  شركة  مع  أجرتها  التى 
للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بعد 
تضارب بياناتها بشأن نزاع  الشركة مع محافظة 
قطعة  ملكية  إشهار  إيقاف  بسبب  اإلسماعيلية، 
أرض. وقالت الرقابة املالية، إن التحقيقات كشفت 
أن التوصيات الصادرة من األمانية الفنية للجنة 
تسوية  بغرض  اقتراح  كونها  تتعدى  ال  الــوزاريــة 
النزاع بني األطراف ويحق ملحافظة اإلسماعيلية 

قبولها من عدمه وذلك ابتغاء للمصلحة العامة.
وأضافت أن اقتراح التسوية تضمن قيام الشركة 
تنازل لصالح محافظة اإلسماعيلية  بدفع مقابل 
باملحافظة  الداخلية  اللوائح  تتضمنه  ملا  وفًقا 

فضال عن أنه مت حتديد موعد االجتماع الالحق 
ليكون بتاريخ 7 يونيو وليس 5 يونيو.

 كما أن اجتماع األمانة الفنية للجنة الوزارية مت 

عقده فى 7 يونيو 2022 والذى انتهى إلى تأجيل 

النظر فى تسوية النزاع ليوم 26 يونيو وهو مالم 

تقم الشركة باإلفصاح الفورى عنه فى حينه.
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  املالية  الرقابة  وقررت 
مخالفات  مــن  لها  تكشف  مــا  حــيــال  القانونية 
السهم  على  التعامل  إعادة  مع  الشركة،  ارتكبتها 

بجلسة تداول اليوم االثنني 13 يونيو.
للتطوير  اجلـــديـــدة  اإلســمــاعــيــلــيــة  أن  يــشــار 
والتنمية العمرانية خالل الربع األول من 2022،  
حققت خسائر خالل الفترة بلغت 526.06 ألف 
جنيه  ألــف   345.1 بلغت  خسائر  مقابل  جنيه، 

خالل الفترة ذاتها من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر 
إلى 124.2 ألف جنيه، مقابل 112.84 ألف جنيه 

خالل نفس الفترة من 2021.

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣  - 19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «

خروج األجانب وتدخل الرقابة المالية وراء خسائر البورصة
كتب- أحمد عبداملنعم:

قال خبراء سوق املال، إن البورصة املصرية 
تتعرض حاليا للعديد من الضغوط سواء داخلًيا 
العاملية  ــواق  األسـ تتعرض  حيث  خارجيا،  أو 
ــادة تــأثــًرا  ملــوجــة عنيفة مــن الــتــراجــعــات احلـ
املخاطر  ذات  األصول  من  املستثمرين  بهروب 
بعد بعد تزايد مخاطر التضخم على االقتصاد 
أعلى  إلى  مايو  نهاية  وصل  والــذى  األمريكى 

مستوياته فى 41 عاًما.
العربية  شركة  رئيس  احلسانى  عماد  وقال 
البورصة  إن  املــالــيــة،  األوراق  فــى  للسمسرة 
تتعرض ملزيد من الضغوط، خاصة مع الهبوط 
العنيف فى األسواق العاملية، باإلضافة لتخارج 
األجانب من األسواق األقليمية، مع اجتاه البنك 

الفيدرالى األمريكى لرفع أسعار الفائدة.

فى  األسهم  أن  »احلساني«،  وأضــاف 
جاذبة  أصبحت  املصرية  البورصة 
فى  املستمر  التراجع  بعد  للشراء 
الفترة  مــدار  على  األسهم  أسعار 
املاضية وهــو مــا وضــح مــن خالل 
طــلــب االســتــحــواذات حــالــيــا على 
العديد من الشركات فى البورصة، 

بقيت  »األســـهـــم  ــائـــال:  قـ
ببالش”.

وأوضح أن 
الــتــدخــالت 
جانب  مــن 
هـــــيـــــئـــــة 
الــرقــابــة 
املـــالـــيـــة 

عن طريق وقف األكواد وإلغاء العمليات كان 
الــســوق، وهــو ما  لها أصــر مباشر على 

يعتبر ضغط على السوق.
اجلمعية  رئيس  ماهر  محمد  وقال 
املالية لألوراق املالية، إن أداء البورصة 
ســيء منذ بــدايــة الــعــام خــاصــة بعد 
نشوب احلرب األوكرانية والتى أثرت 
بدرجة كبيرة على احلالة االقتصادية 

ومن قبلها فيروس كورونا.
أداء  أن  وأضــــــاف 
مع  سلبى  البورصة 
ــارج األجـــانـــب  ــخـ تـ
الفائدة  ورفع سعر 
البنك  ــراءات  وإجــ
ــزى كــلــهــا  ــ ــركـ ــ املـ

كانت لها تأثيرات سيئة على البورصة املصرية، 

هناك الكثير من االنتقادات من تدخالت هيئة 

الضعيف  السوق  حجم  ولكن  املالية  الرقابة 

يتأثر بشدة.

بتقليل  املالية  الرقابة  هيئة  ماهر،   وناشد 

السوق  أن  إلى  الفتا  واإليقاعات،  التدخالت 

وليس  املضاربني  مــن  كبير  عــدد  فيه  يتحكم 

ــد مــن وضــع حــد أدنــى  املــؤســســات، وكـــان الب

لالستثمار فى األوراق املالية للمؤسسات، وكان 

هناك لقاء مع اجلهاز املركزى للمحاسبات.
محمد ماهر

تراجع خسائر »ماريدايف« 45% خالل الربع األول

شراكة محتملة »ريسبونس« اإلماراتية ومستشفيات »كليوباترا«

»سوريل« التابعة لـ »سوديك« تحصل على تسهيل ائتمانى من »األهلى المتحد«

لشركة  املستقلة  املالية  املــؤشــرات  كشفت 
ماريدايف،  والبترولية-  املالحية  اخلــدمــات 
خالل الربع األول من 2022، تراجع خسائرها 

بنسبة 45 باملائة على أساس سنوي.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة، إنها حققت 
الفترة  بلغت 5.13 مليون دوالر خالل  خسائر 

مقابل  املــاضــي،  مــارس  نهاية  حتى  يناير  مــن 
الربع  فــى  دوالر  مليون   9.26 بلغت  خسائر 

املقارن من العام املاضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خالل الربع األول 
إلى 11.19 مليون دوالر، مقابل إيرادات بلغت 
من  املــقــارن  الــربــع  فــى  دوالر  مليون   10.09

.2021
يشار إلى أن اخلدمات املالحية والبترولية- 
املاضى  العام  خسائر خالل  حققت  ماريدايف 
بقيمة 78.06 مليون دوالر، مقابل خسائر بلغت 

143.26 مليون دوالر فى 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة خالل 2021 إلى 

مليون   180.53 مقابل  دوالر  مليون   115.83
دوالر فى العام السابق له.

وعلى مستوى األعمال املستقلة، بلغت خسائر 
الشركة فى العام املاضى 43.27 مليون دوالر، 
فى  دوالر  مليون   63.96 بلغت  خسائر  مقابل 

.2020

أعلنت شركة »ريسبونس« اإلماراتية عن إبرام 
اتفاقاً غير ملزما لشراكة محتملة مع مستشفيات 

كليوباترا املصرية.
فى  القابضة،  بلس  ريسبونس  شركة  وذكــرت 
قامت  أنها  املالية،  لــألوراق  أبوظبى  لسوق  بيان 
بتوقيع اتفاقية بنود مبدئية غير ملزمة فى  مصر 
مع شركة مستشفيات كليوباترا من أجل شراكة 

محتملة.
وخالل الربع األول من العام اجلاري، استكملت 
شركة »ريسبونس بلس القابضة« جتهيز 100 % 
من مستلزمات جميع مشاريعها املمّيزة فى أبرز 
املواقع، ومنها جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
وشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية NPCC فى 
 ،OXYو و«القناة«،  السعودية،  العربية  اململكة 

وسيف بن درويش، ونادى األهلى دبي، وفورموال 
1 العربية السعودية 2022، وغيرها الكثير.

بنهاية  اإلماراتية  للشركة  األرباح  وبلغ صافى 
مليون   14.31 اجلــارى  العام  من  األول  الربع 
درهم، فى مقابل خسارة بلغت مليون درهم فى 
الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ إجمالى 
العوائد 87.7 مليون درهم فى 31 مارس 2022، 

مقارنةً بـ 0.4 مليون درهم فى مارس من العام 
.2021

وتــعــد شــركــة »ريــســبــونــس بــلــس الــقــابــضــة«« 
التابعة لشركة »ألفا ظبي« املدرجة فى سوق أبو 
الرائدة  الشركات  إحــدى  املالية،  لــألوراق  ظبى 
دولة  فى  الصحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  فى 

اإلمارات العربية املتحدة.

للتنمية  أكتوبر  من  الــســادس  شركة   أعلنت 
واالستثمار )سوديك(، عن قيام شركة  السادس 
من أكتوبر للتنمية واملشروعات العقارية »سوريل« 
»تابعة« بتوقيع عقد تسهيل ائتمانى بقيمة 600 

مليون جنيه مع البنك األهلى املتحد.
وأوضحت الشركة، أن توقيع العقد االئتمانى 
أقساطاً  قبض-«متثل  »أوراق  شيكات  خلصم 
فى  تسليمها  مت  ــوحــدات  ب خــاصــة  مستقبلية 
شرق  مبنطقة  ريزيدانسيز  ايــســتــاون  مــشــروع 

ــى أن الــســادس مــن أكتوبر  الــقــاهــرة. يــشــار إل
أرباحاً  سجلت  »ســوديــك«،  واالستثمار  للتنمية 
بلغت 228.2 مليون جنيه خالل الفترة من يناير 
بلغت  ــاح  أرب مقابل  املاضي،  مــارس  نهاية  حتى 
من  الــربــع  نفس  خــالل  جنيه  مليون   102.28

2021، مع األخذ فى االعتبار حقوق األقلية.
األربــاح  من  األم  الشركة  مالكى  نصيب  وبلغ 
جنيه  مليون   226.23 نحو  أشهر  الثالثة  خالل 
بنهاية مارس، مقابل 100.46 مليون جنيه خالل 

نفس الفترة من العام املاضي.
خالل  املسيطرة  غير  احلقوق  سجلت  فيما 
مقابل  جنيه،  مليون   1.97 بلغت  أربــاح  الفترة 
أرباح بقيمة 1.82 مليون جنيه خالل نفس الربع 

من 2021.
الربع  الشركة خالل  إيرادات  إجمالى  وارتفع 
األول من العام اجلارى إلى 1.18 مليون جنيه، 
مقابل 848.57 مليون جنيه خالل الفترة املقارنة 

من 2021.
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كتبت- منال عمر: 
حصوله  جتديد  فى  املصرى  األهلى  البنك  جنح 
ــق مــع مــعــيــار اجلــــودة لنظام  ــواف ــت عــلــى شــهــادة ال
الصادرة   2019-22301  ISO األعمال  استمرارية 
 British من املعهد البريطانى للمواصفات القياسية
أول  يعد  حيث   ،Standards Institution BSI
بنك فى مصر يتوافق مع االصدار بنسخته احلديثة 
املعهد  مينحها  والتى   2024 عام  حتى  الشهادة  لهذه 
البريطانى للمواصفات القياسية الذى يعد أحد أهم 
اجلهات املشهود لها دولياً والتى تلعب دورا هاما فى 
وضع املواصفات العاملية املعترف بها فى هذا املجال. 
األهلى  البنك  إدارة  تبنى  يعكس  الذى  االمر  وهو 
االهتمام  تتضمن  متكاملة  عمل  منظومة  املــصــرى 
بالعديد من املحاور بدًءا من عمليات التحليل والقياس 
مروراً بوضع ودراسة وتقييم اخلطط البديلة، وصوالً 
معدالت  أعلى  لتحقيق  املعنيني  العاملني  تدريب  إلى 
الــتــعــرض ألى منــط مــن أمنــاط  ــودة األداء حــال  جـ
نتيجة  األساسية  املقرات  من  األعمال  عن  التوقف 
األزمات بكافة أنواعها مما يساعد على زيادة املرونة 
التنظيمية لنظام إدارة استمرارية االعمال بالبنك دون 

أى تعطيل أو عرقلة لسير العمل. 

البنك  إدارة  مجلس  رئيس  عكاشه  هشام  صــرح 
االهــلــى املــصــرى أن إعـــادة اصـــدار شــهــادة التوافق 
هذا  احلديثة  نسخته  فى   22301 ــزو  األي معيار  مع 
للبنك حيث تعد مبثابة  العام ميثل إضافة استثنائية 
املخاطر  مع  التعامل  على  البنك  بقدرة  دولية  إشادة 
الى  مشيرا  حالياً،  العالم  يشهدها  التى  والتحديات 
التطور املستمر ومواكبة اإلصدارات املحدثة من تلك 
املعايير الدولية اخلاصة بضمان استمرارية األعمال. 
اللتزام  انعكاسا  تأتى  الشهادة  تلك  ان  وأضــاف   
الــبــنــك بــتــعــلــيــمــات ومــتــطــلــبــات الــهــيــئــات الــعــاملــيــة 
على  ودليال  املجال  هــذا  فى  القياسية  للمواصفات 
ريادة وكفاءة البنك وفعاليته فى إدارة عملياته وتقدمي 
املطلوبة  واجلودة  بالكفاءة  املصرفية  اخلدمات  كافة 
مبا يخدم ويحمى االقتصاد القومى ويحقق االستقرار 
املودعني  أمــوال  على  احلفاظ  مع  واملصرفى  املالى 

وتعظيم العائد على رأس املال املستثمر. 
منذ  تشهد  املصرفية  الصناعة  أن  عكاشه  وأكــد 
البيئية  الظروف  التحديات فى ظل  من  العديد  فترة 
املــرونــة  مــن  املــزيــد  عليها  يــفــرض  ممــا  والسياسية 
للتعامل مع تلك التحديات وأن البنك األهلى املصرى 
يستند فى هذا الصدد إلى نظام لضمان استمرارية 

الدولية  املعايير  وأحــدث  أعلى  مع  متوافقا  األعمال 
ويتسم بالفعالية واملرونة من خالل امتالكه ملجموعة 
البديلة  كاملقرات  واملستحدثة  البديلة  احللول  من 
وحلول العمل عن بعد، وكذا حزمة متنوعة من احللول 
متيز  عن  فضالً  املتنقلة  والوحدات  املتميزة  التقنية 
العناصر البشرية املدربة ذات الكفاءة املهنية لضمان 
وحتقيق  لعمالئه  خدماته  البنك  تــقــدمي  اســتــمــرار 

أهدافه االستراتيجية. 
وأعربت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
شهادة  اصدار  بإعادة  اعتزازها  عن  املصرى  األهلى 
األعمال استمرارية  لنظام  اجلودة  معيار  مع  التوافق 
للبنك،  احلديثة  بنسختها     2019-22301  ISO
مشيرة الى أن تلك الشهادة الدولية قد سبق منحها 
للبنك األهلى املصرى من قبل عام 2018 مما يؤكد 
على استمرارية قدرته على مواصلة تقدمي اخلدمات 
احليوية وفقا ملستويات جودة وتوقيتات محددة حال 
ــات، وذلــك عن  الــطــوارئ أو األزمـ التعرض حلــاالت 
طريق الفهم الكامل لطبيعة أنشطة املؤسسة وحتديد 
فى  املخاطر  تلك  تأثير  وحتليل  بها  املتعلقة  املخاطر 
بديلة  حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط 
تلك  ملواجهة  لها  الــدوريــة  االختبارات  كافة  وإجــراء 

املخاطر بشكل مستمر، وكذا جهود املتابعة واملراقبة 
األعمال  استمرارية  يضمن  مبا  املستمر  والتحديث 
أن  على  ومؤكدة  الظروف،  كافة  فى  للبنك  احليوية 
تزويد  على  يحرص  ما  دائما  املصرى  األهلى  البنك 
الفنية  املــهــارات  ذات  والكفاءات  البشرية  العناصر 
على  واملتخصص  املستمر  بالتدريب  العالية  واملهنية 
وحتسني  املجال  هذا  فى  العاملية  املمارسات  أحــدث 
القدرة على العمل خالل املواقف الصعبة والتحديات، 
األعمال  توقف  التعرض حلاالت  احتمال  من  واحلد 
واالستمرار فى توفير كافة خدمات البنك للعمالء مع 

االلتزام بتقدمي أفضل جتربة بنكية للعمالء. 
التنفيذى  الرئيس  الرحيم  عبد  محمد  وأوضـــح 
يسعى  البنك  أن  املصرى  األهلى  بالبنك  للمخاطر 
والعمل  الدقيق  والتنفيذ  اجليد  للتخطيط  دائــمــا 
العالم  يشهدها  التى  املتغيرات  ملواجهة  االستباقى 
حالياً، وأن البنك يعى متاما كافة املعايير واملمارسات 
مجال حتليل وحتديد  فى  استرشاديه  كأدلة  الدولية 
فعال  نــظــام  لبناء  معها  التعامل  وكيفية  املــخــاطــر 
الستمرارية األعمال، من خالل اجلهود التى حتققت 
أى  ومواجهة  األعمال  الستمرارية  فعال  نظام  لبناء 

مخاطر محتملة قد تؤدى لتوقف األعمال. 

إشراف : نيفني ياسني بنوك

مصر   الدولى  التجارى  البنك  حصل 
CIB، على املركز األول بقائمة فوربس 
الشرق األوسط “ألقوى 50 شركة فى 
األكثر  الــشــركــات  تضم  والــتــى  مــصــر” 
ربحية واألعلى من حيث القيمة السوقية 

واألصول فى البالد. 
عن  العاملية  فوربس  مؤسسة  وأعلنت 
أكبر   – الدولى  التجارى  البنك  تصدر 
قائمة   – مصر  فــى  خــاص  قطاع  بنك 
مصر  فى  شركة   50 ألقــوى  “فوربس” 
لعام 2022، حيث جاء فى املركز األول 
بإجمالى أصول تبلغ 26.8 مليار دوالر 

فى نهاية عام 2021. 
ــس الـــشـــرق  ــ ــورب ــ وتـــضـــم قـــائـــمـــة ف
فــى مصر  “أقـــوى 50 شركة  األوســـط 
ربحية  األكثر  الشركات   ”2022 لعام 
السوقية  القيمة  حــيــث  مــن  واألعــلــى 
القيمة  إجمالى  يبلغ  حيث  ــول،  واألصـ
بالقائمة  املــدرجــة  للشركات  السوقية 
نحو 28.5 مليار دوالر، مبجموع أصول 
يتخطى 142 مليار دوالر، بينما وصلت 
املبيعات اإلجمالية للشركات إلى 39.1 
لـ  األرباح  ومجموع صافى  دوالر،  مليار 

5.4 مليار دوالر.  
سجلت   ،2021 ديسمبر  نهاية  وفى 
جنيه  مليار   498.2 نحو   CIB أصول 
بزيادة  دوالر،  مليار   26.8 يعادل  مبا 
لعام  الفترة  بنفس  مقارنة   16.45%
2020، وحقق البنك صافى ربح بقيمة 
13.26 مليار جنيه مبا يعادل 713.9 
مقارنة   29.6% بــزيــادة  دوالر  مليون 
باإلضافة   ،2020 لعام  الفترة  بنفس 
قــروض  عــائــد  البنك  حقق  ذلـــك،  ــى  إل
وإيرادات مشابهة بقيمة 45.07 مليار 
 2.4 يــعــادل  مبــا   2021 خــالل  جنيه 

مليار دوالر. 
وفى هذا السياق، قال حسني أباظة، 
والعضو  الرئيسى  التنفيذى  املسئول 
املنتدب لـCIB، إن البنك يعتز بكونه على 
يحرص  حيث  املصرية،  الشركات  قمة 
دائًما على املساهمة بقوة فى بناء وتنمية 

ــواصــل جــهــوده  االقــتــصــاد الــقــومــى، وي
لكافة  أفضل  مستقبل  نحو  وتطلعاته 
يحرص  التى  االقتصادية  القطاعات 
السبل،  بكافة  ودعــمــهــا  متويلها  على 
املصرى  املصرفى  القطاع  يعتبر  حيث 
أحد أهم القطاعات الرئيسية الداعمة 

ملستهدفات التنمية االقتصادية. 
مواصله  فى  أن CIB، جنح  وأضــاف 
ــوه املــســجــل بــنــهــايــة الــعــام املــاضــى  منـ
النمو  مـــن  ــًدا  ــزيـ مـ لــيــحــقــق   ،2021
العام  مــن  األول  الــربــع  خــالل  والتقدم 
إجمالى  ارتفعت  احلالى 2022، حيث 
جنيه  مليار   498.2 من  البنك  أصــول 
إلى  لتصل  املاضى  ديسمبر  نهاية  فى 
مارس  نهاية  فى  جنيه  مليار   524.8
2022، كما ارتفع صافى الربح ليصل 
الربع  خــالل  جنيه  مليار   4.25 ــى  إل
مليار   2.8 مقابل   ،2022 لعام  األول 
 ،2021 لعام  األول  الربع  خالل  جنيه 
واإليـــرادات  الــقــروض  عائد  ارتفع  كما 
إلى 12 مليار جنيه، مقابل 10.1 مليار 

جنيه خالل الربع األول لعام 2021. 
 16 تضم  القائمة  أن  بالذكر  جدير 
واخلــدمــات  الــبــنــوك  بقطاعى  شــركــة 
العقارات،  بقطاع  شركات  و8  املالية، 
و7 شركات بقطاع الصناعة. وقام فريق 
واملعلومات  البحوث  بجمع  “فــوربــس” 
املالية  الــقــوائــم  مــن  املالية  والــبــيــانــات 
املجمعة للشركات املدرجة فى البورصة 
املــصــريــة، ثــم صــّنــف الــشــركــات وفــًقــا 
وإجمالى  واملبيعات،  السوقية،  للقيمة 
املالى  للعام  األربــاح  وصافى  األصــول، 
التى  الشركات  استبعاد  ومت   ،2021
املجمعة  املالية  القوائم  عن  تفصح  لم 
وذلــك   ،2021 املــالــى  للعام  واملدققة 

حتى 20 أبريل 2022.

