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كتب رأفت كمال:
قراراً  الوزراء مصطفى مدبولى  رئيس  أصدر 
مشروعات  وحــدات  لبيع  جديدة  ضوابط  بشأن 
مشروعات  كافة  على  تسرى  العقارى  التطوير 
مشروعات  كل  ذلك  فى  مبا  العقاري،  التطوير 
وتلزم  والسياحى  السكنى  والتطوير  التنمية 
دون  للبيع من  وحــدات  أى  بعدم طرح  الشركات 
احلصول على قرار وزارى باعتماد املخطط العام 
مبلغ  بإيداع  العقارى  املطور  تلزم  كما  للمشروع 
بقيمة  للمشروع  ُيخصص  بنكى  بحساب  مالى 
طرحه  املطلوب  اجلــزء  أو  مساحته  مع  تتناسب 
للمشروع  قرض  على  حصوله  حالة  وفى  للبيع، 
يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع ويكون سداد 
أى  أو  باإليرادات  من احلساب اخلاص  القرض 
حساب آخر مع اخلضوع لكافة قواعد االئتمان 

الصادرة عن البنك املركزى املصري.
املشروع  تقسيم  ضــرورة  الضوابط  وتتضمن 
إلــى عــدد مــن املــراحــل ويــجــوز أن يقوم املطور 
املشروع مرحلة واحدة مساحتها %100  باعتبـار 
وحــدة  هــى  املرحلة  وتعد  املــشــروع  مساحة  مــن 
التعامل على املشروع فيما يخص التصريح ببدء 
إذا  املرحلة  من  فقـط  جــزء  بيع  وللمطور  البيع 
ما طلب ذلك كما تشدد الضوابط على ضرورة 
املطور  مــن  املــقــدم  الزمنى  بالبرنامج  االلــتــزام 
واملعتمد من جهة الوالية لتنفيذ املشروعمع جواز 
مـن كل مكون من مكونات  أكثر  أو  طرح مرحلة 
بالضوابط  االلتزام  مع  الوقت  ذات  فى  املشروع 
امللزمةكما تضمن القرار مجموعة من الضوابط 
املرتبطة بتنظيماإلعالن عن بيع الوحدات حيث 
مشروع  بــأى  وحـــدات  بيع  عــن  اإلعـــالن  حظر 
باعتماد  الـــوزارى  القـرار  علـى  احلــصــول  قبل 
الوزاريالتفصيلى  القرار  وكذلك  العام  املخطط 
الضوابط  عنهاوحتظر  اإلعــالن  املــراد  للمرحلة 
أيضاً اإلعالن عن مرحلة جديدة إال بعد التأكد 
للمرحلة  املعتمد  الزمنى  بالبرنامج  بــااللــتــزام 

السابق اإلعالن عنها.
نصف  مالى  تقرير  بتسليم  املطور  يلتزم  كما 
يكون  املختصة  الرسمية  اجلــهــات  ــى  إل ســنــوى 
مبوقف  الشركة  حسابات  مراقب  من  معتمداً 
الصرف  وموقف  املـشترين  مـن  املحـصلة  املبـالغ 

على املرحلة يسلم خالل 45 يوماً من انتهاء نصف 
كذلك  الوالية  جهة  من  للمراجعة  املاليـة  السنة 
 %5 باحتياطى  باالحتفاظ  العقارى  املطور  يلتزم 
أو خطاب ضـمان بنكى من إجمالى التحصيالت 
باحلساب البنكى لكل مرحلة ملقابلة االسـتردادات 
االحتياطى  هــذا  مــن  االســـتـــردادات  وتخـصم 
بنـسبة  لالحتياطى  املخصـصة  املبـالغ  وتستنزل 
لها  املخصص  الــوحــدات  تسليم  مــع  وتــنــاســب 
مراقب احلسابات  لـشهادة  االحتياطيطبقاً  هـذا 
اإلفـراج  ويتم  املسلمة  الوحدات  بشأن  الصادرة 
عـن املتبقى مـن هـذا االحتياطى بعد إمتام تسليم 

املرحلة.
الهندسة  أستاذ  شلبى  أحمد  الدكتور  ويقول 
القاهرة  بجامعة  العمرانية  والتنمية  املعمارية 
أن قــرارات مجلس الــوزراء جاءت نتيجة جلهود 
واللقاءات  االجتماعات  من  العديد  بعد  مشتركة 
مجلس  رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  بــن 

الــوزراء وعاصم اجلــزار وزير اإلسكان مع عدد 
التى  القرارات  أن  موضحاً  العقارين  املطورين 
القطاع  ضبط  فى  كبير  بشكل  تساهم  صــدرت 
صدورها  توقيت  فى  تكمن  وأهميتها  العقارى 
فى  العقارى  التطوير  شركات  عــدد  ألن  نظراً 
تساهم فى  آلية  وجــود  والبــد من  تزايد مستمر 
وحدته  استالم  فى  العميل  حقوق  على  احلفاظ 
باملواصفات التى تعاقد عليها مشيراً إلى أن تلك 
للتعامل  آليات واضحة  القرارات سمحت بوضع 
بن الشركات والعمالء مبا يحفظ حقوق كل منهم 
بــدون شك فى  الــقــرارات  هــذه  حيث ستساعد 
ضبط السوق العقارى لكن يجب أن يتبعها تطوير 
أداء اجلهاز التنفيذى للدولة حتى ال تتحول هذه 
الضوابط إلى عائق إضافى يضاف إلى منظومة 

البيروقراطية التى يعانى منها الشركات.
اإلدريـــســـى اخلبير  عــلــى  الــدكــتــور  ويـــقـــول 
االقتصاديأن هذه القرارات تعيد تشكيل السوق 

العقارى وتساهم فى تعديل منوذج العمل بالسوق 
التمويل  نحو  تدريجياً  يتحول  بحيث  العقارى 
وأن  احلــالــى  التقليدى  الــنــظــام  ولــيــس  املسبق 
العقارى  السوق  لتنظيم  الوزراء  مجلس  ضوابط 
العميل  التى حتمى  اجلديدة  القرارات  أحد  هو 
األول، موضحاً  املقام  فى  على حقوقه  وحتافظ 
أن النموذج اجلديد املستهدف تطبيقه فى السوق 
دول  كافة  فى  به  املعمول  النموذج  هو  العقارى 
تتضمن  حوافز  بتقدمي  احلكومة  مطالباً  العالم 
السيولة  توفير  لضمان  جديدة  بنكية  تيسيرات 
سعر  ــط  رب ــرورة  ضـ ــى  إل بــاإلضــافــة  للمطورين 
املنتج بالتغيرات التى تطرأ على السوق على أن 
تتضمن العقود بنوداً بذلك مطالباً بضرورة إدراج 
مفهوم تعومي املشروعات للحد من زيادة األسعار 

املستمرة.
ــال أحــمــد الـــوردانـــى مــطــور عــقــارى إن  ــ وق
القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء من شأنها 

شهد  بعدما  العقارى  القطاع  منظومة  ضبط 
خالل الفترة األخيرة زخماً بدخول عدد كبير من 
الشركات العقارية غير املؤهلة لتنفيذ املشروعات 
مشيراً إلى أن مصر لديها حجم مشروعات كبير 
جداً وبالتالى كان البد من وجود تشريعات تسهم 
بشكل كبير فى حركة التنمية التى تتبناها الدولة 

خالل الفترة األخيرة.
ستكون  املقبلة  الــفــتــرة  ــيــأن  ــوردان وأوضــحــال
فقط للشركات اجلادة والتى متتلك مالءة مالية 
كبيرة لتكون بداية جديدة تليق بالسوق املصرية 
بدول  مقارنة  للربحية  حتقيقاً  األكثر  باعتبارها 
الفترة  الدولة خالل  توسع  أن  إلى  الفتاً  اجلوار 
أسهم  االستثمارية  األراضــى  طرح  فى  األخيرة 
قــادرة  فــى دخـــول شــركــات غير  بشكل واضـــح 
مبساحات  أراضى  على  وحصولها  التنمية  على 
التى  املالية  املــالءة  متتلك  ال  كونها  برغم  كبيرة 
األراضــى  لهذه  املطلوبة  التنمية  لتنفيذ  تؤهلها 

ولكن حتتاج للحصول على أكبر عدد من القطع 
للوصول إلى مرحلة التشبع

قرار  إن  العقارى  اخلبير  حمزة  هشام  وقــال 
فيما  مدبولى  مصطفى  الدكتور  ــوزراء  ال رئيس 
التطوير  بيع وحدات مشروعات  يتعلق بضوابط 
على  سيعمل  املشترين  حقوق  لضمان  العقارى 
يعمل  ولن  العقارى  السوق  على  إحداث سيطرة 
حيث  السكنية  ــوحــدات  ال أســعــار  ارتــفــاع  على 
خالل  من  العقارى  السوق  تنشيط  فى  سيسهم 
أنه  إلى  مشيراً  أموالهم  على  العمالء  اطمئنان 
حتت  السكنية  الوحدات  تطبيقتمويل  من  البد 
اإلنشاء حتى تستطيع شركات العقارات االلتزام 
ظاهرة  على  سيقضى  الــقــرار  أن  على  مــشــدداً 
الغير  الشركات  سيخرج  حيث  العقارى  النصب 
الثقة لدى  زيــادة  السوق ما يسهم فى  جادة من 

العمالء.

السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

وسط طموح بانحسار التداعيات العالمية..

رهان حكومى على الموازنة الجديدة

ضوابط جديدة لبيع الوحدات تخدم السوق وتزيد ثقة العمالء..

»مدبولى« يهدم شركات »النصب العقارى«

كتب رأفت كمال:
أقر مجلس النواب املصرى مشروع قانون 
املوازنة العامة اجلديدة للدولة للسنة املالية 
من  األول  فــى  تبدأ  والــتــى   2023/2022
يوليو املقبل، حيث يبلغ حجم استخدامات 
العام املالى اجلديد 3 تريليونات و66 مليار 
املتوقع حتصيلها  اإليــرادات  وتصل  جنيه، 
إلى 1.5 تريليون جنيه، منها 1.2 تريليون 
جنيهمن الضرائب، وتقدراملصروفات بنحو 
مليار   90 تخصيص  ومت  جنيه،  تريليونى 
جنيه لدعم السلع التموينية، ومخصصات 
برنامج  لتمويل  جنيه  مليار   22 بقيمة 
»تكافل وكرامة« لتقدمي دعم نقدى شهرى 
األقل دخــالً، فضالً  أسرة من  لـ4 مالين 
عن زيادة جملة االستثمارات احلكومية إلى 

376.4 مليارات جنيه.
حتصيل  اجلــديــدة  ــة  املــوازن وتستهدف 
الضريبة املستحقة على التجارة اإللكترونية 
للمرة األولى بشكل فعال، وحتصيل فوائض 
من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، 
وحصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل 
برنامج الطروحات احلكومية، كما تتضمن 
العاملن  وتعويضات  األجور  حجم  ارتفاع 
بالدولة والتى من املتوقع أن تبلغ نحو 400 
العام  جنيه  مليار   361 مقابل  جنيه  مليار 
مليار   39 قدرها  متوقعة  بزيادة  اجلــاري، 
جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم 
مليون  و692.5  مليارا   34 بنحو  واملــنــح 
العام  خــالل  إجماليها  يصل  حيث  جنيه، 
جنيه  مليار   355.9 إلــى  اجلــديــد  املــالــى 
مقابل 321.3 مليار جنيه فى العام املالى 

احلالي.
ويقول الدكتور إبراهيم مصطفى اخلبير 
ــة طموح  ــوازن امل إن مــشــروع  االقــتــصــادى 
التداعيات  انحسار  على  ويراهن  ومتفائل 
االقتصادية املؤثرة سلباً فى االقتصاد ومن 
بينها انتهاء احلرب الروسية األوكرانية فى 
أجل قريب األمر الذى يساعد على تهدئة 
اللتن  السلعتن  واحلبوب  النفط  أسعار 
أنه  إلى  الفتاً  بشراهة،  مصر  تستوردهما 
من املؤكد حدوث تراجعات فى املؤشرات 
االقتصادية ملصر لكنها ليست مؤملة فحتى 
فإن  اقتصادياً  منــواً   %5.5 نتوقع  كنا  لو 

نتأثر  فلن  فقط   %5 حلــدود  النمو  تراجع 
له مصر من  تتعرض  ما  أن  كثيراً، مؤكداً 
حتديات على الصعيد االقتصادى ال ميكن 
بسبب  العاملية  األزمــة  ظــروف  عن  فصله 
استثناء  ليست  فمصر  أوكــرانــيــا  حــرب 

وحيداً فى هذه احلالة.
اخلبير  الشافعى  خالد  الدكتور  ويقول 
اجلديدة  العامة  املــوازنــة  أن  االقتصادى 
دعم  على  ركـــزت   2023/2022 لــلــدولــة 
الصناعة  وتعظيم  االســتــثــمــار  وحتــفــيــز 
الوطنية وتعميق املنتج املحلى ودعم القطاع 
الدولة  سعى  نحو  واالســتــمــرار  الــزراعــى 
والنهوض  ــى  ــذات ال االكــتــفــاء  حتقيق  فــى 
أنها استهدفت  باالقتصاد الكلي، موضحاً 
تريليون   1.5 لـ  ــرادات  اإليـ حجم  وصــول 
 2.1 لـ  املصروفات  حجم  ووصــول  جنيه 
االستثمارات  لزيادة  إضافة  جنيه  تريليون 
سنوى  بنمو  جنيه  مليار   376 لـــ  العامة 
9.6% إضافة إلى استهداف خفض معدل 
الدين والعجز الكلى لـ 6.1% من إجمالى 

الناجت املحلى اإلجمالي.

االقـــتـــصـــاد  أن  ــي«  ــعـ ــافـ ــشـ »الـ ــرى  ــ ــ وي
األداء  مواصلة حتقيق  على  قادر  املصرى 
جائحة  قبل  كــان  كما  الفعال  االقتصادى 
كورونا حال جتاوز عقبة احلرب الروسية 
على  تعمل  مصر  إن  موضحاً  األوكرانية، 
هيكلة الدين منذ سنوات ومؤخراً طرحت 
مليون  بـ500  اليابانية  السوق  فى  سندات 
على  للحصول   %1 من  أفــل  بفائدة  دوالر 
التمويل الالزم وخفض أعباء خدمة الدين 
مــع تــنــوع عــمــالت وأســــواق اإلصــــدارات 
إلى  مشيراً  وهيكلته،  الدين  عمر  وإطالة 
أن ربط برميل النفط عند سعر 80 دوالراً 
املوازنة  فى  دوالراً   330 عند  القمح  وطن 
اجلديدة يعبر عن تفاؤل بارتداد السعرين 
وهدوئهما خالل العام املالى الذى يبدأ فى 

مصر أول يوليو املقبل.
وقــــال الـــدكـــتـــورعـــادل عــامــر اخلــبــيــر 
االقتصادى أن املوازنة اجلديدة زادت فيها 
االجتماعية  واحلماية  الدعم  مخصصات 
بلغت  بزيادة  جنيه  مليار   356 بلغت  فقد 
ومنح  السابق  املــالــى  الــعــام  عــن   %10.9

القصوى  األولوية  بالرعاية  األولى  الفئات 
األجـــور  ــادة مخصصات  ــ زي إلـــى  إضــافــة 
حتى  وذلــك  جنيه  مليار   400 إلــى  لتصل 
مواجهة  من  واملواطنون  العاملون  يتمكن 
جراء  األسعار  وارتفاع  التضخمية  املوجة 
عملت  ــة  ــدول ال أن  كما  الــعــاملــيــة،  األزمـــة 
احتياجاً  األكثر  للطبقة  الدعم  زيادة  على 
لتعويض نسبة التضخم الناجتة عن ارتفاع 
اخلام  واملـــواد  اإلنــتــاج  مستلزمات  أسعار 
الــطــاقــة والسلع  وارتــفــاع أســعــار  عــاملــيــاً 
االستراتيجية والتى رفعت األسعار محلياً، 
املركزى  البنك  سياسات  إلــى  باإلضافة 
ملواجهة  يتخذها  التى  اإليجابية  وقراراته 
ثبات  عــلــى  للحفاظ  التضخم  مــعــدالت 

معدله حتى ال يزيد.
العامة  املــوازنــة  أن  إلــى  »عــامــر«  ولفت 
للدولة تتسم بزيادة اإلنفاق على اخلدمات 
والدعم بشكل كبير منها زيادة مخصصات 
التعليم ما قبل اجلامعى لـ 317 مليار جنيه 
لتبلغ  العالى  التعليم  مخصصات  وزيــادة 
مخصصات  وزيـــادة  جنيه  مليار   159.2

وزيادة  جنيه  مليارات   310 لتبلغ  الصحة 
 79.3 لتبلغ  العلمى  البحث  مخصصات 
الدعم  زادت مخصصات  كما  جنيه  مليار 
 356 لتبلغ  االجتماعية  واملــزايــا  واملــنــح 
مليار جنيه وزادت مخصصات دعم السلع 
مليار   90 لتبلغ  اخلبز  ورغيف  التموينية 

جنيه.
ويقول الدكتور محمد احلسينى اخلبير 
أن  أظهرت  العامة  املوازنة  أن  االقتصادى 
مالية  مـــوارد  بتخصيص  اهتمت  الــدولــة 
لتوطن الصناعة املحلية وزيادة املشروعات 
واالستثمارات فقد استهدفت املوازنة بلوغ 
مليار   376 لـ  العامة  االستثمارات  حجم 
جنيه خالل العام املالى 2023/2022 بنمو 
سنوى 9.6% مع زيادة املشروعات الصديقة 
للبيئة بـ 50% لزيادة فرص العمل وحتسن 
إلى  إضافة  للمواطنن  املقدمة  اخلدمة 
أنها استهدفت معدل منو اقتصادى %5.5، 
موضحاً أنه لتشجيع االستثمار فقد شملت 
املوازنة حتمل أعباء الضرائب العقارية عن 
وحتمل  سنوات   3 ملدة  الصناعى  القطاع 
أعباء خفض أسعار الكهرباء عنها إضافة 
احلكومة  اســتــثــمــارات  مــن   %50 لتوجيه 
إضافة  البيئية  االستدامة  مشروعات  فى 
واألوعية  االستثمار  صناديق  إعفاء  إلــى 

املستثمرة فى البورصة من الضريبة.
وأشار »احلسيني« إلى أن املوازنة العامة 
اجلديدة تشجع االستثمار واملستثمرين من 
خالل جتديد العمل بقانون إنهاء املنازعات 
الضريبية واألحكام واإلجراءات حتى نهاية 
ديسمبر إضافة لتعديل املعاملة الضريبية 
االستثمار  لتشجيع  االستثمار  لصناديق 
املؤسسى وللتشجيع على زيادة الصادرات 
مت تخصيص 6 مليارات جنيه لالستمرار 

فى دعم تنشيط الصادرات املصرية.

تفاؤل بمواصلة تحقيق األداء االقتصادى الفعال مع تجاوز عقبة الحرب الروسية

90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. وارتفاع األجور إلى 400 مليار جنيه
إبراهيم مصطفى  خالد الشافعى عادل عامر
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رمي ثروت
جتددت مطالب املواطنني بإعادة إحياء مبادرة 
قد  كانت  والــتــى  أخــرى  مــرة  عليك«  »ميغالش 
ملساعدة  املاضى  العام  من  أكتوبر  فى  انطلقت 
السريع  ــاع  ــف االرت على  التغلب  فــى  املــواطــنــني 
معدل  ارتفاع  عن  فضال  األسعار،  فى  والكبير 
الشرائية  القوة  إلى خفض  أدت  والتى  التضخم 
للمواطنني، مما أدى الى إعادة البحث عن حلول 
ملشاركة املواطنني فى التغلب على ارتفاع االسعار 
املبادرات  من  وغيرها  املبادرة  تلك  وأن  خاصة 

متنح نسب خصم من السلع.
ــازم الــشــريــف اخلــبــيــر  ــ ــال الـــدكـــتـــور حـ ــ وقـ
على  التجار  أجبر  السوق  ركــود  أن  االقتصادى 
التنازل عن جزء من هامش الربح من أجل حتفيز 
املواطنني على شراء املنتج املحلى، وبالتالى زيادة 
املبادرات  تلك  أن  وأضــاف  البيع،  حركة  إنعاش 
ــار جــودة  لــلــصــنــاع إلظــه فــرصــة  ــا  ــًض أي تعتبر 
السلع؛  استيراد  تراجع  مع  خاصة  منتجاتهم، 
اإلنتاج  لتسويق  اآلن  مفتوحة  الداخلية  فالسوق 
معدالت  ــادة  وزي املبادرة  هذه  خالل  من  املحلى 
تنشيط احلركة  ما يصب فى صالح  وهو  بيعه، 
التجارية، كما ينعكس أيًضا على الناجت القومى، 
لتحريك  الكافية  السيولة  ضخ  على  ويساعد 
الدولة  لدعم  السوقى؛  الركود  وكسر  االقتصاد 
ومساعدة املواطن، خاصة أن الصناعة الوطنية 
واجهت ظروًفا صعبة وحتملت الكثير من األعباء 

والضغوط والتحديات على مدى سنوات،
ولفت الى أن املشاركة فى تلك املبادرة سيعود 
بالنفع على الصناعة املصرية بوجه عام، حيث أن 
الصناعة مُتثل 16% من الناجت املحلى اإلجمالى، 
موضًحا أن الدولة تعمل على زيادة هذه النسبة 

لتصل إلى 20% من الناجت املحلى اإلجمالي.
فرص  توفير  على  يساعد  ذلك  أن  إلى  ونبه 
املصانع  تعمل  ان  بعد  وكــثــيــرة،  جــديــدة  عمل 
خالل  السوق  باحتياجات  للوفاء  طاقتها  بكامل 
شهور املبادرة، وينتج عن ذلك أيًضا تقليل حجم 
واملنتجات  أنــواعــهــا  بكل  السلع  مــن  ــواردات  ــ ال
محلًيا،  توفيرها  بعد  خاصة  بصفة  اجللدية 
عليها  االقبال  على  املصرى  املستهلك  وتشجيع 
ــواء مــن املــحــالت أو عــن طريق  ــهــا؛ سـ وشــرائ
والتى  اإلنترنت،  من  البيع  مواقع  على  عرضها 
تنوى احلكومة تفعيل ادارة جميع األنظمة املالية 
وما   ،2021 القادم  العام  منتصف  فى  الكترونًيا 

يتبع ذلك من ربط شبكى ألداء جميع االجراءات 
والشركات  املحالت  فواتير  ودفــع  الضريبية، 

الكترونيا مع نهاية هذا العام.
املــبــادرة  تلك  أهمية  أن  الــشــريــف  وأضـــاف 
جــيــد، حيث  بشكل  الــســوق  فــى حتــريــك  تكمن 
املاضى  العام  من  يوليو  فى  انطالقها  منذ  أنه 
إذا  ــه  أن فــى  تتمثل  جــديــدة  تيسيرات  أتــاحــت 
كانت اخلصومات املقررة من التجار واملُصنعني 
ستدعم  سلعة  ألى   %15 مــن  أكثر  للمواطنني 
البطاقات  أصــحــاب  لــلــدولــة  الــعــامــة  ــة  اخلــزان
التموينية بخصم 14% بداًل من 10%، وإذا كانت 

تساوى  للسلعة  واملُصنعني  التجار  تخفيضات 
العامة«  اخلزانة  »دعم  أقل من 15% سيكون  أو 
مبقدار  خصًما  التموينية  البطاقات  ألصحاب 

.%10
التموين  وزارة  مع  ينسق  املالية  وزيــر  أن  كما 
ــاب الــبــطــاقــات الــتــمــويــنــيــة  ــحـ ــلــســمــاح ألصـ ل
املستخدمة  وغير  املتبقية  املبالغ  من  باالستفادة 
بإضافتها  التموينية،  للسلع  الشهرى  الدعم  من 
ــغــالش عليك«. »مــاي  إلـــى رصــيــدهــم مبـــبـــادرة 
وأشار إلى أن تلك املبادرات تستهدف القطاعات 
املعمرة  السلع  على  تعتمد  الــتــى  الــقــطــاعــات 

واالستهالكية، وتعمل فى قطاعات األدوات املنزلية 
والكهربائية واألجهزة املنزلية واألدوات الصحية، 
تستهدف  املــبــادرة  فــى  املــشــاركــة  ان  الــى  الفتا 
 تنشيط حركة البيع والشراء فى السوق املحلي.

املبادرة املهمة  وقال إن احتياج السوق ملثل هذه 
كونها  لها،  املــواطــن  احتياج  عن  أهمية  يقل  ال 
السوق  وتنشيط  املواطن  ملساندة  مهمة  مبادرة 
سبل  عن  دائًما  نبحث  ولذلك  االقتصاد،  ودعم 
إجناحها ومن بني هذه السبل توضيح أهمية هذه 
مع  والتنسيق  التجارية  الغرف  ملنتسبى  املبادرة 
اجلهات املعنية لإلجابة عن كافة االستفسارات 

والتساؤالت التى تزيد من املشتركني فى املبادرة 
التى جاءت فى وقت مهم ومناسب للغاية.

املنصة  زار  فإنه  املالية،  وزارة  لبيانات  ووفقا 
فرد،  ماليني   7 من  أكثر  للمبادرة  اإللكترونية 
بينما جتاوز عدد مشاهدات املنشورات اخلاصة 
التواصل االجتماعى 83 مليون  باملبادرة مبواقع 

مشاهدة ألكثر من 18 مليون فرد.
يوليو   26 يــوم  اطلقت  قــد  احلكومة  وكــانــت 
»مايغالش  مــبــادرة  املــاضــى،  العام  من  املاضى 
املحلي،  املنتج  ودعم  االستهالك  لتحفيز  عليك« 
يحتوى  إلكترونًيا،  موقًعا  احلكومة  وخصصت 

على السلع املشاركة فى املبادرة ونسب اخلصم 
والشركات  اخلصم  وبعد  قبل  واألســعــار  عليها 

البائعة ومواصفات السلع. 
السلع  العديد من  املبادرة خصًما على  ومتنح 
إلى جانب  املتوسط،  فى  إلى %20  بنسب تصل 
خصم إضافى بنسبة 10% تقدمه الدولة حلاملى 
البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد 

و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.
األجهزة  مثل  متنوعة  سلًعا  املــبــادرة  وتضم 
ــة والـــتـــى تــتــضــمــن الــتــكــيــيــفــات،  ــي ــائ ــرب ــكــه ال
فــريــزر،  ــديــب  وال والــثــالجــات  والتليفزيونات، 

والغساالت، والسخانات.
قطاع  أيضا  املشاركة  القطاعات  تشمل  كما 
اإللكترونيات والذى يتضمن موبايالت وتابلتات، 
ــذى يتضمن  ــ وقــطــاع الــكــهــربــاء واإلضـــــاءة وال
قطاع  جانب  إلــى  فقط،  ليد  ملبات  اآلن  حتى 
عن  مختلفة  سلعة   92 يتضمن  والـــذى  املــنــزل 
املواد  قطاع  جانب  إلى  واملائدة،  املطبخ  أدوات 

الكيميائية.
أن  سابق  وقــت  فــى  املالية  وزارة  وأوضــحــت 
مراحل  بــثــالث  مــرت  عليك  مايغالش  مــبــادرة 
يوليو 2020 حتى   26 فى  بدايتها  منذ  أساسية 

16 أكتوبر 2020.
األولــى  املرحلة  أن  املالية،  وزارة  وأوضــحــت 
بدأت بحوالى 130 مصنعا، و 700 تاجر، وأقل 
من 4 آالف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة 
منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث 
بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم 

مبيعات 20.3 مليون جنيه.
إزدياد  شهدت  والتى  الثانية  املرحلة  وجــاءت 
أعداد املنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار 
إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 
6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون 

جنيه.
والتى  الثالثة،  املرحلة  فــى  الطفرة  ولتأتى 
شهدت قفزات كبيرة فى معدالت البيع، مبتوسط 
 174.1 مبيعات  برقم  يومية،  فــاتــورة   13856
مليون جنيه، ووصل الرقم فى يوم 16 أكتوبر إلى 

22892 فاتورة فى يوم واحد.
التنفيذى  واملدير  املالية  وزير  وكشف مساعد 
لتشجيع  عليك”  “ميغالش  الرئاسية  للمبادرة 
دخول  عن   ، االستهالك  وحتفيز  املحلى  املنتج 
بعض السالسل التجارية الكبرى ضمن املبادرة.

