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كتب رأفت كمال:
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد 
الدولة  بناء  على  يعمل   2014 عــام  فى  احلكم 
واالجتماعية  السياسية  املــجــاالت  مختلف  فى 
واالقتصادية واألمنية والتنموية فى وقت واحد، 
كما اقتحم الرئيس السيسى العديد من امللفات 
شهدت خالل  التى  املهنية  النقابات  ملف  ومنها 
السنوات املاضية تطوراً كبيراً وعادت إلى سابق 
من  تعانى  طويلة  سنوات  ظلت  أن  بعد  عهدها، 
إعالن  إطــار  فى  أنه  واإلهــمــال، حيث  التهميش 
للمجتمع  عــامــاً   2022 عــام  اجلمهورية  رئيس 
الدولة  توليها  التى  األهمية  على  كداللة  املدنى 
املصرية للمجتمع املدنى باعتباره شريكاً أساسياً 
تطوراتها  النقابات  واصلت  التنمية،  عملية  فى 
الهندسية  املــجــاالت  فــى  املختلفة  وتقدماتها 
حيث  وغيرها،  والفنية  والصحية  والقانونية 
تهميش  من  عانت  التى  النقابات  بعض  متكنت 
شــديــد فــى وقـــت ســابــق مــن حتقيق جنــاحــات 
للتأمني  الرئيس السيسى كضمها  عدة فى عهد 
صحية  رعــايــة  ألعضائها  يكفل  ممــا  الصحى 
شاملة وعلى رأسها نقابة التشكيليني إلى جانب 
مراحل  أزهــى  شهدت  والــتــى  الــزراعــيــني  نقابة 
تطورها خالل عهد الرئيس السيسى وذلك عقب 
احلماية  إلى  تهدف  القوانني  من  مجموعة  سن 
على الرقعة الزراعية والقطاع اخلدمى الزراعي. 
وفى هذا اإلطار، يقول املهندس أحمد صبرى 
للمهندسني  العامة  للنقابة  املساعد  العام  األمني 
أن الثمانية أعوام املاضية شهدت فيها النقابات 
الرئيس  أولــى  حيث  بعد  كبيراً  تطوراً  املصرية 
بالنقابات  خاصاً  اهتماماً  السيسى  عبدالفتاح 
كشريك  املصرية  العمالية  واإلدارات  املهنية 
الفتاً  ــدة،  اجلــدي اجلمهورية  بــنــاء  فــى  أســاســى 
وقــت ســابــق ُصنفت مصر ضمن  فــى  ــه  أن ــى  إل
العمل  منظمة  باتفاقيات  امللتزمة  غير  الــدول 
الدولية وظلت العديد من السنوات على القائمة 
تطبيق  بــعــدم  اتهامها  بعد  للمنظمة  ــســوداء  ال
فى  وحقها  النقابات  حرية  فى  املحددة  املعايير 
اإلداريــة،  اجلهات  من  تدخل  دون  نفسها  تكوين 
أن  إلى  األجنبية  االستثمارات  نفور  إلى  أدى  ما 
قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على رفع 

اسم مصر من القائمة السوداء للمنظمة الدولية 
حيث طالب الرئيس السيسى وزير القوى العاملة 
بسرعة عقد حوار مجتمعى لوضع قانون جديد 
فى  العمالية  واالحتــادات  النقابات  لتنظيم عمل 
مصر يطابق معايير منظمة العمل الدولية وجنح 
الوزير فى إصدار القانون رقم 213 لسنة 2017 
النقابية  االنتخابات  إجراء  من خالله  والذى مت 
القائمة  من  مصر  اســم  رفــع  ثم  ومــن  العمالية 

السوداء. 
على  للمهندسني  املساعد  العام  األمني  وأثنى 
ملطالب  السيسى  للرئيس  السريعة  االستجابة 
الدولة  فى  العاملني  أجــور  رفــع  حــول  النقابات 

ــاص وكــذلــك رفـــع احلـــد األدنـــى  والــقــطــاع اخلـ
لألجور الفتاً إلى أن ما يقرب من 2٥ نقابة مهنية 
مصرية شهدت تغييراً جذرياً خالل عهد الرئيس 
املحامني  نقابات  رأسها  على  وجــاءت  السيسى 
والــزراعــني  واملعلمني  واملهندسني  والصحفيني 
مساعى  ساهمت  التى  النقابات  مــن  وغيرها 
الرئيس وعلمه بأهمية دورها فى املرحلة الراهنة 

إلى حدوث ائتالف كبير بني معظمها.
أن  الــســيــاحــيــني  نقيب  حلقه  بــاســم  ــول  ــق وي
فى  سنوات  الــ8  خالل  شهدت  املهنية  النقابات 
من  العديد  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  عهد 
إلى أن  االجنازات والكثير من االهتمامات الفتاً 