»CIB« يتربع على عرش 
»فوربس« ألقوى 50 شركة بمصر

السياسة النقدية تنجح فى اختبار الديون الخارجية

2019-22301 ISO األهلى المصرى« أول بنك وطنى يجدد حصوله على شهادة«

سداد 24 مليار دوالر خالل أول 5 شهور من 2022 ..

لتوافقه مع معيار الجودة لنظام استمرارية األعمال..

 كتبت- منال عمر: 
التزامات  بسداد  املصرى  املركزى  البنك  قام 
اجلــارى  العام  من  شهور   5 أول  خــالل  خارجية 
بوضوح  يؤكد  ما  وهــو  دوالر،  مليار   24 بقيمة 
قدرة كبيرة للدولة على سداد الديون اخلارجية، 

بحسب بيانات من البنك املركزي. 
املــركــزى  البنك  ســـداد  إن  مصرفيون  وقـــال 
مستحقات ضخمة على مصر خالل أول 5 شهور 
من العام اجلارى جاء نتيجة وجود تنفيذ برنامج 
االقتصاد  على  حماية  فرض  اقتصادى  إصــالح 
املصرى فى مواجهة األزمات العاملية مثل كورونا 
وبناء احتياطى نقد أجنبى ساعدنا على الصمود 

والعبور من األزمات.
ديــوًنــا  ســدد  املــركــزى  أن  البيانات  وأظــهــرت 
خارجية بقيمة بلغت 10 مليارات دوالر من يناير 
وحتى مايو املاضي، و14 مليار دوالر للمستثمرين 
العام  من  أشهر   5 أول  خالل  سددها  األجانب 

اجلاري. 
البنوك  أحـــد  فــى  إدارة  مجلس  عــضــو  قـــال 
اخلاصة فضل عدم ذكر اسمه، إن قدرة املركزى 
على سداد مستحقات على مصر فى مواعيدها 
سداد  فى  والتزامها  مصر  مصداقية  من  يعزز 
تضعها  إيجابى  أمر  وهو  واملديونيات  األقساط 
وصندوق  العاملية  االئتمانى  التصنيف  مؤسسات 

النقد الدولي. 
وأضاف أن برنامج اإلصالح االقتصادى ساهم 
بقوة فى توفير حماية لالقتصاد املصرى وقدرته 

على مواجهة األزمات وبناء احتياطى نقد أجنبى 
فى  والصمود  التحديات  مــن  العبور  مــن  مكن 
والراهنة  كورونا  مثل  السابقة  األزمــات  مواجهة 

الروسى  للنزاع  العاملية  السلبية  تبعات  أثر  على 
األوكراني. 

املركزى  بالبنك  النقدية  السياسة  أن  وأوضح 

فى  ساهمت  التى  العوامل  أهــم  من  تعد  حاليا 
متكني االقتصاد املصرى على مواجهة التحديات 
اخلارجية فضال عن جناح القائمني فى املركزى 

بكفاءة  واالســتــثــمــارات  االحتياطى  إدارة  على 
عالية. 

العملة  مـــن  ــاطــى  ــي االحــت ــد  رصــي أن  وأكــــد 

يعطى  شهور   5 واردات  لتغطية  يكفى  االجنبية 
طمانة ورساله العالم مع قدرة مصر على سداد 

املستحقات عليها. 
النقد  من  ــرادات  واي تدفقات  توجد  أنه  وتابع 
قناة  وهيئة  السياحة  مثل  مصر  على  األجنبى 
باخلارج  العاملني  املصريني  وحتويالت  السويس 
على  كبيرة  التزامات  ســداد  فى  ساهم  ما  وهو 

مصر. 
األســواق  التنفيذ  املدير  جنلة،  محمود  وقــال 
إلدارة  األهلى  شركة  فى  الثابت  والنقد  الدخل، 
املركزى  البنك  ســداد  إن  االستثمار،  صناديق 
أول  خــالل  دوالر  مليار   24 بقيمة  مستحقات 
ــارى مــقــابــل انخفاض  ــعــام اجلــ ال 5 شــهــور مــن 
االحتياطى بقيمة 5.4 مليارات دوالر فى أخر 3 
شهور يعكس وجود تدفقات على مصر من النقد 

األجنبي. 
وبحسب بيانات البنك املركزى املصرى املنشورة 
على موقعه اإللكتروني، انخفض احتياطى النقد 
األجنبى إلى نحو 35.495 مليار دوالر فى نهاية 
مايو مقابل نحو 40.935 مليار دوالر فى نهاية 

ديسمبر 2021. 
بالنقد  تدفقات  لديها  أن مصر  وأوضح جنلة 
األجنبى تأتى من مصادر مختلفة مثل السياحة 
الــســويــس، وحتــويــالت املصريني  قــنــاة  وهــيــئــة 
الــعــامــلــني بـــاخلـــارج فــضــال عــن االســتــثــمــارات 

والودائع من اإلمارات والسعودية.

»البنك األهلى« يطلق سيارات الصراف 
اآللى المتنقلة بمدن ساحلية خالل الصيف

كتبت- منال عمر: 
أطلق البنك األهلى املصرى عدد من سيارات 
رواد  اخلاصة خلدمة  املتنقلة  اآللى  الصراف 

املدن الساحلية خالل موسم الصيف. 
رئيس مجلس  نائب  الفتوح  أبو  يحيى  وقال 
اإلدارة بالبنك األهلى املصري، إن تلك املبادرة 
التكدس  حجم  لتقليل  البنك  من  سعيا  تأتى 
ــى  واالزدحـــــام عــلــى مــاكــيــنــات الــصــراف اآلل
وسعيا  الساحلية  املــدن  فى  الفروع  مبختلف 
خلدمة العمالء بتلك املناطق التى تشهد رواجا 
كبيرا خالل فترة الصيف، مما يأتى دعما لتلك 
الفروع خاصة أثناء فترات األعياد واملناسبات 

الرسمية. 
وأكد أبو الفتوح أن تلك املبادرة تأتى ضمن 
العميل  أن  تركز على  التى  البنك  استراتيجية 
محور اهتمام البنك وهو ما يدعم بشكل كبير 
خطط التوسع فى الشمول املالى كأحد ركائز 

التنمية فى القطاع املصريف. 
وقال كرمي سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة 
إن  املصرى  األهلى  بالبنك  والفروع  املصرفية 
بلطيم  مدينة  من  بداية  تنطلق  املــبــادرة  تلك 
البحر  ومحافظة  مطروح  ومرسى  وجمصة 
السخنة  والعني  الشمالى  والساحل  األحمر 
توفير  بــهــدف  الساحلية  املـــدن  مــن  وغيرها 
املناطق،  تلك  لــرواد  اآللــى  الصراف  خدمات 
على أن يستمر العمل بالسيارات املتنقلة طوال 
بتلك  العمالء  على  تيسيرا  الصيف  مــوســم 

املناطق. 
اآللى  الصراف  سيارات  أسطول  أن  وأضح 
إلى  عددها  وصل   mobile ATMs املتنقلة 
19 سيارة، ومن املخطط أن يتم زيادة عددها 
الى 28 سيارة بنهاية شهر يوليو 2022، بحيث 
وفقا  اجلمهورية  محافظات  مختلف  تغطى 

احتياجات  حسب  مــدروس  جغرافى  وتــوزيــع 
العمالء ومناطق تركزهم. 

املتنقلة  اآللــى  الصراف  سيارة  أن  وأوضــح 
منها  للعمالء  اخلــدمــات  مــن  الــعــديــد  تتيح 
وســداد  العمالت  وتغيير  ــداع  ــ واالي السحب 
اللحظى  والــتــحــويــل  ــبــرعــات  ــت وال الــفــواتــيــر 
مختصر  حــســاب  كشف  وطــلــب  واالســتــعــالم 

وغيرها من اخلدمات املصرفية. 
السيارات  تلك  تــواجــد  إلــى  ســوس  وأشـــار 
لتلبية  ــيــة  الــدول املـــعـــارض  أرض  فــى  أيــضــا 
احتياجات العمالء من رواد مختلف املعارض، 

باإلضافة إلى اتاحة تلك السيارات أيضا أثناء 
التى  الشركات  مبقار  املرتبات  صرف  فترات 
البنك  على  بها  العاملني  مرتبات  حتويل  يتم 
األهلى منعا ألى تكدس على ماكينات الصارف 
يقرب من 74 شركة  ما  اآللــى حيث مت دعــم 

عام 2021. 
يغفل عمالئه من  لم  البنك  أن  وأكد سوس 
ذوى الهمم، حيث وفر لهم فى تلك السيارات 
مطالع مخصصة للكراسى املتحركة، مع إجراء 
تعديالت لتتناسب معه لتسهيل تعامل العميل 
دون  املصرفية  اخلدمات  من  لالستفادة  معها 

احلاجة إلى تدخل أو مساعدة خارجية تيسيرا 

بكل  املصرفية  فى احلصول اخلدمات  عليهم 

سهولة ويسر. 

وأشار إلى أن تلك املبادرة قد ساهمت بشكل 

كبير فى دعم بعض القرى أثناء فترة جائحة 

كورونا باإلضافة إلى دعم املناطق غير املغطاة 

مباكينات صرف آلى مثل سيوة وسانت كاترين 

سعيا من البنك للوصول باخلدمات املصرفية 

إلى كافة شرائح املجتمع.

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣  - 19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «
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السنة الثالثة عشرة07األحد اشراف : نيفني ياسنيبنوك

ما بين السيطرة على التضخم وإرضاء عمالء البنوك..

توقعات بزيادة أقل وتيرة.. والتثبيت مطروح بعد امتصاص صدمة الفيدرالى األمريكى
»المركزى« يحل معادلة صعبة مع أسعار الفائدة

كتبت- منال عمر: 
السنوى  املــعــدل  ارتــفــاع  مواصلة  يضع 
للتخضم العام واألساسى البنك املركزى فى 
مواجهة قريبة مع قرار رفع الفائدة للمرة 
املقبل  اجتماعه  فى  التوالى  على  الثالثة 
والتضخم،  األســعــار  زيـــادة  ضغوط  حتــت 
واملحافظة على وتيرة عجلة النمو، وإرضاء 
العمالء بحصولهم على عائد مرضى على 

مدخراتهم.
وتــبــايــنــت تـــوقـــعـــات املــصــرفــيــني بني 
الفائدة  لتثبيت  املركزى  إجتــاه  احتماالت 
أخر  فى  التوالى  على  مرتني  رفعها  بعد 
الضغوط  صدمة  ومتصاص  له  اجتماعني 
واملتغيرات العاملية، أو مواصلته لرفع سعر 
االجتماع  عــن  أقــل  بوتيرة  ولكن  الفائدة 
أو   %0.5 عـــن  التـــزيـــد  بــنــســبــة  ــق  ــســاب ال
محاولة  فى  الــقــادم،  اجتماعه  فى   %1.5
التضخمية،  الضغوط  على  للسيطرة  منه 
الفيدرالى  االحتياطى  استمرار  ومواجهة 
»البنك املركزى األمريكي« فى رفع الفائدة 
مجددا فى اجتماعه األسبوع اجلارى وهو 

مايزيد من حجم التحديات. 
بالبنك  النقدية  السياسة  جلنة  وتعقد 
املركزى املصرى اجتماعه الرابع خالل عام 
2022 يوم اخلميس القادم املوافق 23 من 

شهر يونيو اجلاري. 
العامة  للتعبئة  املــركــزى  اجلهاز  وأعلن 
واإلحصاء، صعود معدل التضخم السنوى 
فى املدن خالل مايو املاضى سجل ارتفاًعا 
ليسجل  الــتــوالــى  عــلــى  الــســادس  للشهر 
13.5% فى مايو مقابل 13.1% فى أبريل 

املاضي. 
البنك املركزى املصرى ارتفاع  كما أعلن 
إلى  األســاســى  للتضخم  السنوى  املــعــدل 
13.3% خالل مايو املاضى مقابل %11.9 

فى شهر أبريل. 
ويـــتـــجـــاوز مـــعـــدل الــتــضــخــم الــســنــوى 
النطاق  بذلك  املدن  فى  أوالعام  األساسى 
املــركــزى  البنك  وضــعــه  الـــذى  املستهدف 
 %7 مستوى  عند  السنوى  التضخم  ملعدل 
)بزيادة أو نقصان 2%( فى املتوسط خالل 

الربع الرابع من عام 2022.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك 
مصر سابقا، رفع البنك املركزى للفائدة فى 
التوالى  الثالثة على  القادم للمرة  اجتماعه 

ولكن بوتيرة أقل من اجتماعه السابقة بعد 
الفيدرالى  وإجتــاه  التضخم،  معدل  زيــادة 
األمريكى لرفع الفائدة فى اجتماعه املقبل. 
املركزى  رفــع  الدماطى  سهر  ورجحت  
و%1.5   %1 بني  تزيد  لن  بنسبة  للفائدة 
وتيرة  مــن  أقــل  وهــى  تقدير  أقصى  على 
بهدف  له  اجتماع  أخر  فى  الفائدة  زيــادة 
إيجاد عائد حقيقى على مدخرات العمالء 
باجلنيه املصرى يفوق معدل التضخم حيث 
العائد احلقيقى الذى يحصل عليه العميل 
على مدخراته بالبنوك بعد ما سجل تراجع 

ألول مرة من 4 سنوات.  
وكان البنك املركزى أسعار الفائدة للمرة 
املاضى  مايو   19 يــوم  الــعــام  هــذا  الثانية 
لإليداع   %11.25 إلــى  لتصل   %2 بنسبة 

و12.25% لإلقراض.  
املركزى  أن  الدماطى  سهر  وأوضــحــت 
وهى  صعبة  مــعــادلــة  حتقيق  ــى  إل يسعى 
ــمــالء على  ــع ــل ــد حــقــيــقــى ل ــائـ وجـــــود عـ
محاربة  السيولة  ألمتصاص  مدخراتهم، 
األثار  تفادى  فى  رغبته  وكذلك  التضخم، 
وتيرة  تراجع  على  الفائدة  لزيادة  السلبية 

زيادة على اإلقراض تقوم  النمو، حيث أى 
الشركات بتحميلها على سعر املنتج النهائى 
ذلك  وينعكس  األســعــار  ستزيد  وبالتالى 
املواطنني  وترشيد  التضخم  ــادة  زيـ على 
تراجع  على  سيؤثر  ذلك  وكل  مشترياتهم 

معدل اإلنتاج للقطاع اخلاص.
املركزى  تثبيت  أن  الدماطى  وأشـــارت   
االجتماع  فــى  محتمل  قـــرار  هــو  للفائدة 
الفائدة  رفع  من  الهدف  أن  حاصة  القادم 
ولكن  األسعار  السيولة  لضبط  أمتصاص 
مانراه حاليا تضخم مستورد لن يفلح معه 

زيادة الفائدة.
وساهم اندالع احلرب الروسية األوكرانية 
فى األيام األخيرة لشهر فبراير، واملستمرة 
روسيا  على  الغربية  والعقوبات  اآلن،  حتى 
بسبب هذه احلرب، فى ارتفاع أسعار عدد 
األخيرة  الشهور  خالل  العاملية  السلع  من 
وعلى رأسها سلع أساسية غذائية واملعادن 
انعكس  وهو  حاد  بشكل  وغيرها  والطاقة 
على أسعار بعض السلع فى مصر وال يزال 

يعكس بعض تأثيره على األسواق. 
التنفيذى  ــر  املــدي جنــلــة،  محمد  ــال  وقـ

فى شركة  الثابت،  والدخل  النقد  األسواق 
وتيرة  إن  االســتــثــمــارات،  إلدارة  األهــلــى 
انخفاض زيادة معدل التضخم الشهرى قد 
الفائدة  سعر  تثبيت  على  املركزى  تساعد 
مهلة  على  للحصول  القادم  االجتماع  فى 
ما  بعد  وخاصة  القادمة  األوضــاع  ملراقبة 

رفع الفائدة 3% على مرتني.  
للتعبئة  املركزى  بيانات اجلهاز  وأظهرت 
انخفاض معدل  األخيرة  العامة واإلحصاء 
إلى  املاضى  مايو  الشهرى خالل  التضخم 
 %3.7 مقابل  اجلمهورية  إلجمالى   %0.9
التضخم  معدل  انخفض  كما  أبــريــل،  فى 
 %1.1 إلى  مايو  املــدن خالل  فى  الشهرى 

مقابل 3.3% فى أبريل.  
التضخم  مــعــدل  انــخــفــاض  يــعــنــى  وال 
الشهرى فى مايو املاضى أن أسعار السلع 
أنها  يعنى  واخلدمات تراجعت، ولكن ذلك 
ارتفعت فى املجمل بوتيرة أقل من ارتفاعها 

فى أبريل.  
املركزى  البنك  أن  وأوضح محمود جنله 
القادم  االجتماع  الفائدة  لرفع  يضطر  لن 
ــصــاص صــدمــة  ــت نــتــيــجــة جنــاحــه فـــى ام

الفيدرالى األمريكى بشكل استبقائى سواء 
الفائدة 1% فى اجتماعه االستثنائى  برفع 
الفائدة 2% فى  فى مارس املاضى أو رفع 

اجتماعه التالى بشهر مايو املاضي.
األمركى  الفيدرالى  قرار  مايوثر  وعــادة 
فى  الناشئة  الـــدول  على  الــفــائــدة  بــرفــع 
من  جزء  على  للحفاظ  املسار  نفس  أتباع 
وسندات  أذون  فى  األجــانــب  استثمارات 

اخلزانة )أدوات الدين احلكومية(.  
وقال عضو مجلس إدارة فى أحد البنوك 
املحتمل  من  املركزى  البنك  إن  اخلاصة، 
يرفع الفائدة فى اجتماعه القادم بوتير أقل 
من السابقة وبنسبة لن تزيد عن 1% بهدف 
إعطاء حافز نفسى فقط الغير بعد زيادة 

معدل التضخم. 
التضخم  ارتــفــاع  وتيرة  تراجع  ووصــف 
الشهرى خالل شهر مايو املاضى باخلادعة 
املصريني  بتقليل  الشهر  هذا  يتميز  حيث 
ومصروفات  ضغوط  بسبب  مشترياتهم 
املدارس  فى  للطلبة  اخلصوصية  الدروس 
وسيظهر ارتفاع التضخم بوضوح خالل 3 

شهور القادمة. 