رمي ثروت
فى استجابة سريعة من دول اخلليج وعلى رأسهم 
عبد  الرئيس  لدعوة  السعودية  العربية  اململكة 
فى  اخلليجية  الــودائــع  بتحويل  السيسى  الفتاح 
البنوك املصرية الى استثمارات لدفع عجلة اإلنتاج  
وزيادة االستثمارات األجنبية فى مصر، وقعت مصر 
مع السعودية 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من 
29 مليار ريال سعودى )أى 7.7 مليار دوالر(، وذلك 
العهد  ولــى  سلمان  بن  محمد  األمير  ــارة  زي خــال 

السعودى احلالية ملصر.
السعودى  املصرى  املشترك  اخلتامى  البيان  وأكد 
االستثمارى  التعاون  وتــيــرة  زيـــادة  على  عزمهما 
القطاع  بني  الشراكات  وحتفيز  التجارى  والتبادل 
بيئة  خللق  اجلهود  وتضافر  البلدين،  فى  اخلــاص 
من  عـــدًدا  تــدعــم  ومــحــفــزة  خصبة  استثمارية 
السياحة،  ــك  ذل فــى  مبــا  املستهدفة،  القطاعات 
واخلدمات  والنقل،  الصحية،  والرعاية  والطاقة، 
املعلومات،  وتقنية  واالتـــصـــاالت  اللوجستية، 

والتطوير العقاري، والزراعة.
فى  املشترك-  البيان  بحسب  اجلانبان-  واتفق 
الشراكة  تعزيز  على  والتجاري،  االقتصادى  الشأن 
البلدين  بــني  ــا  ــارًي وجت استثمارًيا  االقــتــصــاديــة 
متانة  إلى  لترقى  أوسع  آفاق  إلى  ونقلها  الشقيقني، 
عبر  بينهما  واالستراتيجية  التاريخية  العاقة 
حتقيق التكامل بني الفرص املتاحة من خال رؤية 
جمهورية  ورؤية   2030 السعودية  العربية  اململكة 

مصر العربية 2030.
وأكــــدا عــزمــهــمــا عــلــى زيــــادة وتــيــرة الــتــعــاون 
الشراكات  وحتفيز  التجارى  والتبادل  االستثمارى 
اجلهود  وتضافر  البلدين،  فى  اخلاص  القطاع  بني 
خللق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدًدا 
السياحة،  ذلك  فى  مبا  املستهدفة،  القطاعات  من 
واخلدمات  والنقل،  الصحية،  والرعاية  والطاقة، 
املعلومات،  وتقنية  واالتـــصـــاالت  اللوجستية، 

والتطوير العقاري، والزراعة.
صفقات  مــن  عنه  ــن  ــل أُع مبــا  اجلــانــبــان  ــب  ورحـ
بني  ضخمة  وجتــاريــة  اســتــثــمــاريــة  واتــفــاقــيــات 
القطاعني اخلاصني فى البلدين خال زيارة األمير 
بلغت  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
ريال  مليار   30 )حوالى  أمريكى  دوالر  مليارات   8
سعودي- ما يقارب 145 مليار جنيه مصري(، كما مت 

قيادة  السعودية  العربية  اململكة  عزم  عن  اإلعان 
مليار دوالر  تبلغ قيمتها )30(  استثمارات فى مصر 

أمريكي.
االستثمارات  زيــادة  تعزيز  على  حرصهما  وأكــدا 
اخلاص  القطاع  بني  التواصل  وتكثيف  البلدين  بني 
فى البلدين لبحث الفرص االستثمارية والتجارية 

وتسهيل أى صعوبات قد تواجهها.
باإلصاحات  السعودية  العربية  اململكة  وأشادت 
التى تنتهجها حكومة جمهورية مصر  االقتصادية 

العربية.
ــاور  ــواب وشــمــلــت االتــفــاقــيــات تــوقــيــع شــركــة أك
الرياح  طاقة  من  الكهرباء  ونقل  لتوليد  اتفاقية 
وتوليد  إلنتاج  مصر  لكهرباء  القابضة  الشركة  مع 
بقدرة  الرياح  طاقة  تكنولوجيا  من  نظيفة  طاقة 
مركبة 1100 ميجاوات وقامت شركة الفنار العاملية 
الهيئة  مــع  أولهما  اتفاقيتني  بتوقيع  للتطوير 
العربية للتصنيع إلنتاج طاقة الرياح والهيدروجني 
األخضر، واالتفاقية الثانية مع مجموعة بنية فى 

مجال تقنية املعلومات واحللول الرقمية.
القابضة  وإخوانه«،  »عجان  مجموعة  ووقعت 
املصري،  اجلــانــب  مــع  استثمارية  اتفاقيات  عــدة 
التحتية  والبنية  البترولية  املنتجات  مجاالت  فى 
والصناعات  واللوجستيات  املــتــجــددة  والــطــاقــة 
الغذائية واألمن الغذائى وصناعة األدوية وصناعة 
االتفاقيات  ــع  ووق الترفيه،  وصناعة  الــســيــارات 
سعد  سامى  مجموعة  ممثلى  املصرى  اجلانب  من 
وشركة  الزراعية  مغربى  وشركة  جروب  وترياجنل 
واملجموعة  عام  حسن  ومجموعة  لألدوية  فاركو 
للموانئ  »أرايز«،  وشركة  االمداد  لساسل  العربية 
وتشغيل  ومتويل  لتطوير  اللوجستية،  واخلدمات 

محطة متعددة األغراض داخل ميناء دمياط.
ــاث وتــطــويــر األعــمــال  ــح كــمــا وقــعــت شــركــة أب
فورى  شركة  مع  استثمارًيا  اتفاًقا   ،»T2« التجارية 
اإللكترونية  واملــدفــوعــات  البنوك  لتكنولوجيا 
حركة  خلدمة  املالية  التقنية  احلــلــول  لتطوير 
البلدين.  بني  املالية  ــواالت  واحل التجارى  التبادل 
وفى نفس املجال وقعت شركة »خوارزمى فنتشرز«، 
وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع فى 
اململكة العربية السعودية وتقدمي اخلدمات املالية 

املتنقلة للقوى العاملة باململكة.
شركة  وقعت  الغذائية  الصناعات  يخص  وفيما 

مصر  حلوانى  وشركة  الغذائية  للصناعات  أقــوات 
مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة املصرية حقوق 
وفى  مصر.  فى  البيك«،  »أقــوات/  منتجات  تصنيع 
»جمجوم  شركة  أعلنت  والــدوائــى  الطبى  القطاع 

فارما« عن تدشني مصنع جمجوم فارما مبصر.
وفى ذات السياق، اجتمع مجلس األعمال املصرى 
التى  العمل  خطة  تفعيل  آليات  وناقش  السعودى، 
وضعت بني اجلانبني والتى تتضمن تنمية العاقات 
باإلضافة  الثنائي،  املستوى  على  االقتصادية 
فى  خاصة  الثاثى  التعاون  نحو  االنــطــاق  إلــى 
الرئيس  إطاق  بعد  بإفريقيا  مشتركة  مشروعات 
احلــرة  التجارة  التفاقية  السيسى  الفتاح  عبد 
واستضافتها  مصر  ورئــاســة  اإلفريقية  الــقــاريــة 
مجاالت  فى  وباألخص  اإلفريقية،  الغرف  الحتاد 
والتصنيع  والــزراعــة  التحتية  والبنية  املــقــاوالت 
مصر  فى  املشترك  للتصنيع  باإلضافة  الغذائي، 

التجارة  اتفاقيات  املشتركة من  لتعظيم االستفادة 
مستهلك  مليارات   3 من  أكثر  تتضمن  التى  احلــرة 
وإفريقيا  وأوروبا  العربى  الوطن  فى  جمارك  بدون 

واألميركتني.
قطاعية  لوفود  زيارات  تنظيم  على  التوافق  ومت 
وتعظيم املشاركة فى املعارض واملؤمترات املتخصصة 
والتى تتضمن وفد سعودى من 30 شركة فى مجال 
لاستثمار  وفد  ثم  الشهر،  هذا  العقارى  االستثمار 
الزراعى والتصنيع الغذائى ومنتدى مصر لاستثمار 
اجلديدة  للطاقة  وفــد  ثم  سبتمبر،  شهر  خــال 
املناخ  قمة  أثناء  األخضر  والهيدروجني  واملتجددة 
بحضور  للتمويل  وملتقى   »COP27« الشيخ  بشرم 
وملتقى  نوفمبر،  فى  اإلمنائية  والبنوك  الصناديق 
التعميق والتكامل الصناعى فى ديسمبر، إلى جانب 
اللقاءات بني اجلانبني فى إطار احتاد الغرف العربية 

والغرفة اإلسامية للتجارة والصناعة.

بحصر  البلدين  فــى  االحتــــادات  ستقوم  كما 
للصناعات القائمة ومدخاتها للترويج للتكامل بني 
التنافسية  امليزة  مع  خاصة  الصناعيني  القطاعني 
والتى  ملصر  املتاحة  احلـــرة  الــتــجــارة  التفاقيات 
بالتكلفة  واملدعومة  مستهلك  مليارات   3 تتجاوز 
مجلس  ليقوم  اآلوان  آن  حيث  للشحن،  املــحــدودة 
بالدور  االحتــادات  مع  بالتعاون  املشترك  األعمال 
التجارى  بالتبادل  للنهوض  ــب  ــواج وال الــفــاعــل 
التقليدية  األنشطة  خارج  االستثمارات  وتعظيم 
التكامل  من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى 
واالهــم  حقيقية  مضافة  قيمة  خللق  الصناعى 
 %70 يتجاوزون  الذين  البلدين  لشباب  عمل  فرص 
التعاون  تفعيل  على  التوافق  السكان.ومت  حجم  من 
ومصر  باململكة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بني 
البلدين  فى  التجارية  الغرف  بني  الربط  خال  من 
مشتركة  اجتماعات  بعقد  تفعيله  سيتم  ــذى  وال
لفتح  املحافظات،  فى  االحتــاديــن  إدارات  ملجالس 
قنوات اتصال مباشرة بني الغرف فى اجلانبني لصالح 
منتسبيهم من الشركات الصغيرة واملتوسطة وعرض 
املختلفة،  املحافظات  فى  املشترك  التعاون  فرص 
باإلضافة إلى تبادل اخلبرات فى اخلدمات املقدمة 
الفنية  املعونة  مجاالت  فى  خاصة  غرفة  كل  من 

والتمويل وريادة األعمال والتدريب.
ــن حيث  ــى م ــ وحتــتــل الــســعــوديــة املــرتــبــة األول
عدد  بلغ  حيث  مصر،  فى  العربية  االستثمارات 
 6285 مــن  أكثر  مصر  فــى  السعودية  املــشــروعــات 
مشروعا تغطى كافة املجاالت االنتاجية واخلدمية 
عن  فضاً  دوالر،  مليار   30 من  أكثر  قيمتها  بلغت 
العقارية  األصول  من  السعوديني  األشقاء  ممتلكات 

فى وطنهم الثانى مصر والتى تقدر بعدة مليارات.
فى  املصرية  االستثمارات  تنامت  املقابل،  وفــى 
السعودية ليصل عدد املشروعات إلى 1300 مشروع، 
 1000 منها  دوالر،  مليار   2.5 تتجاوز  باستثمارات 
مليار   1.1 جتــاوز   %100 مصرى  مال  بــرأس  مشروع 
دوالر.  كما تصاعد و تنامى التبادل التجارى بنسبة 
85% ليتجاوز 14.5 مليار دوالر، كما تشكل السياحة 
العربية، كما  السياحة  أكثر من 20% من  السعودية 
 1.8 باململكة  يعملون  الذين  املصريني  عــدد  بلغ 
من  أكثر  هناك  وأن  أسرهم  بخاف  شخص  مليون 
دائمة  إقامة  املقيمني  السعوديني  من  مليون  نصف 

مبصر

www.alborsagia.com https://www.facebook.com/alborsagia03
االصدار الثانى

السنة الثالثة عشرةاألحد

فى استجابة لدعوة الرئيس السيسى بشأن الودائع الخليجية..

قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دوالر.. وتوقيع 14 اتفاقية خالل زيارة »ولى العهد«

لمواجهة الغالء مع اقتراب عيد األضحى..

اشراف رمي ثروتاستثمار

المملكة السعودية تتوج اإلصالحات االقتصادية المصرية

مطلب شعبى بإحياء مبادرة »ميغالش عليك«

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «
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األحد

كتب – عبد العزيز عمر
أكد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية، 
أن أسعار الوقود فى مصر متثل نصف األسعار العاملية، 
مضيفا أن الدولة تقف إلى جانب املواطن وحتاول عدم 

زيادة األعباء عليه.
الوقود فى مصر تكون فى  زيادة أسعار  أن  وأوضح 
دولــة  مصر  أن  إلــى  مشيًرا  فقط،  قرشا   25 حــدود 

مستوردة للبترول وتستهدف خفض نسبة االستيراد.
فى  الهيدروكربونية  الطاقة  من  أن %65  إلى  وأشار 
مصر عبارة عن غاز طبيعى بدءا من الكهرباء واملصانع 
حتويل  على  تشجع  الــدولــة  أن  مــؤكــًدا  ــارات،  والــســي

السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وقال املال إن أسعار الغاز للمنازل واملصانع ليس له 
عالقة بالسعر العاملى ، مضيفا »لو اشتغلنا مبا يسمى 
بالفرصة البديلة علمًيا كنا سعرنا بالسعر العاملي، لكن 
يتم التسعير اليوم من منطلق أن لدينا موارد طبيعية مبا 

يفيد االقتصاد وينعكس على الشعب ».
ولفت إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى 
مؤخًرا حول عدم رفع أسعار الكهرباء يعود من ضمن 
منظومة  حتسب  التى  أساسها  على  التى  التكاليف 
التكاليف بالكيلو وات، وبالتالى فإن الغاز الذى يذهب 
للكهرباء مقارنة بأسعار الغاز املقدمة للصناعة الوطنية 

أو ما يتم تصديره.
للمصانع  املقدمة  الغاز  أسعار  أن  »املــال«  وأضــاف 
الصناعة  أن  إميــاًنــا  العاملى  مبثله  يقارن  ال  الوطنية 
االقتصاد  على  تــعــود  مضافة  قيمة  حتقق  الوطنية 
ومن  العمل،  فرص  وتوفير  املصريني  ورفاهة  املصرى 
ثم فإن الغرض من الغاز ليس حتقق أرباح لكن استفادة 

رجال الصناعة من صناعات حتقق قيمة مضافة”.
املالية  ــة  األزم ظل  فى  أنــه  البترول،  وزيــر  وأردف، 
العاملية فإنه يتم استيراد املواد البترولية بنحور35% من 
احتياجات السوق املحلى ما بني بترول خام ومنتجات 
والتحوط  للتسعير  »بالنسبة  بنزين وسوالر«، موضًحا: 
و املوازنة واملعادلة أمر مهم وشديد احلساسية وجلأنا 
مع وزارة املالية إلجراء التحوط عبر التعاون مع بنوك 
املجال ومتخصصة  لها خبرة فى هذا  استثمار عاملية 
فيه، والعالم كله لم يتخذ إجراءات حتوطية كما جرى 
كميات  تتجاوز  لم  حيث  السابقة  السنوات  فى  املعتاد 

البترول املتحوط بها أقل من الربع نظراً لوجود مجازفة 
عبر  ذلك  تعويض  استطاعت  الــوزارة  لكن  ومخاطرة 

تصدير الغاز الطبيعى املسال”.
وحول موعد اجتماع جلنة التسعير القادم، قال وزير 

البترول »فى األسبوع األول من يوليو قبل العيد«.
وفى ذات السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة البترول 
أسعار  بتحركات  اخلاص  التقرير  ستناقش  اللجنة  إن 
والتى  العام  من  الثانى  الربع  خــالل  العاملية  البترول 
إلى  باإلضافة  للبرميل،  دوالرًا   120 حاجز  تتجاوز 
املصرى  اجلنيه  مقابل  الـــدوالر  صــرف  سعر  ارتــفــاع 
التخاذ القرار النهائى اخلاص بأسعار املواد البترولية.

على  واملالية،  البترول  وزيــرى  قرار  اللجنة  وتعرض 
النهائى بتحديد  القرار  الوزراء إلصدار  رئيس مجلس 
أسعار املواد البترولية اجلديدة للشهور الثالثة املقبلة.

ــه مــن املتوقع زيـــادة أسعار  أن إلــى  وأشـــار املــصــدر 

ارتفاع  نتيجة  القادم  الربع  خالل  البترولية  املنتجات 
إلى  باإلضافة  بأكثر من %20،  العاملية  البترول  أسعار 

صعود سعر الدوالر مقابل اجلنيه.
وارتفع سعر صرف الدوالر مقابل اجلنيه بأكثر من 
19% خالل آخر 3 أشهر، وذلك بعد عدة سنوات من 
للشراء،  جنيه   18.73 مستوى  إلى  ليصل  االستقرار 

و18.79 جنيه للبيع.
تداعيات  وقع  على  العاملية  البترول  أسعار  وقفزت 
على  الغربية  والعقوبات  األوكرانية  الروسية  األزمــة 
روسيا بسبب حربها فى أوكرانيا ويتداول النفط حالًيا 

فوق مستوى 110 دوالرات.
وتقدر وزارة املالية سعر برميل النفط عند 75 دوالرًا 
فى موازنة العام املالى اجلاري، بينما رفعت تقديراتها 

لسعر البرميل فى موازنة العام اجلديد 80 دوالرًا.
وتراجع احلكومة أسعار املواد البترولية كل 3 أشهر 

الــوزراء  رئيس  من  بقرار  مشكلة  من خالل جلنة 
للبترول  العاملية  األســعــار  تــطــورات  على  ــنــاًء  وب
السابق  الربع  خــالل  برنت  خــام  سعر  »متوسط 
الـــدوالر،  مقابل  اجلنيه  صــرف  وسعر  لــلــقــرار«، 
باإلضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على أال 
تتجاوز نسبة الزيادة أو اخلفض 10% كحد أقصى.

بداًل  إلى 7.50 جنيه  البنزين 80  وارتفع سعر 
 8.75 إلى   92 البنزين  سعر  وارتفع   ،7.25 من 
ارتفع سعر  كما  بداًل من 8.50 جنيه،  للتر  جنيه 
البنزين 95 إلى 9.75 جنيه للتر بداًل من 9.50 

جنيه.
وتشهد أسعار البترول اخلام ارتفاًعا كبيًرا فى 
األسعار العاملية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، 
وقرار بعض الدول فرض عقوبات على روسيا مما 

أدى إلى نقص املعروض عاملًيا، فى ظل ارتفاع 
فرض  ــدول  الـ بعض  قـــررت  كما  الطلب، 

عقوبات على السفن التجارية الروسية.
وجتــتــمــع الــلــجــنــة كـــل 3 أشــهــر 

البترولية،  املواد  أسعار  لتحديد 
على أال تتجاوز نسبة التغير 
فى سعر بيع املستهلك %10 
ــخــفــاًضــا عن  ارتــفــاًعــا وان
وتاخذ  الساري،  البيع  سعر 
فــى اعــتــبــارهــا الــعــديــد من 
التى  ــعــوامــل  وال املــعــطــيــات 
قبل حتديد  بدراستها  تقوم 
ــا أســعــار  ــرزهـ قـــرارهـــا، أبـ
وتكاليف  الــعــاملــيــة  الــنــفــط 
والنقل  والتشغيل  ــاج  ــت اإلن
أمام  اجلنيه  صــرف  وسعر 
الدوالر وغيرها من العوامل 

األخرى.
عام  فى  بــدأت  احلكومة  كانت 

التلقائى  للتسعير  آلية  تطبيق   2019
وذلك  البترولية  املنتجات  على عدد من 

نفذته  برنامج  ضمن  أسعارها  حترير  بعد 
للتخلص من دعم هذه املنتجات بشكل تدريجي.

السنة الثالثة عشرة

انتبه.. أمامك زيادة جديدة فى أسعار الوقود

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

توقعات بفرض 25 قرًشا فقط..

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «

اتفاقية لبنان تدخل حيز التنفيذ..

الغاز المصرى فى طريقه إلى أوروبا وأمريكا
عبد العزيز عمر

املعدنية،  والـــثـــروة  الــبــتــرول  وزارة  تسعى 
لتحقيق االستفادة القصوى من الغاز الطبيعي، 
من خــالل زيــادة الــصــادرات للدول األوروبــيــة 
وغيرها، ووضعت البترول خريطة تصدير مصر 
العاملية خالل  األســواق  أبــرز  من  املسال  للغاز 
وسنغافورة،  اليابان  األخيرة،  الثالث  السنوات 
فرنسا، الهند، باكستان، الصني، تركيا، اليونان، 
املتحدة،  اململكة  بنجالديش،  الكويت،  إيطاليا، 
إسبانيا، تايوان، كوريا اجلنوبية، بلجيكا، بنما، 

اإلمارات، تايلندا، وكرواتيا.
قياسية  بصورة  مصر  صــادرات  ارتفاع  ومع 
وذلك   ،%770 بلغت  بنسبة   2021 عــام  خــالل 
الغاز  إسالة  مصنع  تشغيل  إعادة  مع  بالتزامن 
الغاز  إسالة وتصدير  وتشغيل مصنع  بدمياط، 
بإدكو، تصدر مصر غاز طبيعى ومسال، خالل 
الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022 بقيمة 
9. 3 مليار دوالر تعادل 63 مليار جنيه بسبب 

زيادة األسعار العاملية.
ــال وزيـــر البترول  وقـــال املــهــنــدس طـــارق امل
حتتية  بنية  متتلك  مصر  إن  املعدنية،  والثروة 
فى  املنتجة  الــغــاز  بحقول  ربطها  ميكن  قوية 
مع  اجليدة  العالقات  إلــى  باإلضافة  املنطقة 

الشركاء مبنطقة شرق املتوسط .
بدمياط  االسالة  مجمعات  أن  املال  وأوضــح 
فى  الرئيسية  الركائز  أهــم  من  يعدان  وادكــو 
التسهيالت والبنية التحتية التى متتلكها مصر 
لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، وتتمتع مبوقعها  
وكــبــار  املــتــوســط  بالبحر  ــاز  ــغ ال منتجى  ــني  ب

املستهلكني فى القارة األوروبية .
وأضاف أن مجمع االسالة بدمياط ميثل أحد 
الركائز األساسية التى متتلكها مصر وله دورا 

مهما فى مشروع مصر القومى كمركز اقليمى 
استراتيجى لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.

تشغيل مصنع  إعـــادة  أنــه مت  املــال  وأشـــار 
اإلســالــة بــدمــيــاط وتــصــديــر شــحــنــات الــغــاز 
توقف  فترة  بعد  جديد  من  املسال  الطبيعى 

دامت 8 سنوات، ومت ابرام اتفاقاً فى ديسمبر 
بنسبة  مملوكاً  املصنع  أصبح  مبوجبه   2020
50% لصالح قطاع البترول »شركة إيجاس %40 
وهيئة البترول 10%« و50% لصالح شركة إينى 

اإليطالية .

منوذجا  يعد  ظهر  حقل  أن  ــال  امل ــاف  وأضـ
ناجحا بني قطاع البترول وشركة اينى االيطالية 
ومت تنميته فى وقت قياسى مقارنة باالكتشافات 
بشكل  وساهم  العالم  مستوى  على  الضخمة 
ــى االكــتــشــافــات االخــرى  إل بــاإلضــافــة  مباشر 

إلى  والعودة  الذاتى  االكتفاء  فى حتقيق مصر 
التصدير .

ــود اتــفــاق تــعــاون مع  ــى ووجـ ــال إل ــار امل وأشـ
لإلسراع  املتحدة  والواليات  األوروبــى  االحتــاد 
باستغالل موارد الغاز فى منطقة شرق املتوسط 

التحتية املصرية بشكل اقتصادى لنقل  والبنية 
الغاز إلى دول أوروبا.

وأضاف أنه »ميكن نقل أى شحنة من الغاز 
إلى  العربية  مصر  جمهورية  مــن  الطبيعى 
االحتاد األوروبى عن طريق السفن مبا فى ذلك 
للغاز الطبيعى املسال  التحتية  البنية  استخدام 

فى جمهورية مصر العربية«.
وفى ذات السياق، كشف مسؤول بارز بوزارة 
املصرى  الغاز  تصدير  اتفاقية  أن  عن  البترول 

إلى لبنان دخلت حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن وزارة البترول تستهدف توريد 
نحو 100 مليون متر مكعب يومًيا من الغاز إلى 
على  الدولى  البنك  موافقة  بعد  وذلــك  لبنان، 
متويل الصفقة، مضيفا أنه من املقرر نقل الغاز 
إلى  مــن سيناء  العربى  الــغــاز  مــن خــالل خــط 

األردن ثم سوريا ثم إلى لبنان.
املحلى  السوق  احتياجات  تلبية  أنه مت  يذكر 
البترولية  املنتجات  مــن  طــن  مليون   532 بـــ 
والغاز بتكلفة 204 مليارات دوالر، وتنتج مصر 
ما يقرب من 190 مليون متر مكعب من الغاز 
 13 املركز  حتتل  يجعلها  مما  يوميا،  الطبيعى 

عامليا واخلامسة إقليميا.
وتستهلك مصر 65 % من إنتاجها وتصدر 35 
املسال  الطبيعى  الغاز  صــادرات  بلغت  كما   ،%
2021 ما يقرب من 5 ماليني طن معظمها إلى 

األسواق اآلسيوية واألوروبية. 
واكتشافات  اجلغرافى  مصر  موقع  وساعد 
املتوسط،  شرق  فى  وسياساتها  املتعددة  الغاز 
للطاقة،  إقليمى  كمركز  مبصر  الــدفــع  على 
االرتكاز  مناطق  إحدى  املتوسط  شرق  وأصبح 
اجليوسياسى العاملى مع اكتشافات ضخمة من 

مصادر الطاقة.

بالبحرين المتوسط واألحمر..

عبد العزيز عمر
أصبحت مصر وجهة لالستثمار فى قطاع 
بعد  وذلــك  ــغــاز،  وال البترولية  االكتشافات 
احلكومة  نفذتها  التى  الشاملة  اإلصالحات 
لرؤية  وفــًقــا  وذلـــك  املــاضــيــة،  الفترة  خــالل 
البترول  قــطــاع  وحتــديــث  لتطوير  متكاملة 
وضعتها الوزارة، لتسمح بتعظيم موارد مصر 

من الغاز الطبيعي.
بــارز  مــســؤول  الــســيــاق، كشف  ــى ذات  وف
بــقــطــاع الــبــتــرول أنـــه يــجــرى حــالــًيــا تنفيذ 
برامج مسح سيزمى ثالثى األبعاد بالبحرين 
املتوسط واألحمر، بتكلفة تتجاوز 100 مليون 

دوالر.
البرامج طبًقا  تلك  يتم تطبيق  أنه  وأوضح 
املــتــطــورة،  العاملية  التكنولوجيات  ألحـــدث 
الــواعــدة  واملكامن  املناطق  اكتشاف  بهدف 
األحــمــر  بــالــبــحــريــن  واالســتــكــشــاف  للحفر 
ومعلومات  بيانات  قاعدة  وإيجاد  واملتوسط، 
متكاملة تيسر عمل الشركات األجنبية بهما.

معدالت  زيــادة  املقرر  من  أنه  على  وشــدد 
بنسبة  احلالى  العام  خــالل  املصرية  احلفر 
9%، الفتا إلى أن ذلك يرجع إلى رصد العديد 
جديدة  استثمارات  األجنبية  الشركات  من 
والتنقيب  واحلــفــر  الــبــحــث  بــرامــج  لتنفيذ 
واالستكشاف الفترة املقبلة فى مناطق البحر 
الغربية وخليج السويس  املتوسط والصحراء 
تفعيل  بعضها  بـــدء  عــن  فــضــاًل  وغــيــرهــا، 
مع  مؤخًرا  وقعتها  التى  البترولية  اتفاقياتها 

احلكومة املصرية.
ــة واحـــــدة من  ــي ــك ــشــى األمــري ــات وتــعــد أب

رصدها  عن  مؤخًرا  أعلنت  التى  الشركات 
فى  امتيازها  مبناطق  جــديــدة  استثمارات 
مصر، إذ وقعت اتفاًقا مع احلكومة املصرية 
مبوجبه تستثمر 3.5 مليار دوالر فى أعمال 
والغاز  النفط  وإنتاج  واالستكشاف  البحث 

بصحراء مصر الغربية.
العامة  الهيئة  بــني  االتفاقية  توقيع  ومت 
للبترول والشركة األمريكية بعد دمج مناطق 
للبترول  ــارون  ــ وقـ خــالــدة  شــركــتــى  امــتــيــاز 
البترول  هيئة  عن  نيابة  بالعمليات  القائمتني 

و«أباتشى« فى مصر.
املقبلة ستشهد  السنوات  إن  املصدر  وقال 
الشركات  استثمارات  فــى  ملحوظة  طفرة 
األجنبية مبجاالت البحث والتنقيب واحلفر، 
خــاصــة مـــع حــــرص قــطــاع الـــبـــتـــرول على 
الــشــركــاء األجــانــب عبر  العمل مبــرونــة مــع 
املناخ  وتيسير  وتطويرها  االتفاقيات  تعديل 

االستثمارى.
تسعى  العاملية  البترول  شركات  أن  وأكــد 
أماكن شهدت حتقيق  فى  استثماراتها  لضخ 
إينى  ما حققته شركة  مثل  جناحات سابقة، 
العاملية  األحــداث  أن  إلى  إضافة  فى مصر، 
مهيأة  مصر  يجعل  مصر  فــى  واالســتــقــرار 

الستقبال استثمارات جديدة.
مصر  فى  االستثمارى  املناخ  أن  وأوضــح 
مع  إينى  شركة  جتربة  لتكرار  مهيأ  حاليا 
النقل،  عمليات  جتيد  والتى  شيفرون  شركة 
الشقيقات  من  شيفرون  شركة  أن  إلى  الفتا 
فى  النفط  صناعة  على  املسيطرة  السبع 

العالم.