الرئيس السيسى قام بدور هام للعاملني بالقطاع 
النقابات  ملطالب  استجاب  عندما  السياحى 
للعاملني  مالية  مساعدات  بصرف  السياحية 
مت  ثــم  أشهر   3 ملــدة  ج  بــــ٥00  تقدر  بالسياحة 
العمالة  على  للحفاظ  أخرى  أشهر  لـ3  تكرارها 
الرئيس  رفع  كوروناكما  جائحة  السياحية خالل 
أجور العاملني فى الدولة والقطاع اخلاص ورفع 
النقابات  ملطالب  استجابة  لألجور  األدنى  احلد 

املصرية.
أن  الفالحني  نقيب  ــوصــدام  أب حسني  وقـــال 
القطاع الزراعى نال حظاً وفيراً فى عهد الرئيس 
واجناز  تطور  من  حدث  السيسيوما  عبدالفتاح 

حيث  عاماً  من80  يحدث  لم  سنوات  الـ8  خالل 
أن الرقعة الزراعية املصرية نالت نصيب األسد 
من خالل اهتمامات الدواة املصرية خالل عهد 
كل  وبالتدريج  متاماً  وتوقفت  السيسى  الرئيس 
الزراعية  الرقعة  على  السلبى  االعتداء  مظاهر 
الزراعية من أمالك  ومت استرداد االف األفدنة 
زراعية  املعتدى عليهاكما دشنت مشاريع  الدولة 
وزيــادة  الزراعية  الرقعة  لزيادة  تهدف  عمالقة 
االنتاج الزراعى فتم أحياء مشروع توشكى لزراعة 
العمل  ــدأ  وب ــدان  ف ألــف   ٥00 نحو  واستصالح 
فدان  املليون  ونصف  مليون  وزراعــة  الستصالح 
لزراعة  العمل  بدأ  كما  املصرى  الريف  مبشروع 

فـــدان مبشروع  مليون  ــن2  م أكــثــر  واســتــصــالح 
مستقبل مصر والدلتا اجلديدة ومت انشاء وزراعة 
اكثر من100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، 
وقف  على  السيسى حرص  الرئيس  أن  وأوضــح 
عن  األعباء  لتخفيف  الزراعية  األطيان  ضريبة 

الفالحني خالل الفترة السابقة 
وأكدت الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانني 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أن  التشكيليني 
مبادرات  منها  التشكيليني  للفنانني  العديد  قدم 
إليه  والنظر  الفنانني  معاش  لتحسني  إنسانية 
التشكيليني  أنصف  السيسى  الرئيس  أن  كما 
وعدم  التهميش  من  طويلة  سنوات  عانوا  الذين 
رفيعة  تشكيل جلنة  مت  أنه  إلى  الفتة  االهتمام، 
املستوى لبحث وفحص القوانني التى وجهه إليها 
الرئيس السيسى والتعديالت فى اللوائح وقوانني 
النقابات ومواردها املالية كى يحدث نقله وتصبح 
موارد النقابة تكفل حياة كرمية للفنانني ومعاش 

آدمي.
العامة  النقابة  رئيس  املنعم اجلمل  وقال عبد 
 30 ثورة  بفضل  أنه  واألخشاب  بالبناء  للعاملني 
يونيواستطاعت مصر أن تضع أقدامها على طريق 
اجلمهورية  نحو  الفعلى  والتوجه  والبناء  التقدم 
وأكد  السيسي،  الرئيس  قيادة  حتت  اجلــديــدة 
دائماً  العهد  على  كانوا  مصر  عمال  أن  اجلمل 
فى رفض أى محاوالت لالنقضاض على الوطن 
من جماعات لم تكن تسعى لغير مصلحتها على 
القومي،  وأمنها  ملصر  العليا  املصلحة  حساب 
الفتاً إلى أن عمال مصر هم األبطال احلقيقني 
سواعدهم  فبفضل  اجلــديــدة  اجلمهورية  فــى 
وإخالصهم وتفانيهم تخطو مصر خطوات ثابتة 
أن  والبناء، مؤكداً  التنمية  نحو استكمال مسيرة 
عمال مصر يقفون صفاً واحداً إلى جانب الدولة 
املصرية وقيادتها السياسية لتتبوأ مصر مكانتها 

الالئقة على الساحة العاملية فى كافة املجاالت.

السنة الثالثة عشرة متابعات
اشراف رأفت كمال

الرئيس اعتبرهم وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة..

عـصــر نــصــرة الـعــمــال

بعد سنوات من التهميش واإلهمال..