وأوضح أن رغبة البنك املركزى فى رفع 
وجود  على  محافظتة  بهدف  الفائدة  سعر 
فى  األمـــوال  استثمار  على  حقيقى  عائد 
كون  السيولة  ألمتصاص  وليس  البنوك 
التضخم احلالى مستورد لن يفلح معه زيادة 

الفائدة.  
البنوك،  فــى  للعائد  احلقيقى  واملــعــدل 
فى  املدخرين  عليه  يحصل  ما  صافى  هو 
البنوك سواء فى الشهادات أو أدوات الدين 

احلكومية بعد خصم معدل التضخم 
ويتفق عضو مجلس اإلدارة أحد البنوك 
اخلاصة مع سهر الدماطى وجنله فى رايهم 
حدة  أقل  سيكون  للفائدة  املركزى  رفع  أن 
عن االجتماع السابق لتألشى أثاره السلبية 
على زيادة التكلفة على الشركات املقترضني 
هذا  وأنعكاس  املدعمة،  املــبــادرات  خــارج 
على زيادة أسعار السلع وتراجع املشتريات 

ثم انخفاض معدالت اإلنتاج.

حقق 1.4 مليار جنيه أرباًحا قبل الضرائب..

تنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء وراء ارتفاع اإليرادات التشغيلية

دعما للقطاعات الصغيرة والمتوسطة..

شراكة بين »األهلى كابيتال القابضة« و«السويس للتنمية« لتطوير منطقة صناعية متكاملة

»بنك القاهرة« يحقق معدالت نمو جيدة خالل الربع األول من 2022
كتبت- منال عمر: 

القاهرة  لبنك  املستقلة  املالية  القوائم  أظهرت 
خالل الربع األول من عام 2022 عن إستمرار تسجيل 
معدالت منو جيدة، حيث تخطى صافى الربح 0.8 
إرتفع صافى  كما  بنهاية مارس 2022،  مليار جنيه 
الدخل من العائد ليصل إلى 2.8 مليار جم باملقارنة 
بـ 2.5 مليار جم بنهاية الربع األول من عام 2021 
وبنسبة منو بلغت 12%، كما إرتفع صافى الدخل من 
مليون   545 ليسجل   %18 بنحو  والعموالت  األتعاب 
جم باملقارنة بـ 461 مليون جم خالل الربع األول من 
2021 مما أدى إلى منو اإليرادات التشغيلية بنسبة 
14% لتصل الى 3.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.1 مليار 

جنيه خالل نفس الفترة املقارنة. 
وأفاد  طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذى لبنك القاهرة أن منو اإليرادات التشغيلية 
املصرفية  اخلــدمــات  لتنوع  نتيجة  حتقق  للبنك 
املقدمة للعمالء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى 
فى  البنك  إستمرار  إلى  مشيراً  والودائع،  القروض 
تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقدمي أفضل مستوى 

من اخلدمات املصرفية.  
على  اإلبــقــاء  للبنك  املالية  املــؤشــرات  وأظــهــرت 
قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية 
رأس املال املجمع 16.62%، وحقق البنك عائداً على 
متوسط حقوق امللكية مبعدل 15.75%، وعائد على 
بنهاية مارس 2022، حيث  متوسط األصول %1.2 
بلغ إجمالى األصول 270 مليار جنيه مقارنة بـ 255 

مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة منو بلغت %6. 
للعمالء  الــقــروض  محفظة  إجمالى  إرتــفــع  كما 
إلى 119 مليار  والبنوك بنحو 9 مليار جنيه لتصل 
جنيه بنهاية مارس 2022، كما يحرص بنك القاهرة 
مختلفة  قطاعات  فى  املحفظة  وتنمية  تعزيز  على 
املشتركة  والقروض  الكبرى  الشركات  متويل  مثل 
الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  والشركات 

باإلضافة إلى التجزئة املصرفية. 
وحققت محفظة إتئمان الشركات الكبرى والبنوك 
بنهاية  جنيه  مليار   59.2 نحو  إلى  لتصل  إرتفاعاً 
الربع األول من عام 2022 مقارنة بـ 54 مليار جنيه 

بنهاية عام 2021 بنسبة منو بلغت %10. 
الربع االول من عام  القاهرة خالل  وحرص بنك 
املشروعات  كبرى  فى متويل  املشاركة   على   2022
أو  ــواء مــن خـــالل متــويــل مــشــروعــات حكومية  سـ
قطاعات  أبرزها   ومن  القطاعات  تنموية مبختلف 
والقطاع  والبترول  العقارى  والتطوير  اإلنــشــاءات 
الغذائى حيث إرتفعت احلدود النقدية ملحفظة قطاع 
التمويل الهيكلى والقروض املشتركة إلى 23.1 مليار 
جنيه بنهاية الربع االول من 2022 مقارنة بـ 22.2 

مليار جم نهاية عام 2021. 
ــيـــوى الــــذى متثله  ــاً مـــن الـــــدور احلـ وإنـــطـــالقـ
املشروعات الصغيرة واملتوسطة فى حتقيق أهداف 
هذا  متويل  فى  متميزة  نتائج  البنك  حقق  التنمية، 
القطاع حيث بلغ إجمالى املحفظة 13.1 مليار جنيه 
فى نهاية مارس 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه 

بنهاية عام 2021 بنسبة منو بلغت %12. 
مليار   2 بنحو  التجزئة  وإرتفعت محفظة قروض 
العام املالى 2021 لتصل  جنيه مبعدل منو 5% عن 
إجمالى املحفظة إلى نحو 40.5 مليار جنيه بنهاية 
التمويل  محفظة  بلغت  كما   ،2022 األول  الــربــع 
عن   %8 منو  مبعدل  جنيه  مليار   6 الصغر  متناهى 
التمويل  عمالء  عــدد  بلغ  كما   ،2021 املالى  العام 
متناهى الصغر 174 ألف عميل بنهاية الربع األول 
العام  بنهاية  ألف عميل  بـ 162  مقارنة  من 2022، 
2021،  كما مت منح 36 ألف قرض خالل الربع األول 
مليار   1.5 حوالى  بلغت  بقيمة  اجلــارى  العام  من 
مالية  مؤسسة  أول  القاهرة  بنك  ُيعد  حيث  جنيه، 
فى مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر 
رقمياً مبقار أنشطة العمالء فى أقل من ساعة دون 
غير  خطوة  فى  الفرع،  مقر  لزيارة  العميل  حاجة 
التحول  البنك فى دعم منظومة  مسبوقة تعزز دور 
الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت واجلهد املبذول 
العمالء على  العمالء وتيسير إجراءات حصول  من 
مبادرة  ضمن  البنك  مشاركة  اطار  وفى  القروض، 
نسبة  إرتفعت  فقد  العقارى  للتمويل  املركزى  البنك 
القروض اجلديدة املمنوحة للعمالء بنسبة منو بلغت 
52% وذلك خالل الربع االول من عام 2022 مقارنة 

بالربع األخير من عام 2021. 
وفيما يتعلق مبحفظة ودائع العمالء، فقد حققت 
املحفظة منواً بلغ 7.5 مليار جنيه مبعدل 4% لتصل 
إلى 205.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقابل 

وترجع   ،2021 ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليار   198.3
إجــراءات  وتبسيط  إعــادة هيكلة  إلــى  الــزيــادة  تلك 
العمالء  إحتياجات  تلبية  وسرعة  بالفروع  العمل 
وحتــســني مــســتــوى خــدمــة الــعــمــالء ممــا أدى إلــى 
إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، باإلضافة 
إلى التوسع فى تقدمي محفظة متنوعة من املنتجات 
فائدة  بأسعار  واألجنبية  املحلية  بالعملة  املبتكرة 

تنافسية. 
البنكى خالل  واإلنترنت  املوبايل  خدمتى  شهدت 
الربع األول من عام 2022 طفرة فى عدد العمالء 
املشتركني وصوالً إلى حوالى 315 ألف عميل بنسبة 
منو بلغت 22%  مقارنة بـ 259 ألف عميل بنهاية عام 
2021، كما إرتفعت قاعدة العمالء ملحفظة »قاهرة 
كاش« لتصل إلى 826 ألف عميل بنسبة منو تقارب 
الذى  األمــر   2022 عام  من  األول  الربع  بنهاية   %6
العمالء للمحفظة  إرتفاع إستخدامات  إنعكس على 

بنسبة منو %10. 
كما شهدت خدمات القبول اإللكترونى عبر رمز 
معدل  حتقيق    QR-Code السريع  اإلستجابة 
مقارنة بنهاية عام 2021  منو يصل إلى 6% تقريباً 
بإجمالى عدد جتار يصل إلى 205 ألف تاجر بالربع 
استخدامات  نسبة  وإرتفعت   ،2022 عام  من  األول 
العمالء ملحفظة القاهرة كاش للتجار حلوالى %30 

خالل الربع األول من العام اجلارى 2022. 
عدد  إجمالى  بلغ  اإلئتمان،  بطاقات  مجال  وفى 
البطاقات بنهاية الربع األول من عام 2022 نحو 165 

ألف بطاقة بزيادة قدرها 4% وبرصيد 
بنسبة  بنحو 703 مليون جنيه  يقدر 
بنهاية  باملقارنة   %3 قدرها  ــادة  زي
2021، فيما بلغت اجمالى محفظة 
بـــطـــاقـــات اخلـــصـــم واملـــدفـــوعـــة 
الربع  نهاية  فى  بأنواعها  مقدما 
 2.6 نحو   2022 عــام  مــن  األول 
املختلفة  بأنواعها  بطاقة  مليون 
)اخلصم املباشر واملدفوعة مقدماً 

بزيادة مقدارها  املرتبات(  وبطاقات 
وتزايد   ,2021 بنهاية  مقارنة   %1.3

البطاقات  إستخدام  على  اإلقبال 
التجار  لــدى  الالتالمسية 

حيث بلغ إجمالى عدد 
البطاقات  معامالت 

ــة  ــيـ ــسـ ــالمـ ــالتـ الـ
ــع  ــربـ ــالل الـ ــ خــ
األول من العام 
اجلـــــــــــــارى 
ألــف   189

معاملة. 
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»البنك األهلى« يوفر التحصيل اإللكترونى لعمالء »أكاديمية مكافحة الفساد«
الذراع   - القابضة  كابيتال  األهلى  وقعت شركة 
االستثمارى للبنك األهلى املصري«- اتفاقية شراكة 
وتطوير مع شركة السويس للتنمية الصناعية إحدى 
بهدف  لإلنشاءات«  »ألوراسكوم  التابعة  الشركات 
تطوير منطقة صناعية متكاملة غرب القاهرة على 
رواش  أبو  مبنطقة  مربع  متر  مليون   2.2 مساحة 
شركة  دخــول  االتفاقية  تضمنت  حيث  باجليزة، 
السويس للتنمية الصناعية بنسبة 25% فى الشركة 
احدى  الصناعية-  للتنمية  األهلى  )شركة  املالكة 
تتولى  والــتــى  القابضة(  كابيتال  األهــلــى  شــركــات 

القيام بدور املطور الرئيسى للمشروع.
حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلى املصري- رئيس مجلس إدارة شركة 
بشاى  أسامة  واملهندس  القابضة  كابيتال  األهلى 

الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم لإلنشاءات 
األهلى  لشركة  التنفيذى  الرئيس  سعادة  وكرمي 
كابيتال القابضة واملهندس عمرو البطريق الرئيس 
العمل  وفــرق  للتنمية  السويس  لشركة  التنفيذى 

املشاركة.
تلك  تطوير  مشروع  أن  عكاشه  هشام  وصــرح 
استراتيجية  اطــار  فــى  يأتى  الصناعية  املنطقة 
املصرى  األهلى  البنك  مجموعة  و  كابيتال  األهلى 
الصناعة  تــوطــني  فــى  مباشر  بشكل  للمساهمة 
بتوفير املزيد من األراضى الصناعية املجهزة على 
النحو املالئم، باإلضافة إلى توفير كافة اخلدمات 

الصناعية واللوجستية بها، خاصة أن تلك املنطقة 
صناعية  مناطق  يتوسط  استراتيجى  مبوقع  تتمتع 
التى  الصناعية  املناطق  من  وتعد  جديدة  وزراعية 
تتميز بقربها من شبكة الطرق واملواصالت احليوية 
التى تربط بني العديد من املحاور، إضافة الى أنها 
ستشكل مركًزا رائًدا ملجموعة كبيرة من القطاعات 
اخلفيفة  والــصــنــاعــات  الــلــوجــســتــيــات  فيها  مبــا 

واملشروعات الصغيرة واملتوسطة. 
األهلى  شــركــة  تــواجــد  أن  ــى  ال عكاشه  ــار  وأشـ
بشكل  يخدم  حيوية  منطقة  فى  الصناعية  للتنمية 
نظام  ظل  فى  خاصة  الصناعية،  األنشطة  كبير 
البنية  مرافق  إتاحة  يسهل  الــذى  اخلــاص  املطور 
خاص  وبشكل  االستثمارية  واخلــدمــات  التحتية 
لها  يسمح  مبــا  واملتوسطة  الصغيرة  للصناعات 
عمل  فــرص  وتوفير  اإلنتاج  عملية  على  بالتركيز 
جديدة مما سيساهم فى تنشيط هذه املشروعات 
وسرعة دخولها السوق ومساهمتها فى منو اإلنتاج 
االقتصاد  على  باإليجاب  سينعكس  ممــا  املحلى 

الوطني.
هذه  تطوير  أن  بشاى  أسامة  املهندس  وأضــاف 
استراتيجية  من  جــزًءا  يشكل  الصناعية  املنطقة 
فى  للدخول  الساعية  لإلنشاءات  اوراسكوم  شركة 
بأنشطة  للقيام  فــرًصــا  توفر  التى  االستثمارات 
اإلنشاءات واالستمرار فى حتقيق عائد على املدى 
الطويل مبا يعكس الشراكة الناجحة  واملثمرة بني 

واخلاص  العام  القطاعني  فى  رائدتني  مؤسستني 
اجلــديــدة  الصناعية  االســتــثــمــارات  ــادة  زيـ بــهــدف 
مع شركة  بالشراكة  معربا عن سعادته  فى مصر، 
األهلى  للبنك  االستثمارى  الــذراع  كابيتال  األهلى 
املصرى كونه أكبر املؤسسات املالية فى مصر فى 
هذا املشروع، مشيرا إلى تطلعه لتعميق الدور الذى 
تلعبه الشركتان فى تنمية البنية التحتية والقطاعات 

الصناعية فى مصر.

ــاد كــرمي ســعــادة بــفــرق عمل املــشــروع من  وأشـ
للتنمية  السويس  وشركة  كابيتال  األهلى  شركة 
كافة  مــن  املــشــروع  بــدراســة  وقيامهم  الصناعية 
الى  والــوصــول  واالجتماعية  االقتصادية  جوانبه 
سبل  كافة  توفر  مناسبة  وتطوير  شــراكــة  صيغة 
خاصة  مبواصفات  يتمتع  الذى  للمشروع   النجاح 
املجاورة  املناطق  فى  التطوير  اعمال  عن  نتجت 
وإنشاء محور روض الفرج الذى لعب دورا هاما فى 

تيسير االنتقاالت وربط العديد من املناطق فى وقت 
أقل، موضحا أن األهلى كابيتال قامت مبجهودات 
كبيرة فى هيكلة املشروع واعداده من كافة النواحى 
القانونية واالدارية والعملية ليكون جاهزا للتطوير 
املتوقع  من  أنه  متكاملة، مضيفا  كمنطقة صناعية 
أن يكون للمشروع تأثير إيجابى  فيما يتعلق بخلق 
فرص عمل وجذب االستثمارات املحلية واألجنبية 
املشروعات  قطاع  ودعم  الصناعية  القطاعات  فى 
احللول  توفير  خــالل  مــن  واملــتــوســطــة  الصغيرة 

اللوجيستية املصممة خصيًصا للمشروع .
شركة  أن  البطريق  عــمــرو  املــهــنــدس  وأضـــاف 
املطور  بــدور  ستقوم  الصناعية  للتنمية  السويس 
الرئيسى للمشروع لالستفادة من خبراتها الواسعة 
واملتمثلة فى جناح منطقة العني السخنة الصناعية.
وأشار الى التطلع لزيادة االستثمارات الصناعية 
اجلديدة وجذبها بداًل من االعتماد على االستيراد 
موضحا أن تطوير منطقة صناعية جديدة سيكون 
وبالتالى  جديدة  مشروعات  فرص  خلق  شأنه  من 
زيادة  الى  تــؤدى  والتى  جديدة  عمل  فرص  اتاحة 
السويس  شركة  مشروع  بنجاح  مشيدا  اإلنتاجية، 
زيادة  وتعزيزه  السخنة  بالعني  الصناعية  للتنمية 
محفظة التنمية الصناعية فى مجموعة اوراسكوم 
األهلى  شركة  ان  الى  اإلشــارة  جتدر  لإلنشاءات. 
رائدة  القابضة هى شركة استثمار مباشر  كابيتال 
وخلق  متميزة  عوائد  الى حتقيق  تهدف  فى مصر 

فيها  تستثمر  التى  القطاعات  فى  مضافة  قيمة 
بنجاح مثل استثمارات فى قطاعات البتروكيماويات 
والصناعات  والــصــحــة  الكيماوية  والــصــنــاعــات 
االقتصاد  منو  الــى  ــؤدى  ي مما  والتعليم  الغذائية 
املصرى ككل، حيث  ترتكز  شركة األهلى كابيتال 
القابضة على ثالث محاور استراتيجية تتمثل فى 
واخلدمات  املال  رأس  وأســواق  املباشر  االستثمار 
تبلغ  مــدارة  اصول  املصرفية مبحفظة  غير  املالية 
اكثر من 45 مليار جنيه مدعومة بقاعدة مالية قوية 
متمثلة فى البنك األهلى املصرى والذى ميتلك كامل 

اسهم الشركة.
هى  الصناعية  للتنمية  السويس  شركة  ان  كما 

مصر  فى  خاصة  صناعية  تنمية  شركة  أول 
مساحة  على  صناعية  منطقة  بتطوير  قامت 
10 مليون متر مربع فى العني السخنة لتقوم 
متكامل  بشكل  خــدمــاتــهــا  بــتــقــدمي  الــشــركــة 

مشروًعا   60 مــن  أكثر  نفذت  أنها  كما  وشــامــل، 
اوراســكــوم  شركة  ومتتلك  عميل   100 مــن  ألكثر 
لإلنشاءات حصة تبلغ 60.5% فى شركة السويس 
 Baker أن   بالذكر  واجلدير  الصناعية.  للتنمية 
القانونى لشركة  املستشار  McKenzie لعب دور 
 Aliedean Weshahi & Partners و SIDC
كمستشار قانونى لشركة األهلى كابيتال بينما كان 
عمرو وشركاه مستشار اعادة هيكلة شركة األهلى 

للتنمية الصناعية  .
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ــد الــعــنــانــى وزيـــر  ــور خــال ــت ــدك ألـــقـــى  ال
فـــى اجللسة  كــلــمــة،  واآلثــــــار،  الــســيــاحــة 
حول  األول  اإلقليمى  للمؤمتر  االفتتاحية 
اإلرهــاب  ومتويل  األمــوال  غسل  »مكافحة 
فى التحقيقات املعنية بجرائم الفن واآلثار،« 
والذى نظمته وحدة مكافحة غسل األموال 
مع  بالتعاون  مصر  فــى  اإلرهـــاب  ومتــويــل 
القومى  االحتــاد األوروبــي، وذلــك باملتحف 

للحضارة املصرية بالفسطاط.
أحمد  املستشار  بحضور  املــؤمتــر  جــاء 
مكافحة  وحــدة  أمناء  مجلس  رئيس  خليل 
غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب فى مصر، 
االحتاد  سفير  بيرجر  كريستيان  والسفير 
السياحة  وزيــر  ونائب  بالقاهرة،  األوروبــى 
اآلثــار  إدارة  الــعــام على  واملــشــرف  ــار  واآلثـ
الــتــعــاون  إدارة  عــلــى  واملــشــرف  املــســتــردة 
القانونى  واملستشار  واالتــفــاقــات  الــدولــى 
ــوزارة وعــدد مــن اخلــبــراء املتخصصون  ــل ل
واألكادمييون  فى مجال التراث و املمتلكات 
من  القانون  انفاذ  و  اآلثــار  ونهب  الثقافية، 