وأشار إلى أن مصر متتلك بنية حتتية قوية 
ميكن ربطها بحقول الغاز املنتجة فى املنطقة  
الشركاء  العالقات اجليدة مع  إلى  باإلضافة 
الرغبة  إلــى  الفتا   ، املتوسط  شــرق  مبنطقة 
عمليات  فى  للتوسع  شيفرون  لشركة  القوية 
الفترة  خــالل  مبصر  واالستكشاف  البحث 

القادمة.
تعديالت  مؤخًرا  أدخلت  قد  مصر  كانت 
على اتفاقيات استخراج البترول اخلام، التى 
صرح وزير البترول املهندس طارق املال بأنها 
رمبا تؤدى إلى إضافة نحو 100 ألف برميل 
ألف   575 البالغ  احلالي،  اإلنتاج  إلى  يومًيا 

برميل يومًيا.
البترول  وزير  املال  طارق  املهندس  وصرح 
عن  ستسفر  التعديالت  إن  املعدنية  والثروة 
مليارات   5 بقيمة  جديدة  استثمارات  ضخ 
املقبلة،  الــثــالث  السنوات  مــدى  على  دوالر 
 6 بقيمة  أجنبية  استثمارات  جــذب  متوقًعا 

مليارات دوالر العام املالى احلالى.
لدفع  مسبوق  غير  تطورا  القطاع  وشهد 
البترول  عــن  البحث  فــى  االستثمار  عجلة 
والغاز فى مصر حيث مت طرح 10 مزايدات 
عاملية للبحث عن البترول والغاز فى املناطق 
البرية والبحرية فى كل من البحرين املتوسط 
واألحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية 

وخليج السويس وصعيد مصر.
عن  للبحث  منطقة   39 تــرســيــة  مت  كــمــا 
حدها  باستثمارات  وذلــك  والــغــاز،  البترول 
 108 توقيع  دوالر،  مليار   2.2 نحو  األدنــى 
العاملية  اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات 

للبحث عن البترول والغاز، وكذلك استثمارات 
البحث والتنقيب وصل  حدها األدنى حوالى 

22 مليار دوالر.
الكتشافات  تنمية  عقد   112 توقيع  ومت 
والصحراء  املتوسط  بالبحر  جديدة  بترولية 
الغربية والشرقية، وذلك بإجمالى منح تنمية 
حتقيق  كذلك  دوالر،  مليون   53.2 بـ  تقدر 
زيت   281« جــديــد  بــتــرولــى  اكــتــشــاف   401
الغربية  الصحراء  مبناطق  غــازاً«   120 خام، 
والدلتا  وسيناء  املتوسط  والبحر  والشرقية 

وخليج السويس.
احتياطيات  االكــتــشــافــات  هــذه  أضــافــت 
زيت  برميل  مــاليــني   503 قــدرهــا  بترولية 
ومتكثفات و39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
ــع املال  الــعــام اجلـــارى وق ــى يناير مــن  وف
اتفاقيتني جديدتني مع شركتى ترانس جلوب 
الكندية، وفاروس إنرجى للبحث عن البترول 
وتنميته، وإنتاجه فى عدة مناطق بالصحراء 
استثمارات  بإجمالى  والــغــربــيــة  الشرقية 
جديدة يبلغ حدها األدنى 506 ماليني دوالر 

ومنح توقيع 67 مليون دوالر حلفر 12 بئراً.
ترانس  األولى مع شركة  االتفاقية  وتشمل 
غرب  شمال  ملناطق  الدمج  الكندية  جلوب 
بالصحراء  بكر  وغرب  غارب  وغرب  غــارب، 
للبحث  جديدة  استثمارات  وضــخ  الشرقية 
والتنمية واإلنتاج للزيت اخلام، بينما تستهدف 
االتفاقية الثانية مع شركة فاروس إنرجى ضخ 
للزيت  واإلنتاج  والتنمية،  للبحث  استثمارات 

اخلام مبنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

100 مليون دوالر استثمارات برامج »المسح السيزمى ثالثى األبعاد«
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كتبت- حنان محمد:
الضعف  من  حالة  املصرية،  البورصة  تعانى 
ــداوالت خــال  ــتـ ــى أحــجــام وقــيــم الـ الــشــديــد ف
الفترة احلالية فى ظل استمرار وتيرة تخارجات 
احلالى  الــعــام  بــدايــة  منذ  األجــانــب  املستثمرين 
للمؤشرات  جماعى  هبوط  إلــى  إضافة   ،2020

وتراجع األسهم القيادية.
املستثمرون  فــيــه  ســجــل  الـــذى  ــوقــت  ال فــفــى 
األجانب مبيعات فى سوق األسهم املحلية بقيمة 
 ،2021 من  األول  الربع  خال  جنيه  مليون   318
كــان لهم طــفــرات شــرائــيــة بــاألســواق املــجــاورة 
وعلى رأسها السوق السعودية »تداول« إذ حققوا 
مليار  بقيمة 5.7  األسهم  صافى مشتريات على 
مليار   1.6 ُيعادل  مبا  الفترة  بتلك  سعودى  ريال 
املقارنة  الفترة  بارتفاعات قاربت 44% عن  دوالر 
من 2020، ما يوضح حجم الزخم اخلارجى على 

السوق.
املــصــريــة سجلت  ــورصــة  ــب ال أن  جــانــب  ــى  إلـ
تراجعات بنحو 2.5% خال الربع األول من العام 
فيما حققت السوق السعودية ارتفاًعا بنحو %14 

وبنسبة 17% لسوق أبوظبى فى اإلمارات.
ـــ »الــبــورصــجــيــة«،  ــال ل ــراء ســـوق املـ ــد خــب وأكـ
ــاك عـــده عـــوامـــل ســاهــمــت فـــى خـــروج  ــن أن ه
املصرية  الــبــورصــة  مــن  األجنبية  االســتــثــمــارات 
الروسيه  تتمثل فى احلرب  منها عوامل خارجيه 
وضعا  احلالى  الوضع  أن  موضحني  األوكرانية، 
األجنبية،  االستثمارات  حول  الضبابية  من  حالة 
االستثمارات  توجه  وهو  داخلية  عوامل  وهناك 
نحو  األوكرانية  الروسيه  احلــرب  قبل  األجنبية 
سندات وأذون اخلزانة املصرية ملا لها من جاذبية 

بعيدا عن املخاطرة فى سوق األسهم.
بشركة  املنتدب  العضو  الغايش  حسام  وقــال 
الصراع  خلفية  على  إنــه  األصــول،  إلدارة  أوراق 
الــروســى األوكـــرانـــي، ظــهــرت تــدفــقــات األمـــوال 
عليها  يسيطر  الــتــى  األمــــوال  وهـــى  الــســاخــنــة 
قصيرة  عائدات  إلى  يسعون  الذين  املستثمرون 
فى  االستثمار  أو  الدين  أدوات  من  ســواء  األجــل 
اسواق املال وغالبا ما تتحرك األموال بني الدول 
معدالت  وتشهد  الفائدة  أسعار  بها  ترتفع  التى 

عائد مرتفع على االستثمار.
وأضاف إن مديرى االستثمار، فى العديد من 
فى  اآلمنة  املـــاذات  يختارون  االستثمار  بنوك 
مخاوف  هناك  يكون  فبالتالى  األزمــات،  أوقــات 
بشأن الهجرة من األسواق الناشئة، مبا فى ذلك 
مصر، والتى قد تواجه عدًدا من التحديات املالية 

واالقتصادية فى اآلجال القصيرة واملتوسطة.
املتنامية  التوترات  إلى  بالنظر  أنه  إلى  وأشار 
يتخارجوا  املستثمرين  فإن  وأوكرانيا.  روسيا  بني 
للدول  أموالهم  ويتم حتويل  الناشئة  األسواق  من 
بها  الفائدة  اسعار  ارتــفــاع  مع  خاصة  املتقدمة 
التضخم  موجة  نتيجة  مسبوقة  غير  مبستويات 
العاملية على خلفية الصراع بني روسيا و أوكرانيا 

.
وتابع: »لقد تخارج أكثر من 90% من استثمارات 
األجانب فى أدوات الدين احلكومية، بعد األزمة 
الروسية األوكرانية«، مشيرا  إلى أن استثمارات 

  34.1 بلغت   املصرية  الدين  بـــأدوات  األجــانــب 
مليار دوالر فى سبتمبر املاضي، ثم انخفضت إلى 

28.8 مليار دوالر فى ديسمبر املاضى .
و أكد أن االقتصاد املصرى تضرر بعد أن دفع 
األجانب  املستثمرين  ألوكرانيا  الــروســى  الغزو 
أن عودة  ورأى  الناشئة،  األســواق  الفرار من  إلى 
تفرض ضرورة  املصرى  املال  إلى سوق  األجانب 
فى  التوسع  أو  جديدة  وآلــيــات  محفزات  وجــود 

بعضها مثل معظم األسواق الناشئة املحيطة.
وأوضحت عصمت ياسني مدير تداول األفراد 
املالية،  األوراق  لتداول  كابيتال  أسطول  بشركة 
الغزو  دفع  أن  بعد  تضرر  املصرى  االقتصاد  أن 
الروسى ألوكرانيا املستثمرين األجانب إلى الفرار 
من األسواق الناشئة،  حيث  بلغت االستثمارات 
مليار   34.1 الثابت  الدخل  أداوت  فى  األجنبية 
لانخفاض  لتعاود  املــاضــي،  سبتمبر  فى  دوالر 
ديسمبر  فى  دوالر  مليار   28.8 مسجلة  مجدًدا 

املاضى.
قيمة  ــادة  زي أن مصر تستهدف  إلــى  وأشــارت 
بنسبة  املقبل  املالى  العام  موازنة  فى  التمويات 
جنيه.  تريليون   1.52 إلــى  لتصل  ــك  وذل  ،%43
تاثرت  االوكــرانــيــة  الروسية  وفــى ظــل  احلــرب 
بشكل كبير االستثمارات االجنبية لتتخارج  اكثر 
املالية  وزير  أعلن  ، حيث  دوالر  مليار  من 17.7 
السوق  من  تخارجت  االجنبية  االستثمارات  ان 
املصرى مبا يقرب من 90% مع عزوف قوى لضخ 
سيولة جديدة بالسوق املصرى مع تداعيات ارتفاع 
الفائدة فى امريكا الول مرة منذ مايقرب من 40 
عاما مما دعا بنظرات ترقب حذرة من احتمالية 

دخول االقتصاد العاملى فى ركود تضخمي.
السياسة  تضع  املرحلة  هذه  فى  إن  وأضافت 
إيجاد  بالغ مبحاولة  اهتمام  أعينها  امام  النقدية 
فرصة ذهبية إلعادة ضخ االستثمارات األجنبية 
إيــرادات  أن  السياحة  تنشيط  طريق  عن  مبصر 

بنسبة  أقل  جــاءت   2021 فى  املصرية  السياحة 
كورونا.  32% عّما حتقق عام 2019 قبل جائحة 
بعام  مقارنةً   %102 بنحو  ارتفعت  أنها  تبنَيّ  كما 
2020 لتسجل 8.9 مليار دوالر  كما ان املباحثات 
توجه  ــى  ال ليميل  ــى   ــدول ال النقد  صــنــدوق  مــع 
 4 ملـــّدة  التمويلية  التسهيات  متــديــد  لبرنامج 

سنوات قادمة .
وثيقة  شركة  مدير  عبدالهادى  محمد  وقــال 
خـــروج  أســـبـــاب  أن  املــالــيــة،  األوراق  ــداول  ــتـ لـ
االستثمارات األجنبية من السوق املصرى له عده 
العوامل  أن  موضحا  وخارجية،  داخلية  عوامل 
التى  األوكرانية  الروسيه  وهى احلرب  اخلارجية 
أن  خاصة  املستثمرين،  كافة  على  بظالها  تطل 
الوضع احلالى وضعا ضبابًيا وتخارج االستثمارات 
األجنبية وضع طبيعى ، وبالتالى مزيد من تشديد 
رفع  إلى  الــدول  وتلجأ  للدولة  النقدية  السياسة 
أسعار الفائدة كما حدث فى االحتياطى الفيدرالى 

األمريكى ورفع الفائده ملواجهه التضخم 75 نقطة 
ولم يحدث أن قامت امريكا برفع الفائدة بنفس 

النسبة من 40 عاًما.
استثمار  الى  األساسية  امليزة  إن  إلــى  وأشــار 
التوجة  من  يأتى  املخاطر  عن  االبتعاد  ظل  فى 
األعلى  العائد  ذات  للدول  األمن  االستثمار  نحو 
وبالتالى فإن املستثمرين األجانب فى ظل التخوف 
فإن االختيار األمثل هو تسييل املحافظ والتوجه 
فى  أموالهم  وإيــداع  بادهم  فى  االستثمار  نحو 
أسهم أو ودائع لديهم فى ظل التخوف من اجتاه 

العالم نحو الركود التضخمي.
توجه  ــى  ف فتتمثل  الــداخــلــيــة  ــعــوامــل  ال ــا  أمـ
الروسية  احلـــرب  قبل  األجنبية  االســتــثــمــارات 
املصرية  اخلزانة  وأذون  سندات  نحو  األوكرانية 
وبالتالى  املخاطر  انعدام  إلى  جاذبية  من  لها  ملا 
خروج استثمارات من سوق املال األجنبية والتوجه 
نحو أفضل استثمار وهو أذون وسندات اخلزانة.

البورصة تعانى من »الهروب الكبير« لألجانب
مطالب بتطبيق محفزات وآليات جديدة الستعادتهم..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

تأجيل دعوى »العقارية للبنوك« 
ضد »مدينة نصر لإلسكان«

»هيرميس« تعلن استحواذ »الحكير« 
على 5% من أسهم »فاليو«

»أبوقير لألسمدة« تؤسس شركة 
إلدارة 3 مصانع بتكلفة 1.2 مليار دوالر

ــة مــديــنــة نصر  ــت شــرك ــال ق
لــإســكــان والــتــعــمــيــر، إنـــه مت 
ــوى رقــم  ــدعــ ــ تــأجــيــل نــظــر ال
كلى  مدنى   2019 لسنة   4572
ضدها  املقامة  القاهرة  شمال 
للبنوك  العقارية  الشركة  مــن 
 22 جللسة  للتنمية  الــوطــنــيــة 

أغسطس املقبل.
املطالبة  الــدعــوى  وتتضمن 
ــحــقــات املــالــيــة  ــل املــســت ــام ــك ب
عن  للبنوك  العقارية  الشركة 
مشروع إنشاء 32 عمارة مبدينة 

السادس من أكتوبر.
نــصــر  ــة  ــنـ ــديـ مـ أن  ــر  ــ ــذك ــ ي
حققت  والــتــعــمــيــر،  لــإســكــان 
صافى ربح بلغ 120.33 مليون 
يناير  مــن  الــفــتــرة  خــال  جنيه 
ــاضــي،  ــارس امل ــ حــتــى نــهــايــة م

مقابل صافى ربح بلغ 114.49 
ذاتها  الفترة  مليون جنيه خال 

من العام املاضي.
الشركة  ــرادات  ــ إي وارتــفــعــت 
ــة أشـــهـــر إلـــى  ــاثـ ــثـ ــال الـ ــ خـ
مقارنة  جنيه،  مليون   841.63
جنيه  مــلــيــون   493.13 بنحو 
خال الفترة املماثلة من 2021.
ــال  ــمـ ــى مـــســـتـــوى األعـ ــلـ وعـ
من  األول  الربع  املستقلة خال 
أرباحاً  الشركة  حققت   2022
جنيه،  مليون   120.24 بلغت 
 115.92 بقيمة  أربـــاح  مقابل 
ــال الــفــتــرة  ــون جــنــيــه خــ ــي ــل م

املقارنة.

أعلنت شــركــة فــالــيــو، عــن قــيــام كــٍل من 
عبدالعزيز  وسلمان  احلكير  عبدالعزيز  فواز 
احلكير  عبدالعزيز  وعبداملجيد  احلكير 
لشراء  اتفاق  إلى  بالتوصل  احلكير(،  )عائلة 
مقابل  »فــالــيــو«  مــن   %4.99 قــدرهــا  حصة 
تقيم  يصل  وبالتالى  دوالر،  مليون   12.4

الشركة إلى 247.4 مليون دوالر.
من  االنتهاء  بعد  أنه  هيرميس،  وأوضحت 
والتأكد  التنظيمية  املوافقات  على  احلصول 
ستكون  عليها،  املتفق  الشروط  استيفاء  من 
عائلة  اســتــثــمــارات  أول  هــى  الصفقة  هــذه 
اآلن  ــشــراء  ال منصات  إحـــدى  فــى  احلكير 

والدفع الحقاً )BNPL( املصرية.
شركة  إعــان  أعقاب  فى  االتــفــاق  ويأتى 
السعودى من  السوق  إلى  الدخول  فاليو عن 
خال االتفاقية التى وقعتها األسبوع املاضى 
إلنشاء »فاس للتمويل«، وهى مشروع مشترك 
متتلك  التى  البز«  »فاس  شركة  مع  بالتعاون 

فاليو  شركة  متلك  فيما  الشركة،  من   %65
حصة 35% املتبقية

االستراتيجية  الشراكة  هذه  أن  إلى  يشار 
إلى  تهدف  للتمويل«  »فــاس  شركة  لتأسيس 
توفير حلول منط احلياة املتطور للمتسوقني 
فى اململكة، فسوف تقوم شركة فاليو بطرح 
الدفع  لتيسير  التمويل  بــرامــج  مــن  العديد 
للمتسوقني وتعظيم القيمة املضافة، وذلك من 
خال منصة رقمية واحدة سهلة االستخدام.
احلكير  عائلة  استحواذ  عملية  أن  وأكــد، 
ثقة  على  مؤشر  فاليو  بشركة  حصة  على 
غير  التمويل  خــدمــات  مبجال  املستثمرين 
أن  املتوقع  مــن  والــتــى  مصر،  فــى  املصرفى 
بعملياتها  الــتــوســع  فــرص  دعــم  فــى  تسهم 
ــدة ووجــهــة  ــ ــة رائـ ــكــاري ــت لــتــصــبــح مــنــصــة اب
فى  تسهم  التى  واملنتجات  للحلول  تصديرية 

حتقيق الشمول املالي.

وافقت شركة أبوقير لألسمدة والصناعات 
إنشاء  إجــراءات  فى  السير  على  الكيماوية، 
على  إنــشــاؤه  املــزمــع  املــشــروع  إلدارة  شركة 

قطعة أرض مملوكة للهيئة العامة للبترول.
يتضمن  املــشــروع  أن  الشركة،  وأوضــحــت 
إنتاجية  بطاقة  األمونيا  إلنتاج  مصنع  إقامة 
1200 طن فى اليوم، ومصنع إلنتاج حامض 
إلنيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طن فى اليوم، 
بطاقة  املبرغلة  األمــونــيــوم  نــتــرات  ومصنع 

إنتاجية 2400 طن فى اليوم.
نحو  للمشروع  االستثمارية  التكلفة  وتقدر 
عن  متويله  املخطط  ومن  دوالر،  مليار   1.2
ذاتى  و30 متويل  بنكية،  قروض   %70 طريق 
وبعض  البترول  وهيئة  أبوقير  بني  مشاركة 

مساهمى الشركة.
والصناعات  لــألســمــدة  أبــوقــيــر  وحققت 
جنيه  مليار   6.96 بلغت  أرباحاً  الكيماوية، 
املاضي،  يوليو حتى مارس  الفترة من  خال 
فى  جنيه  مليار   2.44 بلغت  أربـــاح  مقابل 

الفترة املقارنة من العام املالى املاضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خال الفترة إلى 
12.04 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه 

فى الفترة املقارنة من العام املالى املاضي.
وعزت الشركة منو األرباح إلى استمرارية 
اإلنتاجية،  طاقتها  بكامل  املصانع  تشغيل 
خفض  وكــذلــك  التصدير،  أســعــار  وحتــســن 

تكلفة التشغيل وضغط املصروفات.

التنمية المستدامة أهم ملفات البورصة المصرية
كتب- أحمد عبداملنعم:

البورصة  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  قال 
هو  الــبــورصــة  نشاط  يحكم  مــا  إن  املــصــريــة، 
املستهدفات  يحكم  ومــا  والــقــوانــني،  القواعد 
اخلاصة بالبورصة هو القرار اجلمهورى املنظم 
إدارة  مجلس  اختصاصات  يحدد  الــذى  لها، 

البورصة املصرية.
املنتدى  ــال  أعــم »فـــريـــد«، خـــال  ــح  وأوضــ
املؤثر..  »االستثمار  عنوان  حتت  االقتصادى 
وتعزيز دور القطاع اخلاص فى التنمية«، حتت 
الرئيسى  الهدف  أن  الـــوزراء،  مجلس  رعاية 
استمرارية  من  التأكد  فى  يكمن  بورصة  ألى 
مخالًفا  ليس  فيما  املستطاع  بقدر  التداوالت 
للقواعد والقوانني وانتظام األجهزة اإللكترونية 
أن  إلــى  منوًها  الهامة،  املــحــاور  مــن  وغيرها 
الــتــوعــيــة وتــغــيــيــر الــنــمــط الــذهــنــى املــرتــبــط 
واجلهد،  الوقت  من  الكثير  يأخذ  بالبورصات 
إذ يجب التوعية بدور البورصة احلقيقى بشكل 

مستمر.
من  جــزًءا  تعد  املصرية  البورصة  أن  وأكــد 
عام  بشكل  تتأثر  والــتــى  الــنــاشــئــة،  ــواق  األســ
نتيجة  األمريكية  السوق  فى  الفائدة  بأسعار 
أن  إلى  مشيًرا  املالية«،  بـ«التدفقات  يعرف  ما 
طرح شركات مؤخًرا بالبورصة ساهم فى توسع 
دائرة املتعاملني، ومن ضمنها طرح شركة »أى 
فى  والرقمية«،  املالية  لاستثمارات  فاينانس 

السوق املصرية.
وأضاف رئيس البورصة املصرية، إن مجالة 
ملفات  أهــم  إحـــدى  يعد  املستدامة  التنمية 

البورصة املصرية، مضيًفا أنها كان لها السبق 
فى ذلك املجال منذ 2010، من خال متابعة 
االستدامة  فى  ودورهــا  لها  التابعة  الشركات 

البيئية.
على  تعمل  البورصة  إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
تطوير قدرات الشركات فى كيفية عمل تقارير 
أن  موضًحا  االســتــدامــة،  جهود  عــن  إفــصــاح 

منصة البورصة املصرية تساعد الؤسسات فى 
احلصول على متويات ملختلف الصناعات مع 
مراعاة اجلانب البيئي، مؤكدا أنه سيتم وقف 
األبعاد  تتبع  ال  التى  الشركات  لتلك  التمويل 

البيئية.
تهدف  التى  والشركات  »املشروعات  وتابع: 
وتطبيقات  ممـــارســـات  أفــضــل  حتــقــيــق  ــى  إلـ

االستدامة هى عادة ذات املشروعات والشركات 

االقتصادى  نشاطها  فى ممارسة  تراعى  التى 

التاثيراالجتماعى لنشاطها، كما أوضح،  أبعاد 

أن التوازن بني اجلنسني أى زيادة معدل متثيل 

املرأة فى مجلس اإلدارة لضمان تنوع االفكار«.

»سى آى كابيتال« تكشف تأثير اإليقاف المؤقت لنشاط »دايناميك«

30.3 مليون جنيه خسائر »رواد السياحة« بالربع األول

أصدرت شركة سى آى كابيتال القابضة 
لاستثمارات املالية، بياًنا توضيحًيا بشأن 
لشركة  الــعــاديــة  الــعــامــة  اجلمعية  ــرار  قـ
مملوكة  املالية  األوراق  لتداول  دايناميك 
املؤقت  اإليقاف  بشأن   -%99.97 بنسبة 

لنشاط شركة دايناميك.
وقالت الشركة، إن عملية اإليقاف املؤقت 
تأثير  لنشاط دايناميك ال يترتب عليه أى 
سلبى على القوائم املالية لسى آى كابيتال.
ــنــامــيــك، ال  وأوضـــحـــت، أن شــركــة داي
تقوم سى  الذى  الربح  فى صافى  تشارك 
آى كابيتال بتحقيقه، مشيرة إلى أنه لم يتم 
تفعيل وقف النشاط إال بعد موافقة الرقابة 

املالية.
يشار إلى أن »سى أى كابيتال« القابضة 
ربح  صافى  حققت  املالية،   لاستثمارات 
بلغ 171.72 مليون جنيه خال الفترة من 
مقابل  املــاضــي،  مــارس  نهاية  حتى  يناير 
بالفترة  جنيه  مليون   3.28 بلغت  أربـــاح 
املقارنة من 2021، مع األخذ فى االعتبار 

حقوق األقلية.
ملكية  حــقــوق  أصــحــاب  نصيب  ــلــغ  وب
أرباحاً  أشهر  الثاثة  خال  األم  الشركة 
بقيمة 153.97 مليون جنيه، مقابل خسائر 
بلغت 16.66 مليون جنيه خال نفس الربع 

من 2021.
املسيطرة  غير  احلــقــوق  سجلت  فيما 
بنهاية  جنيه  مليون   17.7 بقيمة  أربــاحــاً 
مارس، مقابل 19.95 مليون جنيه أرباحاً 

خال نفس الفترة من 2021.

كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة 
األول  الربع  رواد، عن  السياحة-  رواد 
من  الشركة  اجلــاري، حتول  العام  من 
أســاس  على  اخلسائر،  إلــى  الربحية 

سنوي.
ــا سجلت  ــه أن الــشــركــة  وأوضـــحـــت 
مليون   30.35 بلغت  خسائر  صافى 
جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 
 1.21 بقيمة  ــاح  أربـ مقابل  املــاضــي، 

مليون جنيه أرباحاً خال نفس الفترة 
من العام املاضي.

وبــلــغ نــصــيــب مــســاهــمــى الــشــركــة 
الثاثة  خــال  اخلسائر  من  القابضة 
أشهر نحو 29.33 مليون جنيه، مقابل 
جنيه  مليون   1.59 إلى  وصلت  أربــاح 

خال نفس الربع من 2021.
ــوق غير  ــقـ ــغ نــصــيــب احلـ ــل فــيــمــا ب
الفترة  خــال  اخلسائر  من  املسيطرة 

نحو 1.02 مليون جنيه، مقابل خسائر 
بقيمة 386.79 ألف جنيه خال نفس 

الفترة من العام املاضي.
املجمعة،  غير  القوائم  صعيد  وعلى 
الربع  خال  املستقلة  الشركة  حتولت 
 26.46 لتتكبد  اخلسائر  إلــى  األول 
مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 
مليون جنيه خال  بقيمة 2.76  أرباح 

نفس الفترة من العام املاضي.

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «

»فريد« أمام المنتدى االقتصادى:



06 www.alborsagia.com https://www.facebook.com/alborsagia
االصدار الثانى

األحد

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك 
بالكثير  مير  العالم  إن  املــصــري،  املــركــزى 
ملحة  حاجة  خلقت  والتى  التغيرات،  من 
 Big الضخمة  البيانات  نظام  الستخدام 
السياسات  صانعى  ستدعم  والتى   ،Data
فى القدرة على اتخاذ القرارات االقتصادية 

األكثر فعالية وتأثيرا. 
االجتماعات  فى  كلمته  خــال  وأضــاف 
السنوية التاسعة والعشرين للبنك األفريقى 
فى  تنعقد  والــتــى  والتصدير،  لاستيراد 
البنك  إن  اجلــديــدة،  اإلداريــــة  العاصمة 

نظام  على  العمل  ــدأ  ب املــركــزى 
ودعــم  الضخمة  البيانات 

ــول الـــرقـــمـــى   ــحــ ــ ــت ــ ال
مجال  فى  االبتكار 

الــتــكــنــولــوجــيــا 
املالية منذ عدة 
والتى  أعــوام، 
ســــاهــــمــــت 
ــاوز  ــى جتــ ــ ف
ــات  ــحــدي ــت ال
االقتصادية. 
وأشــــــــــار 
النجا«،  ــو  »أب

نعمل  أننا  إلى 
ــبــحــث  ــى ال ــلـ عـ

ــز تــعــلــم  ــ ــزي ــ ــع ــ وت
االصطناعى  الذكاء 

والـــــذى أثــبــت جنــاحــه 
فـــى مــخــتــلــف اقــتــصــاديــات 

 Big Data العالم، مضيفاً أن نظام
سيساهم على حتليل املؤشرات االقتصادية، 
تقييم  من  متكننا  رقمية  قيم  واستخاص 

السياسات، واتخاذ أفضل القرارات. 
يلعب  املصرى  املــركــزى  البنك  أن  وذكــر 
دورا هاما فى تطبيق نظام حتليل البيانات 
البيانات  من  ملزيد  والوصول   ،Big Data

واملعلومات الضخمة وحتليلها. 
املصرى  املــركــزى  البنك  أن  إلــى  ولفت 
ــتــعــاون مـــع الـــــدول األفــريــقــيــة  ــل يــســعــى ل
املختلفة، وتبادل ونقل اخلبرات فى مجال 
واالبتكار،   ،Big Data البيانات  حتليل 
نظام  أن  موضحا  املــالــيــة،  والتكنولوجيا 
البيانات الضخمة والتحول الرقمى سيدعم 
من  لكثير  التصدى  فى  األفريقية  ــدول  ال

األزمات االقتصادية. 
السيسى  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  وشــهــد 
ــاح أمـــس انـــطـــاق االجــتــمــاعــات  صــب
السنوية الـ29 للبنك األفريقى 
ــراد  ــي لــلــتــصــديــر واالســت
ــك«  ــن ــم ب ــيـ ــسـ ــركـ »أفـ
بالعاصمة اإلدارية 
اجلــديــدة، حيث 
ــارك فــى  ــ ــشـ ــ يـ
االجتماعات، 
ينظمها  التى 
الـــــــبـــــــنـــــــك 
املــــــــركــــــــزى 
املــــــــصــــــــرى 
ــعــاون مع  ــت ــال ب
»أفــــركــــســــيــــم 
بــنــك«، أكــثــر من 
شخصية  آالف   3
مــصــرفــيــة وحــكــومــيــة 

ودولية رفيعة املستوى. 
محافظى  حضور  املؤمتر  وشهد 
البنوك املركزية ورؤساء احلكومات والوزراء 
األفـــارقـــة، وممــثــلــى املــنــظــمــات الــدولــيــة 
املتحدة  األمم  رأســهــا  وعــلــى  واإلقليمية 
النقد  والبنك وصندوق  األفريقى  واالحتاد 
والهيئات  البنوك  ممثلى  بجانب  الدوليني 

واخلبراء الدوليني.