النظام يُعيد الروح إلى النقابات المهنية

كتب رأفت كمال:
شــهــد وضـــع املــوظــفــني والــعــامــلــني فى 
القطاعني العام واخلاص فى عهد الرئيس 
ونقلة  كبيراً  تطوراً  السيسى  عبدالفتاح 
استثنائية  ــرارات  ــ ق خــالل  مــن  تاريخية 
لتحسني مستوى معيشتهم وتقدمي العديد 
اجتماعياً  تدعمهم  الــتــى  املــبــادرات  مــن 
وصحياً، كما وضعت الدولة املصرية رؤية 
لتطوير كافة قطاعات العمل، وانعكس ذلك 
مكانه  فى  ووضعه  املصرى  العامل  على 
باعتباره  له  مالئمة  بيئة  وتوفير  الصحيح 
وقود معركة البناء فى اجلمهورية اجلديدة 
وذلك فى إطار توجهات واحتياجات الدولة 
املستدامة  التنمية  خلطة  وفقاً  املصرية 

.2030
وخالل الـ 8 سنوات حلكم الرئيس عبد 
الفتاح السيسى شهد الهيكل العام لألجور 
وصلت  حيث  ــاً  جــذري تغييراً  مصر  فــى 
لألجور  األدنى  احلد  فى  الزيادة  معدالت 
 %12٥ جتـــاوز  مبــعــدل  بــالــدولــة  للعاملني 
إلى   2014 فــى  جنيه   1200 مــن  ليصبح 
2700 جنيه فى 2022 حيث كانت الزيادة 
ومت   2017/2016 ميزانية  فــى  األولـــى 
ليصبح  لألجور  األدنى  احلد  رفع  خاللها 
أن  بعد  الشامل  األجــر  على  جنيه   1400
جنيه   200 زيادة  جنيه مبعدل   1200 كان 
 2019 يوليو  فى  كانت  الثانية  الزيادة  ثم 
بقيمة  لــألجــور  األدنـــى  احلــد  زاد  عندما 
إلى 2000 جنيه، وذلك  600 جنيه ليصل 
ملقابلة التضخم الذى شهدته مصر بسبب 
قرارات اإلصالح االقتصادي، خاصة بعد 
قرار تعومي اجلنيه فى نوفمبر 2016، فيما 
بدأ تطبيق الزيادة الثالثة فى يوليو 2021 
التى جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل باحلد 

األدنى لألجور إلى 2400 جنيه شهرياً.
وفى يناير 2022، وجه الرئيس السيسى 
برفع احلد األدنى لألجور بنسبة 13% إلى 
2700 جنيه بدالً من 2400 جنيه وزاد بند 
األجور فى املوازنة اجلديدة إلى نحو 400 
كما  نحو %10.8،  تبلغ  بنسبة  مليار جنيه 
مت إقرار عالوتني بتكلفة 8 مليارات جنيه، 
املخاطبني  للموظفني  دورية  عالوة  األولى 
من   %7 بنسبة  املــدنــيــة  اخلــدمــة  بــقــانــون 
خاصة  عــالوة  والثانية  الوظيفي،  األجــر 
اخلدمة  بقانون  املخاطبني  غير  للعاملني 
األساسي،  املرتب  من   %13 بنسبة  املدنية 
باإلضافة إلى زيادة احلافز اإلضافى لكل 
املوظفني بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 
مليار جنيه باإلضافة إلى استهداف تعيني 

30 ألف مدرس سنوياً ملدة ٥ سنوات.
وفيما يخص دعم العمالة غير املنتظمة 
مت عــمــل حــصــر مــيــدانــى لــلــعــمــالــة غير 
القومية  باملشروعات  تعمل  التى  املنتظمة 
فى إطار مبادرة “حياة كرمية” ومت  إصدار 
احلياة  على  تأمني  وثائق  و703  ألفاً   367
ألفا   23 بينهم  من  املنتظمة  غير  للعمالة 
بقيمة  الصيادين  صغار  من  عامالً  و489 
وتغطى  جنيهاً  و20  ألفاً  و818  مليوناً   23
العجز  أو  بحادث  الوفاة  حــاالت  الوثيقة 
الطبى  والعالج  املستدمي  واجلزئى  الكلى 
صــرف  مت  جنيهكما  ألـــف   200 بقيمة 
فى  جنيهاً  و6٥1  ألفاً  و340  ماليني   308

صورة رعاية اجتماعية وصحية للمسجلني 
آالف   ٥0٥ مــنــهــا  ــفــاد  اســت ــات  ــري ــدي ــامل ب