مختلف أنحاء العالم. 
وأشار وزير السياحة واآلثار، إلى ما توليه 
مسبوق  غير  اهتمام  من  املصرية  الــدولــة 
وزيــادة  الثقافية  ممتلكاتها  قيمة  إلعــاء 
وتعميق الوعى بقيمة إرثها احلضاري، حيث 
قــامــت فــى الــســنــوات األخــيــرة بتخصيص 
مــيــزانــيــة ضــخــمــة وغــيــر مــســبــوقــة ملجال 
من  عدد  افتتاح  واملتاحف، حيث مت  اآلثــار 
للحضارة  القومى  املتحف  مثل  املتاحف 
املصرية وجارى االنتهاء من أعمال املتحف 
من  عــدد  ترميم  مت  كما  الكبير،  املــصــرى 
أعمال  ــى  إل بــاإلضــافــة  األخـــرى،  املتاحف 
العصور  مختلف  من  اآلثــار  وصيانة  ترميم 
اليهودية،  أو  القبطية  أو  اإلسامية  ســواء 
حيث شرف هذا املتحف الذى أسس بتمويل 
مصرى خالص بافتتاحه من فخامة السيد 
تزامناً   ،2021 أبريل  فى  اجلمهورية  رئيس 
املــومــيــاوات  نقل  موكب  فعالية  إقــامــة  مــع 

امللكية، والتى استقرت فى إحدى قاعاته. 
وأكد الوزير على أن اإلجتار غير املشروع 
أهم  من  واحد  يعد  الثقافية  املمتلكات  فى 
التحديات التى تواجه مصر، شأنها فى ذلك 
احلضارات  أصحاب  من  عديدة  دول  شأن 
القدمية على مستوى العالم، وإنه ليس بخفٍى 
على أحد أن سوق الفن واآلثار، إلى جانب 
كونه ساحة للتداول غير املشروع للممتلكات 

مثالية  ساحة  أيــضــاً  يعد  فإنه  الثقافية، 
ملكتب  وفقاً  أنه  إلى  األموال، مشيًرا  لغسل 
واجلرمية  باملخدرات  املعنى  املتحدة  األمم 
)UNODC(، فإن ذلك السوق الذى يشهد 
واألعمال  القانونية  غير  لــلــواردات  ــداوالً  ت
ــدوالرات  ال من  مليارات  يجلب  قد  املزيفة 
سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من 
ارتكاباً  وتعد  املنظمة  اجلرمية  عصابات 
جلرائم عابرة للحدود. فجزء كبير من هذه 
األموال يستند إلى غسل األموال واجلرائم 
املالية األخرى، مشيراً إلى دور أجهزة دولية 
بتوجيه عناية  قام  الذى  األمن  مثل مجلس 
إلــى تنامى ظــاهــرة قيام  الـــدول األعــضــاء 
الكيانات والتنظيمات واجلماعات اإلرهابية 
باحلصول على إيرادات من مباشرة أعمال 
التنقيب غير املشروع، ونهب وتهريب التراث 
مباشرة  بصور  أنــواعــه،  مبختلف  الثقافى 
ومتاحف  أثرية  مواقع  من  مباشرة  غير  أو 
دعم  فى  لتستخدم  ومحفوظات،  ومكتبات 
مجال  فى  القدرات  وتعزيز  التجنيد  جهود 

تنفيذ العمليات والهجمات اإلرهابية. 
وحث املجلس الدول على اتخاذ التدابير 

الثقافية  باملمتلكات  اإلجتــار  ملنع  املناسبة 
وحظر التجارة عبر احلدود، وتسليط الضوء 
املمتلكات  فى  املشروعة  غير  التجارة  على 
الثقافية عن طريق شبكة اإلنترنت ودورها 
وأهمية  ــيــة،  اإلرهــاب األعــمــال  تيسير  فــى 
كما حثت  الشأن.  الدولى فى هذا  التعاون 
واملنظمات  واإلنــتــربــول  اليونسكو  منظمة 
الدولية األخرى على تقدمي التعاون والدعم 
استراتيجية  وتــفــعــيــل  الـــشـــأن،  ــذا  هـ ــى  ف
مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية فى 

ظل االتفاقية ذات الصلة.
وأوضح الوزير إلى أنه قد شرَّعت الدولة 
تعمل على حماية  التى من شأنها  القوانني 
مشيًرا  عليها،  واحلفاظ  وصيانتها  ــار  اآلث
إلى إن القانون املعمول به حالياً وهو قانون 
 117 رقــم  بالقانون  الــصــادر  ــار  اآلث حماية 
لسنة 1983، الذى حظر ألول مرة اإلجتار 
ــار مــن تــاريــخ العمل بــالــقــانــون، و  فــى اآلثـ
تعدياته خال أعوام 1991، 2010، 2018، 
التى  التعديات  أبرز  إلى   2020، مشيًرا  
القليلة  السنوات  فى  القانون  على  طــرأت 
املاضية منها تشديد العقوبات على من تثبت 

عليها  املنصوص  اجلرائم  بارتكاب  إدانته 
بالقانون، استحداث مناذج إجرامية جديدة 
لسد جميع الثغرات التى أسفر عنها تطبيق 
وغرامات  كبيرة  عقوبات  فــرض  القانون، 
مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع 
أثر خارج جمهورية مصر  أو جزء من  أثراً 
رسمى  بحوزته مستند  يكن  لم  ما  العربية، 

يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.
بتوقيع  قامت  أن مصر  العناني،  وأضاف 
عدٍد كبير من االتفاقيات الثنائية ومذكرات 
التفاهم مع كثير من دول االحتاد األوروبي، 
الشمالية  أمريكا  مــن  ودول  عربية  ودول 
والاتينية فى مجال مكافحة تهريب اآلثار 
اللجنة  تشكيل  إلى  باإلضافة  واستردادها، 
التى  أو  املهربة  اآلثــار  الســتــرداد  القومية 
خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بني 
املصرية  العامة  النيابة  و  املعنية  اجلهات 

بهذا الشأن.
ــار إلـــى جنـــاح  الــدولــة عــلــى مــدار  وأشــ
السنوات األخيرة من استرداد آالف القطع 
األثرية والعمات املعدنية من دول لاحتاد 
وإسبانيا  وفرنسا  إيطاليا  مثل  األوروبـــى 

وإجنلترا وأملانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا 
دول  ومــن  وقــبــرص،  ــدمنــارك  وال والنمسا 
العربية  واململكة  واألردن  لبنان  مثل  عربية 
املتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ ــ واإلم الــســعــوديــة 
وكندا  و  األمريكتني  مــن  ودول  والــكــويــت، 

واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية.
مصر  جنــاح  هو  النماذج  أبــرز  من  ولعل 
بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالواليات 
املتحدة األمريكية فى استرداد تابوت جنم 
عنخ املذهب الذى كان قد مت شراؤه بأوراق 
املتحف  هــذا  يشهد  والــذى  ــزورة،  م ثبوتية 
الفنية، داعياً احلضور  التحفة  عرض هذه 

بالتوجه إلى القاعة الرئيسية ومشاهدته.
وتوجه الوزير بالشكر إلى حكومات كافة 
الدول على حسن تعاونها مع مصر السترداد 
آثارها املهربة، مشيًدا مبا قامت به دولة 
أملانيا فى عام 2017 من إدخال تعديل 
جعل  شأنه  من  الوطنى  قانونها  على 
ــات عــلــى حــائــز القطع  ــب عـــبء اإلث
األثرية وليس على بلد املنشأ، حيث 
تعد هذه خطوة إيجابية كبيرة فى 
هذا املجال، كما ناشد كافة الدول 
املعنية أن حتذو أملانيا فى مجال 
فى  واالجتار  التهريب  مكافحة 

املمتلكات الثقافية. 
الــعــنــانــى  خــالــد  د.  وقــــال 
ــة  ــمـ دائـ ــا  ــضــ ــ أي ــر  ــصـ مـ إن 
املمتلكات  حلماية  احلــرص 
ــى تــخــص  ــتـ الــثــقــافــيــة الـ
من  وذلك  األخرى  الدول 
ــام الــرقــابــة  خـــال إحــك
املصرية.  املنافذ  على 
مصر  استطاعت  ــد  وق
وقـــــــف الـــكـــثـــيـــر مــن 
والفنية  األثرية  القطع 
ــحــاوالت  فـــى أثـــنـــاء م
ــى  ــ إدخـــالـــهـــا األراضـ
غير  بطريقة  املصرية 
إلى  وردهــا  مشروعة، 
مثل  ــلـــى  األصـ ــدهــا  ــل ب
والصني  السعودية  دول 
وغيرها،  وليبيا  والعراق 
ُيرجى  الــذى  التوجه  وهو 
أن تتبناه كافة دول العالم.

اشراف : أشرف فهيمسياحة

»العنانى« يحذر من خطورتها..

مطالب باتخاذ تدابير مناسبة لمنع اإلتجار بالممتلكات الثقافية وحظرها عبر الحدود
تجارة اآلثار تهدد تاريخ مصر الحضارى

شركات السياحة تعانى من متاهة »خدمات الطوافة«

أشرف فهيم
حالة من اإلحباط سيطرت على شركات 
ملوسم  احلــج  لــرحــات  املنظمة  السياحة 
الرسمى  اإلعــان  تأخر  بسبب  هـ،   1443
للحجاج  الــطــوافــة  ــات  ــار خــدم أســع عــن 
كاما  أسبوعا  نحو  مــرور  رغم  املصريني، 
واحلج  للعمرة  العليا  اللجنة  تواجد  على 
اإلدارة  رئــيــس  بــرئــاســة ســامــيــة ســامــي، 
املركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة 
للتفاوض  السعودية  األراضــى  واآلثــار، فى 

بشأن اخلدمات ومعاينة سكن احلجاج.
وفــيــمــا بــــدأت الــشــركــات إجــراءاتــهــا 
اجلــاري،  الشهر  نهاية  للسفر  اســتــعــدادا 
كتابة  -حتى  نهائى  بشكل  تعلن  لــم  فهى 
ملعرفة  انتظارا  الرحات،  السطور-، سعر 
الداخلى  والنقل  الطوافة  خدمات  مقابل 
أصدرت  فيما  عليها،  االتفاق  سيتم  التى 
العليا  اللجنة  إن  فيه  قالت  بيانا  الـــوزارة 
اجتمعت مع مسئولى شركة مطوفى حجاج 
الدول العربية مبقر الشركة مبكة املكرمة، 
املقدمة  اخلــدمــات  بشأن  للتنسيق  ــك  وذل
»منى  املقدسة  باملشاعر  السياحة  حلجاج 

– عرفات«.
محمد  املستشار  االجتماع  فى  وشــارك 

واآلثــار،  السياحة  لوزير  القانونى  خليفة  
لــلــوزارة  الفنى  املستشار  قنديل  ــان  وإميـ
اإلحتاد  وممثلى  السياحة،  شركات  لشئون 
املصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات 
حضر  كما  والــســيــاحــة،  السفر  ــاالت  ــ ووك
بن  ماهر  السعودى  اجلانب  من  االجتماع 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  جمال  صالح 
العربية، ومحمد بن  الدول  مطوفى حجاج 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  معاجينى  حسن 
الغنى  عبد  بن  عباس  واملهندس  الشركة، 
قطان عضو مجلس االدارة املنتدب، وموفق 
بن رشاد خوج عضو مجلس اإلدارة املشرف 

على مصر.
الــلــقــاء، أشـــاد أعــضــاء اللجنة  وخـــال 
السلطات  تقدمه  مبا  واحلج  للعمرة  العليا 
باحلجاج،  واهتمام  عناية  من  السعودية 
عام  كل  فى  الدائم  حرصها  على  مثمنني 
على تقدمي املزيد من اخلدمات واإلمكانات 
من  ليتمكنوا  الرحمن  لوفود  والتسهيات 

أداء الفريضة بسهولة ويسر.
وجرى خال هذا اللقاء مناقشة العديد 
باالرتقاء  املتعلقة  الهامة  املوضوعات  من 
الشركة حلجاج  التى ستقدمها  باخلدمات 
هـ  حــج 1443  مــوســم  ــال  خـ الــســيــاحــة 

والتفويج  االستقبال  مجاالت  فى  وخاصة 
والتغذية  واإلســكــان  والتصعيد  والــنــقــل 
وغيرها مما ميكن احلاج من أداء الفريضة 
بكل سهولة ويسر مبا يتوافق مع توجيهات 
لتوفير  يلزم  باتخاذ كل ما  الدولة املصرية 
أقصى درجات الرعاية للحاج املصرى فى 

األراضى املقدسة.
ــار،  ــ واآلث الــســيــاحــة  وزارة  أعــلــنــت  كــمــا 
سكن  لتقييم  جديد  معيار  استحداث  عن 
السعودية،  بــاألراضــى  املصريني  احلجاج 
وهـــو املــطــابــقــة لــكــل عــمــارة أو فــنــدق مت 
معاينتها فى موسم حج 1440 هـ/ 2019م، 
املشاركني  األعضاء  توزيع  مت  أنه  موضحة 
بــلــجــان املــعــايــنــات الــتــابــعــة لـــلـــوزارة على 
العربية السعودية  باململكة  املناطق  مختلف 
منهم  كــل  إلخــتــصــاص  وفــقــاً  وتقسيمهم 
مختصني  أعضاء  بني  ما  اللجان  هذه  فى 
باملعاينة وآخرون مختصون باملطابقة ملعاينة 
أو مطابقة السكن بحسب األحوال، مؤكدة 
أنه ال يشترط سفر ممثل الشركة السياحية 
إلنهاء إجراءات السكن شريطة توافقه مع 

الضوابط الصادرة فى هذا الشأن.
تشكيل جلنة  مت  أنــه  الــــوزارة  وتــابــعــت 
التظلمات  فى  للبت  والتظلمات  للشكاوى 

ــقــرارات  املــقــدمــة مــن الــشــركــات بــشــأن ال
بخصوص  املعاينات  جلــان  مــن  الــصــادرة 
منها،  املــقــدم  السكن  مطابقة  أو  معاينة 
وتقوم الشركة بالدخول على موقع خدمات 
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الشركة  تفويض  حــالــة  فــى  ــواءا  سـ وذلـــك 
أو  احلــجــاج  سكن  معاينة  إلجـــراء  للغرفة 
فى حالة حضور ممثل عن الشركة إلجراء 
املعاينة باململكة العربية السعودية، وبعدها 
شهادة  متضمنا  املعاينة  طلب  تقدمي  يتم 
املدنى  الــدفــاع  وشــهــادة  الفندق  تصنيف 
من  العمارة  سكن  تصريح  أو  هــ،   1443

وزارة احلج 1443 هــ.
السياحة  شــركــات  ــوزارة  ــ ــ ال وطــالــبــت 
التقدم  بــســرعــة  احلـــج  لــبــرامــج  املنظمة 
ملوسم  احلــجــاج  ســفــر  جــــوازات  بحقيبة 
1443هـ إلى اإلدارة العامة للسياحة الدينية 
احلقيبة  تتضمن  أن  على  مؤكدة  بالوزارة، 
االخيرة  بالصفحة  به  مرفق  السفر  جــواز 
 Q.R الـ  شهادة  وأصل  الصحية،  البطاقة 
“الكود الرقمي«، والصور الشخصية، وكذا 
كشف اسماء احلجاج من املنظومة )البوابة 
املصرية املوحدة للحج( مختوم من الشركة، 
ونسخ ضوئية من اسماء احلجاج، ثم الفيش 

اجلنائي، وصور البطاقات بذات التسلسل 
الكشف  وتقرير  احلجاج،  بأسماء  اخلاص 

الطبى وشهادات التحركات.
بــضــرورة  السياحة  شــركــات  ــاشــدت  ون
الدخول على موقع خدمات اإلدارة املركزية 
بيانات  تسجيل  واســتــكــمــال  لــلــشــركــات، 
احلجاج واملشرفني فى أسرع وقت ممكن، 
املعاينات  أعــمــال  استكمال  يتسنى  حتى 
املكرمة  مكة  من  كا  فى  احلجاج  لسكن 
ــرورة وضــع رقم  ــورة، مــع ضـ ــن واملــدنــيــة امل

الهاتف الفعلى لكل حاج.
عن  السياحة،  شــركــات  غرفة  وأعلنت 
من  البنكى  للتحويل  جديدة  آلية  إضافة 
ــات الــســيــاحــة ملــؤســســات وشــركــات  شــرك
اخلدمات باململكة العربية السعودية متهيدا 
النطاق موسم احلج 1443 هـ، وذلك عبر 

املسار اإللكترونى املصري.
وقالت الغرفة، إنه مت إدراج شاشة على 
السياحية  للشركات  املركزية  اإلدارة  موقع 
اإلمكانية  واآلثــار، إلتاحة  السياحة  بــوزارة 
املقدمة  اخلدمات  قيم  لتحويل  للشركات 
السعودية،  العربية  اململكة  إلــى  للحجاج 
وذلـــك مــن خـــال الــدخــول عــلــى حساب 
»طلب حتويل  واختيار  املوقع  على  الشركة 

املــراد  البنك  اختيار  ميكن  ــذا  وك بنكي«، 
الوطنية  البنوك  بني  خاله  من  التحويل 
 - مصر  بنك   – األهلى  البنك   ( الثاث: 

بنك القاهرة(.
حتويله  املــراد  املبلغ  الشركة  تختار  كما 
بــاجلــنــيــه املـــصـــري، واحلـــســـاب املــحــول 
باملسار  »اإليــبــان  خاصية  عبر  وإليه  منه 
شركة   ( املستفيد  اسم  ويوضع  املصري«، 
 ،)Elm company  - الــســعــوديــه  علم 
التحويل  إجــراء  الشركة  رغبة  حالة  وفــى 
من خال بنك أخر بخاف البنوك الثاث 
املذكورة، تقوم الشركة بطلب »خطاب تعزيز 
من الغرف موجه للبنك املراد التحويل من 

خاله.
اختيار  ضـــرورة  على  الغرفة  وشـــددت 
عند  باإلسكندرية«  السعودية  »الــســفــارة 
السفارات  على  التأشيرات  حصص  توزيع 
فى املسار اإللكتروني، منوهة لضرورة عدم 
الكائنة  ســوى  للمملكة  سفارة  أى  اختيار 

باإلسكندرية فقط.

بسبب تأخر اإلعالن عن أسعارها للمصريين..

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣  - 19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «
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إطالق شركة »أكام الراجحى« للتطوير العقارى

»رويال وان للتطوير« تقترب من إنهاء 
واجهات »كابيتال برايم بيزنس بارك«

 VAI DEVELOPMENTS تعاقدت شركة
مع كونكورد السالم وذلك إلدارة الشقق الفندقية 
اجلــديــدة،  ــة  ــ اإلداري بالعاصمة   4T1 مبــشــروع 
شركاء  مع  للتعاون  الشركة  خطة  ضمن  وذلــك 

جناح مميزين بكافة تفاصيل املشروع.
الرئيس  املــحــضــي،  املــهــنــدس شــهــاب  ــال  وقـ
 ،VAI DEVELOPMENTS التنفيذى لشركة
عالمات  مع  التعاقد  على  حريصة  الشركة  إن 
جتارية قوية فى كافة تفاصيل املشروع، وجارى 
التعاقد مع »كونكورد السالم« بعد دراسة العديد 
من اخليارات، لتفوز هذه العالمة التجارية عن 

جدارة وتتصدر قائمة اختيارات الشركة.
بخبرة  تتمتع  السالم«  »كونكورد  أن  وأضــاف 
الفندقية،  املشروعات  إدارة  مجال  فى  طويلة 
مجالها،  فى  القوية  الشركات  من  واحــدة  وهى 
 ،4T1 الفندقية مبشروع إدارة الشقق  وستتولى 

وتقوم بتوفير كافة اخلدمات الفندقية للعمالء.
ثــانــى  ــو  هـ  4T1 مـــشـــروع  أن  ــى  ــ إل وأشـــــار 
مشروعات الشركة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، 
الشركة  وتعاقدت  فندقي،  جتارى  مشروع  وهو 
التجارى  اجلـــزء  لتشغيل  ــالزا«  بـ ــال  ــي »أراب مــع 
باملشروع، ومت التعاقد مع كونكورد السالم إلدارة 
الشقق الفندقية باملشروع، وحترص الشركة على 

فى  وناجحة  قوية  جتارية  عالمات  مع  التعاقد 

املشروع وذلك مبا يرفع من قيمته االستثمارية 

ويحافظ على استثمارات العمالء به.