كتبت- منال عمر: 
أعلن بنك القاهرة زيادة إستثماره فى البنك 
“أفريكسم  واإلســتــيــراد  للتصدير  األفــريــقــى 
، ليصل إجمالى  بقيمة 82 مليون دوالر  بنك” 

إستثماره به لنحو 115 مليون دوالر. 
اإلدارة  مجلس  رئــيــس  فــايــد،  طـــارق  وأكـــد 
أهمية  على  القاهرة  لبنك  التنفيذى  والرئيس 
أكبر  من  مصر  ستصبح  حيث  اخلــطــوة،  تلك 
مساهمى أفريكسم بنك والذى يلعب دوراً هاماً 

فى تعزيز حركة التجارة بني أفريقيا والعالم. 

زيادة  فى  القاهرة  بنك  مساهمة  أن  أوضح 
خلطة  دعماً  تأتى  بنك”  “أفريكسم  رأسمال 
وتنفيذ  األفريقية،  القارة  فى  التوسعية  البنك 
القارة  وتطور  لدعم منو  املبادرات  من  العديد 
وخاصة  األفريقية  باإلقتصاديات  والنهوض 
فى ظل ما قدمه البنك من جهود فى مواجهة 

تداعيات أزمة كورونا. 
أضاف فايد أن التزام بنك القاهرة باملساهمة 
مال  رأس  زيـــادة  فــى  دوالر  مليون   82 مببلغ 
تربط   التى  الوطيدة  للعاقة  نظراً  افريكسيم 

بنك  إستراتيجية  مع  يتوافق  مبا  البنكني  بني 
القاهرة لتعزيز التواجد بالقارة اإلفريقية.” 

رئيس  نائب  الشافعى  بهاء  قال  جانبه  ومن 
مجلس اإلدارة التنفيذى: “نعتز مبساهمتنا فى 
زيادة رأسمال “أفريكسم بنك” ملا يسهم به من 
األفريقية  الدول  اقتصاد  تنمية  فى  فعال  دور 
وتعزيز أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا ملا 
مجال  فى  واسعة  خبرات  من  البنك  به  يتمتع 
البلدان  بني  واإلستثمار  التجارة  أنشطة  دعم 

األفريقية”. 

مساهميه  دعــا  قد   ” بنك  “أفريكسم  وكــان 

لدعم خطته لرفع رأس املال مببلغ 6.5 مليار 

بهدف  دوالر  مليار   2.6 منها  يــدفــع  دوالر، 

للتعامل  الــازم  التمويل  لتوفير  قدرته  تعزيز 

افريقيا  مع تداعيات جائحة كورونا على قارة 

وتوفير التمويل الازم لتوريد اللقاحات للدول 

األفريقية، باإلضافة إلى تعزيز التجارة البينية 

واخلارجية للقارة.

»المركزى«: نظام الـBig Data يعزز 
فعالية السياسات االقتصادية

»بنك القاهرة« يرفع مساهمته فى رأسمال »أفريكسم بنك« إلى 115 مليون دوالر

إشراف : نيفني ياسني بنوك

»وصفات مصرفية« لحماية حسابك من السرقة
بعد انتشار محاوالت االحتيال على العمالء..

كتبت- منال عمر: 
كافة  بتحذير  االســتــمــرار  فــى  البنوك  بــاتــت 
حساباتهم  عن  بيانات  أى  مشاركة  من  عمائها 
انتشار  بعد  والسطو  لاحتيال  جتنبا  املصرفية 
محاوالت عديدة من املحتالني باستدراج العماء 
إلمتام  حسابهم  على  معلومة  أى  على  للحصول 

عملية سرقة أمواله املصرفية. 
ويقع بعض العماء فى فخ تلقيه اتصال هاتفى 
من مدعى أنه موظف بالبنك ويطلب من العميل 
أو  بياناته،  حتديث  حجة  حتت  البيانات  بعض 
رسائل بفوز أحد العماء بجوائز وهمية يطالبه 
قيمة  لتحويل  املصرفية  بطاقاته  عن  مبعلومات 

اجلائزة بغرض االحتيال على حسابه. 
خال  مــن  عمائها  دائــمــا  البنوك  وتطالب 
رسائل على الهاتف املحمول املسجل فى البنك، 
أو على مواقعهم اإللكترونية، أو صفحاتهم على 
بعدم  واليقظة  احلــذر  بتوخى  ميديا  السوشال 
مجهولني  مع  بيانات عن حساباتهم  أى  مشاركة 

أو أقارب. 
للعماء  نصائح  التالية  السطور  فى   ونقدم 

طرق حماية حساباتهم املصرفية: 
  -ال تكشف مطلًقا عن كلمة سر تصلح ملرة 
واحدة يتم إنشاؤها من Secure Key اخلاص 
بك ألى شخص وكلمة سر رسالة نصية قصيرة 
تعريف  ورقم  املحمول  تليفونك  إلى  إرسالها  يتم 
أرقــام، مبا فى  لبطاقة مكون من ستة  شخصى 
ذلك البنك أو الشرطة،وكلمة سر أو رموز خدمة 

اإلنترنت البنكية. 
-  عدم اإلفصاح عن أى تفاصيل شخصية ما 
لم تكن متأكًدا من هوية الشخص الذى تتحدث 

إليه. 
- توخَ احلذر من األساليب غير املرغوب فيها 

عبر املكاملات التليفونية، ال سيما إذا ُطلب منك 
تقدمي معلومات شخصية. 

اإللكترونى  البريد  رسائل  من  احلــذر  تــوخَ   -
أو الرسائل النصية القصيرة غير املرغوب فيها 
التى تطلب منك حتديث أو التحقق من تفاصيلك 

إلى  الــدخــول  تسجيل  تفاصيل  أو  الشخصية 
تفاصيل  أو  الشخصية  البنكى  اإلنترنت  خدمة 
سر/قيم Secure Key أو  كلمات  مثل  األمان، 
أرقام التعريف الشخصية للبطاقات االئتمانية/

بطاقات اخلصم. 

ــادات الــرد أو   - تــوخَ احلــذر عند اتباع إرشـ
البريد  برسالة  مرفق  مستند  أو  منــوذج  إكمال 
ويب  موقع  إلــى  للوصول  النقر  أو  اإللكترونى 

للتحقق من حسابك. 
 - ال تفتح املرفقات أو تنقر على الروابط إذا 

كانت لديك شكوك أنها غير أصلية. 
 - ال تشارك تفاصيل األمان اخلاصة بك، مثل 
أى  مع  السر  كلمات  أو  الشخصى  التعريف  رقم 

شخص مطلًقا. 
وقم  الــفــيــروســات  مكافحة  بــرنــامــج  ثبت   - 
مثل  الفيروسات،  من  حلمايتك  دائًما  بتحديثه 
الــبــرامــج الــضــارة وفــيــروســات حــصــان طـــروادة 

وبرامج التجسس وبرامج اإلعانات. 
تثق فيه  أو  تعرفه  - ال تسمح ألى شخص ال 
وال سيما  بك،  اخلاص  الكمبيوتر  إلى  بالوصول 

عن بُعد. 
عبر  البنك  إلى  مطلًقا  الدخول  تسجل  ال   - 
جهاز  إلــى  آخــر  شخص  وصــول  أثناء  اإلنترنت 

الكمبيوتر اخلاص بك. 
بريد  رسالة  حــول  شكوك  لديك  كانت  إذا   -
إلكترونى أو رسالة نصية من أى بنك ، فيرجى 
االتصال على أرقامهم للتحقق قبل اتخاذ إجراء 

بشأنها. 
رسالة  حول صحة  لديك شكوك  كانت  إذا   -
كنت  أو  القصيرة،  الرسالة  اإللكترونى  البريد 
تعتقد أنك وقعت ضحية لرسالة تصيد احتيالى 
تصيد احتيالى باستخدام رسالة نصية قصيرة، 

فيرجى االتصال بالبنك فورا. 
التليفونية  املكاملات  من  أى  مع  التعامل  -عدم 
البنك  من  موظفني  املحتالون  فيها  يزعم  التى 

ويطلبون بعض املعلومات لتحديث بياناتهم. 

شراكة بين »التجارى الدولى« و»فيزا« 
إلطالق المبادرة العالمية »هى التالية«

أعلنت شركة فيزا، الرائدة عاملًيا فى مجال 
بورصة  فــى  واملسجلة  الرقمية،  املــدفــوعــات 
مبادرتها  إطــاق  عن   ،)V( بالرمز  نيويورك 
العاملية She’s Next فى مصر لتمكني ودعم 
رائدات األعمال وأصحاب الشركات الصغيرة 

واملتوسطة اقتصادًيا. 
البنك  مــع  بالشراكة  ــادرة  ــب امل إطـــاق  ومت 
البنوك  أكبر  أحد   ،)CIB( الدولى  التجارى 
ــة  ــال ــوك ــري، وال ــصـ ــقــطــاع اخلــــاص املـ فـــى ال
حيث   ،)USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية 
هى  عاملياَ  الرائدة  الدولية  التنمية  وكالة  تعد 
العامل املحفز الذى يقود نتائج التنمية. ومتثل 
مبادرة She’s Next برنامج دعم عاملى يقدم 

الازمة الزدهار  العملية  واألدوات  اإلرشادات 
املشاريع الصغيرة التى تديرها النساء بدءاً من 

فرص التواصل واملشورة إلى فرص متويل. 
واستثمرت فيزا منذ عام 2020 ما يزيد على 
وبرنامجاً  منحةً   200 فى  دوالر  مليون   2.2
الشركات  ومالكات  األعمال  لرائدات  تدريبياً 
مستوى  على  النساء  من  واملتوسطة  الصغيرة 
 She’s Next«  العالم عبر برنامج منح مبادرة
كندا  ضمنها  من  و  الباد  من  العديد  فى   »

والهند وايرلندا .   
أنحاء  جميع  فى  األعمال  لسيدات  وميكن 
والتقدم  املــبــادرة  إلــى  االنضمام  اجلمهورية 
إلى  والــوصــول  متويل  على  للحصول  بطلب 

شبكة من رواد األعمال واملراجع التعليمية التى 
الدراسة  نتائج  من  باالستفادة   Visa جمعتها 
التحديات  حول  وتركزت  مؤخراً  أجرتها  التى 

التى تواجه رائدات األعمال من النساء. 
ــدات  ــ ــتــى رغــبــت رائ وشــمــلــت اجلـــوانـــب ال
أهداف  وضع  عنها  املزيد  تعلم  فى  األعمال 
ربحية ملشاريعهن؛ وكيفية تطوير استراتيجيات 
أقوى؛ وسبل جتنب تبعات جائحة كوفيد-19. 
 She’s  ” مــبــادرة  تضم  ذلـــك،  على  ــاوة  وعـ
اإلرشــاديــة  ــبــرامــج  ال مــن  سلسلة   ”  Next
االستفادة  األعــمــال  لــرائــدات  ستتيح  والــتــى 
من  ــارزات  بـ لقائدات  العملية  اخلــبــرات  مــن 
إلى  بــاإلضــافــة  ــاص،  واخلــ الــعــام  القطاعني 

األدوات واملراجع العلمية القيمة التى يحتجنها 
لتطوير شركاتهن. 

بني  اجلديدة  الشراكة  اتفاقية  خال  ومن 
وشركة  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
للنساء   »She’s Next« مبادرة  ستوفر  فيزا 
املشاركات فرصاً فريدة للتواصل والتفاعل مع 
األطراف املعنية والعمل على متكني الشركات 
الصغر  واملــتــنــاهــيــة  واملــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
)MSMEs( التى تقودها النساء، كما ستعمل 
منصات  استخدام  تسهيل  على  الشراكة  هذه 
املــالــى  الــشــمــول  لتعزيز  اإللــكــتــرونــى  الــدفــع 
النمو االقتصادى الشامل، ومن خال  وتعزيز 
الشركات  من  املئات  ستتلقى  التعاون،  هــذا 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة تدريًبا على بناء 
القدرات، وفرًصا لانضمام إلى األسواق عبر 
اخلاصة  التوريد  ساسل  ورقمنه  اإلنترنت، 
بها، وإدخال أنظمة الدفع الرقمية لعمائهم. 
اإللكترونية  التجارة  فرص  توسيع  سيتم  كما 
إلتاحة املزيد من الفرص االقتصادية، وخاصة 

للشركات الصغيرة التى تقودها النساء.  
رئــيــس قطاعات  الـــديـــب،  هــانــى  وأعــــرب 
ومنتجات وعاقات ائتمان الشركات املتوسطة 
مدى  عن  الدولي،  التجارى  بالبنك  والصغيرة 
مع  تتماشى  الــتــى  الــشــراكــة  بتلك  اعـــتـــزازه 
الصغيرة  الشركات  لدعم   CIB استراتيجية 
البنك  أن  وأضــاف  املــرأة.  واملتوسطة ومتكني 
ــى تعظيم  إل ــادرة  ــب امل يسعى مــن خــال هــذه 
االستفادة من شبكة الشركاء الدوليني لشركة 
الوعى  لرفع  التجارية  عامتها  وقــوة   VISA
رواد  من  السيدات  تلعبه  الذى  الدور  بأهمية 
خال  من  االقتصادية،  التنمية  فى  األعمال 
األدوات  وتوفير  مناسبة  مالية  مبنحة  دعمهم 

الازمة لتنمية وتطوير أعمالهن. 

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «

إنذار من البنوك للعمالء..

5 خطوات لتنشيط الحسابات الراكدة
كتبت- منال عمر:  

أصــحــاب  عمائها  ــذار  ــ إن الــبــنــوك  ــواصــل  ت
احلسابات اخلاملها التى يتعاملون عليها لفترات 
طويلة بتركيد حساباتهم وإلعادة تنشيطه مجددا 
قبل إغاق احلساب نهائيا لعدم االستجابة فى 
من  والتأكد  احلسابات،  لتنقية  منهم  محاولة 

هوية كل صاحب حساب وحتديث بياناته.  
املاضى  الــعــام  أصـــدر  املــركــزى  البنك  وكـــان 
أصدر تعليمات العام املاضى تلزم البنوك ببذل 
العماء  حسابات  عدد  لتقليص  الــازم  اجلهد 
سواء  عليها(  واملتعامل  املفعلة  )غير  الــراكــدة 
أو محافظ ذكية من  أو جارية،  حسابات توفير 
خال االتصال بالعماء بشكل دورى )ربع سنوى 

على األقل(.  
وتضمن تعريف احلساب الراكد الذى لم يتم 
إجراء أى من املعامات التالية عليه: سحب، أو 
أو  اإللكترونى  االستعام  أو  حتويل،  أو  إيــداع، 
املوثق عن الرصيد، ملدة عام بالنسبة للحسابات 
وعامني  املحمول،  الهاتف  وحسابات  اجلــاريــة 
بالنسبة حلسابات التوفير. وال تعتبر املعامات 
التى يقوم بها البنك على حسابات العماء، مثل 
خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من املعامات 

التى يتم مبوجبها تنشيط احلساب.  
التوجه  ضــوء  فــى  جـــاءت  التعليمات  وهـــذه 
احلالى نحو تعزيز الشمول املالى وتضمني كافة 
ونظراً  الرسمي،  املالى  بالنظام  املجتمع  شرائح 

بشكل  املالى  الشمول  مستويات  قياس  ألهمية 
دقيق للوقوف على مدى إتاحة اخلدمات املالية 

للمواطنني ومدى استخدامهم لها.  
العميل  أمــام  خطوات   5 البورصجية  وتقدم 
إلعادة تنشيط احلسابات الراكدة فى البنوك:  

نشطة  أخــرى  حسابات  وجــود  حالة  فى   -1
بتنشيط  للعميل  ُيسمح  البنك،  ــذات  ب للعميل 
وسائل  مــن  أى  باستخدام  ــراكــدة  ال حساباته 
االتصال بالبنك على سبيل املثال ال احلصر: عن 
اإلنترنت  أو  االتصال،  مراكز  أو  الفروع،  طريق 
البنكي، أو قنوات االتصال اإللكترونية األخرى( 
ملا هو  العميل وفقاً  التأكد من هوية  بعد  وذلك 

متبع فى هذا الشأن.  
2- بالنسبة حلسابات الهاتف املحمول: يسمح 
البنك  فروع  من خال  حسابه  بتنشيط  للعميل 
أو مقدمى خدمات الدفع أو اإلنترنت البنكى أو 
القنوات اإللكترونية وقنوات االتصال األخرى.  

وفقاً  ــداً  ــ راك العميل  اعــتــبــار  حــالــة  فــى   -3
كحد  بــاآلتــى  قيامه  يتعني  الـــواردة  للتعريفات 
أدنى لتنشيط حساباته من خال أى من وسائل 

االتصال بالبنك وفقا لسياسة كل بنك:  
أ- مصادقة على رصيد احلسابات.  

ب- كتابة طلب إلعادة تنشيط احلسابات.  
لطلبات  االستجابة  البنوك  على  يتعني   -4
عدم  مــع  حساباتهم،  تنشيط  بــإعــادة  العماء 
تنشيط احلسابات  إعادة  على  رسوم  أى  فرض 

أو إغاقها.  
5- يسمح بغلق احلساب فى حالة مرور عام 
قيام  وعــدم  صفر،  إلــى  رصيده  انخفاض  على 

العميل بإعادة التنشيط.  
ــوك قـــبـــل تــركــيــد  ــنـ ــبـ وألـــــــزم املــــركــــزى الـ
احلــســاب  إخــطــار الــعــمــيــل بـــأى مـــن قــنــوات 
االتصال املتاحة شهريا ملدة 3 شهور قبل اعتبار 

حساباته راكدة.  
ــازم  ــذل اجلــهــد ال ووجـــه املــركــزى البنوك ب
مــن خال  ــراكــدة  ال لتقليص عــدد احلــســابــات 
االتصال بالعماء بشكل دورى )ربع سنوى على 

األقل(.  
أية رسوم  بعدم خصم  البنوك  املركزى  وألزم 
حال  الــراكــدة  احلــســابــات  على  مــصــاريــف  أو 
انخفاض رصيد احلساب إلى صفر، مع مراعاة 
عدم كشف احلساب بأى مصاريف أو عموالت، 
الراكدة،  املحمول  الهاتف  حلسابات  وبالنسبة 
أقصى  بحد  مصاريف  أو  رسوم  بخصم  يسمح 
60 جنيها مصريا سنويا وذلك حال وجود رصيد 

كاٍف باحلساب.  
لذوى  منزلية  زيــارات  بإجراء  املركزى  وسمح 
ــوق الـــ 65 عــامــا( من  اإلعــاقــة وكــبــار السن )ف
الراكدة  لتنشيط احلسابات  البنك  قبل موظفى 
واستيفاء البيانات والتوقيع على األوراق املطلوبة 
فى حال طلب العميل، مع ضرورة وضع ضوابط 

وإجراءات لهذه الزيارات. 
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السنة الثالثة عشرة07األحد اشراف : نيفني ياسنيبنوك

قفزت إلى 45 مليار جنيه لـ420 ألف مستفيد..

إمدادات البنوك تتدفق على التمويل العقارى
كتبت- منال عمر:

قالت مى عبد احلميد، الرئيس التنفيذى 
لــصــنــدوق اإلســـكـــان االجــتــمــاعــى ودعـــم 
التمويل العقاري، إن التمويالت املقدمة فى 
مبادرتى التمويل العقارى ملحدودى الدخل 
 %7 متناقص  أســاس  على  سنوية  بفائدة 
و3% قفزت فوق 45 مليار جنيه مقدمة من 
البنوك وشركات التمويل العقارى خالل 8 

سنوات.
املــســتــفــيــديــن من  ــدد  وأوضـــحـــت أن عـ
مبادرتى التمويل العقارى ملحدودى الدخل 
ألف عميل منذ 2014  وصل نحو 419.7 
حيث  املــاضــي،  أبــريــل  شهر  نهاية  وحــتــى 
من   %95.3 نسبة  على  البنوك  تستحوذ 
 %4.7 مقابل  املقدمة  التمويالت  إجمالى 

من شركات التمويل العقاري.
ويشارك فى مبادرتى 3% و7% متناقصة 
ملحدودى لدخل 22 بنك مشاركا و8 شركات 

للتمويل العقاري.    
وكان البنك املركزى أطلق فى 2014 أول 
مبادرة للتمويل العقارى بفائدة سنوية على 
الدخل و%8  أساس متناقص 7% ملحدودى 
باستمرار  االكتفاء  ومت  الدخل  ملتوسطى 
متويل الشريحة األولى فقط بعد استنفاذ 
الشريحة التمويلية املخصصة للمبادرة من 
املركزى بقيمة 20 مليار جنيه وتؤلى وزارة 

املالية دعم الفائدة.
ــارق عـــامـــر مــحــافــظ الــبــنــك  ــ ــان طـ ــ وكـ
إطالق  رسمًيا عن  أعلن  املصري،  املركزى 
فائدة  بسعر  العقارى  للتمويل  مبادرة  ثانى 
متناقص 3% لشريحة محدودى ومتوسطى 
الدخل وأطول فترة سداد تصل ألول مرة 
إلى 30 عاًما مخصصا لها شريحة بقيمة 
الرئيس  لدعوة  استجابة  جنيه  مليار   100

عبد الفتاح السيسي.
بنكا  الــصــنــدوق أن  بــيــانــات  وأوضــحــت 
ــحــوذان عــلــى حصة  ــى ومــصــر اســت األهــل
املقدمة  التمويالت  إجمالى  من   %47.8
وذلــك  والــشــركــات  الــبــنــوك  مستوى  على 

النتشارهم اجلغرايف.   

متويالت  خريطة  »البورصجية«  وتنشر 
فى  الــعــقــارى  التمويل  وشــركــات  الــبــنــوك 
مبادرتى التمويل العقارى ملحدودى الدخل 

حتى نهاية شهر أبريل املاضي:  
أوال- البنوك:  

متويالت  ضخ  املــصــري:  األهلى  البنك 
يقرب من  لعدد  مليار جنيه  بأكثر من 12 
 %26.7 سوقية  بحصة  عميل  ألــف   111
فـــى حجم  ــوك  ــن ــب ال رأس  عــلــى  لــيــتــربــع 

التمويالت.  
من  تقترب  متــويــالت  ضــخ  مصر:  بنك 
عميل  ألــف   88 لــعــدد  جنيه  مليار   9.5
إجمالى  تقريبا بحص سوقية 21.1% من 

التمويالت لتضعه فى املركز الثاني.  
متويالت  ضخ  واإلســكــان:  التعمير  بنك 
جتاوزت 6.170 مليار جنيه لعدد 67 ألف 

إجمالى  من   %13.7 سوقية  بحصة  عميل 
حجم التمويالت.  

 2.9 فوق  متويالت  ضخ  القاهرة:  بنك 
مستفيد  ألــف   32 مــن  ألكثر  جنيه  مليار 
حجم  إجمالى  من   %6.5 سوقية  بحصة 

التمويالت.  
 2.7 نحو  ضخ  الدولي:  التجارى  البنك 
مستفيد  ألــف   21.4 لــعــدد  جنيه  مليار 
حجم  إجمالى  من   %5.9 سوقية  بحصة 

التمويالت.  
متويالت  ضخ  الصناعية:  التنمية  بنك 
بأكثر من 1.6 مليار جنيه لعدد 15.4 ألف 
إجمالى  من  سوقية%3.7  بحصة  مستفيد 

حجم التمويالت.  
بــنــك الــقــطــرى الــوطــنــى األهـــلـــي: ضخ 
لعدد  جنيه  مليار   1.5 بقيمة  متــويــالت 

املركز  مــن  ليتقدم  مستفيد  آلــف   11.8
سوقية  بحصة  مــرة  ألول  للسابع  التاسع 

3.3% من إجمالى التمويالت .  
املصرف املتحد: ضخ أكثر من 1.4 مليار 
بحص  مستفيد  ألف   11 نحو  لعدد  جنيه 

سوقية %3.2.  
ضخ  الــدولــي:  األفريقى  العربى  البنك 
متويالت بقيمة 1.1 مليار جنيه لعدد 9.5 
من   %2.4 سوقية  بحصة  مستفيد  ألــف 

إجمالى التمويالت.  
لعدد  جنيه  مليون   607 ضخ  بلوم:  بنك 

5400 ألف عميل بحص سوقية %1.3.  
الدولية:  العربية  املصرفية  الشركة  بنك 
 4700 لــعــدد  جنيه  مليون   521.6 ضــخ 

مستفيد بحصة سوقية %1.2.  
من  أكثر  ضخ  العربي:  االستثمار  بنك 

4700 مستفيد  لعدد  جنيه  مليون   486.4
بحصة سوقية %1.1.  

بنك املشرق: ضخ أكثر من 470.6 مليون 
لعدد 3146 مستفيد بحصة سوقية  جنيه 

  .%1
من  أكثر  ضخ  املصري:  العقارى  البنك 
3900 مستفيد  لعدد  جنيه  مليون   463.5

بحصة سوقية %1.  
ضخ  املــصــري:  اإلســالمــى  فيصل  بنك 
378.9 مليون جنيه لعدد أكثر من 3 األف 

مستفيد.  
 337.4 ضخ  اخلليجي:  املصرى  البنك 

مليون جنيه لعدد 3581 مستفيد.  
بنك الكويت الوطني: ضخ 247.1 مليون 

جنيه ألكثر من ألفني مستفيد.  
الــتــجــاري: ضــخ 197.5  أبــو ظبى  بنك 

مليون جنيه لعدد ألفى عميل.  
 173.1 ضخ  املصري:  الــزراعــى  البنك 
ليتقدم  مستفيد   1131 لعدد  جنيه  مليون 
ترتيب  فى   19 الــدور  إلــى   21 املركز  من 

التمويالت .  
بنك قناة السويس: ضخ أكثر من 73.9 

مليون جنيه جنيه لعدد 470 مستفيد.  
الــصــادرات: ضخ  لتنمية  املصرى  البنك 
28.656 مليون جنيه لعدد 228مستفيد.  

أكثر من  أجــريــكــول: ضــخ  كــريــدى  بنك 
15.8 مليون جنيه لعدد 128 عمالء.  

ثانيا- الشركات: 
العقاري: ضخت  للتمويل  التعمير  شركة 
لعدد 6742  مليون جنيه  أكثر من 813.6 
مستفيد بحصة سوقية 1.8% من إجمالى 

التمويالت.  
العقاري: ضخت  للتمويل  شركة كونتكت 
638.6 مليون جنيه لعدد أكثر من 5 األف 

مستفيد بحصة سوقية %1.4.  
ضخت  العقاري:  للتمويل  األهلى  شركة 
لعدد 2543  مليون جنيه  أكثر من 285.1 

مستفيد.  
ضخت  العقاري:  للتمويل  أمالك  شركة 
لعدد 2328  مليون جنيه  أكثر من 252.9 

مستفيد.  
ضخت  العقاري:  للتمويل  متويل  شركة 
متويالت 68.666 مليون جنيه لعدد 602 

مستفيد.  
الــعــقــاري:  للتمويل  املــصــريــة  الــشــركــة 
ضخت أكثر من 43 مليون جنيه لعدد 429 

مستفيد.  
 19.973 ضخت  املتحد:  األهلى  شركة 

مليون جنيه لعدد 200 مستفيد.  
الدولي: ضخت  األفريقى  العربى  شركة 
2.211 مليون جنيه لعدد 109 مستفيد.  

تزامًنا مع مرور 124 عاًما على تأسيسه..