و174عامالً.
للعمالة غير  الرئاسية  املنحة  توزيع  ومت 
دفعات   6 على  مرحلتني  على  املنتظمة 
خالل الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 
باملرحلة  املستفيدين  عــدد  وكــان   2021
األولى مليوناً و62٥ ألفاً و٥06 مستفيدين 
و91  ألفاً  و432  مليوناً  الثانية  وباملرحلة 

لصرف  املالية  التكلفة  وكانت  مستفيداً 
املنحة ٥ مليارات و461 مليون جنيه حيث 
بجزء  أسهمت  للدولة  العامة  املــوازنــة  إن 
كبير من هذه املنحة وكذلك حساب 2030 

املنشأة بوزارة التخطيط.
الفترة  الـــدولـــة خـــالل  اهــتــمــت  كــذلــك 
املاضية بتفعيل منظومة الربط اإللكترونى 
يعمل  التى  والصديقة  الشقيقة  الدول  مع 
بها املصريونحيث متاالتفاق مع املسئولني 

الربط  منظومة  تفعيل  على  السعودية  فى 
اإللكترونى بني البلدين بحيث يتم القضاء 
على أية عقود وهمية وال يتم السماح لسفر 
كما  املنظومة  هذه  طريق  عن  إال  العمالة 
مت توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت لتفعيل 
تلك املنظومة التى تستهدف القضاء على 
وسيتم  الوهمية  العمل  عقود  سماسرة 
انتهاء  عقب  وذلك  قريباً  املنظومة  تفعيل 
تنفيذها  يــتــم  الــتــى  التجريبية  املــرحــلــة 

العمالة  تواجه  معوقات  أية  إلزالــة  حالياً 
املقبلة كذلك هناك  الفترة  املصرية خالل 
ربطإلكترونى مع األردن وخطط ثابتة فى 
مجال توسيع الربط اإللكترونى مع الدول 

العربية.
فى  اتخذت  التى  اإلجـــراءات  بني  ومــن 
العمالة  خلدمة  السيسى  الرئيس  عهد 
املصرية قانون العمل الذى مت االنتهاء من 
العملية  طرفى  بني  كامل  بتوافق  إعــداده 
اإلنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ 
النواب  مجلس  فى  مناقشته  املنتظر  ومن 
ــوارد بــقــانــون العمل  ــ ويــعــالــج الــقــصــور ال
احلالى رقم 12 لسنة 2003 ويطبق مفهوم 
النصوص الدستورية اجلديدة التى وردت 
يأتى  القانون  أن  كما   2014 دستور  فى 
متماشياً مع املبادئ الدستورية التى قررتها 
املحكمة الدستورية العليا ومستنداً إلى ما 
نصت  ومــا  والقضاء  الفقه  عليه  اسـتقر 

عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ــقــانــون عــلــى إعـــداد  ــقــوم مــشــروع ال وي
لتنمية  املهنى  التدريب  منظومة  وتطوير 
بالوظائف  االلتحاق  على  الشباب  وتأهيل 
ومقاربتها  العاملني  حقوق  كافة  وتعزيز 
قانون  مثل  األخــرى  التوظيف  أنظمة  مع 
على  الــشــبــاب  لتشجيع  املــدنــيــة  اخلــدمــة 
اخلــاص  بالقطاع  العمل  فــى  ــخــراط  االن
العامل  تهم  الــتــى  األحــكــام  مــن  والــعــديــد 
يعمل على  القانون  أن  كما  العمل  صاحب 
لطمأنة  باإلنتاج  العمل  ربط  مبدأ  إرســاء 
وحتفيز  ــى  ــب واألجــن الــوطــنــى  املــســتــثــمــر 
العاملني على بذل اجلهد لتعظيم إنتاجيته 
العمالية  ــزاعــات  ــن ال حلــل  إطـــار  ووضـــع 
اجلماعية بالطرق الودية التى تتناسب مع 
التطور ومستويات وأشكال النزاعات ومنع 
ما  على  ويقضى  للعامل  التعسفى  الفصل 

يسمى “استمارة 6”.
ومــن مــزايــا مــشــروع الــقــانــون اجلديد 
للفصل  متخصص  قضائى  نــظــام  وضــع 
الــبــطء  ملــعــاجلــة  العمالية  الـــدعـــاوى  فــى 
العدالة  وحتقيق  التقاضى  إجـــراءات  فى 
العمالية  املــحــاكــم  ــالل  خـ مــن  ــاجــزة  ــن ال
بناء  الــقــانــون  يضمن  كذلك  املتخصصة 
وتشغيل  ورعــايــة  حلماية  متكاملة  مظلة 
العمالة غير املنتظمة كما أنه سوف يسهم 
فى تنمية االقتصاد الوطنى ويخلق مناخاً 