الشقق  ــى  ف تــقــدم  الــشــركــة  أن  إلـــى  ولــفــت 

إمكانية  وهى  جديدة  باملشروع خدمة  الفندقية 

يقوم  ال  ــذى  ال العميل  لصالح  الــوحــدة  تأجير 

عائًدا  له  يحقق  العام، مما  طوال  باستخدامها 

إيجاد  على  تعمل  فالشركة  متجدًدا،  استثمارًيا 

عائد  أعــلــى  حتــقــق  مــبــتــكــرة  تسويقية  حــلــول 

العائد  ارتفاع  إلــى  الفتا  لعمالئها،  استثمارى 
فى  الفندقية  املــشــروعــات  على  االســتــثــمــارى 

العاصمة اإلدارية اجلديدة.
ــن، العضو  ــدي ــد املــهــنــدس مــحــمــود عــاب ــ وأك
 ،VAI DEVELOPMENTS لشركة  املنتدب 
ملستثمرين  وجهة  ستكون  اإلداريــة  العاصمة  أن 
وعمالء مصريني وأجانب لديهم رغبة فى اإلقامة 
الفندقية بها إلنهاء أعمالهم واستثماراتهم، مما 
يجعل هذه الوحدات مشغولة طوال العام، وهو 
بها  قامت  التى  التسويقية  الدراسات  تؤكده  ما 
ليوفر  السالم  كونكورد  اختيار  ويأتى  الشركة، 
كافة اخلدمات والرفاهية التى يحتاجها العميل 

فى الوحدة.
 DMA مكتب  مــع  التعاقد  مت  ــه  أن وأوضـــح 
املشروع  بتصميم  ليقوم  الهندسية  لالستشارات 
املشروع  له، وسيضم  استشارًيا هندسًيا  ويكون 
كافة اخلدمات الفندقية املتكاملة، ومنها مطعم 
ــادى صــحــى وغــرفــة اجــتــمــاعــات ألصــحــاب  ــ ون
فى  إقامتهم  خــالل  أعمالهم  ملتابعة  األعــمــال 
الفندق، فاملشروع متكامل فى كافة تفاصيله ومت 
استثمارات  إجمالى  يبلغ  كما  بالكامل،  دراستها 

الشقق الفندقية 500 مليون جنيه.
مع  تتناسب  الفندقية  املشروعات  بــأن  ونــوه 

خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار املصرى 
األجنبى  العميل  يحتاجه  منتج  فهو  للخارج، 
الباحث عن وحدة سكنية بإدارة فندقية، وقررت 
فندقية  شــقــًقــا  مــشــروعــهــا  يــضــم  أن  الــشــركــة 
يتناسب مع توجه الدولة وفى نفس الوقت يحقق 

عائدات قوية لعمالئه.
وأعرب ساميون بنهليجان، عضو مجلس إدارة 
كونكورد السالم، عن سعادته بالتعاون مع شركة 
الشقق  وإدارة   VAI DEVELOPMENTS
من  واحـــدة  باعتبارها  مبشروعها،  الفندقية 
تتمتع مبستوى احترافية  التى  الشركات اجلادة 
معها  التعاون  يجعل  أعمال مميزة، مبا  وسابقة 
يضيف لشركته، مشيرا إلى أن تفاصيل مشروع 
العقارى  السوق  مبتطلبات  اإلملــام  تعكس   4T1

وفهم الشركة الحتياجات العمالء املستهدفني.
كونكورد  التجارية  العالمة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
الدقيق  االختيار  على  كذلك  حريصة  السالم 
وتقوم  عليها  عالمتها  تضع  التى  للمشروعات 
 VAI ــة ــاء الــتــعــاون مـــع شــرك ــ بـــإدارتـــهـــا، وج
املتكاملة  الدراسة  بعد   DEVELOPMENTS
للشركة ومشروعها ليناسب محفظة املشروعات 
التى تقوم بإدارتها، واستحوذت الشركة بجدارة 

على موافقة كونكورد السالم إلدارة مشروعها.

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

باستثمارات مليار جنيه على مساحة 35 فدان..

باستثمارات مصرية سعودية..

»4T1« تتعاقد مع »كونكورد السالم« إلدارة الشقق الفندقية بمشروع »VAI DEVELOPMENTS«

أعلنت شركة MBG لالستثمار العقارى، 
عن بدء تسليم املرحلة األولى من مشروع 
اجلديدة  اإلداريـــة  بالعاصمة   PUKKA

اعتبارا من العام املقبل 2023.
وأكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة 
MBG لالستثمار العقارى، أنه بالرغم من 
الظروف االقتصادية الصعبة التى مير بها 
العالم وارتفاع نسبة التضخم، الناجتة عن 
أن   إال  وأوكــرانــيــا،  روسيا  أزمــة  تداعيات 
طبقا  مشروعاتها  لتسليم  تسعى  الشركة 
ثقة  على  للحفاظ  وذلــك  املحدد  للموعد 
 PUKKA  عمالئنا ، الفتا إلى أن مشروع
يتضمن 1700 وحدة ما بني وحدة سكنية 
وفيال وتاون هاوس، مقسمة على 3 مراحل، 

املرحلة األولى تبدأ العام املقبل.
الدكتور  قــال  املــشــروع،  تفاصيل  وحــول 
محمود العدل، إن  مشروع PUKKA يقام 
على مساحة 40 فدانا ويتكون من 43 مبنى 
وتتميز  للعمارات،  مختلفة  تصميمات  و4 
االحتياجات،  كل  لتناسب  املساحات  بتنوع 
منطقة  يــتــضــمــن  املـــشـــروع  أن  ــدا  ــؤكـ مـ
 7000 مساحة  على  تقام  التى  البوليفارد 

متر وتعتبر من أهم مزايا املشروع.
مــزود   PUKKA مــشــروع أن  ــح  وأوضـ  
إلى  مشيرا  ساعة،   24 مراقبة  بكاميرات 
الشركة  شــعــار  واألمـــان  اخلصوصية  أن 
فــى مــشــروع بــوكــا، الفتا إلــى أن مــا جعل 

املميز  املوقع  هو  نوعه  من  فريدا  املشروع 
والــتــصــمــيــم الــعــصــرى الـــذكـــى، حــيــث إن 
إجمالى  من  الـــ%22  التتعدى  املبانى  نسبة 
ــى مــســاحــات  ــاق ــب ــروع، وال ــشـ مــســاحــة املـ
مثل  للمالك  متنوعة  وخــدمــات  خــضــراء 
الصحى  والـــنـــادى  الــســبــاحــة  حــمــامــات 

ومطاعم  جتارى  ومول  االحتفاالت  وقاعة 
ماركت  وهايبر  طبى  ومــركــز  وكافيهات 
اخلــدمــات  مــن  وغــيــرهــا  إدارى  ومــبــنــى 

األساسية والترفيهية.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمود 
لالستثمار   MBG شركة  رئيس  الــعــدل، 

العقارى ، عن االنتهاء من تسويق ما يقرب 
 ،”green river“ مشروع  من   ،%95 من 
متكامل  طــبــى  ــز  ــرك م أول  يــعــد  ــذى  ــ والـ
باستثمارات مليار جنيه مبنطقة MUــ23.
ومبا يتعلق مبشروع White 14 بالداون 
اجلديدة،  اإلداريـــة  العاصمة  داخــل  تــاون 

املشروع،  من   %70 تسويق  مت  أنــه  أوضــح 
ــن الــعــمــالء على  ــال كــبــيــر م ــب ــاك إق ــن وه
مشروعات الشركة داخل العاصمة اإلدارية 

اجلديدة.
تتميز  اإلداريــــــة  الــعــاصــمــة  أن  ــد  ــ وأك
لتنفيذ  وحاجتها  االستثمارية  بأهميتها 

السكنية  املــشــروعــات  مــن  متنوعة  حزمة 
واخلدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل 
املستثمرين الراغبني فى تنفيذ مشروعات 

متنوعة.
 وأكد أن هناك عددا كبيرا من املهتمني 
على  أجمعوا  مصر،  فى  العقارى  بالقطاع 
  M B G Development شــركــة  أن 
لم  مسبوق  غير  جنــاح  حتقيق  استطاعت 
تستطع شركة عقارية من الشركات الكبرى 
املوجودة حالًيا فى حتقيق ما حققته شركة 

 . MBG Development

 MASTER ــة  ــ ــرك شــ أن  وأضــــــــاف 
أكبر  مــن  تــعــد   BUILDER GROUP
وأفــضــل مــطــورى الــعــقــارات فــى منطقة 
السابقة،  مشروعاتها  لتنوع  طبًقا  الدلتا، 
تتميز   MBG مشروعات  أن  إلى  مشيًرا 
الطبية  اخلــدمــة  مشروعات  بــني  بالتنوع 
املعمارى  والتصميم  والتعليمية  والسكنية 
الدلتا،  منطقة  أنحاء  مختلف  فى  والبناء 
مستشهًدا بعدد من مناذج املشروعات التى 
متتلكها الشركة منها على سبيل املثال أول 
التابعة  املنصورة  مبدينة  سكنى  كمبوند 
ست  صــن  ومــشــروع  الدقهلية،  ملحافظة 
ومبانى  الشيخ  كفر  مبحافظة  البر  براس 
ومبانى جامعة  بالزقازيق  املهندسني  نقابة 

األزهر بدمياط.

MBG تبدأ تسليم المرحلة األولى من PUKKA بالعاصمة اإلدارية فى 2023
يتضمن 1700 وحدة سكنية وفيال وتاون هاوس..

فــى خــطــوة تــؤكــد عــلــى مـــدى قـــوة وأداء 
االقتصاد املصرى وقدرته على جذب املزيد 
من االستثمارات األجنبية والعربية، أطلق كل 
ومجموعة  العقارى  للتطوير  اكام  شركة  من 
الراجحى  اكــام  شركة  السعودية  الراجحى 
التنمية  ضــوء  فى  وذلــك  العقارى  للتطوير 
اآلن  مصر  تشهدها  التى  الهائلة  العمرانية 

يجعلها األكثر جذبا لالستثمارات . 
ــرب املــهــنــدس عــبــد الــوهــاب صالح  واعــ
مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الــراجــحــى 
الراجحى السعودية عن سعادته بوجوده فى 
النابض،  العروبة  قلب  مصر  الثانى  وطنه 
للتطوير  اكــام  شركة  مع  اجلديدة  وشراكته 
العقارى مؤكدا أنهم كرجال أعمال سعوديني 
يسعدون  بوجودهم كمستثمرين على أرضها 
، خاصة فى ظل التطور الهائل الذى تشهده 
مصر فى كافة املجاالت حتت قيادة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، والذى ميهد للمزيد من 
الشراكة  فرص  من  ويزيد  االستثمار  فرص 

املصرية السعودية.
وأشار الراجحى أن هذه  الشراكة اجلديدة 
الى توسيع استثمارات املجموعة فى  تهدف 
الــتــى يتمتع بها  مــصــر، فــى ضــوء الــفــرص 
العقارات  قطاع  وخاصة   ، املصرى  السوق 
املشروعات  فــى  هائلة  طفرة  يشهد  الــذى 

اجلــديــدة،  ــة  ــ االداريـ كالعاصمة  الضخمة 
واملدن الذكية التى يتم تنفيذها فى مختلف 
بقاع مصر، يدعمها التطور الكبير فى البنية 
التحتية، والتى جعلت من مصر نقطة جذب 
 ، جنسياتها  مبختلف  االستثمارات  لكافة 
باقتحام  قرارهم  يتخذون  جعلهم  ما  وهــذا 
جديد  كيان  وإنشاء  املصرى  العقارات  سوق 
آكام  مع شركة   ، الراجحى  آكــام  اسم  حتت 
للتطوير العقارى صاحبة االبتكارات والرؤية 
استراتيجيتهم  مع  تتوافق  التى  الطموحة 

وأهدافهم املستقبلية.
واستراتيجية  رؤيـــة  على  يعتمد  ــذى  والـ
حديثة تعتمد على االبتكار والبحث عن جودة 
حياة لعمالئها ومتنح لهم السعادة ، من خالل 
عمق الدراسات السوقية التى يقوم بها مركز 

الدراسات اخلاص بالشركة. 
تعتمد  اكـــام  شــركــة  ان  منصور  ــاف  واضـ
لواقع  متأنية  دراسة  على  استراتيجيتها  فى 
ومستجدات السوق املصرى ومن ثم تصميم 
وتتفهم  تلبى  مــتــفــردة  مــشــروعــات  وتنفيذ 
كما  املستقبل،  منزل  من  العمالء  احتياجات 
حتديد  على  ايضا  تقوم  استراتيجيتنا  ان 
التخطيط  قبل  لها  حلول  ووضــع  املشكالت 
وراء  الــســر  كلمة  هــى  وهـــذه  مــشــروع،  الى 
على  أيضا  نعتمد  كما  النجاح،  هذا  حتقيق 

تقدمي منتج عقارى لم يعهده السوق املصرى 
والنهضة  اجلــديــدة  النقلة  يــواكــب  قبل  مــن 
املصرية  الــدولــة  تدعمها  الــتــى  العمرانية 

بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اكام   « فى شركة  ثقته  إلى  منصور  وأكــد 
الراجحى » وانها ستقدم للسوق املصرى منتج 
وستكون   ، عمالئهم  تطلعات  يلبى  مختلف  
الشراكة مشروع مميز جدا  ثمار هذه  أولى 
فى منطقة الساحل الشمالي، والذى سيكون 
تلبى  الــتــى  النجاحات  مــن  لسلسلة  بــدايــة 
اللذان  والراجحى  اكــام  شركتى  طموحات 
واجلــودة  التميز  وهو  الشعار  نفس  يرفعان 
فى  العمالء  ثقة  كسب  وقادرعلى  واالبتكار 
السوقني املصرى والعربى ، وحتقيق جناحات 
كبيرة تضيف لقطاع العقارات املصرى، وتفتح 
شهية السوق ملزيد من الشراكات بني رجال 
األعمال فى كال البلدين ليس فى العقارات 
فقط بل فى املزيد من القطاعات التى تلبى 
على  وتنعكس  الشقيقني  الشعبني  طموحات 

زيادة االستثمارات املشتركة .
املنتدب  الــعــضــو  محمد  ــس  ــ ادري واكـــد   
اكام  لشركة  التنفيذى  والرئيس  اكام  لشركة 
اكام  شركة  الختيار  سعادته  على  الراجحى 
واحلصرى  االستراتيجى  الشريك  لتكون 
مجال  فــى  السعودية  الــراجــحــى  ملجموعة 

كيانا  واطــالق   ، العقارى فى مصر  التطوير 
جديدا يحمل اسم » اكام الراجحى » مؤكدا 
انه سيكون اضافة قوية للقطاع  فى السوق 

املصرى . 
ــدى أهــمــيــة هــذه  ــفــت مــحــمــد عــلــى مـ ول
الشراكة ودورها فى تنفيذ مشروعات جديدة 
تتميز باالبتكار وتلبى االحتياجات احلقيقية 
من  واصيل  اساسى  كجزء  العمالء  لرغبات 
اكــام  شركة  ان  الــى  الفتا   ، الشركة   ــة  رؤي
للتطوير العقارى منذ دخولها السوق املصرى 
ومختلفة  متفردة  برؤية  عمالءها  تخاطب 
وهذا ما جعلها فى وقت قصير جدا واحدة 
تقدمي  حيث  من  متيزا  الشركات  أكثر  من 
كبيرا  جنــاحــا  القــت   ، مبتكرة  مــشــروعــات 
بالسوق املصرى ، وهذا األمر نتيجة طبيعية 
املــبــذول مــن مركز  ــدراســة واجلــهــد  ال لكم 
يتولى  ــذى  والـ بالشركة  اخلـــاص  االبــحــاث 
تصل  قد  ودقيقة  واضحة  تفصيلية  دراســة 
الى شهور طويلة للسوق املصرى ولكل رغبات 
ومشكالت العمالء من خالل لقاءات مباشرة 
احلياة  فــى  األساسية  احتياجاتهم  ملعرفة 
إيجاد حلول جوهرية لكل هذه  والعمل على 
املشكالت التى تتسبب فى صعوبات للعميل 
وكيفية التغلب عليها وازالتها متام كجزء من 

دور الشركة فى تطوير املشروعات.

تقترب شركة رويال وان للتطوير العقارى 
من إنهاء  تنفيذ واجهات مشروع »كابيتال 
اإلداريــة  بالعاصمة  بــارك«  بيزنس  ــرامي  ب
الشركة  إطــار خطة  فى  ــك  وذل اجلــديــدة، 
املحدد  للموعد  وفقا  والتسليم  للتنفيذ 

للمشروع.
ــجــدي، رئــيــس الــقــطــاع  ــال ســاهــر م ــ وق
للتطوير  وان  رويــــال  بــشــركــة  ــجــارى  ــت ال
خالل  واجــه  العقارى  السوق  إن  العقاري، 
اخلام  املــواد  تكلفة  ارتفاع  األخيرة  الفترة 
تواجه  التى  التحديات  أحــد  كــان  ما  وهــو 
استمرت  الشركة  ولكن  التنفيذ،  استمرار 
فى التنفيذ باملشروع بأقصى طاقتها وذلك 

لاللتزام باجلدول الزمنى املحدد.
وأوضــــح أن مــشــروع “كــابــيــتــال بــرامي 
جتارى  مشروع  عن  عبارة  ــارك”  ب بيزنس 
جــزًءا  ويضم  طبي،  فندقى  سكنى  إدارى 
تبدأ  بإجمالى 61 وحدة مبساحات  إدارًيــا 
رائف  مكتب  ويتولى  للوحدة،  متًرا   43 من 
الهندسى  االستشارى  بــدور  القيام  فهمى 
للمشروع، مشيرا إلى أن املشروع يضم 45 

وحدة باجلزء التجارى مبساحات تبدأ من 
جزًءا  املشروع  يضم  كما  للوحدة  متًرا   38
طبًيا بإجمالى 21 وحدة مبساحات تبدأ من 

22 م للوحدة.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة التنفيذ تزيد 
من طمأنة العمالء وتعزز ثقتهم فى الشركة 
املوعد  فى  املــشــروع  انتهاء  سرعة  وتؤكد 
ميكن  والتسليم  التنفيذ  أن  كما  املــحــدد، 
التوسعية  خططها  استكمال  من  الشركة 
بالسوق العقاري، ويدعم مصداقية الشركة 
فى القطاع ولدى العمالء، الفتا إلى أنه من 
املخطط تسليم املشروع خالل العام املقبل.
تنفيذه  اكتمال  مبجرد  املشروع  أن  وأكد 
ــة  ــهـــات اخلــارجــي ــال الـــواجـ ــمـ وإنـــهـــاء أعـ
والتشطيبات الداخلية سيكون عالمة بارزة 
مشروعا  وســيــكــون   23  mu منطقة  فــى 
املوقع  أن  كما  تفاصيله،  كافة  فى  مميزا 
الطرق  أهــم  من  بالقرب  للمشروع  املميز 
أيضا،  متيزه  عالمات  أحد  يعد  الرئيسية 
ومحور  األمل،  من محور  بالقرب  يقع  فهو 

محمد بن زايد اجلنوبي.