ألول مرة فى بنوك مصر وإفريقيا 

» األهلى المصرى« يفتتح »فرع ثروت« بعد االنتهاء من أعمال التطوير الشاملة
البنك األهلى  إدارة  افتتح هشام عكاشه رئيس مجلس 
التطوير  أعمال  من  االنتهاء  بعد  “ثـــروت”  فــرع  املصرى 

الشاملة للفرع.
حضر االفتتاح يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلى املصرى وقيادات مناطق فروع البنك وفريق 

عمل الفرع.
ثروت  فرع  بتطوير  اعتزازه  عن  عكاشه  هشام  وأعرب 
بالقاهرة  البنك األهلى املصرى  أقدم فروع  يعد من  كونه 
أكثر  أحد  فى  الفرع  ويقع   ،1964 عام  افتتاحه  مت  حيث 
الشوارع حيوية ، حيث يتوسط شارع عبداخلالق ثروت ، 
الذى   ، املميز  وطابعه  الفريد  الهندسى  بتصميمه  ويتميز 

يتماشى مع املبانى العريقة بوسط القاهرة.
أكد عكاشه أن تلك الطبيعة اخلاصة للفرع شجعت إدارة 
البنك على ادراجه ضمن خطة التطوير الشاملة للفروع ، 
سعيا للحفاظ على طابعه املميز، وهى االستراتيجية التى 
ينفذها البنك بخطة مدروسة ، وهو ما يتم بأعلى املعايير 

الهندسية واالنشائية التى تليق ببنك أهل مصر.
وقال يحيى أبو الفتوح إن الفرع يتكون من ثالثة أدوار 
، ومت إعادة تصميمه ليشتمل على فرع إلكترونى متضمنا 
موظفني  ألربعة  استقبال  كاونتر  و2   ATM ماكينات   3

و10 مكاتب تللر و10 مكاتب خدمة عمالء وصالة انتظار 
كبيرة، ومنطقة البالتينيم متضمنة 4 تللر و4 مكاتب خدمة 
كبار عمالء، وكذلك منطقة االئتمان، باإلضافة الى غرف 
خطابات الضمان والرقابة وخدمة عمالء الشركات وغرفة 
لربط  أفــراد  مصعد  استحداث  مت  كما  للعمالء،  خزائن 
األدوار الثالثة للفرع ، ولتسهيل حركة العمالء واملوظفني 
داخله، كما مت مراعاة التيسير على ذوى الهمم من خالل 

اتاحة مصعد متحرك خلدمتهم داخل الفرع.
أشار إلى أنه مت تزويد الفرع بكافة الوسائل اإلنشائية 
خدمة  أفضل  لتقدمي  الــالزمــة  احلديثة  والتكنولوجية 
من  ومتباينة  كبيرة  فئة  يخدم  الفرع  أن  حيث  للعمالء، 

العمالء نظرا ملوقعه اجلغرافى املميز فى قلب القاهرة.
بالبنك  البكرى رئيس املشروعات  وأكد الدكتور أشرف 
األهلى املصرى أن عملية تطوير فرع ثروت واجهت العديد 
من التحديات ، نظرا لضرورة احلفاظ على الطابع التراثى 
مع   ، له  اإلنشائية  بالعناصر  املساس  وعــدم  الفرع  ملبنى 
يتماشى  مبا  التطوير  عمليات  إلجــراء  املناسب  التدخل 
املميزة  املؤسسية  والهوية  احلديث  املعمارى  الطابع  مع 
فى  التطوير  عمل  فريق  تكاتف  استلزم  ما  وهو   ، للبنك 
كافة مراحل إعادة تشغيل الفرع واملبنى ، مبا يتوافق مع 

مت  حيث  التراثية،  املناطق  فى  للبنك  املستحدث  النمط 
احلفاظ على العناصر األساسية ملسطح الفرع ، لضمان 
عدم املساس بالعناصر اإلنشائية للمبنى األصلى ، وكذلك 
مت مراجعة وجتديد تصفيح اخلزينة الرئيسية باستخدام 

تقنيات اللحام حتت املاء.
أضاف أنه مت إعادة تصميم القبو الكبير بسقف صالة 
الفرع من خالل عمل تشكيالت مضيئة ، لتوحى فى النهاية 
التصميم  فى  عليها  اعتمد  والتى  الطبيعية،  بــاإلضــاءة 
األصلى للمكان ، ولتعطى للمكان ثراء وفخامة ، الفتا إلى 
للفرع  الداخلى  للتصميم  للوصول ألفضل شكل  أنه سعيا 
مبسطح  العمالء  انتظار  بصالة  كبيرة  شاشة  تركيب  مت 
التللرات  منطقة  بجوار  شاشتني  تركيب  وكذلك   2 م   12
واإلضــاءة  واخلشب  الرخام  من  تشكيالت  كما مت عمل   ،
على  وتتغلب  مميزا  جماليا  شكال  لتعطى  الفرع  بأعمدة 
كثرة عدد األعمدة بالصالة ، باإلضافة إلى تطوير واجهة 
الفرع وإضاءته اخلارجية ، لتتماشى مع الطابع العام املميز 
ملنطقة وسط البلد ، ومع األعمال املتميزة التى مت تنفيذها 

داخل الفرع.

»البنك األهلى« يقيم معرضًا للفائزين بمسابقة »رسم رؤساء مجلس اإلدارة السابقين«
متميزة  احتفالية  املصرى  األهلى  البنك  أقــام 
الفتتاح عرضه للمقتنيات باملركز الرئيسى ومعرًضا 
الفنية  مسابقته  فى  الفائزين  أسماء  عن  لإلعالن 

لرسم رؤساء مجلس اإلدارة السابقني. 
مجلس  ــاء  رؤسـ باحلضور  االحتفالية  وشـــرف 
إدارة البنك السابقني، كما شرفها باحلضور الوزير 
خالد العنانى وزير السياحة واآلثار وأعضاء مجلس 
واحلاليني  السابقني  املصرى  األهلى  البنك  إدارة 
وعدد من قياداته، وتأتى االحتفالية تزامًنا مع عيد 

تأسيس البنك ومرور 124 عاًما. 
البنك  إدارة  مجلس  رئيس  عكاشه  هشام  وقال 
باملركز  املقتنيات  عـــرض  أن  املــصــري،  ــى  األهــل
من  يضمه  ملــا  خــاصــة  قيمة  لــه  للبنك  الرئيسى 
وثائق وسجالت تاريخية مهمة وأوراق نقدية نادرة 
الفن  لرواد  وعمالت تذكارية وأعمال فنية متميزة 

التشكيلى املصري. 
تأتى ضمن مشروع  املبادرة  تلك  أن  الى  وأشــار 
أيضا  تضمنت  والتى  العريق  تراثه  إلحياء  البنك 
اعالن البنك األهلى املصرى فى شهر أبريل العام 
لرسم  الفنية  البنك  مسابقة  اطــالق  عن  املاضى 
حيث  السابقني،  ادارتــه  مجلس  لرؤساء  البورتريه 
املسابقة  بتلك  اعتزازه  عن  عكاشه  هشام  أعــرب 
املصرفى  القطاع  فى  نوعها  من  األولــى  تعد  التى 
االحتفاء  إلــى  تهدف  التى  والــفــن  الثقافة  لدعم 
مسيرة  إثــراء  فى  وإجنــازاتــهــم  السابقة  باألجيال 
البنك األهلى املصرى العريقة ومساهماتهم القيمة 
فى خدمة االقتصاد القومى كما تلقى الضوء على 

مسيرة البنك املمتدة. 

سيتم  املسابقة  فى  الفائزة  اللوحات  أن  أضاف 
مبقر  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  بقاعة  عرضها 
البنك بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، مؤكدا على ان 
تلك املسابقة تعكس اهتمام إدارة البنك بدعم الفن 
تنمية  فى  الفن  بدور  إمياًنا  الثقافى  الوعى  ونشر 
املجتمع وكذلك الدور املحورى للمؤسسات الكبرى 
فى دعم الفنون والثقافة، وقد مت زيادة عدد وقيمة 
اجلوائز املقدمة من 510 ألف جنيًها إلى 850 ألف 
منها 15 جائزة  موزعة على عدد 18جائزة  جنيًها 
بقيمة 35 ألف جنيًها للبورتريهات الفائزة، وثالث 
اإلبــداع وقدرها 35 ألف  جوائز أخرى هى جائزة 

ألف   25 وقــدرهــا  التحكيم  جلنة  وجــائــزة  جنيًها، 
جنيًها  ألف   15 وقدرها  تشجيعية  وجائزة  جنيًها، 
فى  للمشاركني  تقديرية  جــوائــز  ــى  إل بــاإلضــافــة 
جلنة  ألعضاء  الشكر  عكاشه  وجه  وقد  املسابقة، 
الختيار  ووقتهم  جهدهم  على  املسابقة  حتكيم 
والفنانني  الفن  بتحفيز  أفضل االعمال واهتمامهم 

فى مصر. 
ومن اجلدير بالذكر انه فى إطار مشروع البنك 
تطوير  مت  العريق،  تراثه  إلحياء  املصرى  األهلى 
أساليب  أحدث  باستخدام  البنك  مقتنيات  عرض 
العرض وفًقا للمعايير املتبعة فى املتاحف العاملية، 

والتى صممت خصيًصا لتالئم طبيعة املعروضات 
يبرز  حيث  عليها،  احلفاظ  معايير  اعلى  اتباع  مع 
املضاءة  املعروضات  للمتحف  الداخلى  التصميم 
احلركة  مــســارات  اتاحة  مت  كما  قيمتها،  إلظهار 
من  مستوحاة  جــديــدة  أبـــواب  وتصميم  بالعرض 
األبـــواب األثــريــة ألحــد أقــدم فــروع البنك الكائن 
جميع  مراعاة  مع  القاهرة،  بوسط  شريف  بشارع 
عناصر األمان، إضافة الى إدخال عناصر مختلفة 
للتحكم مبستوى إضاءة املكان وذلك إلظهار عرض 
الفاترينات  تصميم  مع  وجه،  أكمل  على  املقتنيات 
املحكمة لتحقيق أعلى درجات األمان للمعروضات 

أن  االختراق حيث  أو محاولة  اجلوية  العوامل  من 
إلتاحة  الشفافية  عالى  نوع  من  املستخدم  الزجاج 
يصعب  الوقت  نفس  وفى  للزائر  املمتازة  املشاهدة 
اختراقه، كما أنه يقلل نفاذ األشعة فوق البنفسجية. 
فهى  بالعرض  املستخدمة  لإلضاءة  بالنسبة  أما 
املتاحف  أهــم  فــى  املستخدمة  ــواع  األنـ أجــود  مــن 
العاملية حيث تسمح بالتحكم فى درجة لون وزاوية 
اإلضاءة واجتاهها، كما سيتيح البنك عرض الوثائق 
على منصة إلكترونية توفر إمكانية االطالع عليها 

حرًصا من البنك لنشر الوعى املعريف. 
وقالت نهال وهبى املنسق الفنى ومؤسس “شركة 
سكوير آرت سبيس لالستشارات الفنية واملستشار 
الفنى ملشروع إحياء تراث البنك األهلى املصرى أن 
املعرض يعتبر إضافة فنية مهمة لفن البورتريه فى 
مصر، حيث ضمت أهم فنانني البورتريه والفنانني 
املعاصرين والعديد من املواهب الواعدة كما أتاحت 

املسابقة مساحة جديدة لإلبداع الفنى املتفرد. 
الفنانني  من  كبير  اهتماما  املسابقة  وشهدت 
على وسائل التواصل االجتماعى حيث جتاوز عدد 
املشاركني 700 فنان، حيث اجتمعت اللجنة الفنية 
الغفار  عبد  الفنان  الدكتور  األستاذ  تضم  والتى 
اجلميلة  الفنون  بكلية  الفن  تاريخ  أستاذ  شديد 
والناقد  والفنان  ميونخ  وبجامعة  حلوان  جامعة 
وكيلة  يحيى  أمنية  الفنانة  والدكتورة  البحر  ثروت 
البنك  مبقر  حلوان  جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية 
للمرحلة  للتأهل  الفنانني  الختيار  املصرى  األهلى 
 34 على  االختيار  وقع  الفرز  عملية  وبعد  التالية، 
فنان ميثلون أجيااًل مختلفة ومدارس فنية متنوعة 

ومت اإلعالن عن أسمائهم باالحتفالية التى أقامها 
 22 فى  املصرية  للحضارة  القومى  باملتحف  البنك 
الفنية  لألعمال  الفنانني  تسليم  وبعد   2021 يونيو 

اجتمعت اللجنة للتحكيم النهائي. 
ومت اإلعالن عن الفنانني الفائزين فى املسابقة  
 – لها  البنك خصيصا  أقامه  الذى  املعرض  خالل 
وهم الفنان أحمـد عيـد بجائزتيـن عـن بورتريهـات 
على الشمسـى باشا وأحمــد ضيــاء الديــن، والفنان 
اجلليــل  عبــد  بورتريــه  عــن  عاشــور  محمــود 
بجائزتيــن  الريحانــى  إســالم  والفنان  العمــري، 
ومحمــد  ســعد  زكــى  أحمــد  د.  بورتريهــات  عــن 
عبــد املنعــم رشــدي، والفنانة رانيــا فــؤاد بثــالث 
عبــداحلكيـم  د.  بورتريــه  عــن  : جائزتيــن  جوائــز 
وجائـزة  عكاشـه  ثـــــروت  د.  وبورتريـه  الرفاعـى 
اإلبداع عـن عملهـا املركـب لبورتريـه طـارق عامـر، 
د.  بورتريـه  عـن  بجائزتيـن  عبـده  إسـالم  والفنان 
العزيـز،  وبورتريـه حسـني عبـد  الديـن طـراف  نـور 
والفنان أحمـد عبـد الفتـاح بجائزتيـن عـن بورتريـه 
والفنان  وبورتريـه طـارق عامـر،  السـايح  د. حامـد 
عـالء حجـازى بأربـع جوائـز عـن بورتريهـات محمـد 
محمـود أبـو شـادى وبورتريـه محمـد نبيـل إبراهيـم 
فـاروق  د.  وبورتريـه  عبدالعزيـز  محمـود  وبورتريـه 

العقـدة. 
كما حصــل علــى جائــزة جلنــة التحكيــم الفنــان 
نبيــل  محمــد  بورتريــه  عــن  طــه  الديــن  عصــام 
إبراهيــم، كمــا حصلــت علــى اجلائــزة التشــجيعية 
الفنانــة ســارة محمــد خيــر عــن بورتريــه محمــد 

محمــود أبــو شادي.

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «

القانونى  -القطاع  مصر  بنك  مؤخراً  حصل 
فى   »9001:2015  ISO»األيـــزو شهادة  على   -
  TUV southwest مجال إدارة اجلودة من قبل
االختبار  مجال  فى  دولياً  والرائدة  املتخصصة 
والتفتيش والتدقيق واملعترف بها من قبل الهيئة 
املصرية العامة للمواصفات واجلودة، كأول قطاع 
قانونى فى بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك 
الشهادة  هذه  منح  ويتم  هذا  املرموقة،  الشهادة 

بعد حتقق اجلهة املانحة من التدقيق واملراجعة 
وأنها  الداخلية  واإلجـــراءات  السياسات  لكافة 
فى  دولياً  املعتمدة  املعايير واألسس  تتماشى مع 
تأكيداً  الشهادة  هذا  وتعد  العاملية.  اإلدارة  نظم 
عملياته  إدارة  فى  وفعاليته  البنك  جنــاح  على 
إدارة  فى  لريادته  وانعكاساً  املصرفية  وخدماته 
عملياته وتقدمي كافة اخلدمات املصرفية بالكفاءة 
االقتصاد  ويحمى  يخدم  مبا  املطلوبة  واجلــودة 

مع  واملصرفى  املالى  االستقرار  ويحقق  القومى 
العائد  وتعظيم  املــودعــني  أمــوال  على  احلفاظ 
على رأس املال املستثمر. وصرح  محمد االتربى 
بنك مصر – إن حصول  إدارة  – رئيس مجلس 
إشــادة  مبثابة  ُيعتبر  الشهادة  هــذه  على  البنك 
دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل املمارسات 
فى  يسهم  مبا  الناجحة  اإلدارة  ونظم  الدولية 
البنك  من  املقدمة  اخلدمات  مبستوى  االرتقاء 

احلصول  ُيعد  حيث  العريضة،  عمالئه  لقاعدة 
على هذه الشهادة ترجمة حقيقة للجهود املبذولة 
يضمن  مبا  العمل  ألنظمة  املستمر  والتحديث 

تهيئة الُسبل نحو حتقيق أعلى معدالت لألداء.
حتديث  على  دائــمــاً  مصر  بنك  ويسعى  هــذا 
عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر ملواكبة 
التطورات املوجودة على الساحة، ويحرص البنك 
بالتدريب  البشرية  ــوادره  كـ تــزويــد  على  دائــمــاً 

املمارسات  أحــدث  على  واملتخصص  املستمر 
على  الــقــدرة  وحتسني  املجال  هــذا  فى  العاملية 
العمل خالل املواقف الصعبة، واحلد من حدوث 
اضطرابات تشغيلية واالستمرار فى توفير كافة 
اخلدمات البنكية للعمالء بأعلى جودة، فضالً عن 
القدرة على الوفاء باملتطلبات القانونية للمنتجات 

واخلدمات التى يقدمها البنك لعمالئه.

بنك مصر يحصل على شهادة االيزو »ISO 9001:2015« فى مجال إدارة الجودة القانونية 
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أشرف فهيم
قلق وترقب ساد القطاع السياحى خالل 
استعدادات  وسط  املاضية،  القليلة  األيــام 
انتظار  فى  هـ،   1443 احلج  ملوسم  مكثفة 
مصر  بعثة  مــفــاوضــات  عــنــه  ستسفر  مــا 
ــســعــودى حــول  ــب ال ــع اجلــان الــســيــاحــيــة م
املفاوضات  وهى  الطوافة،  خدمات  رســوم 
انتهت بأسعار جاءت صادمة للحجاج  التى 

والشركات معا.
توقيع  السياحة،  شركات  غرفة  وأعلنت 
ــاق عــلــى خـــدمـــات الــطــوافــة  ــفـ ــود االتـ عــق
باملشاعر املقدسة حلجاج شركات السياحة 
مع  مفاوضات  عقب  وذلــك  1443هـــ،  لعام 
شركة مطوفى حجاج الدول العربية، وقالت 
ريــال   5695 ستكون  الــطــوافــة  أســعــار  إن 
سعودى  ريال  و8400  لالقتصادي،  سعودى 
بتحديد  املفاوضات  وبدأت  جنوم،  للخمس 
قيمة باقة االقتصادى بـ5656 ريال سعودى 
سعودى  ريال   12391 اخلمس جنوم  وباقة 
زيادة اخلدمات   الغرفة فى  أن جنحت  إلى 
بطلب خدمات إضافية مع تخفيض السعر 

املذكور.
والقواعد  الضوابط  أن  الغرفة  وتابعت 
 1443 املوسم  هذا  احلج  لرحالت  املنظمة 
والتى   12/5/2022 بــتــاريــخ  ــدرت  صـ هـــ 
واخلدمات  واألســعــار  املواصفات  تتضمن 
قد  الطوافة  شركة  تكن  ولم  احلج  ببرامج 
 1443 حج  ملوسم  خدماتها  اسعار  أعلنت 
للحج  العليا  اللجنة  أرتـــأت  فقد  بعد،  هـــ 
موسم  آخر  خدمات  أسعار  إدراج  والعمرة 
استرشادية  كأسعار  1440هــــ  منفذ  حــج 
موسم  اسعار  عند صدور  للتعديل  خاضعة 
1443 هـ وكانت كما يلى )باقة االقتصادى 
باقة اخلمس جنوم   – ريال سعودى   1950
4130 ريال سعودي(، ونظرا للزيادة الكبيرة 
الرسمية  والرسوم  والضرائب  األسعار  فى 
التخفيف  التى مت استحداثها، ومن منطلق 
على احلجاج، فقد تقرر حتميل احلاج جزء 
من هذه الزياده وفقا ملا انتهت اليه اللجنة 
وبناءا  الشأن  للعمرة واحلج فى هذا  العليا 
املنفذة  السياحة  لشركة  ميكن  فإنه  عليه، 
لرحلة احلج الدخول على املسار اإللكترونى 
وإختيار   ehaj.haj.gov.sa السعودى 
طبقاً  الشركة  حلجاج  املخصصة  الباقة 

للمستوى والتعاقد عليها.
ونوهت إلى أن املسار اإللكترونى يشترط 

سداد رسوما الستكمال إجراءات استخراج 
ريـــال رســوم  منها ســـداد 300  الــتــأشــيــرة: 
تأمني،  ريـــال   109.25 وســـداد  تــأشــيــرة، 
بإجمالى 409.25 ريال سعودي، فيما تبلغ 

قيم النقل واإلركاب:
مسار )جدة – مدينة – مكة – جدة( أو 
)جدة – مكة – املدينة – جدة( 1132.75 

ر.س
)مدينة–جدة(  أو  مسار)جدة–مدينة( 

982.1 ر.س
حتسني املشاعر )من ردين إلى رد واحد( 

679.65 ر.س.
وأكـــدت الــغــرفــة أنــه كــانــت هــنــاك حزم 

الطوافة  بشركة  واخلدمات  السعر  محددة 
الطوافة  مؤسسة  وقـــرار  لتقدير  وطبقا 
احلج  مستويات  كافة  احلــزم  تلك  وتشمل 
تقع  الــذى  الفاخر  احلــج  من  بــدء  باململكة 
مبشعر  الكبش  مجر  منقطة  فى  مخيماته 
وانتهاء  جنــوم  اخلمس  باحلج  ــرورا  م منى 
أن  إلــى  البيان  وأشـــار  اإلقــتــصــادى  باحلج 
الغرفة جنحت من خالل هذا التفاوض الذى 
وهشام  إبراهيم  أحمد  من  كل  فيه  شــارك 
أمني عضوى جلنة تسيير األعمال بالغرفة 
فى خفض سعر خدمات الطوافة ولم تكتف 
خدمات  على  أيضا  احلصول  مت  بل  بذلك 

إضافية للحجاج بعد اخلفض السعري.

مت  ــذى  ال النهائى  الطوافة  سعر  وحــول 
وشركة  الغرفة  بــني  التعاقد  فــى  حتــديــده 
مطوفى الدول العربية أكد البيان أن جهود 
البعثة والتفاوض بني ممثلى غرفة الشركات 
سعر  خفض  فى  جنحت  الطوافة  وشركة 
من  جنــوم  اخلمس  احلــج  لبرامج  الطوافة 
12350 ريال الى 8400 ريال سعودى شامل 
ايضا  وشاملة  عليها  املتفق  اخلدمات  كافة 
أيضا خالل  وجنحت   , والضرائب  الرسوم 
التفاوض فى خفض سعر خدمات الطوافة 
للحج االقتصادى من 7300 ريال الى 5695 
ريال سعودى شامل أيضا اخلدمات والرسوم 
فى  األخذ  مع  كبير  إجناز  وهو  والضرائب 

اإلعتبار أنه مت ضم خدمات إضافية أيضا 
التفاهم  بفضل  ذلك  وجاء  النهائية  للعقود 
والتعاون الذى أبداه اجلانب السعودى خالل 

التفاوض.
وحول التعديل فى أسعار احلج السياحى 
من  وبـــدال  اجلــديــد  الــطــوافــة  لعقد  طبقا 
املنظمة  بالضوابط  جــاءت  التى  األســعــار 
الشركات  غــرفــة  قــالــت  الــعــام  هــذا  للحج 
لرحالت  املنظمة  والقواعد  الضوابط  أن 
وزارة  أعلنتها  والــتــى  املــوســم  هــذا  احلــج 
مايو   12 بتاريخ  صــدرت  ــار  واآلث السياحة 
اخلــاصــة  املــواصــفــات  وتضمنت  املــاضــى 
قد  الطوافة  شركة  تكن  ولم  احلج  ببرامج 
أعلنت عن أسعار خدماتها ومت وضع سعر 
استرشادى للبرامج فى الضوابط بناء على 
ما قررته اللجنة العليا للحج والعمرة وإدراج 
أسعار خدمات آخر موسم حج منفذة لعام 
وشملت  استرشادية  كأسعار  هجريا   1440
االقتصادى  للحج  اخلــدمــات  سعر  وقتها 
ريـــال وحلــج اخلــمــس جنــوم 4130   1950
ريال ونصت الضوابط على أن يتم مراعاة 
زيادة األسعار بعد إعالن مؤسسة الطوافة 

أسعارها النهائية للموسم احلالى .
وأكدت الغرفة أن هذه الزيادة الكبيرة فى 
الضرائب  إلى  باإلضافة  اخلدمات  أسعار 
فرق  من  اليه  ادت  وما  الرسمية  والرسوم 
كبير فى األسعار ، فقد قررت اللجنة العليا 
كبير  الشركة جزء  والعمرة أن حتمل  للحج 
 ، الباقى  احلــاج  ويتحمل  الــزيــادة  تلك  من 
لشركات  الرائع  باملوقف  الغرفة  واشــادت 
الزيادة  من  جــزء  حتمل  وتقبلها  السياحة 
فى أسعار اخلدمات رغم أن الشركات كيان 
يسعى للربح وايضا هناك بند فى الضوابط 
البرامج بعد اعالن أسعار  مبراجعة أسعار 
 .. السعودية  فــى  نهائى  بشكل  اخلــدمــات 
إال أن الشركات تقبلت أن تتحمل جزء من 
الزيادة الكبيرة فى أسعار اخلدمات حرصا 
فريضة  أداء  من  ومتكينهم  عمالئها  على 

احلج.
عضو  سلطان  ياسر  طالب  جانبه،  مــن 
اللجنة العليا للحج السابق، وزارة السياحة 
توعية  بــضــرورة  السياحة  شركات  وغرفة 
احلج  قرعة  طريق  عن  املسافرين  احلجاج 
الكبيرة  الطوافة  خدمات  بقيمة  السياحي، 
البرنامج،  ثمن  على  مؤخرا  أضيفت  التى 
حــتــى ال حتـــدث مــشــكــالت بــني الــشــركــات 

السياحة  أن شركات  الى  والعمالء، مشيرا 
فى موقف ال حتسد عليه، جعلها تبحث عن 
تنفيذ برامج احلج بأى شكل حتى لو كانت 
بدون ربحية، فى موسم بدأ متأخرا وشهد 
بالبرنامج  وصل  األسعار  فى  كبير  ارتفاع 
االقتصادى إلى أكثر 100 ألف جنيه بعدما 
أضيفت 5600 ريال سعودى قيمة خدمات 
ريــال   8400 أيضا  بلغت  والــتــى  الــطــوافــة، 
سعودى لبرنامج اخلمس جنوم، وهى مبالغ 
جلائحة  السابقة  باملواسم  مقارنة  مرتفعة 

كورونا.
التى  االسترشادية  األسعار  أن  وأضــاف 
وضعتها وزارة السياحة واللجنة العليا للحج 
البعد  كل  بعيدة  كانت  احلــج،  ضوابط  فى 
عن السعر احلقيقى اآلن بعد إضافة سعر 
مشعرى  فــى  الطوافة  وخــدمــات  الطيران 
عرفات ومنى، مشيرا إلى أنه لم يكن يصح 
اللجنة والوزارة  أن تخرج تلك األسعار عن 
فى حني كانت التوقعات تشير الرتفاع غير 
مسبوق فى ثمن البرامج، ما وضع الشركات 

فى حرج بالغ أمام عمالئها.
وأكد أن التسعير يجب أن يخضع ملعايير 
فى  السياحة  شركات  تــورط  ال  حتى  ثابتة 
آالف   4 أو   3 الفارق  يكون  بحيث  أزمــات، 
ــارى أن  جنيه، ولــكــن مــا حــدث الــعــام اجلـ
ــطــوافــة فى  ــات ال ــني خــدم فـــرق الــســعــر ب
 18 نحو  بلغ   2022 فــى  ونظيرتها   2019
إلــى 5600   1950 )مــن  زائـــدة  جنيه  ألــف 
ريال لالقتصادي(، وفى غضون ذلك كانت 
الوزارة حددت سعر برنامج االقتصادى فى 
الضوابط بـ82 ألف جنيه وبعد إضافة رسوم 
الطوافة تخطى 100 ألف جنيه، ما يستدعى 
مع  للتسعير،  محدد  معيار  وضــع  ضــرورة 
اإلعالن رسميا فى كافة وسائل اإلعالم عن 
الزيادة اجلديدة فى األسعار وسببها إعماال 

مببدأ الشفافية مع املواطن املصري.
اململكة  فى  االستيعابية  الطاقة  بأن  ونوه 
قد مت تخفيضها للنصف أى أن املخيم الذى 
كان يضم 16 فردا بات يضم 8 أراد فقط 

يتحملون تكلفة الفارق بعد القرار.

اشراف : أشرف فهيمسياحة

182 % زيادة فى عدد السائحين 
الدوليين بالربع األول من 2022

الــعــاملــيــة،  الــســيــاحــة  منظمة  أعــلــنــت 
التابعة لهيئة األمم املتحدة، نتائج أحدث 
السياحة  اجتــاهــات  عــن  اإلحــصــائــيــات 
قصيرة األجل على أساس منتظم لتزويد 
بتحليل  العالم  فــى  املصلحة  أصــحــاب 

محدث عن السياحة الدولية.
وأكدت املنظمة، ارتفاع عدد السائحني 
أســاس  عــلــى   ٪182 بنسبة  ــيــني  الــدول
 2022 عــام  من  األول  الربع  فى  سنوى 
سائح  مليون   117 بنحو  يقدر  مــا  إلــى 
الربع  فــى  مليوًنا   41 بـــ  مقارنة  دولـــى 
استمرت  كــمــا   ،2021 عـــام  مــن  األول 
أزمة  من  التعافى  فى  الدولية  السياحة 
COVID-19 بوتيرة قوية فى الفترة من 

يناير إلى مارس 2022.
وتابعت: »واستقبلت الوجهات ما يقرب 
من ثالثة أضعاف عدد السياح الدوليني 
فى  كما  الليليني(  )الــزائــريــن  الوافدين 
الفترة نفسها من عام 2021، حيث قادت 
زائــريــن،  عــدد  بأعلى  االنتعاش  ــا  أوروبـ
ومن بني 76 مليون سائح دولى إضايف، 
مت تسجيل حوالى 47 مليونا فى مارس 
االنتعاش  من  الرغم  على  ولكن  فقط، 
من  األول  الربع  فى  حدث  الــذى  القوى 
أقل  الدولية  السياحة  2022، ظلت  عام 
بنسبة 61٪ عن مستويات عام 2019 قبل 

ظهور الوباء«.