جاذباً لالستثمار ويحفظ حقوق العمال.
العمالة  لدعم  بذلت  التى  اجلهود  ومن 
ــالق اخلــطــة الــوطــنــيــة لــلــمــســاواة بني  إطـ
خطوة  تعد  والــتــى  العمل  فــى  اجلنسني 
ــى ســوق  غــيــر مــســبــوقــة لــدمــج اإلنــــاث ف
للعمل  للمرأة  داعــم  إطــار  وتوفير  العمل 
مشاركتها  فرص  وتعزيز  اخلاص  بالقطاع 
تدريبية  فرص  توفير  مت  كما  االقتصادية 
مناسبة لذوى القدرات اخلاصة وتأهيلهم 
لهم  مالئمة  عمل  فــرص  على  للحصول 
اجلديد  العمل  قــانــون  مــشــروع  إن  حيث 
األولــى  للفئات  الالزمة  احلماية  يتضمن 

بالرعاية.

قرارات استثنائية لتحسين معيشتهم.. و125% زيادة فى الحد األدنى لألجور

4 ذو  احلجة ١443  - 3 يوليو 2022
العدد »2٥0 «
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االصدار الثانى

السنة الثالثة عشرةاألحد استثمار
اشراف رمي ثروت

مليارات االستثمارات السعودية والبحرينية والقطرية والعمانية تجوب قطاعات عديدة

بديلة عن القروض والودائع..

انتفاضة خليجية فى األسواق المصرية

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «

رمي ثروت
ــدأت مصر فــى طــرق أبـــواب الـــدول العربية  ب
مصر  فــى  عربية  استثمارات  لضخ  واخلليجية 
االقتصاد  النعاش  والــودائــع  القروض  عن  بديلة 
املصرى بصفة عامة واملوازنة بصفة خاصة، وذلك 
فى ضوء األزمات االقتصادية العاملية التى أثرت 

على االقتصاد.
العربية  اململكة  من  ــواب  األب طرق  قطار  وبــدأ 
السعودى مصر ومت   العاهل  زار  السعودية حينما 
التوافق على ضخ ما يقرب من 7 مليارات دوالر 
تثم   ، مصر  فى  سعودية  استثمارات  هيئة  على 
قطر  عديدة شملت  محطات  الى  القطار  وانتقل 
من  لكل  رسمية  زيــارات  والبحرين خالل  وعمان 

زعماء الدول الثالث.
حمد  بن  متيم  األمير  زيــارة  كون  من  وبالرغم 
آل ثانى ملصر تعد االولى منذ 7 سنوات اال أنها 
االستثمارية  الــعــالقــات  فــى  تطور  عــن  أســفــرت 
قطر  أعلنت  حيث  البلدين،  بــن  واالقــتــصــاديــة 
الفترة  دوالر  مليارات   5 من  يقرب  ما  ضخ  عن 
عدد  وقعت مصر وعمان  كما  مصر،  فى  املقبلة 
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية 
مذكرات  و6  اتفاقيتن  وتشمل  تــعــاون،  ورســائــل 
فى  تعاون  ورسائل  تنفيذية  برامج  وثالثة  تفاهم 
املمارسات  ومكافحة  املنافسة  تعزيز  مــجــاالت 
الصادرات  وتنمية  االستثمار  وترويج  االحتكارية 

وإنشاء وإدارة املناطق الصناعية وحماية البيئة.

وتضمنت العالقات املصرية البحرينية التوقيع 
على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية 
االقتصاد  مــجــاالت  فــى  البلدين،  بــن  مشتركة 
القانون  إلــى  باإلضافة  والتكنولوجيا،  والعلوم 
والتنمية احلضرية،  اللوجستى  والقضاء والقطاع 
والتعليم  والتربية  والسياحة  واالستثمار  والتجارة 
البحرين  ممتلكات  شركة  بن  واالتفاق   ، والبيئة 
والتنمية؛  لالستثمار  السيادى  مصر  وصــنــدوق 
إلنشاء منصة استثمارية مشتركة وذلك لالستثمار 
املباشر فى قطاعات استراتيجية وحيوية كاألمن 
والرقمية  املالية  واخلدمات  والسياحة  الغذائى 

واللوجستية بن مصر والبحرين.
ورحب اخلبراء بدعم الدول اخلليجية والعربية 
استثمارات  ضــخ  خــالل  مــن  املــصــرى  لالقتصاد 
عبده  رشــاد  ــال  وق حيث،  متنوعة  قطاعات  فــى 
جذب  على  تعمل  مصر  أن  االقتصادى  اخلبير 
االستثمارات اخلليجية من كل الدول، خاصة وأنها 
حتاول التيسير على كافة املستثمرين بغض النظر 
الى أن هذا ما يقوم عليه  عن جنسياتهم مشيرا 