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣  - 19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «
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األحد

كتب: أسامة محمد
ــعــرض ومـــؤمتـــر أمــن  اخــتــتــمــت فــعــالــيــات م
 22  CAISEC السيبرانى  واألمـــن  املعلومات 
ــات  ــى أوقـ حتــت شــعــار »األمــــن الــســيــبــرانــى ف
و14   13 الفترة  خــال  ُعقد  والـــذى  األزمـــات« 
عدد  من  ودعــم  بــارز  وحضور  مبشاركة  يونيو، 
من الــوزارات وأصحاب الــوزراء، حيث جتاوزت 

أعداد احلضور األرقام املتوقعة بنسبة %130.
املؤمتر  ناقش  متتاليني  يومني  مــدار  وعلى 
خال  من  أهمية  األكثر  القضايا  من  مجموعة 
لـــقـــاءات وجــلــســات تــفــاعــلــيــة بــني املــؤســســات 
الرائدة  والعاملية  املصرية  والشركات  احلكومية 

فى أمن املعلومات.
شاركت 30 شركة مصرية وعاملية فى رعاية 
بنية  ومجموعة  تكنولوجيز  دل  وهــي:   املؤمتر 
وسيسكو  مايكروسوفت  وشركات  فاينانس  وإى 
الدولى  التجارى  والبنك  واورجن  وانتل  وهــواوى 
وشركات ستار لينك وسايشيلد وأى بى إم وفى 
نتوركس  واكسكلوسيف  وكاسبرسكى  ويــر  إم 
وبروف بوينت وسايبر فورس وسيتريكس وألكان 
وفيس  ولوجريثم  وبرق  جروب  وفيكسد  تليكوم 
وتاليس  للطيران  لينك ومصر  وفيكتورى  بوينت 
ونت سكاوت وانومالى وتوب تك ، حيث عرضت 
أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات فى مجال 
األمن السيبرانى وخرجت جميعها مبحصلة أنها 
ورمبا  مشاركتها  مستهدفات  من   %100 حققت 

أكثر.
ــر مــشــاركــة 72  ــؤمتـ ــســات املـ ــدت جــل ــهـ وشـ
من  مصر  وخـــارج  داخــل  مــن  رئيسًيا  متحدًثا 
فى  احلضور  وناقش  املــؤثــرة،  القطاعات  كافة 
االستراتيجية  القضايا  أهم  تفاعلية  جلسة   11
واألمن  السيبرانى  باألمن  الصلة  ذات  واحليوية 

املعلوماتى الذى بات ميثل قضية الساعة.
الهامة  التوصيات  من  بعدد  املؤمتر  وخــرج  
ــا فـــى قــطــاع  ــراًكـ والـــتـــى ميــكــن أن حتـــدث حـ
التكنولوجيا بصفة عامة وقطاع األمن السيبرانى 

على وجه اخلصوص .
ــذا املــؤمتــر  كــمــا أن الـــــدورة الــثــانــيــة مــن هـ
يوم  توسًعا  أكثر  بشكل  ستقام   22’CAISEC
بالتوازى مع معرض ومؤمتر  نوفمبر 2022   27
السادسة  دورته  فى   Cairo ICT التكنولوجيا 

والعشرين .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 

وزير  باعمال  والقائم  العلمى  والبحث  العالى 
التكنولوجيا  استخدامات  زيـــادة  إن  الصحة. 
وظهور املنصات الرقمية يتطلب ضرورة حوكمة 
ــاظ عــلــى سرية  وخــصــوصــيــة الــبــيــانــات واحلــف
الهجوم  ــاالت  حـ تــزايــد  ظــل  فــى  املستخدمني 
أعلى  تطبق  الـــوزارة  أن  إلــى  الفتا  السيبراني، 
معايير أمن املعلومات فى قواعد بيانات الطاب 
والتى  بعد  عن  التعلم  وأنظمة  األسئلة  وبنوك 

ظهرت أهميتها فى ظل جائحة كورونا 
وتابع أن التكنولوجيا باتت تلعب دورا محوريا 
فى ميكنة اخلدمات الصحية مبصر عبر إنشاء 
التأمني  ومنظومة  اإللكترونى  املرضى  سجات 
الذكاء  تقنية  بواسطة  الشامل احلديثة  الصحى 
تشخيص  مــجــاالت  صعيد  على  االصــطــنــاعــى 

االمراض والعاج عن بعد.
إنه  معيط،  محمد  الدكتور  املالية  وزير  وقال 
فقد  سيبرانية  تهديدات  ألى  التصدى  لضمان 
فى  السيبرانى  األمن  السياسية  القيادة  وضعت 
أولوياتها لضمان سد أى هجمات ونقل  مقدمة 
مختلف اخلبرات العاملية للسوق املصرية، وقد مت 
إعداد منظومة سلطة التصديق احلكومى بأعلى 
أو  لاختراق  محاولة  أى  ومنع  التأمني  درجــات 

التاعب أو التزوير.
وقـــال الــدكــتــور محمد أحــمــد مــرســي، وزيــر 
الدولة لإلنتاج احلربي، أن مصر أصبحت تشهد 
حراكا قويا فى مجال أمن املعلومات والشبكات 
تزامنا مع االهتمام الدولى املتزايد بشأن األمن 
املعلوماتي، الفتا فى كلمته التى القاها نيابة عنه 
الدكتور أحمد عبد النظير، مستشار وزير اإلنتاج 
احلربى إلى أن مفهوم األمن السيبرانى يستهدف 
املعلومات  نظم  عمل  واستمرارية  توافر  ضمان 

وتعزيز حماية وسرية البيانات.
وقال محمد فريد رئيس البورصة املصرية، إن 
40% أو 50% من عمل البورصة املصرية الداخلى 
واألمن  املعلومات  تكنولوجيا  مع  متاماً  مرتبط 
أن  يجب  التى  األمــور  من  كبير  وكم  السيبرانى 
التحتية  البنى  تطوير  هى  االعتبار  بعني  تؤخذ 
دائماً مبا يتواكب مع مختلف التطورات العاملية.

املعلوماتى  األمـــن  خبير  ــام   إمـ ســامــح  وقـــال 
بشركة سيسكو، إن أكبر أزمة شهدها العالم منذ 
فرضت  والتى  كورونا  جائحة  ازمــة  هى  عامني 
فعلياً  بدأنا  املنزل، وقد  العمل من  على اجلميع 
إتاحة  يخص  أكبر  كتحدى  املرونة  مفهوم  نرى 

لذلك  عالى،  بتأمني  املنزل  من  العمل  إمكانيات 
ترفض بعض املؤسسات العمل من املنزل بسبب 
خارج  من  النظام  على  التعامل  تأمني  صعوبة 

املؤسسة.
ــال يــحــيــى اجلـــوهـــرى املــســئــول عــن أمــن  ــ وق
يجب  إنــه  فــايــنــانــس«،  »إى  بشركة  املــعــلــومــات 
الشركات  تقدمها  التى  أن اخلدمات  التأكد من 
لعماءها ، مشيرا أن اى فاينانس تضع منظومة 
بضخ  وتقوم  أولوياتها  ضمن  املعلوماتى  األمــن 

املزيد من االستثمارات فى هذا الصدد.
بروفبوينت،  بشركة  اخلبير  عيد  إيليا  وقــال 
إنه دائماً ما يتم التركيز على مواجهة الهجمات 
اخلارجية ثم الهجمات الداخلية أيضاً، كما يتم 
فى  التفكير  طــرق  تطوير  نحو  العماء  توجيه 

مواجهة املخاطر املختلفة.
وقال طارق جميع مدير مبيعات حلول حماية 
البيانات بشركة دل ، إنه من املهم وضع اآلليات 
التى حتمى املنتج بشكل كامل، وأدوات احلماية 
ولكن  للهجوم  أيضاً  عرضة  هى  حالياً  املوجودة 
يتم وضع آليات مختلفة حلفظ نسخ إضافية من 
األخيرة  والنقطة  مختلفة،  أماكن  فى  البيانات 
تتمثل فى وضع التكنولوجيات التى تعيد معاجلة 
املشاكل التى أحدثها الهجوم السيبرانى مبا فيها 

إعادة البيانات بشكل سليم.

التنفيذى  الرئيس  حسن،  شاتسى  وكشفت   
الدولى  التجارى  البنك  فــى  املؤسسى  لألمن 
CIB، ، أن مصطلح »Open Banking« يعتبر 
طريقة مختلفة فى تقدمي اخلدمات املصرفية، 
اخلدمة  مقدم  هو  البنك  عميل  يعد  لم  حيث 
األوحد حيث يتيح البنك املجال لشركات تقدمي 
اخلدمات من خال منظومات متعددة، وبالتالى 
ضرورة احلديث عن العناصر املهمة حلماية تلك 

اخلدمات الرقمية.
وقالت عبير خضر رئيس قطاع أمن املعلومات 
بالبنك األهلى املصري، إن البنوك الرقمية خارج 
مصر تقدم خدمات متميزة ولم تعد تعتمد على 
من  مزيد  لضمان  التقليدية  البنكية  اخلدمات 
الشموال املالى وخاصة لشريحة الشباب، مؤكدة 

أن كل تلك اخلدمات يتم تأمينها بشكل جيد. 
املستشار  حــجــازى  محمد  ــور  ــدكــت ال وقـــال 
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  لغرفة  القانونى 
يعنى  املعلومات  أمــن  عــن  احلــديــث  إن   ،  CIT
ذلك  فــى  مبــا  متكاملة،  منظومة  عــن  احلــديــث 
ضــرورة  مع  البشرية،  بــاملــوارد  املرتبط  اجلــزء 
املعلومات  حلماية  الــازم  األدنــى  احلد  حتقيق 
لــلــمــعــدالت الــتــى ميــكــن االســتــنــاد إليها  وفــقــاً 
وبالنسبة  املادية،  وغير  املادية  األصول  حلماية 
فقد  السيبرانى،  لألمن  احلاكمة  للتشريعات 

أوضح أن مصر لديها القوانني التى حتقق احلد 
األدنى من احلماية واستمرارية األعمال، مؤكدا 
صعبة  جافة  مــادة  يكون  ما  دائــمــاً  القانون  ان 
التعديات بينما التكنولوجيا تتطور بشكل يومى 

وحلظى.
االمن  أشرف، مستشار  أحمد  املهندس  وقال 
املعلومات بشركة كاسبرسكى  أن كل شىء اليوم 
اصبح رقمياً مبا فيه انظمة املواصات ومختلف 
العديد  العالم  شهد  وقــد  احلكومات،  أنشطة 
من  مجموعة  على  اإللكترونية  الهجمات  مــن 
املؤسسات احليوية مثل البنوك وغيرها، وبالتالى 
ظهر االحتياج ليكون هناك مركزا لعمليات االمن  
حلماية كل  قطاع بأكمله مثل البنوك او اى قطاع 
حكومى أخر، وقد بدأ الكثير من الدول فى بناء 
مراكز تأمني شاملة ومركزية لقطاعات محددة.

وقال املهندس محمد حاوة مدير قطاع أمن 
تعتمد  خدمة  أى  إن  مصر،  بنك  فى  املعلومات 
التطور  ــادة  زيـ ومــع  املتاحة  التكنولوجيا  على 
املزيد  إلى  احلاجة  هناك  أصبحت  التكنولوجى 
من الكفاءات البشرية، ويحتاج القطاع املصرفى 
وقــت محدد حلل  إلــى وضــع  املــالــى  القطاع  أو 
القصوى  لألهمية  نــظــراً  والهجمات  املشاكل 
لعنصر الزمن، وقد شهد القطاع املصرفى تتطور 
كبير فى اخلبرات التأمينية األمر الذى سيؤدى 
مركزعمليات  إنشاء  على  للقدرة  النهاية  فى  بنا 

أمن معلومات قومى.
املعلومات. امــن  مــديــر  وقـــال أحــمــد أســامــة 
شركة مصر املقاصة، إنه ميكن تقسم املتعاملني 
الرقميني ملقدم خدمة ومتلقى خدمة، كما يجب 
وأهميتها  املتعامل عليها  البيانات  نوعية  حتديد 
وأجهزة  خطوط  حماية  درجــة  مــن  التأكد  مــع 
للمتعامل  وبالنسبة  اخلدمة،  تلك  على  التعامل 
مقدم اخلدمة للشركة يجب متابعته جيداً بأعلى 
درجات احلوكمة بحيث يعمل فى بيئة محكومة 
ومن األفضل أن يعمل من خال خطوط وأجهزة 

الشركة داخل إطار عملى محدود.
ــيـــم مــســتــشــار  ــراهـ وقـــــال طـــــارق فــتــحــى ابـ
إن  املالية،  للرقابة  العامة  بالهيئة  التكنولوجيا 
الهيئة العامة للرقابة املالية مثلها كباقى الهيئات 
دائماً  التحديات وتسعى  تواجه بعض  احلكومية 
تواجه  ال  حالياً  مؤسسة  يوجد  وال  للتطوير، 
حتديات ساسل اإلمداد ودائماً ما نحاول تطوير 
مختلف  مع  التعامل  يتم  كما  احلماية،  مصادر 

خبراء امن املعلومات املحليني والعامليني من ذوى 
اخلبرات الكبيرة.

اإلقليمى  املبيعات  مدير  عـــادل،  بيتر  ــال  وق
 ،NETSCOUT بشركة  - األوسط  الشرق  فى 
لهجوم  الشخص  يتعرض  أن  املمكن  مــن  إنــه 
التركيز على ما  سيبرانى دون درايته، وهنا يتم 
داخل  ما يحدث  كل  رؤية  »الرؤية« حيث  يسمى 
النظام فأبسطها أمنياً وأكثرها انتشاراً كاميرات 
املراقبة على سبيل املثال، حيث إن معظم العماء 
ال يعرفون كيف تعمل التطبيقات لديهم وهذا هو 
قصور الرؤية الذى يجب االهتمام به جيداً ملعرفة 

مدى ومناطق تأثير كل تطبيق على النظام.
وقال حسن مراد ، رئيس خدمات األمن بشركة 
املعنية  األشياء  معرفة  يجب  إنــه  مصر،   IBM
العنصر  أهمية  على  أكــد  كما  أوالً،  باحلماية 
املخاطر،  وتــطــورات  لتغيرات  املتابع  البشرى 
حلقيقة  الدقيقة  املعرفة  أهمية  على  شدد  كما 
الهجوم إذ رمبا يكون عدمي اخلطورة ومواجهته 
لها الكثير من التكاليف والتداعيات وبالتالى كان 
من املمكن عدم إغاق أو إرهاق نظام احلماية 

بسبب هجوم عدمي اخلطورة.
السيبرانى  األمن  مهندس  حامد  أكرم  وأكد   
بشركة سيسكو، أن مراكز حماية البيانات ليست 
مجرد مجموعة من املنتجات يتم شراءها فحسب 
والذى  بالتشخيص  القائم  الطبيب  تشبه  وإمنا 
ميتلك الكثير من األجهزة للتشخيص وال يوجد 
جهاز او آليه واحدة فقط لتشيخص اى مرض، 
ودور الشركات هو منح العميل األداة التى تناسبه 

فى تشخيص املخاطر التى تخص نشاطه.
وقال املهندس هشام العايلى، إن العالم يشهد 
 700 وبتكلفة  ثانية،   11 كل  سيبرانية  هجمة 
ألف دوالر الستعادة التعافى من تلك الهجمات، 
رئيس  كمال  أسامة  لألستاذ  بالشكر  متوجهاً 
األمن  ومؤمتر  ملعرض  املنظمة  ميركورى  شركة 
الهامة،  القضايا  تلك  مثل  ملناقشة  السيبرانى 
معرفة  تنمية  لبرامج  املسئولني  بتبنى  مطالباً 
العاملني باملجال مع عدم االعتماد على مقدمى 
ــب حــيــث األهــمــيــة القصوى  ــات األجــان اخلــدم
مع  املحلية  العناصر  على  ذلــك  فــى  لاعتماد 
ضرورة اإلمكانية الكاملة لصناعة برامج سايبر 
سيكيورتى وطنية لتفادى االعتماد على البرامج 

األجنبية.

10 السنة الثالثة عشرة

»األمن السيبرانى« حائط صد أمام التهديدات الرقمية

»المصرية لالتصاالت« توفر مسارًا 
1-EMIC أرضيًا وبحريًا لنظام

الذكاء االصطناعى يتصدى لهجمة سيبرانية كل 11 ثانية..

Cairo ICT مع الدورة 26 من معرض CAISEC إقامة النسخة الثانية من

عبر 3 قارات..

إشراف:أسامة محمداتصاالت

مشغل  أول  ــصــاالت،  ــات ل املــصــريــة  وقــعــت 
اتصاالت متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى 
آكــوا  وشــركــة  املنطقة،  فــى  البحرية  الكابات 
كومز »Aqua Comms« أحد مقدمى خدمات 
الربط الدولى للكابات البحرية، اتفاقية إنزال 
Europe Middle- البحرى  للكابل  وعبور 
فى   )1-EMIC(  1  East India Connect

مصر. 
ــوفــر املــصــريــة  ــفــاقــيــة ت ومبـــوجـــب هـــذه االت
ــا لنظام  لــاتــصــاالت مـــســـارًا أرضـــًيـــا وبــحــرًي
EMIC-1 باستخدام كابات األلياف الضوئية 
عبر شرق إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويربط الكابل 
ــقــارات الــثــاث مــن خــال هذا  اجلــديــد بــني ال
املــســار ويــوفــر خــدمــات اإلنــتــرنــت ألكثر مــن 3 
مليارات شخص، حيث يستوعب الطلب املتزايد 
منوا  األكثر  املناطق  فى  البيانات  خدمات  على 

فى العالم فى استخدام تلك اخلدمات.
ويتماشى النظام البحرى اجلديد مع األهداف 

آلكوا  املالكة  )الشركة   D9 لشركة  املستدامة 
العالم  حول  االتصال  خدمات  لتحسني  كومز( 

وسد الفجوة الرقمية. 
محطات  عبر  البحرى  الكابل  ــزال  إن وسيتم 
البحر  غـــارب على  مــن رأس  كــل  فــى  ــزال  ــ اإلن
األحمر وبورسعيد على البحر املتوسط. وتتصل 
مختلفني  أرضيني  مسارين  عبر  اإلنــزال  نقطتا 
بواسطة أ حدث تقنيات األلياف الضوئية ومتر 
بني  السويس  قناة  مبحاذاة  اجلديدة  املسارات 

مدينتى السويس وبورسعيد.
ثالث  ذلــك، يضاف مسار بحرى  عــاوة على 
جديد للعبور وهو “Red Sea Festoon” حيث 
يربط محطتى رأس غارب والسويس، مع امكانية 
يربط  الــذى  املرشدين«  »طريق  مسار  إضافة 
بورسعيد والسويس عبر املسارات األرضية على 
ضفة قناة السويس ما يوفر مستوى جديد من 

املرونة والتنوع حللول خدمات العبور.
املنتدب  العضو  حامد  عــادل  املهندس  وعلق 

والرئيس التنفيذى للشركة املصرية لاتصاالت 
للكابل  الربط  خدمات  بتقدمي   »سعداء  قائاً: 
كومز.  ــوا  أك بشركة  اخلــاص  اجلــديــد  البحرى 
تطوير  فى  املاضية  السنوات  عبر  جنحنا  لقد 
اجلغرافى  التنوع  وزيادة  الدولية  التحتية  البنية 
العاملى  الطلب  مواكبة  أجــل  من  الستثماراتنا 
فى  ثقة  وكلنا  اإلنترنت.  خدمات  على  املتزايد 
أن الكابل اجلديد سيقدم إضافة قيمة ألنظمة 

الكابات البحرية التى تعبر مصر«. 
التنفيذى  الــرئــيــس  بــايــلــيــف،  نــايــجــل  وقـــال 
املصرية  مع  بالعمل  »شٌرفنا  كومز:  أكوا  لشركة 
املبتكرة  احلــلــول  أحـــدث  لتوفير  لــاتــصــاالت 
. سيربط   1-EMIC البحرى للكابل  واملتطورة 
هذا النظام اجلديد املحاور الرئيسية فى أوروبا 
عبر جنوة ومارسيليا وبرشلونة بكل من صالة 
وُعمان ومومباى بالهند حيث يخدم هذه األسواق 
البيانات عن  املتزايد على خدمات  الطلب  ذات 

طريق توفير أفضل خدمات االتصال.«

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣  - 19 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤8 «

»فورى« تتيح خدمات الصراف األلى 
POS البنكية عبر ماكينات

ألول مرة فى مصر..