وأشارت املنظمة، إلى حتسن السياحة 
 2022 يــنــايــر  فــى   ٪66- مــن  الــدولــيــة 
)مقارنة بـ 2019( إلى -61٪ فى فبراير 
و -56٪ فى مارس، حيث خففت املزيد 
وانخفضت  السفر  قــيــود  الــبــلــدان  مــن 
االضـــطـــرابـــات املــتــعــلــقــة بــأومــيــكــرون، 
بانتعاش  العالم  مناطق  جميع  ومتتعت 
ــى من  ــ الــثــالثــة األول كبير فــى األشــهــر 
املستويات  من  الرغم  على   ،2022 عام 

الضعيفة فى بداية عام 2021.
االنــتــعــاش  يستمر  أن  املــتــوقــع  ومـــن 
عام  طــوال  الدولية  للسياحة  التدريجى 
2022، حيث تخفف املزيد من الوجهات 
أو ترفع القيود ويتم إطالق العنان للطلب 

املكبوت.
الثقة  ملؤشر  استطالع  أحــدث  ويشير 
 ٪81 أن  إلــى  العاملية  السياحة  ملنظمة 
من محترفى السياحة يرون آفاًقا أفضل 
أكبر من اخلبراء  وأن عدًدا  لعام 2022 
)48٪( يرون اآلن عودة محتملة للوافدين 
عام  فى   2019 مستويات  إلى  الدوليني 
2023، وبناًء على أحدث النتائج، قامت 
مبــراجــعــة  الــعــاملــيــة  الــســيــاحــة  منظمة 
وصول  توقع  مع   ،2022 لعام  توقعاتها 
إلى   ٪55 إلــى  اآلن  الدوليني  الوافدين 

70٪ من مستويات عام 2019.

قلق وترقب يسود القطاع..

20 ألف جنيه تكلفة خيام الحجاج بمنى وعرفات لـ »االقتصادى« و25 ألفا لـ »خمس نجوم«
شركات السياحة تصاب بـ »دوخة« من أسعار الطوافة

المناطق الشاطئية تنعش السياحة الداخلية
بلغوا 117 مليونااإلسكندرية بالمقدمة تليها السخنة والغردقة..

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «

الداخلية  السياحة  حــركــة  انتعشت 
املطلة  الشاطئية، سواء  السياحية  باملدن 
على البحر املتوسط أو املطلة على البحر 
اإلسكندرية  تصدرت  وكالعادة  األحمر، 
ومطروح، تليها العني السخنة ثم الغردقة، 
املشهد العام مسجلة أعلى املناطق زيارة 

وتوافًدا.
ووســــط اســـتـــمـــرار تـــراجـــع احلــركــة 
ــة  ــروســي ــة بــســبــب احلـــــرب ال ــي ــب األجــن
أبرز  تظل شواطئ مصر من  األوكرانية، 
للعديد  املفضلة  الــســيــاحــيــة  املــقــاصــد 
بجانب  العربية،  بالدول  السائحني  من 

املصريني.
تسيير  رئيس جلنة  عاقل،  وقال عالء 
إن  الفندقية،  املنشآت  بغرفة  األعــمــال 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة أنــعــشــت احلــركــة 
فى  مختلفة  شاطئية  مبناطق  للفنادق 
ــع قـــرب حــلــول عــيــد األضــحــى  مــصــر م
املــبــارك وبـــدء فــتــرة اإلجــــازات، خاصة 
والعني  واإلسكندرية  األحمر  البحر  فى 
السخنة ورأس سدر، فضاًل عن السياحة 

العربية للقاهرة الكبرى.
الروسية  احلركة  توقف  أن  وأضــاف 
واألوكــرانــيــة فــى أعــقــاب احلـــرب، أضر 
بينما  الشيخ،  شرم  فنادق  مباشر  بشكل 

بالسياحة  تعويضها  الغردقة  استطاعت 
ولكن  واإليطالية،  واألملانية  اإلجنليزية 
أن  موضًحا  الــروســيــة،  مــن  أقــل  بنسب 
قوى  تواجد  لها  كــان  الداخلية  احلركة 
فــى شـــرم الــشــيــخ خـــالل أعــيــاد الربيع 
اإلشغاالت  حاليا  الغردقة  تتصدر  بينما 

الداخلية فى عيد األضحى.
ــوان  ــروج األقــصــر وأسـ ولــفــت إلـــى خـ
لعدة  نظًرا  السياحي،  العيد  سباق  من 
عــوامــل أهمها ارتــفــاع درجـــات احلــرارة 
تنتعش  بينما  القاهرة،  املسافة عن  وبعد 
الشمالى  والساحل  لإلسكندرية  احلركة 
ــدرجــة كــبــيــرة، حــيــث تعتبر  ومــطــروح ب
املقاصد األكثر قربًا من القاهرة الكبرى، 

واملحببة للسياحة املحلية.
وأكد وجدى سعد، عضو مجلس إدارة 
انتعاش  سيناء،  مستثمرى جنوب  جمعية 
امتحانات  انتهاء  بعد  املحلية  احلــركــة 
خالل  قليلة  رحالت  مع  العامة،  الثانوية 
مطار  يستقبل  فــيــمــا  األضـــحـــى،  عــيــد 
ولبنان  بلغاريا  من  طائرات  الشيخ  شرم 
والسعودية واألردن وإيطاليا وكازاخستان 
وليتوانيا  وإيطاليا  وســويــســرا  وروســيــا 
الوافدة  وإسرائيل، عالوة على الرحالت 
محطة جلنسيات  تعتبر  والتى  تركيا  من 

»ســويــســرا،  مــثــل:  منها  قريبة  مختلفة 
السائحني  بــجــانــب  إيــطــالــيــا«  ــا،  ــي ــان أمل
الــفــنــادق وشركات  أن  مــؤكــًدا  ــراك،  ــ األت
السياحة تبذل جهوًدا مضنية فى جنوب 
السياحية  احلــركــة  ــادة  ــع الســت ســيــنــاء 

بالتنسيق مع شركاء املهنة باخلارج.
وتــوقــع أن تــصــل نــســبــة اإلشــغــاالت 
منها   ،٪80 نحو  إلــى  األضحى  عيد  فى 
و٪30  والعربية  األجنبية  للسياحة   ٪70
للسياحة املحلية التى يتجه أغلبها ملقاصد 
املسافة  لقرب  نظًرا  والغردقة  السخنة، 

وسهولة إجراءات الوصول والعودة.
يــوســف، مساعد وزيــر  وعــقــد أحــمــد 
الــســيــاحــة واآلثـــــار لــلــوعــى والــســيــاحــة 
الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، اجتماًعا 
مـــع عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات بــالــقــطــاعــات 
تنفيذ  ملتابعة  لــلــوزارة  التابعة  والهيئات 
ــري،  واألثـ السياحى  الــوعــى  ــع  رف خطة 
ــة الــســيــاحــة الــداخــلــيــة  وتــنــشــيــط حــرك

باملحافظات املختلفة.
وضع  مت  أنــه  الوزير  مساعد  وأوضــح 
هذه اخلطة فى إطار أهداف استراتيجية 
الوزارة للتنمية املستدامة 2030 لالهتمام 
السياحى  الوعى  ورفع  البشرى  بالعنصر 
السياحة  حركة  وتنشيط  لديه  ــرى  واألث

ــا إلــى أن هــذه اخلطة  الــداخــلــيــة، الفــًت
بينها  من  املــحــاور  من  عــدد  على  ترتكز 
ــة املــوجــهــة  ــوعــوي ــت تــطــويــر الــرســائــل ال
للفئات املستهدفة من خالل إعداد مادة 
وأثرية  سياحية  معلومات  تتضمن  علمية 
والــتــعــريــف بــأهــمــيــة الــســيــاحــة واآلثـــار 
وأهمية التعامل مع السائح بشكل صحيح 
واالهتمام بالتراث واحلفاظ على اآلثار، 
الــزيــارات  مــن خـــالل تنظيم عـــدد مــن 
للمواقع السياحية واألثرية املختلفة على 
احلمالت  وإطـــالق  اجلمهورية  مستوى 
الترويجية واالستعانة باملدونني واملؤثرين 
التواصل االجتماعى وتنظيم  على مواقع 

ندوات توعوية وورش العمل وغيرها.
وأضاف أنه بدأ تنفيذ هذه اخلطة من 
التى  السياحية  التوعوية  القافلة  خالل 
والتى  الفيوم،  ملحافظة  ــوزارة  ال نظمتها 
استهدفت 200 فرد من طالب اجلامعات 
واملدارس مبختلف املراحل، وذوى الهمم، 
للمرأة،  القومى  املجلس  عــن  وممثلني 
وبعض املواطنني، والتى مت خاللها تنظيم 
ــارة عــدد مــن املــواقــع  ــ نـــدوة تــوعــويــة وزي

السياحية واألثرية بالفيوم.
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األحد

نجاح منظومة الضبطية القضائية فى حماية وحدات اإلسكان االجتماعى
ECB ترحب بقرارات تنظيم السوق 

العقارى للحفاظ على حقوق العمالء

رئيس  ــرزق،  ال عبد  إبراهيم  املهندس  كشف 
العقارى، عن حجم  شركة I Build لالستثمار 
السوق  فى  الشركة  متتلكها  التى  املشروعات 
العقارى املصرى، موضحا أن حجم املشروعات 

يتخطى املليار جنيه.
أن  الـــرازق،  عبد  إبراهيم  املهندس  وأضــاف 
السوق العقارى املصرى هو األفضل فى الوقت 
كافة  رغــم  األســــواق،  بباقى  مــقــارنــة  احلــالــى 
التحديات التى يواجهها القطاع العقارى، سواء 

تتعلق باألزمات العاملية أو املحلية.
تسليم  مت  أنه  قال،  التسليمات،  خطة  وحول 
78 مشروع فى مختلف أنحاء القاهرة اجلديدة 
وذلك مبختلف  أسرة مصرية،  ، مبتوسط 963 
الشركة  أن  موضحا  السكنية،  الوحدات  أنــواع 
الفئات من  تسعى لتوفير وحدات سكنية لكافة 
خالل النظام الذى تتبعه بتنوع املساحات، وهو 
مشروعات  على  الكبير  اإلقبال  سر  يفسر  ما 

الشركة.

أيضا  تتميز  الــشــركــة  مــشــروعــات  أن  وقـــال 
املساحات،  وتتنوع  املتميز،  اجلغرافى  مبوقعها 
باإلضافة إلى أنظمة السداد املتعددة التى تتيح 
الفرصة لكافة الفئات فى احلصول على وحدة 
وموقع  مناسب  وسعر  مناسبة  مبساحة  سكنية 

متميز.
عـلى  دائـمـا  تـعمـل   I Build أن شركة وأكد 
تنافسية  بأسعار  عـاريـة  قيـمـة  أعـلى  تـقـديـم 
عـلى  تـحـرص  كـمـا  السداد،  أنظمة  أفضل  وبـ 
والـتـسـليم  الـجـودة  مــعــدالت  أعلى  تـحـقـيـق 
تــوفــيــــر  إلى  باإلضافة   ، املحدد  امليعاد  قـبـل 
الـعـمـالء  راحــة  لـ  الـبـيـع  بـعـد  مــا  خــدمــات 
الشركة من خالل رؤيتها  وتـطــمــح  ورضــائـهــم 
العقارية  اخلدمات  يقدم  مـن  أفضل  تكون  أن 

والوفاء بالتزاماتها دائماً جتاه عمالئها.
إحــــــــدى  هـــــى   I Build ــة  شــرك أن  ــر  ــذك ي
فى  الـعـقـارى  الســوق  فــى  الــرائــدة  الشركات 
الـقـاهـرة اجلديدة والتى متتلك مشروعات عدة 

فى » بيت الوطن – النورث هاوس – النرجس 
اجلديدة – األندلس 1 – األندلس 2 – اللوتس 
اجلنوبية – اللوتس اجلديدة – البنفسج فيالت 
فــيــالت، و  والــنــرجــس  النرجس عــمــارات –   –
استطاعت الشركة بنـاء مكانـة رائـدة فى مـجـال 
عــام  تــأسـسـت  أن  مـنـذ  العقـارى  التطويـر 
مترابط  ناجح  عمل  فريق  خــالل  من  1998م، 
يعمل على حتقيق أهداف الشركة وجناحها فى 

السـوق العـقـاري.
مـشروعــاً   78 مــن  أكـثــر  الشركة  ومتتلك 
مـصـر  نـصـر  مـديـنـة  الـجديـدة  الـقـاهـرة  فـى 
إكتساب  فــى  الشركة  جنحت  كمـا  الـجـديــدة، 
ثـقـة عمالئها من خالل مصداقيتها وشفافيتها 
عالية اجلودة  تنافسية  وفرص  وتقدمي خدمات 
تلبى إحتياجات العمالء وكسب رضائهم وحتقيق 

تطلعات مستثمريها.

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

قامت بتسليم 78 مشروعًا..

تحرير 4095 محضًرا وتحريك 1939 دعوى..

محفظة استثمارات مشروعات I Build تتخطى مليار جنيه

وقعت شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى 
كاونسل  شركة  مع  جديدة  شراكة  اتفاقية 
الرائدة  العاملية  الشركات  إحدى  ماسترز، 
والتى  العقارية،  االستشارات  مجال  فى 
ماسترز مبقتضاها  كاونسل  ستقوم شركة 
بتأجير وإدارة وتسويق مشروعها التجارى 
قلب  يقع فى  ــذى  وال مــول،  نــورث سكوير 
مساحة  ويغطى  اجلديدة  العلمني  مدينة 
ومن  مربع،  متر   164000 قدرها  إجمالية 
صيف  فــى  مبدئى  بشكل  تشغيله  املــقــرر 

.2022
ويعد »نورث سكوير« أول مركز ترفيهى 
الساحل  و  اجلــديــدة  العاملني  مدينة  فــى 
الشمالى يطل على البحر األبيض املتوسط 
و مباشرة على الكورنيش، كما يبلغ املشروع 
مساحة إيجاريه 86000 متر مربع، ويضم 
باإلضافة  ومطاعم  وثقافية  مواقع جتارية 
كما  مكاًنا،   3200 به  سيارات  موقف  إلى 
يضم فندًقا يحتوى على 22 غرفة جاهزة 
 46 إلى  باإلضافة  احلالى  الصيف  ملوسم 
غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 
متر،   6000 بسعة  شاطئ  إلــى  باإلضافة 
لرواد  شاملة  جتربة  سكوير  نــورث  ليقدم 
الشمالى  والــســاحــل  اجلـــديـــدة  الــعــلــمــني 

بأكمله.
ممــدوح،  املطلب  عبد  املــهــنــدس  ــال  وقـ
العمرانية  املجتمعات  هيئة  رئيس  نائب 
اجلديدة: » من املقرر أن تستضيف مدينة 

ماليني   2 من  أكثر  نحو  اجلديدة  العلمني 
ساكن بحلول عام 2030 ومن املتوقع ايضا 
املدينة فى تسليم وحدات سكنية  تبدأ  ان 
تتماشى مع  ــعــام، وهـــذه اخلــطــوة  ال هــذا 
وإحــراز  قيمة  إضــافــة  نحو  الــدولــة  خطة 
اجليل  مــدن  فــى  البناء  أعــمــال  فــى  تقدم 
بهدف  اجلمهورية  انحاء  جميع  فى  الرابع 
حتقيق أقصى استفادة من املواقع املتميزة 

باإلضافة إلى العناصر التى تؤهل كل منها 
لتصبح وجهة سياحية واستثمارية.«

ووصف محمد الدهان الرئيس التنفيذى 
قائال:  الشراكة  هــذه  ايــدج  سيتى  لشركة 
نقدم  فنحن  الــبــنــاء  مرحلة  اكــتــمــال  ــع  »م
مجمًعا فريًدا يضم أكبر اخلبرات الدولية 
واملحلية فى التسوق فى الساحل الشمالي، 
مركز  اول  كــونــه  تــأتــى  املــشــروع  فأهمية 

مبدينة العلمني يقدم جتربة متكاملة عالية 
بني  جنمع  حيث  عليها  للوافدين  اجلــودة 
االنشطة الرياضية والترفيهية، واخلدمات 
الفندقية و محالت للتسوق فى مكان واحد 
فى جعل  الراهنة  الدولة  يدعم خطة  مما 
مدينة العلمني وجهة سياحية ومزار متميز. 
كما اننا نسعد بشراكتنا للمرة الثانية على 

التوالى مع شركة كاونسل ماسترز.”

إدارة  مجلس  رئيس  مترى  جــورج  وقــال 
شركة كاونسل ماسترز:« نفخر بالثقة التى 
العمرانية  املجتمعات  هيئة  بها من  حظينا 
على  الثانية  للمرة  ايـــدج  سيتى  وشــركــة 
فى  قومى  مشروع  وتشغيل  إلدارة  التوالى 
بعد  ــك  وذل سكوير،  ــورث  ن مــشــروع  حجم 
االولى  املرحلة  وتشغيل  إدارة  فى  جناحنا 
من ممشى اهل مصر.« كما أضاف متري، 

أكثر  التوسع  لنا  سيتيح  املشروع  هذا  ان 
خبراتنا  إلى  إضافة  وسيكون  اعمالنا  فى 
السياحية  اجلــوانــب  وتشغيل  إدارة  فــى 
مقصد  سكوير  ــورث  ن جلعل  والترفيهية 
سياحى عاملى على أرض العلميني اجلديدة 
السياحة  خارطة  على  مصر  سيضع  مما 

العاملية.”
بني شركة سيتى  تعاون  ثانى  هذا  ويعد 
ماسترز،  وكاونسل  العقارى  للتطوير  ايدج 
حيث تعاقدت سيتى ايدج للتطوير العقارى 
املاضى  العام  ماسترز  كاونسل  شركة  مع 
كما  مــصــر.  أهــل  ممشى  مــشــروع  إلدارة 
الستشــارات  ماســترز  كونســل  شركة  ان 
الفندقيــة  املشــروعات  وإدارة  األعمــال 
التسـويق  وخدمـات  والتجاريـة  والسـياحية 
والتوكيـالت التجاريـة هى احـدى الشـركات 
االستشــارات  مجــال  فــى  العاملة  الكبرى 
ــة بــالــتــوكــيــــــــالت  ـــ واخلــدمــــــــات اخلــاصـــ
الفندقيــة  املشــاريع  وادارة  التجاريــة 
وتســويق  وانشــاء  والتجاريــة  والســياحية 
فـرص  وتسـويق  التجاريــة  االمتيــازات 
حيث  التجاريـة  باملشـروعات  االسـتثمار 
ألكثــر  احلصــرى  التســويق  حــق  متتلك 
وأكثر  محليـة  جتــاريـــــة  عالمـة   65 مــن 
وللشـركة  دوليـة،  جتاريـة  عالمـة   80 مـن 
فـروع ومكاتـب متثيـل فى عدة دول عربيـة 
وأجنبية وتواجـد اكثـر مـن شـركاء جتارييـن 

بهـذه الدول العربية واألجنبية.

»سيتى ايدج« تتفق مع »كاونسل ماسترز« لتأجير وإدارة »نورث سكوير«
أول مركز ترفيهى فى قلب مدينة العلمين الجديدة..

التنفيذى  الرئيس  عبداحلميد،  مــى  شهدت 
التمويل  ودعــم  االجتماعى  اإلســكــان  لصندوق 
الثالث  الــســنــوى  االجــتــمــاع  فعاليات  الــعــقــاري، 
مبقر  عقد  الــذى  القضائية،  الضبطية  ملنظومة 
بحضور  وذلـــك  أكــتــوبــر،   6 مدينة  تنمية  جــهــاز 
القضائية  الضبطية  منظومة  عــن  املــســئــولــني 
بــالــصــنــدوق، بــاإلضــافــة إلــى عـــدٍد مــن موظفى 
املـــدن اجلــديــدة ومديريات  وأجــهــزة  الــصــنــدوق 

اإلسكان املمنوحني حق الضبطية القضائية.
االجتماعات  أن  احلميد،  عبد  مى  وأوضحت 
السنوية املستمرة التى يعقدها الصندوق ملنظومة 
تدريبية  دورات  مبــثــابــة  القضائية  الضبطية 
جميع  فى  القضائية  الضبطية  ملــأمــورى  مكثفة 
اآلراء  تبادل  يتم خاللها  أنحاء اجلمهورية، حيث 
القضائية،  الضبطية  مأمورى  بني  ما  والتجارب 
والعمل على حل كافة املعوقات التى تواجههم أثناء 

أداء عملهم.
اإلسكان  لصندوق  التنفيذى  الرئيس  وأضافت 
هناك  أن  العقاري،  التمويل  ودعــم  االجتماعى 
اهتماما بالغا مبنظومة الضبطية القضائية، حيث 
جناح  استمرارية  فى  فعااًل  دورًا  املنظومة  تلعب 
من  نستطيع  حيث  االجتماعي،  اإلسكان  برنامج 
مستحقيه  إلى  الدعم  وصول  من  التأكد  خاللها 
السكنية  ــوحــدة  ال فــى  فـــرد  أى  تــصــرف  ــدم  وعـ
التى  املخصصة له بأى صورة مخالفة للضوابط 
االجتماعي،   لإلسكان  املنظم  القانون  فى  وردت 

رقم 93 لسنة 2018.
منظومة  أن  احلــمــيــد،  عــبــد  مــى  وأوضــحــت 
خالل  أهــدافــهــا  حتقيق  فــى  جنحت  الضبطية 
إجمالى  بلغ  حيث   ،2022-2021 املــالــى  الــعــام 

 4095 املنظومة  بدء  منذ  املحررة  املحاضر  عدد 
وعدد  قضية،   1939 القضايا  وعــدد  محضرا، 
 842 املــصــاحلــات  وعــدد  حكم،   1300 األحــكــام 

مصاحلة.
اإلسكان  التنفيذى لصندوق  الرئيس  وأضافت 
نسبة  أن  الــعــقــاري،  التمويل  ودعــم  االجتماعى 
بلغت  املحاضر  إجمالى  إلــى  اإليــجــار  محاضر 

إلى  النشاط  تغيير  محاضر  ونسبة   ،%90.75
البيع  ونسبة محاضر  املحاضر %1.76،  إجمالى 

إلى إجمالى املحاضر %7.67.
فى  القضائية  الضبطية  مأمورى  أن  وأكــدت 
بـ50 زيارة ميدانية غطت أنحاء  الصندوق قاموا 
العمل ضمن  من سير  التأكد  بهدف  اجلمهورية، 
ميدانى  دعم  وتقدمي  القضائى  الضبط  منظومة 

أجهزة  مختلف  فى  القضائى  الضبط  ملــأمــورى 
املدن ومديريات اإلسكان مثل جهاز تنمية مدينة 
من  العاشر  مدينة  تنمية  وجهاز  أكتوبر،  حدائق 
تنمية  وجهاز  بدر،  مدينة  تنمية  وجهاز  رمضان، 
برج  مدينة  وجــهــاز  اجلــديــدة،  النوبارية  مدينة 
العرب اجلديدة، وجهاز تنمية مدينة بنى سويف 
ومديرية  بورسعيد،  إسكان  ومديرية  اجلــديــدة، 
اإلسماعيلية،  إسكان  ومديرية  السويس،  إسكان 
البحر  إسكان  ومديرية  الفيوم،  إسكان  ومديرية 

األحمر، ومديرية إسكان املنيا.
بضرورة  املواطنني  احلميد،  عبد  مى  وطالبت 
عدم مخالفة قانون اإلسكان االجتماعى رقم 93 
لتعامل  ضوابط  عــدة  وضــع  الــذى   ،2018 لسنة 
تخصيصها  التى مت  السكنية  وحدته  مع  املواطن 
املختلفة  االجتماعى  اإلسكان  إلعالنات  وفًقا  له 
تأجير  من  مينع  حيث  الصندوق،  يطرحها  التى 
توقع  لذلك  مخالفته  حالة  وفى  السكنية  وحدته 
األولــى،  املــرة  فى  جنيه  ألــف   25 قيمتها  غرامة 
الوحدة  سحب  يتم  املخالفة  تــكــرار  حالة  وفــى 
السكنية فال  الوحدة  بيع  أما فى حالة  السكنية، 
ميكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة 

السكنية مباشرة.
ضرورة  باملواطنني  احلميد،  عبد  مى  وأهابت 
شغل وحداتهم السكنية التى حصلوا عليها، وذلك 
لتحقيق الهدف الفعلى من بناء وحدات اإلسكان 
املتكاملة،  العمرانية  واملجتمعات  االجتماعى 
سوف  القضائية  الضبطية  مــأمــورى  أن  مؤكدة 
يتم  ال  سكنية  وحــدة  لكل  إنــذار  بوضع  يقومون 
شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز 

املدينة أو مديرية اإلسكان التابع لها فورًا.

رئيس  الــغــنــى،  عــبــد  محمد  الــدكــتــور  قـــال 
للتصميمات   ECB الــهــنــدســى  ــرة  اخلــب بــيــت 
واالستشارات الهندسية وإدارة املشروعات، إن 
ضوابط مجلس الوزراء لتنظيم السوق العقارى 
هو أحد القرارات اجلديدة التى حتمى العميل 
مشيرا  األول،  املقام  فى  على حقوقه  وحتافظ 
إلى أن هذه القرارات يجب أن تتضمن حوافز 

للمطورين العقاريني.
ــالل املـــائـــدة املــســتــديــرة »ثنك  وأضــــاف خـ
كوميرشال« ، أن هذه احلوافز يجب أن تتضمن 
تيسيرات بنكية جديدة، لضمان توفير السيولة 
سعر  ربــط  ضــرورة  إلــى  باإلضافة  للمطورين، 
على  السوق،  على  تطرأ  التى  بالتغيرات  املنتج 
أن تتضمن العقود بنودا بذلك، مطالبا بضرورة 
إدراج مفهوم تعومي املشروعات للحد من زيادة 

األسعار املستمرة.
من  بالعديد  مر  العقارى  القطاع  أن  وأكــد 
منها  املاضية،  سنوات   4 مدار  على  التحديات 
 10 إلى  تصل  قد  والتى  السداد  فترات  زيــادة 
الوحدات  ارتفاع أسعار  إلى  سنوات، باإلضافة 
السكنية نتيجة لزيادة أسعار األراضي، وهو ما 
وبالتالى  التضخم  معدالت  ارتفاع  إلــى  يرجع 
هامش  مــن  يقلل  ممــا  التكلفة،  أســعــار  ــادة  زيـ

الربح، وزيادة نسبة املشروعات املتعثرة.
وأشــار إلــى أن هــذه الــقــرارات تعيد تشكيل 
السوق العقارى وتساهم فى تعديل منوذج العمل 
نحو  تدريجيا  يتحول  بحيث  العقارى  بالسوق 
التمويل املسبق وليس النظام التقليدى احلالي، 
موضحا أن النموذج اجلديد املستهدف تطبيقه 
فى السوق العقارى هو النموذج املعمول به فى 

كافة دول العالم.
القيمية  للهندسة  التوجه  أهمية  إلى  ولفت 
تكلفة  لتقليل  وذلـــك  الــراهــنــة،  الــفــتــرة  خــالل 

تكلفة  من  األكبر  اجلــزء  متثل  والتى  التنفيذ 
املشروع بالكامل، وتؤثر كذلك على أسعار البيع، 
ضرورة  أصبحت  القيمية  الهندسة  أن  مؤكدا 
ارتفاع  نتيجة  التنفيذ  تكلفة  ارتفاع  يفرضها 

أسعار املواد اخلام.
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس قرارًا ينص 
بطرح  اخلاصة  الــواليــة  جهات  تلتزم  أن  على 
األراضى بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات 
املشترين،  حقوق  لضمان  الــعــقــارى  التطوير 
التطوير  مــشــروعــات  طــرح  مستندات  ضمن 
العقاري، وإدراجها ضمن مالحق العقود املبرمة 

مع املطورين العقاريني.

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «

باستثمارات 670 مليون جنيه..

»مقام مصر« تطلق »5EAST TOWER« بالعاصمة اإلدارية
العقارى  للتطوير  مصر  مقام  شركة  أطلقت 
فى   5EAST TOWER اجلــديــد  مــشــروعــهــا 
اإلدارية اجلديدة،   بالعاصمة  تاون  الداون  منطقة 
إطار  فى  وذلــك  جنيه،  مليون   670 باستثمارات 
خطة الشركة القتناص الفرص االسثمارية الرائدة 

فى أحد املشروعات القومية املتميزة.
مجلس  رئيس  شعبان،  السعيد  املهندس  قــال 
رؤية  لديها  الشركة  إن  مصر،  مقام  شركة  إدارة 
واضحة لتقدمي مشروعات عقارية مبتكرة ومميزة 
بالتعاون مع نخبة من  العقاري، وذلك  السوق  فى 
املشروعات،  هذه  لتنفيذ  واملتخصصني  اخلبراء 
حيث تركز الشركة فى اختياراتها لشركاء النجاح 
فــى مــشــروعــاتــهــا عــلــى اخــتــيــار أفــضــل شــركــات 
الهندسية  االستشارية  املكاتب  وأفضل  املقاوالت 

وكذلك شركات إدارة وتشغيل املشروعات.