اقتصاد السوق احلر.
تتحكم فى  السياسية ال  العالقات  ان  وأضاف 
مثال  ضاربآ  الــدول،  بن  االقتصادية  العالقات 
التوترات التى شهدتها العالقات التركية املصرية 
، والعالقات القطرية املصرية فى وقت سابق إال 
أن  التبادل التجارى استمر ما بن الدولتن، كما 
أن الشركات التركية والقطرية استمرا فى العمل 

ملضايقات  تتعرض  ولم  املصرية  االراضــى  داخــل 
من احلكومة املصرية، خاصة وأنها توفر اآلف من 

فرص العمل البناء الشعب املصرى .
وقال الدكتور حازم الشريف اخلبير االقتصادى 
الــدول  مــع  املصرية   االقتصادية  العالقات  أن 
العربية لم تتوقف  فى أى وقت بضغوط حكومية 
مصرية بالرغم مما تعرضت له من توترات ولكن 
أدى  مالية  لعثرات  تعرضت  املــشــروعــات  بعض 
اآلخر من  البعض  أن  كما  العمل  توقفها عن  الى 
املشروعات استطاع أن يتغلب على تلك الصعوبات 
التى تعرض لها كما هو احلال فى مشروع تشغيل 
وصفته  والــذى  مصر  فى  النفط  لتكرير  مصفاة 
قطر حينها بأنه  يعد »أكبر استثمار« لها فى دولة 
للبترول  عربية وإفريقية، كما أعلنت شركة قطر 
أن تشغيل جميع وحدات مصفاة الشركة املصرية 
للتكرير فى مسطرد )شمال القاهرة( كان ناجحاً، 
كما أنه من املتوقع أن تصل املصفاة إلى طاقتها 
اإلنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع األول من 2021، 
املنتجات  على  مصر  اعتماد  مــن  يقلل  مــا  وهــو 
البترولية املستوردة ويساهم فى خلق فرص عمل 
للقوى العاملة املحلية ودعم قطاع األعمال املساند 

فى هذه املنطقة احليوية من مصر 
سابق  مسئول  الرشيدى  يحيى  املهندس  وأكد 
بهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة أن العقارات 
القطاعات  أبــرز  من  تعد  السكنية  واملشروعات 
مشيرا  العربية،  االستثمارات  اليهم  تتوجه  التى 

الى وجود مشروعات تقدر باملالين من الدوالرات 
من  اآلخــر  والبعض  التنفيذ  اطــار  فــى  مــازالــت 
أجل  من  للحل  سبيله  فى  العقارية   املشروعات 

اتخاذ خطوات تنفيذيه نحو استكمالها.
الديار  شركة  فان  املثال  سبيل  على  أنه  وذكــر 
القطرية لديها استثمارات ضخمة فى مصر ومنها 
على  ميتد  الشيخ  بشرم  سياحى  منتجع  مشروع 
مساحة 300 ألف متر مربع )74 فدان(، مشيرا 
مصر  فى  الشركة  لتلك  آخر  مشروع  وجــود  الى 
سيقام فى مدينة الغردقة  السياحية، والذى يعد 
أكبر استثمار للشركة فى مصرخاصة وأنه  يغطى 

مساحة 30 مليون متر مربع )7400 فدان(.
الــدول  بن  التاسع  املركز  حتتل  قطر  وحتتل 
ــن 229 شــركــة  ــن بـ ــى مــصــر مـ ــمــرة فـ ــث املــســت
مصرى  جنيه  مليار   2.2 بـــ  تقدر  باستثمارات 
ألحــدث  وفــًقــا  دوالر(،  مــلــيــون   138 )حـــوالـــى 
اإلحصاءات الصادرة عن هيئة االستثمار واملناطق 
احلرة فى مايو 2019، أبرزها: بنك قطر الوطنّي 
واالستثمارات اململوكة ملحّمد بن سحيم آل ثاني، 
والذى  القطرّية  املالكة  األســرة  أفــراد  أحد  وهو 
ميلك حّصة كبيرة من شركات »حديد املصرين« 
القابضة  و«النعيم  املالية«  لالستشارات  و«القلعة 

لالستثمارات« و«ستيت القابضة«
للتعبئة  ــزى  ــركـ املـ اجلـــهـــاز  لــبــيــانــات  ووفـــقـــآ 
قيمة التبادل  ارتفعت  فقد  واإلحــصــاء  العامة 
 917.2 إلى  ليصل  التجاري بن مصر والبحرين 