أعلنت شركة فورى الرائدة فى حلول تكنولوجيا 
البنوك واملدفوعات اإللكترونية عن إطاق خدمة 
»Cash-in & Cash-out« ألول مرة فى مصر 
من خال ماكينات فورى POS بالتعاون مع شركة 
توفير  بــهــدف  وذلـــك  مصر  بنك  و  مصر  بــنــوك 
أهــداف  مــع  تتماشى  للعماء،  جــديــدة  خــدمــات 

شركة فورى لتوفير أفضل اخلدمات. 
بطاقات  وحاملى  البنوك  لعماء  فورى  وتقدم 
اخلصم املباشر »Debit Card« والدفع املسبق 
»Prepaid Card« لعامات ميزة وفيزا وماستر 
كارد خدمات اإليداع وفًقا لقابلية البنك الصادر 
عنه البطاقة و خدمات السحب النقدى من خال 
عبر  وذلــك   ،Cash-out & Cash-in خدمة 
ماكينات POS اخلاصة بشبكة جتار فورى األكثر 
انتشارًا فى جميع محافظات مصر والبالغ عددها 
التجارية،  باملوالت  متواجدة  ماكينة   268,000
 ، البقالة  ومحات  واألكشاك،  ماركت،  والسوبر 

إلى جانب كافة فروع فورى بلس. 
على   Cash-in&Cash-out خدمة  متثل  و 
التكنولوجيا  قــطــاع  فــى  كــبــرى  ثـــورة  البطاقات 
 POS فــورى  ماكينات  أن  حيث  مبصر،  املالية 
ونظم  تقدمي خدمات  تقتصر فقط على  ال  باتت 
الدفع التقليدية، بل أصبحت توفر أيًضا خدمات 
الصراف اآللى لعماء البنوك ألول مرة فى مصر 
 ATM ماكينات  على  الضغط  لتخفيف  وذلــك   ،
واجلهد  الوقت  توفر  كما  التزاحم،  مشكلة  وحل 

على املواطنني. 
وصرح املهندس أشرف صبرى املدير التنفيذى 
التى  الكبيرة  بالنجاحات  »إحلاًقا  فــوري:  لشركة 
املــدفــوعــات  ســوق  دخــولــهــا  منذ  فـــورى  حققتها 
Cash- اإللكترونية؛ نحن سعداء بإطاق خدمة

املصري،  السوق  فى  مرة  ألول   in&Cash-out
كما أننا دائما ما نتطلع إلى تعزيز ريادتنا لسوق 
املــدفــوعــات اإللــكــتــرونــيــة فــى مــصــر مــن خــال 
استراتيجية نسير عليها، كما أن فورى لن تدخر 
جهًدا فى سبيل ابتكار خدمات جديدة تضيف إلى 

إرضاء  بهدف  وكذلك  كل جديد،  املصرى  السوق 
عمائها وتلبية احتياجاتهم وتطلعاته«. 

Cash- خــدمــة  إطــــاق  ــعــد  ت  « وأضــــــاف: 
فورى  شركة  قــدرة  على  دليا   in&Cash-out
املالية  التكنولوجيا  قطاع  ــراء  إث فى  وإمكاناتها 
املصري،  السوق  فى  مصرفية  الغير  واملعامات 
االقتصاد  عجلة  ــع  دف نحو  ألهــدافــهــا  وتــنــفــيــًذا 
البنك  استراتيجية  ــار  إطـ فــى  ــك  وذلـ الــرقــمــى 
املركزى املصرى فى دعم وحتقيق الشمول املالي، 

واملساهمة فى بناء مصر الرقمية«. 

وقال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة 
بيد  يد  بالعمل  سعداء   « مصر:  ببنك  املصرفية 
إلى  الوصول  أجل  من  والتعاون  فــورى  شركة  مع 
كافة  إتــاحــة  خــال  مــن  متكامل،  رقمى  مجتمع 
العماء، خاصة  أمام  املالية  التكنولوجيا  خدمات 
تيسير  عمليات السحب واإليــداع جلميع حاملى 
تعد  والتى  فــوري،  ماكينات  عبر  البنكية  الكروت 
الدفع  منظومة  قواعد  فى  جوهرى  مبثابة حتول 

اإللكترونى واحلوكمة املالية.
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»يسرا« تتحدى » كريم وعز« أمام »تامر حسنى«..

صراع النجوم على وليمة أفالم عيد األضحى

منذ بداية الموسم الصيفى..

األفالم األجنبية تنعش إيرادات السينما بـ26 مليون جنيه

ليلى أنور
الستقبال  املقبلة  الفترة  خــال  السينمات  تستعد 
ــد األضــحــى  ــال مـــوســـم عــي األفـــــام اجلـــديـــدة خــ
لبعض  الــدعــائــى  اإلعـــان  طــرح  بعد  السينمائي، 
غابوا  وجنمات  جنوم  عودة  تشهد  والتى  األعمال، 
عن الساحة الفنية والسينما، خاصة أن مواسم 

األعياد يتلقى إقبااًل جماهيرًيا كبيًرا.
املنتظر أن يشهد موسم عيد األضحى  ومن 
منافسة شرسة بني كبار جنوم السينما 
املصرية وحتقيق إيرادات ضخمة، 
للسينما  يسرا  النجمة  تعود  إذ 
ويشارك  العيد«،  »ليلة  بفيلم 
الــنــجــمــان الــكــبــيــريــن كــرمي 
ــد عز  عــبــدالــعــزيــز وأحــم
بفيلم »كيرة واجلن«، وقرر 
حسنى  تامر  اجليل  جنم 
ــرح فــيــلــمــه »بــحــبــك«  طــ
مبــشــاركــة هــنــا الــزاهــد، 
السينيما فيلم  كما تستقبل 

»عمهم« للفنان محمد إمام.
ــقــريــر تــرصــد  ــت ــذا ال فـــى هــ
ــرز األفـــام  »الــبــورصــجــيــة« أبـ
فى  املنافسة  ستخوض  التى 
موسم عيد األضحى 2022..

»ليلة العيد«
فيلم  أبـــطـــال عــمــل  قـــرر 
يسرا  للفنانة  العيد«  »ليلة 
طــرحــه ضمن ســبــاق أفــام 
السينما،  فى  األضحى  عيد 
من  املـــرأة  قضايا  ويــتــنــاول 
يعشن  سيدات  معاناة  خال 
ــرة، ويــتــعــرضــن  ــ ــزي ــى جــ ــل ع

ألزمات.
ــة »لــيــلــة  ــطــول ــب يـــقـــوم ب
العيد« يسرا، غادة عادل، 
ريهام عبد الغفور، عبير 
صــبــري، جنــاء بــدر، 
بجانب  مهنا،  هنادى 
ومحمود  رجب  سيد 
حافظ، وأحمد خالد 
السيد  ومايان  صالح 
الرسول  عبد  وعارفة 
ــوب مــن  ــ ــ ــحــة أي ــي وســم
 ، اهلل  عبد  أحمد  تأليف 

وإخراج سامح عبد العزيز.
»كيرة واجلن«

وتـــضـــم قـــائـــمـــة أفــــــام عــيــد 
واجلــن«  »كــيــرة  فيلم   2022 األضــحــى 
عز،  أحمد  والفنان  العزيز  عبد  كرمي  للفنان 

وسيد رجب والفنانة هند صبرى والفنانة روبى والفنان أحمد 
اليزيد والفنانة عارفة عبد الرسول  أبو  مالك والفنانة أسماء 
والفنانة هدى املفتى وياسني أمير وأحمد عبد اهلل محمود ومن 

تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
للمؤلف   »1919« روايـــة  عــن  مــأخــوذ  واجلـــن«  »كــيــرة  فيلم 
وإخــراج  واحلــوار،  السيناريو  بنفسه  كتب  الــذى  مــراد،  أحمد 
ثورة  أثناء  مصر  تاريخ  فى  مهمة  حقبة  ويقدم  حامد،  مــروان 
19 وواقع املجتمع املصرى فى فترة االحتال اإلجنليزى خال 
ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية ملجموعة من أبطال 
املقاومة املصرية ضد االحتال االجنليزى وقت الثورة حتى عام 
1924، من خال تسليط الضوء على بعض أبطال هذه الفترة 
الذين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل االستقال، لم 

تتعرض لهم االفام السابقة التى رصدت هذه الفترة .
»بحبك«

»بحبك«،  لفيلم  الرسمى  البرومو  حسنى  تامر  الفنان  طرح 
الذى يخوض به سباق أفام عيد األضحى 2022، وضم البرومو 
وهدى  الزاهد  هنا  وبني  بينه  الرومانسية  املشاهد  من  عــدًدا 
املفتي، باإلضافة إلى كوبليهات من أغانى جديدة لتامر حسني، 
والذى يدخل من خاله جنم اجليل جتربة االخراج للمرة األولى، 

وهو فيلم رومانسى تتخلله بعض مشاهد الكوميديا.
وفيلم »بحبك« من بطولة كل من هنا الزاهد، ومدحت تيخة، 

وهدى املفتي، وحمدى املرغني، تأليف وإخراج تامر حسني.
»عمهم«

غياب  بعد  »عمهم«  بفيلم  إمــام  عــادل  محمد  الفنان  يعود 
اللقطات  بعض  وكشفت  السينيمائي،  العرض  دور  عن  عامني 
كل  عن  متاما  مختلف  دور  عن  الفيلم  كواليس  من  املــأخــوذة 
العمل– منتج  السبكى  أحمد  وكشف  السابقة،  الفنان  ادوار 

والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع  على  الرسمية  عبر صفحته 
ضخمة،  إنتاجية  ميزانية  تخصيص  مت  قد  أنه  »إنستجرام«- 
للغاية وسيكون واحًدا  العمل تكلف ميزانية ضخمة  قائاً: إن 

من أهم أفام الشركة.
ويشارك محمد عادل إمام بطولة فيلم »عمهم« مجموعة من 
كبار الفنانني مثل محمود حميدة ، وأحمد الفيشاوى ، ومحمد 
سام وسيد رجب وهنا الزاهد وميرنا نور الدين ونرمني الفقى 
صبري،  وســام  تأليف  من  وهــو  سمرة،  وباسم  لطفى  ومحمد 

وإخراج حسني املنباوي.
»امللحد«

الدينى  التطرف  فكرة  العمل  يتناول  الدراما،  من  إطار  فى 
املجتمع، ومن  وتأثير ذلك على  الشباب  التى تصيب  واإلحلاد 
تأليف  من  بالسينيمات،  عرضه  فور  اجلــدل  يثير  أن  املتوقع 
لقضية  العمل  خال  يتعرض  والــذى  عيسي،  إبراهيم  الكاتب 
الدين،  عن  واخلــروج  واإلحلــاد  الدينى  التطرف  وهى  شائكة، 
ويسلط الكاتب الضوء على هذه القضية بشكل علمى عقانى 
ويوضح الفرق بني اإلحلاد الناجت عن التفكير الزائد فى الدين 

والتدين الذى يكون دون تفكير.
فيلم »امللحد« بطولة الفنان محمود حميدة وصابرين وحسني 
فهمى وتارا عماد وأحمد حامت وجناء بدر ومصطفى درويش 
وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، 

وإخراج ماندو العدل.

كرمية سالم
شهدت دور العرض املصرية انتعاًشا فى إيرادات 
األسبوع  مــدار  على  حققت  إذ  األجنبية،  األفـــام 
املاضى إيرادات قدرت بـ 7 مايني جنيه، وذلك لـ4 
فيلًما   13 الـ  إجمالى  تخطت  بينما  جديدة،  أفــام 
أجنبًيا املطروحني منذ بداية املوسم الصيفى الـ 26 
مليون و 278 ألف جنيه، محققني جناحات كبيرة فى 

دور العرض السينمائى املصري.
وترصد »البورصجية« فى السطور اآلتية حصيلة 

إيرادات األفام األجنبية فى السينيمات املصرية..
 »Jurassic World: Dominion« حقق فيلم
لـ3,516,598  وصلت  األول  أسبوعه  فى  ــرادات  إيـ

جنيه، فى أول أسابيع عرضه فى مصر.
هوليوود  جنــوم  مــن  ممــيــًزا  عـــدًدا  الفيلم  يضم 
أبرزهم، سام نيل، لورا ديرن، برايس داالس هوارد، 
ايزابيا سيرمون، دانييا بينيدا، عمر سى، مامودو 

أثي، سكوت هاز، ديتشن الشمان، كامبل سكوت.
وحصد فيلم Top Gun للنجم العاملى توم كروز، 
عرضه،  من  التالت  األســبــوع  خــال  الثاني،  الركز 
بإيرادات قدرت بـ 2,286,213 مليون جنيه، بإجمالى 

9,307,558 مليون جنيه.
الفيلم من بطولة النجم العاملى توم كروز، وجينيفر 
إخراج  من  بــاربــارو.  ومونيكا  هاريس،  وإد  كونيلي، 
وتوم  بروكهامير  جيرى  إنتاج  و  كوزينسكي،  جوزيف 
واريك  كروجر  إرين  وتأليف  إليسون،  وديفيد  كروز 

ارين سينجر وكريستوفر ماك كويري.
وجاء فيلم Last Seen Alive فى املركز الثالث 

لإليرادات وصلت إلى 222,177 ألف جنيه، ليحصد 
خال أسبوعني من عرضه 630,053 ألف جنيه، من 
بطولة جيرارد باتلر، وجيمى ألكسندر، ودانى ديتي، 

وألكس أليفيرينكو جونيور.
 226 2« حقق   Sonic the Hedgehog« فيلم 
ألف  و547  مايني   3 إجمالى  وجنى  جنيه،  ألــف 
جنيه فى 7 اسابيع، بطولة بني شوارتز وإدريس إلبا 
وكولني أوشونيسى وجيم كاري، جيمس مارسدن، نيل 
ديبس  ليان الب،  تيكا سومبتر،  بالي،  آدم  ماكدونو، 
هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان 

سوسر، وإخراج جيف فاولر.
بإيرادات   »Fantastic Beasts  3« فيلم  وحصد 
لو،  جــود  ميكلسن،  مــادس  بطولة  جنيه،  ألــف   160
ميلر،  عـــزرا  ريــدمــايــن،  إيـــدى  ووتــرســتــون،  كاثرين 
أوليفر  تيرنر،  كالوم  فوجلر،  دان  ســودول،  أليسون 
ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربى توش، وإجمالى 

4 مايني و135 ألف جنيه فى 7 أسابيع.
تشيناتسو  بطولة   Jujutsu Kaisen فيلم  ثم 
ويو  هايامى  وشو  هانازاوا  وكانا  إندو  وآيا  أكاساكى 
أسابيع  رابع  فى  جنيه،  ألف   113 محقًقا  هاياشي، 

عرضه بإجمالى مليون و533 ألف جنيه.
ألف   89 محقًقا   The Northman فيلم  يليه 
جنيه، وجنى فى 4 أسابيع إجمالى مليون و247 ألف 
جنيه، بطولة ألكسندر سكارسجارد، نيكول كيدمان، 

ويليم دافو، أنيا تايلور، إيثان هوك، كايس باجن.
وحقق فيلم »The Lost City« لـ ساندرا بولوك 
ألف جنيه  إلى 89  إيرادات وصلت  تاتوم،  وتشانينج 

 3 إلــى  إيــراداتــه  بإجمالى  ووصــل  املاضي،  األسبوع 
مليون و386 ألف جنيه فى 12 أسبوعا، ويشارك فى 
بطولته دانيال رادكليف، إخراج آدم وآرون ني، تأليف 

دانا فوكس.
أول  فــى  جنيه  ألــف   62 حصد   »DUAL« فيلم 
بول،  آرون  جيان،  كارين  بطولة  عرضه،  أسابيع 
كريستوفر  ألــني،  أندريه  باونيو،  مايا  كوالي،  بيوال 

جوميروس، تأليف وإخراج رايلى ستيرنز.
 Gulliver« املــتــحــركــة  ــرســوم  ال فيلم  وحــصــد 
Returns« بـ 39 ألف جنيه، فى اول أسابيع عرضه 
مايكل  تأليف  ماكسيموف،  إيليا  إخراج:  مصر،  فى 
ريان وفكرة فولودميير زيلينسكي، بطولة تايلر بانش، 
بوب  بيلى  روزنفيلد،  ليه  أليسون  جرايسون،  وايــن 

طومسون، توم واياند
باملر  تيريزا  بطولة   »The Twin« فيلم  يليه 
روجيري،  وتريستان  مارتن  وبــاربــرا  كــرى  وستيفن 
محقًقا 31 ألف جنيه فى رابع أسبوع عرض،ليصل 

بإجمالى ايراداته إلى 309 ألف جنيه.
 16 »Shut In« بينما حصد فيلم اإلثارة األمريكى
إيــرادات بلغت 235 ألف جنيه  ألف جنيه، بإجمالى 
هوارتز،  وجيك  كوالي،  رينى  بطولة  أسابيع،   3 فى 
 .D.J ولوسيانا فانديتي، وفنسنت جالو، من إخراج

كاروسو ، كتبها ميانى توست.
فقط،  جنيه   3845  Black Site فيلم  وجــمــع 
عرضه،  أسابيع  رابــع  فى  جنيه  ألــف   71 بإجمالى 
من بطولة الفيلم ميشيل موناجان وجايسون كارك 

وجاى كورتنى وأولى التوكيفو.

السنة الثالثة عشرة
منوعات

دعاء سيدِ
تعانى العديد من الدول األجنبية من ارتفاع 
مسبوقة،  غير  أرقــام  إلــى  التضخم  معدالت 
ــام  ــ ــيــا األرق حــيــث حــطــم الــتــضــخــم فــى أملــان
القياسية والتى لم حتدث فى الباد منذ عام 
الواليات املتحدة األمريكية  1973، كما عانت 

من األمر ذاته.
فى  السنوى  التضخم  بأن  التقارير  وأفادت 
أملانيا تسارع ليصل إلى 8%، وهو أعلى مستوى 
يرجع  رمبــا  قــرن،  نصف  مــن  يقرب  مــا  منذ 
باهظة،  تزال  ال  الطاقة  تكاليف  أن  إلى  ذلك 
باإلضافة إلى أن االحتياجات اليومية أصبحت 

أكثر تكلفة من ذى قبل.
األمريكية  اخلزانة  وزيــرة  قالت  ذلــك،  ومع 
الواليات  فى  التضخم  معدل  أن  يلني  جانيت 
سعر  تضاعف  كما   ،%8.5 جتـــاوز  املــتــحــدة 
املفروضة  القيود  بسبب  الباد؛  فى  البنزين 

على إمدادات النفط الروسية.
ــغــرب حــالــًيــا عــن بــديــل للنفط  ويــبــحــث ال
وسط  الــســاهــل،  ليس  األمـــر  لكن  ــروســي،  ال
ــك«،  »أوب ملنظمة  العام  األمــني  من  حتــذيــرات 
ليس  املصدرة  الــدول  أن  من  باركيندو  محمد 
لديها طاقة إنتاجية احتياطية لتعويض النفط 
برميل  مايني  سبعة  تعادل  والتى  الــروســي، 

يومًيا وهو رقم من املستحيل تعويضه.
وكشفت بعض التقارير أن الشركات الغربية 
تقوم مبزج خليط من األورال )النفط الروسي( 
وأنواع أخرى من النفط من أجل بيعها بالسوق 

دون التعرض للعقوبات.
واحدة  األمريكية  املتحدة  الواليات  وتعتبر 
من أوائل الدول التى اشترت مشتقات نفطية 
روســيــة؛ نــظــرا ألن هـــذه املــخــاوف أجــبــرت 
الــتــجــار عــلــى شـــراء الــديــزل املــحــتــوى على 

إعداد  مت  أن  بعد  الروسية،  الهيدروكربونات 
السوق  فى  التفيا«  بـ«خليط  املــعــروف  املنتج 

السوداء، فى ميناء فنتسبيلز.
باالضافة لذلك، مت ماحظة زيادة كبيرة فى 
شحنات النفط من الهند إلى أوروبا والواليات 

املتحدة، وأشارت التقارير إلى أن املواد اخلام 
الغرب  ويقوم  روسية  هى  الواقع  فى  الهندية 
تتحايل  بينما  عينيه،  إغماض  بعد  بشرائها 
القدمية،  العقوبات  على  الغربية  الشركات 
يبحث البيت األبيض عن عقوبات من نوع آخر.