يقع   5EAST TOWER مشروع  أن  وأوضــح 
املشروع  ويطل  مربًعا،  متًرا   3585 مساحة  على 
على  ويطل  متًرا،   75 بعرض  رئيسى  محور  على 
ويضم  متر،  ألــف   28 مبساحة  مفتوجة  حديقة 
مطاعم،  ومنطقة  جتارية  وحدات  األرضى  الدور 
كما   ،Food Court  األول منطقة الدور  ويضم 
للثامن  الثانى  الــدور  من  الوحدات  تخصيص  يتم 
للثانى  التاسع  الـــدور  ومــن  اإلداريــــة،  لــلــوحــدات 
عشر وحدات إدارية ELITE ألول مرة بالعاصمة 

اإلدارية اجلديدة.
وأشار إلى أن مساحات الوحدات اإلدارية تبدأ 
الوحدات  مساحات  وتبدأ  مربًعا،  متًرا   36 من 
التجارية من 22 متًرا مربًعا، وتقدم الشركة أنظمة 
سداد تبدأ من 0% مقدم والباقى على 9 سنوات، 
وهى أنظمة مدروسة بعناية وقائمة على دراسات 

العمالء  تناسب  التى  األنظمة  لتحديد  سوقية 
السوقية  الدراسات  إلى أهمية  املستهدفني، الفتا 

فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ املشروع.
االستشارى  مكتب  مع  التعاقد  أنه مت  وأضــاف 
ليقوم   YBA البلتاجى  ياسر  الدكتور  الهندسى 
أحد  وهــو  للمشروع،  هندسى  اســتــشــارى  بـــدور 
املتخصصني فى وضع تصميمات األبراج السكنية 
بطراز معمارى فريد يضمن لها الكفاءة الهندسية 

والشكل املعمارى اجلاذب.
 Eltizam  شــركــة مــع  التعاقد  مت  ــه  أن وتــابــع 

واحدة  وهى  املشروع،  وتشغيل  إلدارة  اإلماراتية 
من كبريات شركات اإلدارة والتشغيل للمشروعات 
التعاقد  تدعم  أعمال  وسابقة  بخبرة  تتمتع  والتى 
تشغيله  عقب  املشروع  إدارة  أن  إلى  الفتا  معها، 
القيمة  على  للحفاظ  األساسية  العناصر  أحــد 

للعمالء  وقيمته  وجــودتــه  للمشروع  االستثمارية 
املــســتــثــمــريــن بـــه، كــمــا مت الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 

INVERSION استشارى تطوير املشروع.
 5EAST وأكد أن العميل الذى يستثمر مبشروع
TOWER يضمن جناح استثماراته منذ أول يوم 
والتميز  الدقة  على  حريصة  فالشركة  للتعاقد، 
فى كافة تفاصيل املشروع، وهو ما يضمن عائًدا 
فهو  املــشــروع،  فــى  للعميل  مــتــجــدًدا  استثمارًيا 
من  عدد  تنفيذه  على  ويقوم  مكان مميز  فى  يقع 
عن  فضال  مختلفة،  قطاعات  فــى  املتخصصني 
سابقة أعمال الشركة فى تنفيذ مشروعات فريدة 

فى السوق العقارى املحلي.
التوسعية  مــالمــح اخلــطــة  أبـــرز  عــن  وكــشــف 
مشروع  لتطوير  الشركة  تخطط  حيث  للشركة، 
نظرا  اإلداريـــة،  العاصمة  فى  طبى  وآخــر  سكنى 

لتميز املشروع، مؤكدا أن الشركة تخطط ألن تكون 
استثمارية  فرص  تطوير  فى  عاملى  مستوى  ذات 
للسوقني  مبتكرة   عقارية  حلواًل  وتقدمي  مثالية 

املحلى والعاملي. 
البلتاجي، مؤسس ورئيس  ياسر  املهندس  وقال 
املعمارية  للتصميمات   YBA مكتب  إدارة  مجلس 
والهندسية، إن شركة مقام مصر لديها رؤية فريدة 
اإلداريـــة  العاصمة  فــى  مختلف  مــشــروع  لتنفيذ 
مشروعها  فــى  معها  الــتــعــاون  ويــأتــى  ــدة،  اجلــدي
اجلديد لتحويل هذه الرؤية ملشروع حقيقى ومميز 

بالعاصمة االدارية اجلديدة.
استشارًيا  سيكون   YBA مكتب  أن  ــح  وأوضـ
هندسًيا ملشروع  5EAST TOWER ، هو أحد 
فى  التميز  مراعاة  مت  التى  الواعدة  املشروعات 
من  االستفادة  فى  املكتب  وسيعمل  تفاصيلها،  كل 

فى  والدقة  اجلودة  مراعاة  فى  التراكمية  خبراته 
مكتبه  جنــاح  إلــى  الفتا  املــشــروع،  تفاصيل  كافة 
خالل 26 عاًما فى تنفيذ حزمة متنوعة وضخمة 
السياحية  واملنتجعات  السكنية  املشروعات  من 
السكنية،  ــراج  واألبـ التجارية  واملــراكــز  والفنادق 
وذلك مع كبريات الشركات داخل مصر وخارجها.

وتابع أن املكتب تولى أعمال التصميم لـ8 أبراج 
واملنطقة  اجلــديــدة  العلمني  ــراج  أب ضمن  سكنية 
و28  سكنية  مشروعات   7 تصمم  ومت  الترفيهي، 
اإلداريـــة  بالعاصمة  ــا  ــ وإدارًيـ ــا  جتــارًي مــشــروًعــا 
لــه شخصية  بــأن  كــل مــشــروع  اجلــديــدة، ويتميز 
مستقلة وطابع فريد يجعله ال يتكرر فى مشروعات 

الشركة أو مشروعات السوق العقاري.
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األحد

كتب: أسامة محمد
االتصاالت  وزيــر  طلعت  عمرو  الدكتور  أكــد 
على  حتــرص  مصر  أن  املعلومات  وتكنولوجيا 
الرابعة،  الصناعية  الثورة  معطيات  مع  التفاعل 
وتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ 
عمليات  بقيادة  تضطلع  الــوزارة  أن  إلى  مشيرا 
مؤسسات  كافة  مع  بالتعاون  الرقمى  التحول 
الدولة لبناء مصر الرقمية التى ترتكز على ثالثة 
الرقمى،  التحول  حتقيق  هــى:  رئيسية  محاور 
وبناء القدرات الرقمية، وحتفيز اإلبداع الرقمى؛ 
135 خدمة  مــن  أكــثــر  إطـــالق  ــه مت  أن موضحا 

حكومية على منصة مصر الرقمية حتى اآلن.
ــى تــزايــد  ــور عــمــرو طــلــعــت إلـ ــت ــدك وأشــــار ال
الرقمى  التحول  على  باإلنفاق  العاملى  االهتمام 
الذى من املتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دوالر 
فى عام 2022 ، بزيادة قدرها 17.6٪ عن عام 
2021؛ موضحا أنه مت إطالق استراتيجية مصر 
التى   )2026-2022( التعهيد  لصناعة  الرقمية 
للشركات  االستثمارية  احلوافز  من  حزمة  توفر 
فى  الــوزارة  جهود  إلى  منوها  واملحلية،  العاملية 
وتطوير  تصميم  لصناعة  متكاملة  بيئة  توفير 
االبتكار  مركز  فى  اإللكترونية  والنظم  الدوائر 
التطبيقى وتصميم اإللكترونيات مبدينة املعرفة 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
تنفيذ  يتم  أنه  طلعت  عمرو  الدكتور  وأضــاف 
والتى  الرقمية  الــقــدرات  لبناء  استراتيجية 
متدرب  ألــف   200 مــن  أكثر  تــدريــب  تستهدف 
 1.1 باستثمارات  احلــالــى  املــالــى  الــعــام  خــالل 
الشركات  كبرى  مع  بالتعاون  وذلك  جنيه  مليار 
التكنولوجية العاملية لبناء القدرات الرقمية لكافة 

حيث  متعددة  ملستويات  ووفــًقــا  املجتمع  فئات 
تتضمن االستراتيجية إطالق عدد من املبادرات 
اجلنسني  من  الشباب  متكني  إلــى  تهدف  التى 
ومن  اإلنــتــرنــت  عبر  املستقل  العمل  ســوق  فــى 
أبرزها مبادرة »ُمستقبلنا رقمى«؛ موضحا أنه مت 
افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية مبدينة املعرفة 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، كما مت تخريج أول 
الرقمية«  مصر  »بُناة  مبادرة  طــالب  من  دفعة 
ملنح  إقامة شراكات عاملية  يتم من خاللها  التى 
املجاالت  أحد تخصصات  املهنى فى  املاجستير 

التقنية احلديثة.
النمو  نسبة  أن  طلعت  عمرو  الدكتور  وتابع 

فى استثمارات الشركات الناشئة قد بلغت نحو 
168٪ لتتضاعف من 190 مليون دوالر فى عام 
إلى 490 مليون دوالر، كما جاءت مصر   2020
األفريقية  القارة  مستوى  على  األول  املركز  فى 
من حيث عدد الصفقات االستثمارية والتمويلية 
فى الشركات الناشئة املصرية خالل عام 2021؛ 

موضحا جهود الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا 
املعلومات من خالل تهيئة البيئة املحفزة لالبتكار 
الرقمى وبناء شراكات فى البحث والتطوير بني 
املناخ  وتوفير  واخلـــاص،  احلكومى  القطاعني 
وتشجيع  األجنبية  االستثمارات  جلذب  املالئم 
االستثمارات املحلية، وتنمية الشركات املتوسطة 

العاملة  الناشئة  الشركات  ورعــايــة  والصغيرة 
الفتا  املعلومات؛  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع 
إلى أنه يتم تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر 

الرقمية على مستوى املحافظات.
أنه مت ضخ  إلى  الدكتور عمرو طلعت  وأشار 
لتنفيذ  جنيه  مليار   60 نحو  بلغت  استثمارات 
كــفــاءة شبكة  املرحلة األولـــى مــن مــشــروع رفــع 
اإلنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة 
االنترنت الثابت لتصبح مصر األولى فى أفريقيا 
إلى  الفتا  الثابت؛  اإلنترنت  سرعة  متوسط  فى 
من  األولــى  املرحلة  تنفيذ  فى  الـــوزارة  مشاركة 
شبكات  توصيل  خالل  من  كرمية  حياة  مبادرة 
ــاحــة خــدمــات  ــالت األلـــيـــاف الــضــوئــيــة إلت ــاب ك
مليار   5.8 باستثمارات  السرعة  فائق  اإلنترنت 
جنيه؛ مؤكدا أنه يتم تنفيذ خطة تطوير شاملة 
للبريد باستثمارات تزيد عن 4 مليار جنيه؛ حيث 
على  بريد  مكتب   3345 تطوير  من  االنتهاء  مت 
مستوى اجلمهورية وفًقا ألحدث املعايير الدولية 
فــى هــذا املــجــال، كما يــتــم  التوسع فــى فــروع 
البريد املصرى من خالل نشر األكشاك البريدية 
تقدمي حزم  املتنقلة، فضاًل عن  البريد  ومكاتب 

جديدة من اخلدمات البريدية.
حرص  على  طلعت  عمرو  الدكتور  أكــد  كما 
مصر على التعاون مع الدول العربية واألفريقية 
مجاالت  فى  اخلــبــرات  وتــبــادل  التعاون  لتعزيز 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات السيما املتعلقة 

مبجاالت التحول الرقمى

10 السنة الثالثة عشرة

135 خدمة حكومية على »منصة مصر الرقمية«
نمو استثمارات الشركات الناشئة بنسبة %168..

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

إشراف:أسامة محمداتصاالت

كتب: أسامة محمد
أول  لالتصاالت،  املصرية  الشركة  أعلنت 
وأحد  مصر  فى  متكامل  اتــصــاالت  مشغل 
أكبر مشغلى الكابالت البحرية فى املنطقة، 
 ،GRID Telecom تليكوم  جريد  وشركة 
لنقل  املستقل  اليونانى  للمشغل  التابعة 
اتفاقية  تــوقــيــع  عــن   ،)IPTO( الــكــهــربــاء 
عبر  واليونان  مصر  لربط  مشترك  تعاون 
أنظمة  أحــد  يتبع  جديد  بحرى  كابل  بناء 
الــبــحــريــة املــمــتــدة عــبــر البحر  ــكــابــالت  ال
االبيض املتوسط، جاء ذلك خالل زيارة وفد 
املصرية  ملقر  اليونانية   IPTO شركة  من 
وقع  بالقاهرة،  الذكية  بالقرية  لالتصاالت 
ــادل حامد  االتــفــاقــيــة كــل مــن املــهــنــدس عـ
للشركة  التنفيذى  والرئيس  املنتدب  العضو 
مانوساكيس  ومانوس  لالتصاالت  املصرية 
التنفيذى  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
لشركة  IPTO وجورجيوس بسيريس، مدير 

شركة جريد تليكوم. 
تأتى هذه االتفاقية فى إطار رؤية املصرية 
لالتصاالت واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز 
شبكاتها  وتوسيع  الدولية  التحتية  بنيتها 
األبيض  البحر  داخل  الوصول  نقاط  وتعدد 
املتوسط، من خالل فتح بوابة شرقية ألوروبا 
عبر اليونان، حيث يعد الكابل اجلديد أقصر 
الطرق لعبور منطقه حوض البحر املتوسط 
أخرى  ووجهات  البلقان  منطقه  إلى  وصوال 
مثل جنوة ومرسيليا عبر املسارات األرضية 
والبحرية، وذلك مبا يساهم فى تعزيز موقع 
عامليا خلدمات  مصر االستراتيجى كمركزاً 
االتــصــاالت ومـــرور الــبــيــانــات بــني الشرق 

والغرب.
يــأتــى هـــذا الــتــعــاون فــى أعــقــاب توقيع 
الشركتني مذكرة تفاهم استراتيجية فى أثينا 
فى التاسع من فبراير املاضى متهد الطريق 
نحو استكشاف خيارات الربط املختلفة بني 

التحتية  البنية  على  اعتمادا  ومصر  اليونان 
للشركتني  الدولى  الربط  وقــدرات  املتميزة 
باستخدام  ومستقبالً  مع دول اجلوار حالياً 

أحدث تقنيات األلياف الضوئية.
ــد، العضو  وعــلــق املــهــنــدس عـــادل حــام
املصرية  لشركة  التنفيذى  والرئيس  املنتدب 
ــمــل املــصــريــة  ــع ــالً: »ت ــ ــائ ــ ــاالت، ق ــصـ ــالتـ لـ
تطوير  عــلــى  مستمر  بشكل  لــالتــصــاالت 
فى  االستثمار  خــالل  من  الدولية  شبكتها 
ملواكبة  اجلديدة  البحرية  الكابالت  انظمة 
االتــصــاالت  خــدمــات  على  املتزايد  الطلب 
إقليمياً وحول العالم. يؤدى التعاون اجلديد 
مع جريد تيليكوم إلى إكساب بنيتنا التحتية 
الدولية املزيد من املرونة واالنتشار وإضافة 
منطقة  عبر  ألوروبـــا  جديدة  وصــول  نقطة 
حوض البحر األبيض املتوسط ذات االهمية 
ــصــاالت  ــات االت ــى خــدم االســتــراتــيــجــيــة ف

الدولية.”
وصرح مانوس مانوساكيس رئيس مجلس 
 :IPTO  التنفيذى لشركة والرئيس  اإلدارة 
األبيض  البحر  شرق  جنوب  منطقة  تشهد 
املستمر  التعاون  أوجه  من  العديد  املتوسط 
نحو ترسيخ مكانة تلك البقعة كمحور حيوى 
بهذا  وســعــداء  الطاقة،  و  البيانات  حلركة 
  IPTO لـ التابعة  تليكوم  بني جريد  التعاون 
مشغل  أول  لالتصاالت،  املصرية  والشركة 
أكبر  وأحـــد  مصر  فــى  متكامل  اتــصــاالت 
مشغلى الكابالت البحرية فى املنطقة، حيث 
تعزيز  على  اجلديد  البحرى  الربط  يعمل 
كنقطة  كريت  جلزيرة  االستراتيجى  الــدور 
الــقــارات  تــربــط  مــحــايــدة  مفتوحة  وصـــول 

الثالث.«

»المصرية لالتصاالت« تتعاون مع 
»جريد تليكوم« لبناء كابل بحرى جديد

رئيس البريد يدعم نقابة العاملين بالهيئةبهدف توسيع شبكاتها..

»اورنج« تشارك »شباب بتحب مصر« فى حملة تطهير النيل

»طلبات« تطلق مبادرات صيفية لدعم »سائقى التوصيل«

»إى فاينانس« تطور قرية باألقصر ضمن مبادرة »حياة كريمة«

استعدادًا لقمة المناخ..

بالتعاون مع »صناع الخير«..

التقى الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد جاد محمد 
رئيس النقابة العامة للبريد فى أول لقاء يجمع بينهم بعد فوز جاد محمد 
برئاسة النقابة العامة للبريد خالل االنتخابات التى جرت فى 16 يونيو 

 .2022
واكد الدكتور شريف فاروق خالل اللقاء على اهمية الدور النقابى فى 
التواصل مع العاملني داخل الهيئة وحل مشاكلهم وسد احتياجاتهم واشار 
العاملني  الى  الهيئة  داخل  اجناز  من  فعالً  يتم  ما  توصيل  الى ضــرورة 
للحد من الشائعات، موضحا ان ابناء الهيئة هم الثروة احلقيقية والعامل 

الرئيسى فى حتقيق اإلجنازات خالل الفترة املاضية.
سعادته خالل  عن  للبريد  العامة  النقابة  رئيس  محمد  جاد  وأعــرب 
حتت  مجهودات  من  املصرى  البريد  ادارة  مجلس  به  يقوم  مبا  اللقاء 
قيادة الدكتور شريف فاروق والتى نتج عنها حتقيق مكاسب كبيرة للهيئة 
القومية للبريد باالعتماد على جهود جميع العاملني مشيرا الى انه خالل 
اللقاء مت مناقشة طلبات العاملني خالل الفترة املقبلة كما مت االتفاق على 
بحضور  االدارة  مجلس  رئيس  فاروق  شريف  الدكتور  مع  اجتماع  عقد 
مجلس إدارة النقابة العامة خالل االيام املقبلة ملناقشة احتياجات الفترة 

القادمة.

كتب: أسامة محمد
حلملة  والرعاية  بالدعم  مشاركتها  عن  مصر«  »اورجن  شركة  أعلنت 
النظافة املكبرة لتطهير مجرى نهر النيل بسواعد مؤسسة شباب بتحب 
والري،  املائية  املوارد  وزير  العاطى  الدكتور محمد عبد  وبرعاية  مصر 
املناخ  لقمة  املشترك  املجتمعى  احلكومى  االستعداد  إطــار  فى  وذلــك 

Cop27 املقرر عقدها مبدينة شرم الشيخ نوفمبر املقبل.
وشارك فى احلملة موظًفى شركة »اورجن مصر« إلى جانب متطوعني 
من مؤسسة »شباب بتحب مصر«، حيث انطلقت أولى فعاليات احلملة 
كوبرى  وحتى  الزمالك  بحى  مــرورًا  النهرى  املهندسني  نقابة  نادى  من 

امبابة. 

التى استمرت لعدة ساعات منذ الصباح عن جمع  وأسفرت احلملة 
الفردية  األدوات  باستخدام  البالستيكية،  املخلفات  من  طن  من  أكثر 
اخليش،  من  أجولة  داخل  املخلفات  جمع  وأذرع  القفازات  فى  املتمثلة 

للحد من استخدام البالستيك.
فى  للمساهمة  مائى  بحفار  املائية  واملــوارد  الرى  وزارة  شاركت  كما 
جمع املخلفات، وتأتى احلملة للتأكيد على أهمية التعاون املشترك بني 
منظمات املجتمع املدنى والقطاع اخلاص وأجهزة الدولة، لزيادة الوعى 
على  الكبير  لتأثيرها  البالستيكية  املخلفات  من  احلد  بضرورة  البيئى 

التنوع البيولوجى واملوارد الطبيعية.
لشركة  التنفيذى  الرئيس  نائب  نــاجــى   مها  أعــربــت  جانبها  ومــن 
عن  واإلعالم  العامة  والعالقات  املؤسسى  االتصال  لقطاع  اورنچ مصر 
اعتزازها بالتعاون مع وزارة املوارد املائية والرى ومؤسسة »شباب بتحب 
تطهير  فى  املثمر  والتعاون  املشترك  العمل  حيث  الثانية،  للمرة  مصر« 
وتنظيف مجرى نهر النيل، حيث تعتزم الشركة توجيه الكثير من اجلهود 
البيئة  حلماية  املجتمعية  املسئولية  مجال  فى  الداعمة  واملساهمات 
ومواجهة تداعيات تغيير املناخ فى إطار استراتيجية اورنچ العاملية التى 
الكربون بحلول  املسببة النبعاثات  أنشطتها  للقضاء متاًما على  تهدف  

عام 2040 مع املحافظة على البيئة التى تعمل بها الشركة.
وتلتزم اورجن مصر بتطوير حلول وابتكارات جديدة من شئنها خفض 
من  االستفادة  لتعظيم  املركزية  االنظمة  ونشر  الكربونية  االنبعاثات 
الطاقة املتجددة وتعزيز االبنية اخلضراء ملقرات عمل اورنچ مع تطويع 
الذكى مما  والنقل  الرقمى  الذكية والتحول  املدن  التكنولوجيا بخدمات 

يساهم فى تقليل استخدام الطاقة باإلضافة الى توفير بيئة مستدامة.

كتب: أسامة محمد
املنطقة،  فى  الــرائــدة  املحلية  التكنولوجية  املنصة  طلبات،  أطلقت 
مجموعةً من املبادرات املوسمية املخصصة لدعم سائقّي التوصيل خالل 
فصل الصيف وارتفاع درجات احلرارة، ويعتبر تقدمي هذه املبادرات مثل 
من  جزء  مستلزمات صيفية  مجموعة  وتوفير  املرورية  السالمة  أسبوع 

التزام الشركة جتاه السائقني وسالمتهم. 
لشركة  التنفيذى  املدير  شلبي،  هدير  قالت  املوضوع،  على  وتعليقاً 
طلبات مصر: »نشير إلى السائقني على أنهم أبطالنا على األرض ألنهم 
يقعون فى قلب عملياتنا - فهم من أهم رباطات الوصل بني املاليني من 
عمالئنا وشركائنا، وتهدف مبادرتنا إلى زيادة تعزيز سالمتهم واحلرص 
وحركة  الصيف  حــرارة  على  التغلب  على  مساعدتهم  و  صحتهم  على 

املرورالزائدة فى هذا املوسم”

ابتداًءا من 19 يونيو فى جولته الثانية، سيضم أسبوع السالمة املرورية 
سلسلة من الندوات التدريبية واألنشطة لنشر الوعى بني سائقى التوصيل 
واجلمهور حول أفضل املمارسات لضمان سالمة اجلميع، باإلضافة إلى 
تزويدهم باألدوات والعقلية للقيادة بأمان وسيتم أيًضا مكافأة السائقني 

األكثر التزاماً بالقوانني املرورية لتحفيز السلوك اإليجابي.
وستقدم »طلبات« للسائقني مجموعة مستلزمات صيفية لتخفيف آثار 
املنصة  استخدام  من  ومتكينهم  الصيف  أشهر  املرتفعة خالل  احلــرارة 
للماء وُسترات  أكبر، وتتضمن املجموعة مناشف مبّردة وعبوات  براحٍة 
على  احلصول  فى  يساهم  مما  للسائقني،  خصيصاً  مصممة  ُمــبــردة 
درجات حرارة معتدلة طوال اليوم، وتساعد الُسترات عند استخدامها 
بالشكل الصحيح فى احلفاظ على درجة حرارة معتدلة تدوم حتى 10 

ساعات.
يسلك  أن  لضمان  املستوى  العالية  تقنياتها  »طلبات«  تستخدم  كما 
وبذلك   - طلباتهم  تسليم  عند  وأماًنا  كفاءة  الطرق  أفضل  السائقني 
الشركة من خالل  اليوم، وتسعى  القيادة ستكون ملسافات أقصر طوال 
الوقت  فى  الــواردة  البيانات  على  واالعتماد  املتكاملة  تقنياتها  تعزيز 
الفعلي، إلى اختيار أفضل مسارات القيادة للسائقني وضمان تقليل وقت 
االنتظار، كما تتيح لهم ساعات عمل مرنة تناسب أوقاتهم، حيث ميكنهم 

احلصول على استراحة عند حاجتهم.
وباإلضافة إلى ذلك، تشجع طلبات جميع أفراد املجتمع على إفساح 
استالم  عند  أمكن  إن  لهم  املاء  وتقدمي  التوصيل  سائقّي  أمام  الطريق 

الطلبات تقديراً جلهودهم.

كتب: أسامة محمد
أعلنت مجموعة »إى فاينانس« لالستثمارات املالية والرقمية 
بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي، ومؤسسة صّناع اخلير 
للتنمية، بدء تطوير قرية الفارسية بتكلفة 5 ماليني جنيه، ضمن 
مساهمات »إى فاينانس« فى دعم التنمية املجتمعية، ومشاركتها 

فى دعم املبادرة الرئاسية »حياة كرمية«.
قرية  تطوير  أعمال  بتدشني  فاينانس«  »إى  مجموعة  وقامت 
محافظ  نائب  القادر  عبد  محمد  الدكتور  بحضور  الفارسية 
املالية  لالستثمارات  فاينانس«  »إى  مجموعة  وفريق  األقصر، 
اخلير،  صناع  ملؤسسة  االستشارى  املجلس  وأعضاء  والرقمية، 
مبركز  الشريكة  واجلمعيات  املشروعات  إدارات  من  ومجموعة 
فى  الطبية  القوافل  ــدأت  ب حيث  األقــصــر،  مبحافظة  »إســنــا« 
جميع  على  املدرسية  الهدايا  توزيع  عن  فضالً  عملها،  مباشرة 

األطفال فى مختلف املراحل الدراسية.
رفع  فى  العمل  أيــام  أولــى  فاينانس«  »إى  مجموعة  وتابعت 
كفاءة 30 منزالً كمرحلة أولى مبا فيها جتديد بعض املنازل أو 

احتياجاً  األكثر  األسر  وتسليم  األخر،  البعض  بناء  وإعادة  هدم 
مشروعات جديدة، مثل توفير 30 مركب صيد مجهزة مبحركات 
سرعة ومستلزمات صيد، وإطالق عدد من القوافل الطبية على 
أعلى مستوى من التجهيز والتى بدأت عملها فعلياً فى الكشف 
على أهالى القرية والكشف على جميع أمراض العيون وصرف 

األدوية والنظارات الطبية، مع إمكانية إجراء العمليات الطبية.
بدورها  والرقمية،  املالية  لالستثمارات  فاينانس«  »إى  وتقوم 
املعنية  األطراف  الرئيسى من  العنصر  كونها  للمشروع،  الداعم 
التى تقوم بتمويل املبادرة وتقدم كل سبل الدعم الستدامتها، ومن 
جانبها تتولى مؤسسة صناع اخلير للتنمية دور الشريك التنفيذى 
إلعادة بناء وتشطيب املنازل ورفع كفاءتها وتسليم مراكب الصيد 

وتنظيم القوافل الطبية.
»إى  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  سرحان  إبراهيم  وأعــرب 
واعتزازه  فخره  عن  والرقمية،  املالية  لالستثمارات  فاينانس« 
أنشطتها  ضمن  كرمية«  »حياة  مبادرة  فى  املجموعة  مبشاركة 

املثمر  التعاون  حيث  مصر،  فــى  املجتمعية  للتنمية  الداعمة 

واجلهود البناءة لوزارة التضامن االجتماعى، والعمل على تطوير 

قرية »الفارسية« بالتعاون مع مؤسسة »صناع اخلير« للتنمية مبا 

لديها من خبرات واسعة لتنفيذ مستهدفات التطوير على أكمل 

وجه ممكن.

حياة  توفير  فى  الدولة  مجهودات  دعم  إلى  املشروع  ويهدف 

تكامل  خلق  مــع  الــريــف  فــى  خاصة  املــصــرى  للمواطن  كرمية 

واألهــداف  فاينانس«  »إى  ملجموعة  املجتمعية  األهـــداف  بني 

االقتصادية لها مستقبالً، وذلك خللق أثر تنموى مستدام ووضع 

جلميع  احلياة  جــودة  وحتسني  القرى  لتطوير  متكامل  منــوذج 

املصريني من كافة اجلوانب وعلى كل املستويات مبا ينعكس على 

دفع محركات االستدامة لتنفيذ الرؤية الوطنية ملصر 2030

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
العدد »٢٤9 «
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عودة »الكينج« بعد غياب 10 أعوام و»إليسا« فى الغردقة..