 401 مــقــابــل   2021 ــام  عـ ــالل  خـ دوالر  مــلــيــون 
زيـــادة  بنسبة   2020 عـــام  خـــالل  دوالر  مــلــيــون 
املصرية  ــادرات  ــصـ الـ قيمة  وبــلــغــت   ،%128.7
عام  خــالل  دوالر  مليون  إلــى الــبــحــريــن 450.7 
عام  خــالل  دوالر  مليون   139.3 مقابل   2021
2020 بنسبة ارتفاع قدرها 223.5%، وبلغت قيمة 
مليون  من البحرين 466.5  املصرية  الـــواردات 
دوالر خالل عام 2021 مقابل 261.7 مليون دوالر 

خالل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %78.2.
ــارات الــبــحــريــنــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــت قــيــمــة االسـ ــغ ــل وب
املالى  العام  خالل  دوالر  مليون  يف مصر 174.6 
2020/2019 مقابل 119 مليون دوالر خالل العام 
املالى 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها %46.8.
عمان  الــى  زيــارتــه  التقى السيسي خالل  كما 
تعزيز  بهدف  الُعمانين  األعمال  رجال  من  عدًدا 
تنمية العالقات التجارية واالستثمارية بن البلدين 
ــى - على  ــع الــطــرفــان - بــاألحــرف األولـ ، و وق
البحرية  األهلية  بالشهادات  املتبادل  االعتراف 

للمالحن وأعمال النوبة الصادرة عن البلدين.
ــا ســـلـــطـــنـــة ُعــــمــــان  ــ ــت ــ ــوم ــ ــك ووقــــــعــــــت حــ
تعاون  اتفاقية  على  وجمهورية مصر العربية 
باألحرف األولى فى مجال النقل البحرى واملوانئ 
قابوس  ــلــطــان  الــُسّ جامعة  بــن  تــعــاون  واتفاقية 
واجليوفيزيقية  الفلكية  للبحوث  القومى  واملعهد 

املصري.
ووّقع البلدان برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال 

 )2025  -  2023( لــأعــوام  والــريــاضــة  الشباب 
وبرنامج تنفيذى للتعاون الفنى فى مجالى العمل 
والتدريب للعام )2022م( وبرنامج تنفيذى للتعاون 
فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى واالبتكار 

لأعوام )2022 - 2023- 2024(.
وارتـــفـــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن مصر 
املاضى  العام  بنسبة 7.2% خالل  وسلطنة عمان 
 546.9 مقابل  دوالر  مليون   586.2 إلــى  لتصل 
من  لبيان  وفقا   ،2020 عــام  خــالل  دوالر  مليون 

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
الــصــادرات  انخفضت  اإلحــصــاء،  لبيان  وفقا 
 ،2021 فــى   %4.1 بنسبة  عــمــان  ــى  إل املــصــريــة 

لتسجل 163.3 مليون دوالر.
عمان  سلطنة  مــن  املصرية  ــواردات  ــ ال وبلغت 
مقابل   2021 عــام  خــالل  دوالر  مليون   422.9
بنسبة   2020 عــام  خــالل  دوالر  مليون   376.7

ارتفاع قدرها 12.3%، وفقا للبيان.
مصر  فى  العمانية  االستثمارات  قيمة  وبلغت 
-2020 املالى  العام  خــالل  دوالر  مليون   68.8

2021 مقابل 15.8 مليون دوالر خالل العام املالى 
2019 -2020 بنسبة ارتفاع قدرها %334.8.
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السنة الثالثة عشرةاألحد
طاقة

إشراف عبد العزيز عمر

87 مليار جنيه استثمارات خالل 8 سنوات..

مشروعات التكرير تلبى احتياجات البالد حتى 2040
عبد العزيز عمر

أكد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة 
شركات  متلكه  ما  على  البناء  أهمية  املعدنية 
خبرات  من  املصرية  التكرير  مصافى  تشغيل 
ذات  منتجات  إلنتاج  وتوجهها  عريق  وتــاريــخ 
قيمة مضافة لإلنتاج البترولى والسوق املحلى 
التكرير مما ينعكس على زيادة حجم  وكيانات 

عوائدها ومن ثم دعم االقتصاد الوطني.
إلى  املعدنية  والــثــروة  البترول  وزيــر  وأشــار 
مشروعات  خالل  من  حتقيقه  ممكن  ذلك  أن 
جديدة ذات جذب استثمارى تتسم باالستدامة 