ومن جانبه، قال الرئيس األمريكي، جو بايدن 
إن العملية العسكرية اخلاصة فى أوكرانيا هى 
ورأت شبكة  التضخم،  من   %70 املسؤولة عن 
»سبوتنك« الروسية أن هذه التصريحاتلبيست 
فشله  أثبت  األمريكى  الرئيس  ألن  صحيحة 

االقتصادى منذ دخوله البيت األبيض.
العالم  أن  الروسية  الشبكة  تقرير  وأضاف 
يذكر كيف أطلقت السلطات املالية األمريكية 
أزمة  عواقب  على  للتغلب  الــدوالرات  مطبعة 
الفيدرالى  االحتياطى  أن غمرت  بعد  كورونا، 

وحافظت  الـــدوالرات،  بتريليونات  األمريكى 
من  قــريــب  منخفض  أســاســى  مــعــدل  عــلــى 
الصفر، إال أن تلك اخلدعة لم تستمر طوياً 
حيث بدأت معالم التضخم تظهر على السوق 

األمريكى منذ بداية العام.
ولكن اعتبر االحتياطى الفيدرالى األمريكى 
زيادة األسعار لها تأثير قصير املدى وأن األمور 
ستكون حتت السيطرة فى أقرب وقت ممكن، 

وهو ما اتفق معه البنك املركزى األوروبى
ــدادات  ــ وفـــى الـــواقـــع، أثــــرت مــشــاكــل إمـ
التضخم  على  وأوكرانيا  روسيا  من  احلبوب 
الغربية، حيث لن يكون  فى اقتصادات الدول 
احلبوب  كميات  تعويض  على  قـــادرا  الــغــرب 
باإلضافة  العالم،  فى  مكان  أى  من  الضخمة 
إلى ذلك، ال ميلك املزارعون األجانب ما يكفى 
األوروبى  أن تخلى االحتاد  بعد  من األسمدة، 
الروسية  املــتــحــدة عــن األســمــدة  والـــواليـــات 
املــورد  هى  روسيا  وتعتبر  فبراير،  نهاية  فى 
العام  وفــى  لــأســمــدة،  العالم  فــى  األســاســى 
إلى   ،%5.6 بنسبة  إنتاجها  ارتــفــع  املــاضــي، 
24.9 مليون طن، يتم تصدير حوالى 65% إلى 

جميع بلدان العالم.
وبالفعل تكافح البلدان الغربية من التضخم، 
حيث يغرق العالم بالفعل فى الركود التضخمى 
املتمثل فى تراجع االقتصاد مع تسارع متزامن 
للتضخم والبطالة، كما أن املرحلة األولى من 
اجلديدة  العاملية  واالقتصادية  املالية  األزمــة 
ستنتج عواقب أخطر بكثير من الكساد الكبير 

عام 1929.

»وباء التضخم« ينتشر فى أنحاء فى العالم

عبد العزيز عمر
ــرر اجلــنــوب  ــا قـ بــني لــيــلــة وضــحــاي
املــديــر  مــوســيــمــانــي،  بيتسو  أفــريــقــى 
ملسيرته  حــدا  يضع  أن  لأهلي،  الفنى 
امــتــدت ملدة  والــتــى  الفريق األحــمــر  مــع 
يونيو  وحتى   2020 أكتوبر  منذ  شهرا   40
فسخ  األهلى  مسئولو  أعلن  بعدما   ،2022
العاقة بني الطرفني بالتراضي، بناء على رغبة 

املدرب اجلنوب أفريقي.
موسيمانى  بني  العاقة  نهاية  وجــاءت 
بــالــتــراضــى لتضع حــدا  ــى  مــع األهــل
لنهايات املدربني األجانب مع القلعة 
احلمراء والتى انتهت عاقتهم مع 
األهلى فى آخر 20 سنة وهو ما 

نستعرضه فى التقرير التالي..
مانويل جوزيه

يعتبر البرتغالى مانويل جوزيه 
تولى  أجنبى  فنى  مدير  أشهر 
بفضل  األهلى  النادى  تدريب 
الكثيرة  واأللقاب  اإلجنــازات 
التى حققها مع املارد األحمر.
ورحـــل مــانــول جــوزيــه عن 

تدريب األهلى فى موسم 2001 رغم التتويج بلقب دورى 
أبطال أفريقيا، بعدما أخفق مع الفريق األحمر فى التتويج 
بلقب الدورى املصري، حيث رفضت اإلدارة جتديد عقده 

واختارت البحث عن مدير فنى أجنبى جديد.
جو بونفرير

تعاقد األهلى مع الهولندى جو بونفرير، ورغم البداية 
اجليدة مع املدرب الهولندى ولكن تراجعت نتائج الفريق 
عام  ــدورى  ال للقب  األهلى  خسارة  فى  وتسبب  األحمر 

2003، ليتم توجيه الشكر له وعدم جتديد عقده.
تونى أوليفيرا

البرتغالى  مع  األهلى  تعاقد  جاء  بونفرير  رحيل  بعد 
تونى أوليفيرا، ولكن لم يقدم الفريق األحمر نتائج جيدة 
حتت قيادة املدرب البرتغالى فى موسم 2003 / 2004 
ومت إقالته من تدريب الفريق األحمر وقتها بسبب سوء 

النتائج.
نحو  األهلى  قــادت  وأوليفيرا  بونفرير  جتربتا  فشل 
إعادة التفكير فى التعاقد مع مانويل جوزيه، ليساهم مع 
على  النادى  تاريخ  فى  نتائج  أفضل  حتقيق  فى  األهلى 
املستويني اإلفريقى بعدما قاده فى حتقيق 20 بطولة فى 

ثاث واليات.
رحيل جوزيه الثانى

ورحل مانويل جوزيه فى واليته الثانية عام 2009 من 
وبحثا عن خوض حتد  أجنوال  منتخب  قيادة  تولى  أجل 
جديد، ولكنه لم ينجح مع املنتخب األجنولي، قبل أن يعود 
فيها  يستمر  ولم  ثالثة عام 2011  والية  األهلى فى  إلى 
طويا، بعدما قرر الرحيل بعد حادثة استاد بورسعيد فى 
فبراير 2012 ومن وقتها غاب عن تدريب الفريق األحمر.

الهولندى مارتن يول
وتعاقد األهلى مع الهولندى مارتن يول عام 2016 كأول 
مدرب أجنبى يتولى القيادة الفنية واستمر مدرب توتنهام 
يرحل  أن  قبل  األحمر  الفريق  تدريب  فى  لفترة  األسبق 

بسبب سوء النتائج وتوديع بطولة أفريقيا.
جوزيه بيسيرو

بعد رحيل مارتن يول تعاقد األهلى مع البرتغالى جوزيه 
بيسيرو والذى القى انتقادات عنيفة من قبل اجلماهير 
لم  ولكنه  تعيينه مدرب لأهلي،  اعتراضا على  احلمراء 
يستمر كثيرا بعدما فضل املدرب البرتغالى الرحيل ودفع 
الشرط اجلزائى فى عقده بعدما وصله عرضا لتدريب 

بورتو البرتغالي.
كارتيرون

باتريس  الــفــرنــســى  مــع  ــى  األهــل تــعــاقــد   2018 وفـــى 
كارتيرون وقاد األهلى من بداية املوسم، ولكن متت إقالته 

فى منتصف املوسم بسبب تراجع النتائج وتوديع البطولة 
العربية، فى ظل االنتقادات العنيفة التى وجهت لإلدارة 

بسبب سوء النتائج.
فايلر

فايلر  رينيه  السويسرى  مع  األهلى  تعاقد   2019 وفى 
اإلعان  أن  ورغم  األحمر،  للفريق  الفنية  القيادة  لتولى 
عن تعيينه صاحبه انتقادات الذعة من السوشيال ميديا 
بسبب عدم امتاك املدرب سيرة ذاتية قوية، ولكن جنح 
املدرب فى وضع بصمته مع الفريق األحمر بعدما قاده 
ــدورى  ال لقب  وحسم  اإلفريقى  السوبر  لقب  لتحقيق 
نحو  قيادته  بخاف  أسابيع،  بعدة  املسابقة  نهاية  قبل 
ولكنه  إفريقيا،  أبطال  دورى  نهائى  نصف  إلى  الصعود 
فضل الرحيل بنهاية سبتمبر 2020 لظروف أسرية، فى 
ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وغلق مجال الطيران 

اجلوى آنذاك.
التعاقد  بعد رحيل فايلر كان لزاما على إدارة األهلى 
مع مدير فنى أجنبى على دراية بالكرة اإلفريقية لتجديد 
األمل فى حصد لقب البطولة األفريقية، واهتدى األمر 
على تعيني بيتسو موسيماني، ليكون أول مدرب أفريقى 
األهلي،  تــدريــب  يتولى  السمراء  البشرة  أصــحــاب  مــن 

واستمر معه حتى اليوم 13 يونيو 2022.

آخرهم موسيمانى..

وصل إلى معدالت غير مسبوقة..

»لعنة الخواجة« تطارد المدربين األجانب فى األهلى

٢٠ ذو القعدة 1٤٤٣–19 يونيو ٢٠٢٢
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CBEA’s blended finance approach creates a 
new model for funding rural electrification 
in Africa, bringing renewable electricity to 
one million people once the target $150 
million is fully deployed
CrossBoundary Energy Access (CBEA) 
will deploy a total of $50 million in capital 
to its near-term pipeline of solar mini-
grid portfolios.CBEA plans to deploy 
$150 million to bring clean energy to one 
million people in Africa. Supports the 
United Nations Sustainable Development 
Goal Number Seven (SDG7), Affordable 
and Clean Power for All.
Africa’s first project financing facility 
for mini-grids, CrossBoundary Energy 
Access (CBEA), announced $25 million in 
new funding commitments from ARCH 
Emerging Markets Partners Limited, 
Bank of America, and Microsoft Climate 
Innovation Fund. This investment will 
leverage an additional $25 million in 
senior debt to deploy $50 million of capital 
into CBEA’s near-term pipeline of solar 
powered mini-grids.
CBEA will deploy a total of $150 million 
over the next two years to bring clean 
energy to one million people in Africa. The 
mini-grids combine solar and batteries 
to provide 247/ grid-quality power to 
households and businesses. This initiative 
will enable individual local residential 
and small business subscribers to access 
renewable electricity for the first time. 
These solar powered mini-grids will 
help bridge the gap by bringing clean 
electricity to rural areas of Africa that do 
not presently have access to electricity.
According to the International Energy 
Agency (IEA), the solar mini-grid sector 
needs $187 billion to achieve universal 
energy access by 2030. CBEA believes 
project finance is key to unlocking the 
long-term, infrastructure-type capital 

that the mini-grid sector needs. CBEA 
first pioneered its blended project finance 
structure in 2019 with funding from 
Rockefeller Foundation, Ceniarth, DOEN 
Foundation, Shell Foundation and UK 
Aid.
“This initiative will enable individual local 
residential and small business subscribers 
to access renewable electricity for the first 
time”
According to the IEA, more than 600 
million people in Africa do not have 
access to electricity. This puts a brake on 
economic growth, productive investment, 
job creation, and poverty reduction. 
Solar mini-grids provide a solution to 
this issue, unlocking the potential of those 

living without electricity. CBEA’s blended 
finance approach creates a new model for 
funding rural electrification in Africa, 
bringing renewable electricity to one 
million people once the target $150 million 
is fully deployed.
Gabriel Davies, Managing Director and 
Head of Energy Access at CrossBoundary, 
says, “CrossBoundary Energy Access 
has grown up with the sector and this 
fundraise is a testament to the work of 
the developers, governments, and donors 
over the last few years. Confidence from 
ARCH, Bank of America, and Microsoft, 
reflects the growing maturity of both the 
mini-grid sector, and its ability to attract 
institutional capital. Our investors believe 

the mini-grid sector is ready to scale and 
that 2022 will mark an inflection point in 
its growth. Work is still needed on every 
aspect of mini-grids including regulation, 
business model, and subsidy programs. 
But we’re excited by the step change in 
scale and pace that we’re seeing from 
developers, investors, regulators, and 
donors, and we’re encouraged by the 
amount of capital the sector is prepared to 
absorb in the next 24 months.”
Humphrey Wireko, Managing Director, 
CrossBoundary Energy Access, says, “This 
is a crucial step for CrossBoundary Energy 
Access towards unlocking the private and 
public capital needed to scale the mini-
grid sector. We look forward to mobilizing 

this investment to bring the projects in 
our pipeline to life, and providing power 
to African homes and businesses through 
these distributed renewable assets.”
William Barry, Managing Director, ARCH 
Emerging Markets Partners 
Limited’s Africa Renewable Power Fund 
(ARCH ARPF), says, “We believe that 
distributed renewables, including mini-
grids, are a critical component of Africa’s 
energy future, and CrossBoundary 
Energy Access has developed a thoughtful, 
blended approach to the challenge of 
unlocking capital for the sector. At ARCH 
ARPF, we aim to partner with strong 
management teams and invest in scalable 
business models that offer compelling 
alternatives to their customers. We are 
excited to support them to scale.”
Amy Brusiloff, Community Development 
executive for Environmental, Social 
and Governance, at Bank of America, 
says, “Through this investment, Bank 
of America is supporting clean energy 
solutions in rural, hard to reach areas 
of Africa and helping to drive the 
transition to clean energy for all. This 
innovative blended finance structure by 
CrossBoundary Energy Access aggregates 
renewable energy mini-grid projects to 
achieve scale and reduce risk, which more 
readily enables large institutions to invest.”  
Brandon Middaugh, Director, Microsoft 
Climate Innovation Fund, says, “Reaching 
universal electrification in Africa requires 
scaling affordable and clean energy 
solutions. CrossBoundary Energy Access’s 
innovative approach to mini-grids unlocks 
clean energy solutions for the millions of 
Africans who still lack access to power. 
Microsoft is proud to help scale mini-grid 
solutions that advance climate equity by 
providing clean energy access to more 
businesses and communities.”

CrossBoundary Energy Access Raises $25 Million from ARCH, Bank of America, and 
Microsoft Climate Innovation Fund to Finance Solar Powered Mini-Grids in Africa

The United Bank for Africa (UBA) redeems USD500 million 5-year Eurobond
The United Bank for Africa 
Plc (“UBA” or the “Group”) 
( w w w . U B A G r o u p . c o m ) 
on Wednesday 8th June, 
redeemed its $500 million 
5-year Eurobond notes, with a 
maturity date of June 8, 2022.
As part of UBA’s liability 
management strategies, in 
November 2021, the Group 
repurchased $310.9 million 
of the notes through a cash 
tender offer.  Upon maturity, 

the outstanding portion of 
$189.1 million and the coupon 
of $7.3 million were paid.
“The Group’s selective 
participation in international 
debt markets is a testament 
to UBA’s robust and prudent 
liquidity management 
strategies”
“The Group’s selective 
participation in international 
debt markets is a testament 
to UBA’s robust and prudent 

liquidity management 
strategies, coupled with a very 
strong and diversified asset and 
liability management process.” 
said Kennedy Uzoka, GMD/
CEO of UBA.
“Our significant customer 
base, diversified geographical 
spread and multiple decades 
of proven track record, 
continue to ensure that UBA 
is the preferred destination 
for investors, individuals, 

and businesses alike,” Uzoka 
continued.
With presence in 20 African 
countries, including Nigeria, 
as well as operations in France, 
the UK and being the only sub-
Saharan African bank with a 
deposit-taking licence in the 
USA, UBA is a leading African 
financial institution providing 
banking and financial services 
to over 33 million customers 
across the globe.

Issued in 2017, the five-year bond was offered at a coupon rate of 7.75%

Afreximbank Calls for Increased Intra-African Trade and Financing
Pan-African multilateral finance 
institution, the African Export-
Import Bank (Afreximbank), is 
calling for an increase in intra-
African trade and financing 
on the back of the continent’s 
youth and technology resources. 
Speaking during the 29th Annual 
Meetings of Afreximbank on 
June 15 in Cairo, Prof. Benedict 
Okechukwu Oramah, President 
and Chairman of the Board of 
Directors, made a strong case 
for increasing intra-African 
trade, providing insight into the 
challenges restricting trade and 
providing clear solutions as to how 
the continent can resolve them. 
The African Energy Chamber 
(AEC) (www.EnergyChamber.
org), as the voice of the African 
energy sector, commends the 
organization for this drive, and 
will support Afreximbank as it 
moves to awaken Africa’s full 
developmental potential.
Prof. Oramah’s suggestions come 
at a time when Africa is well 
positioned to become a highly 
competitive trade hub. In January 
2021, the African Continental 
Free Trade Agreement (AfCFTA) 
was implemented, ushering in 
a new era of simplified trade in 
Africa. A year on, the continent 

has been slow to unlock the full 
potential of this agreement, 
leading to an accelerated push 
by the Afreximbank to promote 
intra-African trade and finance in 
Africa.
“While the problem was identified 
decades ago, it is only now that 
Africa can boast of possessing 
a combination of factors that 
can resolve it. These consist 
of visionary and committed 
leadership, the youth, and digital 
technology. Our leadership has 
done the courageous work of 
giving us the AfCFTA. A lot now 
hinges on our youth. It is for 
this reason that Afreximbank 
dedicated this year’s Annual 
Meeting to the theme, “Realizing 
the AfCFTA Potential in the Post-
COVID-19 Era: Leveraging the 
Power of The Youth,” stated Prof. 
Oramah in this opening remarks.
“We believe that Afreximbank’s 
demonstrated drive for enhanced 
intra-African trade will only 
strengthen Africa’s socioeconomic 
development”
Africa’s youth represent the 
key to accelerating strong and 
sustainable economic growth. 
Representing one of the youngest 
and fastest growing populations 
worldwide, the continent has all 

the ingredients to create highly 
attractive domestic markets 
on the back of improved intra-
African trade and commerce. 
The Afreximbank, as a trade-
finance focused development 
bank, is not only an advocate but 
key driver of Africa’s economic 
growth, and the AEC recognizes 
the contributions of the bank to 
Africa’s developmental future.
As Prof. Oramah stated, “It is our 
view that the youth will be the 
catalytic force to the realization 

of the continental agenda. 
Indeed, the youth have always 
been the catalyst to economic 
transformations and at the base 
of every industrial revolution 
in advanced economies. It is no 
coincidence that at the height of 
each Industrial Revolution, youth 
constituted the largest proportion 
of the labor force and population.”
Therefore, by focusing on 
capacity building, skills transfer 
and the upliftment of the domestic 
workforce, while at the same time 

injecting capital into small to 
medium enterprises and African 
startups, the continent will see 
intra-African trade expanded and 
market growth realized.
“We believe that Afreximbank’s 
demonstrated drive for enhanced 
intra-African trade will only 
strengthen Africa’s socioeconomic 
development. Frameworks such 
as the AfCFTA have made it 
possible to increase trade within 
and across the continent, and 
now, everyday Africans need to 

capitalize on the opportunities 
presented by this framework and 
develop an Africa that we are 
proud of, an Africa that everyday 
Africans deserve,” stated NJ Ayuk, 
Executive Chairman of the AEC, 
adding that, “Going forward, 
it is important for us to de-risk 
African investments and drive 
commercial opportunities within 
African countries. Afreximbank 
has been one of the main drivers 
of energy transactions across the 
continent and have been willing 
to drive up things including solar, 
wind and other renewables, as 
well as oil and natural gas. What’s 
more, in a post-COVID-19 era, 
Afreximbank stood with Africans, 
assessing communities that are at 
risk and made sure vaccinations 
were provided,” Ayuk continued.  
“Whether a youth-powered 
AfCFTA will trigger a continental 
economic explosion or whether 
the next decades will become ‘Lost 
Decades’ for Africa will depend 
on how we creatively deploy 
the energies and talents of the 
continent’s youth to implement 
the AfCFTA,” Prof. Oramah 
concluded.

By leveraging the continent’s youth and digital technology resources, the Afreximbank has made a strong 
case for the breakthrough of intra-African trade