حفالت الغناء فى الصيف »خمس نجوم«

كتبت: ليالى أنور

يلتقى كبار الفنانيني جمهورهم العريق ضمن 
احلفالت التى يحييها جنوم الغناء والطرب فى 
مختلف الدول، خالل شهر يولية 2022، حيث 
تشهد مصر عودة الكينج محمد منير فى حفل 
وأنغام  إليسا  من  كل  يحيى  كما  باإلسكندرية، 
ونوال الكويتيه وسيمون وعلى احلجار والقيصر 
كاظم الساهر وفنان العرب محمد عبده حفالت 
العرب، وســط إجــراءات  الوطن  داخــل وخــارج 
احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

إليسا
تفتتح ملكة األحساس »إليسا« أولى حفالت 
شهر يوليو بإحياء حفل غنائى ضخم برفقة 
قامت  حيث  كفورى،  وائــل  اللبنانى  الفنان 
عبر  كــفــورى  بــوائــل  صــورة جتمعها  بنشر 
على«االنستجرام«،  الرسمية  صفحتها 
احلفل  فى  يشاركها  أن  املقرر  من  والــذى 
فى  األخــيــر  بــعــد جنـــاح حفلهما  ــجــدًدا  م

الكويت.
إليسا على مشاركتها لوائل كفورى  وعلقت 
مدينة  فى  إقامتها  املقرر  حفالتها  بأحدث 
ــغــردقــة املــصــريــة يـــوم 1 يــولــيــو، وقــالــت:  ال
أخرى  مرة  إلى مصر  للعودة  جًدا  »متحمسة 
فــى األول مــن يــولــيــو، وهـــذه املـــرة مــع وائــل 
لقضاء  واحـــدة  منصة  على  اجلميل  كــفــورى 
ليلة ساحرة، ال أطيق االنتظار لرؤية عائلتى 

املصرية مرة أخرى«.

أنغام
غنائى  حفل  إلحياء  أنغام  الفنانة  وتستعد 
املوافق  اجلمعة  يوم  وذلك  املنارة،  مركز  فى 

1 يوليو املقبل.
احلفل  تذاكر  طرح  املسؤلة  اإلدارة  ونظمت 
 1850 قــدره  مببلغ  احلضور  فئات جلميع  بـ7 
جنيًها للتذكرة البالتينيوم، ومبلغ 1550 جنيًها 
للتذكرة الذهبية، وسعر 1250 جنيًها للتذكرة 
للتذكرة  جنيًها   850 ومبلغ  املميزة،  الفضية 

لتذكرة  أيًضا  جنيه   850 ومبلغ  املميزة،  البرونزية 
الفضية العادية وتذكرة البرونز العادية 700 جنيه، 
اتباعها حلضور  يجب  التى  الضوابط  عددمن  مع 

احلفل.
نوال الكويتية

وحتيى الفنانة نوال الكويتية حفال غنائية فى 
ضمن  يوليو،   1 يوم  السعودية  العربية  اململكة 
عبرصفحتها  ونــشــرت  جــدة،  موسم  فعاليات 
اجلديد  حفلها  عن  »انستجرام«  على  الرسمية 
من خاللصورة عبر خاصية القصص القصيرة 

حتمل تفاصيل احلفل.
على احلجار

يحيى الفنان على احلجار حفاًل غنائى يوم 
السبت 2 يوليو 2022، فى املسرح املكشوف 
بقيادة  األوركسترا  مبشاركة  وذلك  باملنارة، 

املايسترو أحمد عبد الشافى.
ويقدم على احلجار مجموعة من أغاينه 
املميزة ومنها »العزيز والزينة، عارفة، املال 
والبنون، اللى اشتري، الليل وأخره، احللم 

فى الليل الطويل«.

كاظم الساهر
بتركيا  أسطنبول  فى  غنائية  جولة  فى 
وعمان فى شهر يوليو، يحيى قيصر الغناء 
الفنان كاظم الساهر حفلني ضخمني، حيث 
أعلن عبر حسابه على »انستجرام« عن موعد 

حفله الغنائى يوم 28 يوليو فى عمان.
كما أعلن القيصر ععن مشاركته بحفلني فى 
الساهر  »كاظم  »انستجرام:  عبر  وكتبر  تركيا، 

فى اسطنبول 12،11 يوليو«.
سيمون

وتستعد الفنانة سيمون إلحياء ثانى حفالتها 
يوليو   14 يــوم  الزمالك،  فى  الصاوى  بساقية 

املقبل، فى متام الساعة الثامنة مساًء.
ــر حــســابــهــا  ــمــون لــلــحــفــل عــب وروجـــــت ســي
عــلــى«إنــســتــجــرام«، وكــتــبــت: »فـــى انــتــظــاركــم 

اخلميس 14 يوليو قبل ما التذاكر تخلص«.
وتقدم سيمون خالل احلفل عددا من األعمال 
الفنية التى قدمتها خالل مشوارها الفني، كما 
األغنيات  من  باقة  احلفل  برنامج  يتضمن 

القدمية واحلديثة.
محمد منير

منير، إلحياء حفل  الكينج محمد  ويستعد 
غنائى فى اإلسكندرية، يوم 15 يوليو املقبل، 
وذلك بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، عن 

احلفالت فى املدينة.
منير،  محمد  الكينج  حفل  أسعار  وتــتــراوح 
حسبما أعلنت الشركه املنظمة، بني 250 جنيًها 
الفئة العادية إلى 450 جنيًها الفئة املميزة، ولم 

يتم طرح التذاكر بعد.
العديد  منير  محمد  يقدم  أن  املــقــرر  ومــن 
»أنا  ومنها  احلفل،  خــالل  املميزة  أغانيه  من 
اجلمال،  بــاب  صحابي،  من  باقى  اللى  ــق،  راي
صوتك،  شمندورة،  بتبعديني،  السقايني،  حارة 

عايش«.
هى  منير  محمد  الكينج  أعمال  آخر  وكانت 
وحققت  صحابي«،  من  باقى  »اللى  أغنية 
األغنية جناًحا كبيًرا فور طرحها، وهى من 
أحمد  وأحلــان  راؤول،  حسن  أحمد  كلمات 

زعيم، ومن توزيع وسام عبد املنعم.
محمد عبده

يحيى فنان العرب محمد عبده، حفالً غنائًيا 
ويقدم  املقبل،  يوليو  شهر   22 يوم  باريس  فى 
أغنياته  أشهر  من  مميزة  باقة  احلفل  خــالل 
احلفالت  ضمن  وذلــك  جمهوره،  لــدى  املحببة 
والطرب فى مختلف  الغناء  يحييها جنوم  التى 

الدول.
السعودية مؤخًرا، أغنية  وطرح جنم األغنية 
الفيديوهات  موقع  على  اشتقت«  »كتير  بعنوان 
»يوتيوب« والتى تعاون فيها مع الشاعر منصور 
الشادي، وامللحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 
»األماكن«،  أغنية  فى  الثالثى  جناح  من  عاًما 

التى حققت جناًحا كبيًرا على مر األعوام.

السنة الثالثة عشرة
منوعات

دعاء سيد
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  ــارة  ــ زي حظيت 
العربية  اململكة  عهد  ولــى  العزيز،  عبد  بــن 
اإلعالم  وسائل  باهتمام  مصر  إلى  السعودية 
يومني،  استغرقت  زيــارة  فى  والعربية  العاملية 
لعقد مباحثات ثنائية بني الرئيس عبد الفتاح 

السيسى واألمير السعودي.
كما تناولت الزيارة مجمل العالقات الثنائية 
ــني الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا فــى مختلف  ب
القضايا  بــحــث  ــى  إلـ ــاالضــافــة  ب ــاالت،  ــجـ املـ
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  السياسية 
وتطورات  السورية  األزمة  وبخاصة  املشترك، 
األوضاع فى ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية 
وسبل  األوكرانية  الروسية  األزمــة  وتداعيات 
مصالح  يحقق  مبا  املشتركة  اجلهود  تنسيق 
ــيــة، مع  ــعــرب ــة ال ــ الــبــلــديــن الــشــقــيــقــني واألمـ
التى  املرتقبة  بالقمة  اخلاصة  االستعدادات 
يوليو  شهر  خــالل  السعودية  ستستضيفها 
املقبل بني قادة دول مجلس التعاون اخلليجى 
وقادة مصر واألردن والعراق والواليات املتحدة 

األمريكية.
وحتــدثــت وكــالــة »رويـــتـــرز« اإلخــبــاريــة عن 
السعودى  العهد  ولى  جولة  إن  قائلة  الزيارة، 
هى األولى له خارج منطقة اخلليج منذ أكثر 
من ثالث سنوات، حيث سيزور األردن وتركيا 

خلًفا ملصر.
وأشارت إلى أن زيارة األمير تأتى قبيل زيارة 
الرئيس األمريكي، جو بايدن للمنطقة الشهر 
املقبل، وعن زيارة سلمان لتركيا، رأت الوكالة 
التركي،  الرئيس  أن  اإلجنليزية،  نسختها  فى 
رجب طيب أردوغان يحاول إلصالح العالقات 

مع الرياض.
وأوضح املحللون أن التمويل السعودى ميكن 

االقتصادية  املشاكل  تخفيف  فى  يساعد  أن 
لتركيا.

ــقــلــت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بــوســت«  ون
البارز  الزميل  ميللر،  ديفيد  آرون  العبرية عن 
قوله  الدولي،  للسالم  كارنيجى  مؤسسة  فى 
محاولة  هــى  اإلقليمية  سلمان  بــن  جولة  إن 

العب  السعودية  العربية  اململكة  أن  للتوضيح 
إقليمى رئيسي. 

وعن زيارة بن سلمان لألردن، أوضح تقرير 
يأملون  األردن  فــى  الكثيرون  أن  الصحيفة 
الباردة  العالقات  من  فترة  الــزيــارة  تنهى  أن 
الوضع  حتسني  على  وتساعد  البلدين  بــني 

االقتصادى الصعب لألردن.
وقالت شبكة »إيه.بي.سى نيوز » األمريكية 
إلى  زيارة بن سلمان ملصر واألردن تهدف  إن 
تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الرئيسية قبل 
زيارة بايدن املقررة فى الفترة من 13 إلى 16 

يوليو.

على  األمريكية  »بلومبرج«  وكــالــة  وركـــزت 
ــارة، مــشــيــرة إلــى  ــزي ــل ــصــادى ل ــت ــهــدف االق ال
 7.7 بقيمة  صفقات  والسعودية  مصر  توقيع 
مليار دوالر، تغطى قطاعات الطاقة املتجددة 

واألدوية والتجارة اإللكترونية.
بن  جولة  أن  تقريرها  فى  الوكالة  وذكــرت 

إلعــادة  األمير  مساعى  من  جــزء  هى  سلمان 
فى  رئيسية  كقوة  السعودية  العربية  اململكة 
فى  كقائد  نفسه  ــات  ــب وإث األوســـط  الــشــرق 
من  اإلمــارات  فيه  تتنافس  وقت  فى  املنطقة، 

أجل هذا الدور.
البريطانية  »اإلندبندنت«  صحيفة  ولفتت 
قمة  قبل  بن سلمان  توقيت جولة   إلى  أيًضا 
إلى  مشيرة  املقبل،  الشهر  األمريكى  الرئيس 
ما إبراز وكاالت األنباء السعودية هذه الزيارة 
املتحدة  ــات  ــوالي ال أن  على  تأكيد  أنها  على 

تعترف بنفوذ السعودية الغنية بالنفط.
ــســام بــربــنــدي،  ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن ب
يريد  سلمان  بن  أن  سابق  ســورى  دبلوماسى 
أن يعكس قوة اململكة العربية السعودية كقائد 
العربية  للمملكة  زعيم  مجرد  وليس  إقليمى 
السعودية، كما أنه يحاول فتح صفحة جديدة 
»الــريــاض«  صحيفة  ألقت  كما  ــراك.  األتـ مع 
لتكون  مصر  اختيار  على  الضوء  السعودية، 
مشيرة  سلمان،  بن  جولة  فى  األولــى  املحطة 
إلى أن السعودية تدرك جيًدا أهمية التنسيق 
املستمر والدائم مع مصر، باعتبارهما قطبى 
عزز  الذى  األمر  واإلسالمى،  العربى  العاملني 

ويعزز العالقات االستراتيجية بني الدولتني.
العهد  ولـــى  جــولــة  أن  الصحيفة  ــرت  ــ وذك
تنسيق  أجــل  مــن  تأتى  الــســعــودى اخلــارجــيــة 
التحديات  ملواجهة  األوراق  وترتيب  األدوار 
املنطقة  مستقبل  تهدد  قــد  التى  والعقبات 
ولى  حتركات  أن  إلى  وأشــارت  واستقرارها. 
االستثنائى  باالهتمام  السعودى حتظى  العهد 
وشعوب  والدولية  املحلية  اإلعالم  وسائل  من 
العهد  ولى  فى  يرون  الذين  ورؤسائها،  الدول 
شخصية مهمة ومؤثرة فى محيطيها اإلقليمى 

والدولي.

»بن سلمان« ينطلق بالريادة السعودية من »قاعدة مصر«

كرمية سالم
جذبت منصة »شاهد vip« عدد كبير 

من املشاهدين حول شاشتها؛ من خالل 
عرض مسلسل الرعب الكوميدى »البيت 

بيتي«، الذى القى تفاعال جماهيريا كبيًرا 
عبر السوشيال ميديا، حيث تصدر تريند 
املنصة طوال فترة عرضه، كما شاركه فى 
البحث واإلثارة مسلسل »الثمانية«، والذى 
يسجل التجربة األولى للمستشار تركى آل 

الشيخ فى التأليف الدرامي.
و«الثمانية«  بيتي«  »البيت  مسلسلى  ويعد 
منذ  »شاهد«  رواًجــا بني مسلسالت  األكثر 
عائلي«  »موضوع  الدرامى  املسلسل  عرض 
والــذى  ــي،  ــكــدوان ال مــاجــد  الــفــنــان  بطولة 
استقطاب  خاللهم  من  املنصة  استطاعت 
حول  لالتفاف  املجتمع  من  كبيرة  شرائح 

شاشتها.
مسلسل »البيت بيتي«

منذ  ايجابية  أفعال  ردود  املسلسل  شهد 
محاولة  فى  اجلمهور  وبــدأ  عرضه،  بداية 
استنتاج األحداث والتفاعل مع ممثلى العمل، 
وعلق مؤلفى العمل كرمي سامى وأحمد عبد 
بيتي«،  مسلسل«البيت  علىجناح  الــوهــاب 
ــح »ســامــي« مــكــنــاش متوقعني  حــيــث أوضـ
جناح املسلسل، مشيًرا أن اجلمهور يعد أهم 
قسم فى النجاح، ألنه بيتذوق العمل الفنى 
وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة، يليهم رأى 
بينما  والصحفيني،  النقد  والقسم  العاملني 
صحفية  تصريحات  فى  الوهاب  عبد  أكد 

اللى  اإليجابية  األفــعــال  ردود  أن  ــه:  ل
فى  وضعتهم  املسلسل  عليها  حصل 
منافسة مع أنفسهم، مؤكًدا: »إن اللى 
جاى يبقى أحسن وميقلش عن اللى 
عند  نفضل  اهلل  شــاء  وإن  أتعمل.. 

حسن ظن اجلمهور«.
مــســلــســل »الــبــيــت بــيــتــي«، 

بطولة كرمي محمود عبد 
ومصطفى  الــعــزيــز 

محمد  خـــاطـــر، 
مـــحـــمـــود عــبــد 

مى  حافظ،  محمود  جميل،  ميرنا  العزيز، 
مــغــاوري،  سامى  عيد،  سليمان  القاضي، 
عابد  رامي،  ماهر، عال  على  ياسر  أوتاكا، 
ــان، أحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، ومبــشــاركــة  عــن
عبد  صبرى  منهم  الضيوف  من  مجموعة 
حسن،  الرحيم  عبد  الزكي،  جالل  املنعم، 
وياسر الطوبجي، وهو من تأليف أحمد عبد 
الوهاب وكرمي سامى وإخراج خالد مرعي.

املــســلــســل ميـــزج بـــني مــشــاهــد الــرعــب 
 10 فى  قصته  وتــدور  والكوميديا  واإلثــارة 
حلقات، حول مصطفى خاطر »بينو« الذى 
من  وذلك  القاهرة،  إلى  العودة  على  ُيجبر 
أجـــل تــســويــة مــيــراثــه، ولــكــن ســرعــان ما 
يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه 
القصر  وهو  املرعبة  للمغامرات  سيعرضه 
مخيفة،  مواقف  حدوث  ويشهد  يرثه  الذى 
وفى سياق األحداث يضع القدر فى طريق 
»بينو« سائق سيارة األجرة كاراكيرى )كرمي 
رحلة  يشاركه  الــذى  العزيز(،  عبد  محمود 
التى  القصر  هــذا  لعنة  سبب  عن  البحث 
حتاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته أحالم 

)ميرنا جميل( وولدهما زيزو.
مسلسل »الثمانية«

عــلــقــت مــنــصــة شــاهــد vip مـــع طــرح 
البرومو اخلاص مبسلسل »الثمانية« وكتبت 
عبر »إنستجرام«: »عايش برا حدود خيالك، 
ومتحكمني بحاجات وناس كتير أنت جاهز 
وهى  »الثمانية«،  عن  منوهة  لالنتقام«.. 
عصابة مكونة من 4 أفراد ليها قوة 

جامدة، األزرع الذين 

والوطن  العالم  كل  فى  فروع  ليها  ميلكونها 
العربي.

 - العمل  مخرج  مدحت  أحمد  وكشف 
خالل تصريحات-، عن تفسير رقم 8 خالل 
األحداث، ومسئولية كل فرد فى »الثمانية« 
عن مهمته، الفًتا إلى أن املستشار تركى آل 
الشيخ له دور كبير فى العمل، وله دور أيًضا 
فى املساندة، موضًحا أن املسلسل استغرق 
ما  العمل  تصوير  ومت  يــوم،   100 حتضيره 
شهور،   7 فى  وفرنسا  واملــغــرب  مصر  بني 
من إنتاج شركة »رزام« و التى حرصت على 
االستعانة بفنيني أجانب على أعلى مستوى 
البصرية  واخلــدع  والــصــوت  التصوير  فى 
البوستر  وتصميم  التصويرية  واملوسيقى 

الدعائى والبرومو التشويقي.
من  كوكبة  »الثمانية«  بطولة  فى  يشارك 
آسر  أبرزهم:  العربي،  والعالم  مصر  جنوم 
ياسني، خالد الصاوي، غادة عادل، محمد 
ممدوح، رمي مصطفى، محمد عالء، محمود 
البزاوي، ومن السعودية يشارك النجم خالد 
سوار،  وضــاح  النجم  البحرين  ومن  صقر، 

واملسلسل من إخراج أحمد مدحت.
8 حلقات  املسلسل خالل  أحــداث  تــدور 
ــار مـــن الـــدرامـــا واألكــشــن،حــيــث  فـــى إطــ
العصابات  لرجال  اخلفّية  امللفات  يعرض 
وارتباطاتهم باملنظمات اإلجرامية، وتتمحور 
»ناصر«،  واألعمال  املال  القصة حول رجل 
منظمة  اخلفاء حلساب  فى  يعمل  الذى 
إجرامية سرية منذ أكثر من عشرين 
وتكشف  ــســالح،  ــل ل ــاجــٍر  ــت ك عـــامـــاً 
تقرر  يحدث حني  الــذى  ما  أحداثه 
املنظمة تصفية ناصر والتخلص منه 
فى عملية مرّوعة يسقط فيها عدد 
ومنهم  ــاء  ــري األب الضحايا  مــن 

األغلى على قلبه.

تركى آل الشيخ ينافس بـ»الثمانية«..

احتفاء اإلعالم العالمى بزيارته للقاهرة..

»vip يخطف المشاهدين لمنصة »شاهد

٢7 ذو القعدة ١٤٤٣  - ٢6 يونيو ٢٠٢٢
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Banque Misr - the legal sector - recently 
obtained the ISO 9001:2015 certificate 
in the field of quality management from 
TUV southwest, which is an internationally 
specialized and pioneer in the field of testing, 
inspection and auditing and recognized 
by the Egyptian General Organization for 
Standardization and Quality, as the first legal 
sector in the banks of Egypt and Africa. He 
obtains this prestigious certificate, and this 
certificate is granted after the awarding body 
verifies the audit and review of all internal 
policies and procedures and that they are in 
line with internationally approved standards 
and foundations in global management 
systems.

This certificate is a confirmation of the 
bank’s success and effectiveness in managing 
its banking operations and services and a 
reflection of its leadership in managing its 
operations and providing all banking services 
with the required efficiency and quality in a 
manner that serves and protects the national 
economy and achieves financial and banking 
stability while preserving depositors’ money 
and maximizing the return on invested 
capital.
Mr. Mohamed El-Etreby, Chairman of the 
Board of Directors of Banque Misr, stated 
that the bank’s obtaining this certificate is an 
international tribute to the bank’s ability to 
keep pace with international best practices 

and successful management systems, which 
contributes to raising the level of services 
provided by the bank to its broad client base. 
This certificate is a true translation of the 
efforts exerted and the continuous updating 
of work systems to ensure the creation of 
means towards achieving the highest rates of 
performance.
Banque Misr always seeks to update its 
internal processes and systems on an ongoing 
basis to keep pace with the developments on 
the scene. Providing all banking services to 
customers of the highest quality, as well as 
the ability to fulfill the legal requirements 
for the products and services that the bank 
provides to its customers.

Banque Misr obtains the ISO 9001:2015 certificate in the 
field of legal quality management from TUV southwest

The Minister of Planning issues a decision to establish a human rights unit in the ministry
Dr. Hala Al-Saeed, Minister 
of Planning and Economic 
Development, issued a decision 
to establish a human rights unit 
in the ministry affiliated with the 
General Department of International 
Relations and Agreements.
Dr. Hala Al-Saeed explained that the 
newly created unit is specialized in 
monitoring, studying and addressing 

problems related to human rights, 
receiving complaints in this regard, 
as well as spreading a culture of 
human rights in various ways of 
raising awareness and developing 
legal awareness for the ministry’s 
employees and guiding them to 
their constitutionally and legally 
guaranteed rights, in addition to 
issuing periodic reports. On the 

activities of the Ministry and its 
affiliates in the light of human rights.

Al-Saeed added that among the 
unit’s responsibilities is also working 
as a point of contact between the 
Ministry of Planning and Economic 
Development and the technical 
secretariat of the Permanent Higher 
Committee for Human Rights 

with regard to implementing the 
objectives of the national strategy 
for human rights and providing it 
with the necessary data, statistics 
and reports, in addition to setting 
guidelines for the work of human 
rights units in the ministry and its 
affiliates .
Al-Saeed stressed that the 
establishment of this newly created 

unit comes within the framework 
of the belief and keenness of the 
Ministry of Planning, as one of the 
Egyptian government institutions, 
to ensure transparency, guarantee 
the rights of workers and citizens, 
improve their standard of living, and 
provide them with a decent life

The Minister of Aviation announces the provision of all 
facilities and services for the success of the Climate Summit
In implementation of the political 
leadership’s directives regarding 
coordination between all ministries, 
concerned parties and Egyptian 
state institutions in preparation 
for hosting the 27th session of the 
Conference of the States Parties to 
the United Nations Convention on 
Climate Change ( Cop 27 ) in Sharm 
El-Sheikh next November, pilot 
Mohamed Manar, Minister of Civil 
Aviation, received Dr. Yasmine 
Fouad The Minister of Environment 
at the headquarters of the Ministry 
of Aviation within the framework 
of the periodic meetings held by the 
two ministers to follow up on the 
preparations and procedures for this 
global event
During the meeting, ways of 
cooperation and coordination 
between the two ministries 
were reviewed with regard to 
all arrangements for this global 
event in order to come out in a 
picture that befits the status and 
capabilities of modern Egypt.. 
The two ministers also discussed 
the files related to the ministries 
of aviation and environment, 
which will be discussed during 
the conference activities and their 
relationship to climate change in 

addition to discussing mechanisms 
of climate change. The project of 
converting Egyptian airports into 
environmentally friendly airports, 
and using solar cell systems at 
airports.
Pilot Mohamed Manar, Minister 
of Civil Aviation, stated that 
following up on the preparations 
for the climate summit comes at 
the forefront of the priorities of the 
Ministry of Civil Aviation in light of 
the political leadership’s directives 
to bring out this global event in a 
manner befitting Egypt’s position 
and its leadership regionally 
and internationally and within 
the framework of the Egyptian 
state’s vision 2030 to achieve 
sustainable development, stressing 
the importance of organization 
and preparation The Ministry of 
Aviation and its subsidiaries provide 
all facilities and logistical services 
to the guests of Egypt on board 
EgyptAir planes and airports, in 
constant coordination with the 
ministries and authorities concerned 
with this event in general, and 
between the Ministries of Aviation 
and Environment in particular, 
praising the efforts made by the 
work teams in the various ministries 

concerned In order to make the 
conference a success and show it in 
an honorable way that befits modern 
Egypt
The Minister of Civil Aviation 
said that the responsibility towards 
preserving the environment is 
one of the main objectives of the 
strategy of the Ministry of Civil 
Aviation through the use of the 
latest and best technologies in 
terms of environmental efficiency 
with regard to airports, aircraft and 
engines.
Manar pointed out that the Ministry 
of Civil Aviation has taken early 
and continuous steps in the use 
of clean renewable energy in 
accordance with the strategy of 
transforming Egyptian airports into 
environmentally friendly airports, 
reducing dependence on traditional 
fuel sources and using solar and 
renewable energy, which helps 
reduce electricity consumption and 
reduce carbon emissions.  
Pilot Muhammad Manar added 
that a committee was formed at 
the Ministry of Civil Aviation to 
follow up and coordinate on the 
preparations for the conference, and 
to form work teams from the ministry 
and its subsidiaries to follow up on 

the arrival and travel of delegations, 
stressing the readiness of Egyptian 
airports to receive Egypt’s guests at 
the Climate Summit.
The Minister of Aviation indicated 
that flights between Cairo and 
Sharm El-Sheikh will be intensified 
during the period of the conference, 
in addition to presenting a package 
of distinguished tourism programs 
to the conference guests and 
organizing a propaganda campaign 
for the conference in all Egyptian 

airports and on board the planes of 
the National Company.
The meeting thanked the Minister of 
Civil Aviation and the assistant work 
team at the Ministry of Aviation for 
all the efforts made in preparation for 
Egypt’s hosting of the next climate 
conference, cop27.She also made 
it clear that all the equipment and 
procedures for the Ministry of Civil 
Aviation were undertaken in terms of 
organization and logistical services 
to be provided by the ministry and 

work to provide all facilities for 
the participating delegations in 
coordination with all the concerned 
authorities at the airports, in 
addition to providing the highest 
level of services to the conference 
guests coming on board Egypt’s 
planes. To fly at Cairo and Sharm 
El-Sheikh airports in preparation for 
its presentation at the meeting of the 
Higher Committee headed by Prime 
Minister Dr. Mustafa Madbouly.

The National Bank of Egypt has signed 
a cooperation protocol with the Ministry 
of Justice with the aim of developing the 
services of the Real Estate Registration and 
Documentation Department, according to a 
statement today, Thursday.
The contract was signed at the Ministry 
of Justice headquarters in the presence 
of Counselor Omar Marwan, Minister of 
Justice, Hisham Okasha, Chairman of the 
Board of Directors of the National Bank of 
Egypt, Ashraf Shaaban, Head of the Legal 
Group of the National Bank of Egypt, Major 
General Ashraf Nassar, President of the 
National Bank Club, and Counselor Ashraf 
Kamel, Assistant Minister of Justice for 
Real Estate Affairs Documentation and work 
teams from both sides.
Counselor Omar Marawan said that this 
cooperation with the largest Egyptian banks 
aims to develop the services of the real 
estate registry, documentation, updating and 
securing official state documents, in addition 
to legislative amendments that keep pace 
with global developments because the real 
estate registry sector is of great importance 
in preserving the Egyptian real estate 
wealth and controlling and documenting 

transactions. among citizens, and to raise the 
level of service provided to the citizen.
The protocol will also allow the provision 
of specialized training programs to ensure 
the sustainability of this development and to 
invest in the human element with the aim of 

preparing qualified specialized cadres through 
training on the use of new technologies by 
providing logistical and technical support by 
preparing training halls for training equipped 
to train technical members of the Real Estate 
Registration Authority and members of the 

legal group at the National Bank of Egypt 
To learn about legislative developments and 
new work mechanisms on the new real estate 
registration law amendments with the aim 
of raising the intellectual and technical level 
and stimulating innovation. 
Hisham Okasha said that this signing comes 
within the framework of the National Bank’s 
growing role to support the state’s strategy 
in sustainable development, through the 
expansion of digital transformation services 
and support for financial inclusion to keep 
pace with the latest developments and the 
transition to a society less dependent on 
cash and an increase in the use of electronic 
payment methods.
He added that the bank pays great attention 
to supporting the activation of the new real 
estate registration system in implementation 
of the Central Bank’s directives, as the project 
includes the establishment of a secure link 
line between the database of the Real Estate 
Registration Authority and the National 
Bank of Egypt, through which all real estate 
registration and documentation services 
currently available through Some of the 
National Bank branches spread throughout 
the Republic, which are represented in 

inquiring about the validity and validity 
of agencies, extracting real estate disposal 
certificates, extracting official copies of 
notarized contracts, technical and financial 
publications with the possibility of adding 
services that are developed in the future.
 He stressed that this project also included the 
automation and upgrading of the efficiency 
of the Banks Authentication Office in the real 
estate registry, as the bank contributes to the 
office furnishing of the headquarters of the 
database of the Real Estate Registry, which 
comes from the leadership of the National 
Bank towards improving banking work at all 
levels.
He pointed out that the bank established an 
electronic platform system as an extension of 
its role in automating government business 
in various sectors of the country with the 
aim of completing payment processes for 
authentication transactions and services with 
the aim of activating the electronic payments 
system by providing direct collection 
machines in addition to collecting from 
services provided through new applications, 
including Application I want to make a 
power of attorney
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