والتوافق مع املستقبل.
كما لفت إلى االستمرار فى تنفيذ حزمة من 
املشروعات خالل السنوات املقبلة باستثمارات 
جنيه  مــلــيــار   120 ــوازى  ــ ت دوالر  مــلــيــار   7.5
املنتجات  من  الذاتى  االكتفاء  هــدف  لتحقيق 
البترولية والبنزين من أهمها مشروع توسعات 
مجمع  ومــشــروع  باإلسكندرية  مــيــدور  معمل 
ترشيد  برامج  يدعمها  البنزين  إلنتاج  أسيوط 
االستهالك والتوسع فى حتويل السيارات للعمل 
الرئاسية  املــبــادرة  خــالل  من  الطبيعى  بالغاز 

األخيرة. 
تلبى  املـــشـــروعـــات  هـــذه  أن  عــلــى  وشــــدد 
أن  مضيفا   ،2030 عـــام  حــتــى  االحــتــيــاجــات 
قائمة  مصر  فى  التكرير  صناعة  إستراتيجية 
البالد  احتياجات  ملواكبة  خطط  حتقيق  على 
حتى عام 2040 من خالل مشروعات إضافية 
جديدة من أهمها مشروع شركة البحر األحمر 
الوطنية للتكرير والبتروكيماويات فى السويس 
مبا  القائمة  للمعامل  الكفاءة  ورفــع  وتوسعات 
التصدير  فــرص  ويــدعــم  االحــتــيــاجــات  يلبى 

مستقبال.
 8 تشغيل  املاضية  سنوات  الثمانى  وشهدت 
مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع 
جنيه  مليار   87 إجمالية  استثمارية  بتكلفة 
وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنوياً مما أدى 
إلى خفض كميات االستيراد بنسبة 30% ومن 

أهمها:
بشركة  األوكتني  عالى  البنزين  إنتاج 

أنربك
ويهدف   ،  2018 سبتمبر  فــى  تشغيله  بــدأ 
من  أنربك  شركة  إنتاج  مضاعفة  إلى  املشروع 
بزيادة حوالى  األوكتني  عالى  و95   92 البنزين 

ســنــويــا  ــن  طـ ــف  ــ أل جانب 850  لتلبية 
من احتياجات السوق 

إنتاج  مساهمة  نسبة  سترتفع  حيث  املحلي، 
إلى  املحلى  االستهالك  من   %10 من  الشركة 
21.5% بعد مما سيترتب عليه خفض معدالت 

االستيراد،
كما يساهم املشروع فى زيادة إنتاج الشركة 
ألف طن سنوياً،  إلى 38  ليصل  البوتاجاز  من 
مليون   219 حوالى  االستثمارية  تكلفته  وتبلغ 
دوالر، هذا وقد قام رئيس اجلمهورية بافتتاحه 

فى شهر أغسطس 2020.
ــد أحــد  ــع ــروع ُي ــشـ ــال املـــال إن هـــذا املـ ــ وق
مشروعات برنامج وزارة البترول لزيادة اإلنتاج 
القيمة  ذات  البترولية  املنتجات  مــن  املحلى 
االقتصادية املرتفعة خاصة البنزين والبوتاجاز، 
وبهدف العمل على حتقيق االكتفاء الذاتى عن 

طريق زيادة اإلنتاج املحلى من تلك املنتجات.

مصفاة املصرية للتكرير مبسطرد 
فبراير2020  فى  لها  التجارى  التشغيل  بدأ 
القيمة  ذو  املــــــازوت  حتــويــل  ــى  ــ إل ــهـــدف  ويـ
مليون طن  بطاقة 4.7  املنخفضة  االقتصادية 
سنوياً إلى منتجات بترولية عالية اجلودة وتبلغ 
تكلفته االستثمارية 4.3 مليار دوالر، هذا وقد 

السيسى  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  قــام 
بافتتاحه فى 27 سبتمبر2020.

إنتاج بنزين عالى األوكتني بشركة أسيوط
عالى  البنزين  إنــتــاج  مجمع  مــشــروع  يأتى 
األوكتني بأسيوط فى إطار التوسعات والتطوير 
مبصفاة تكرير أسيوط، حيث يعمل على تعظيم 
املنتجة  الثقيلة  النافتا  مــن  املضافة  القيمة 
العاملية  التقنيات  أحــدث  باستخدام  باملصفاة 
يسهم  األوكتني مما  عالى  بنزين  إلى  لتحويلها 

فى احلد من استيراده.
قــويــة وجنــاحــاً  املــشــروع إضــافــة  كما ميثل 
التى  التكريرية  الطاقة  زيــادة  خلطط  جديداً 
فى  املعدنية  والــثــروة  البترول  وزارة  تنفذها 
البترولية  اجلغرافية  باملناطق  التكرير  معامل 
املختلفة مبصر، وميثل قيمة مضافة لالقتصاد 
املنتجات  اســتــيــراد  ــورة  ــات ف بتقليل  الــوطــنــى 

البترولية.
بـــدأ الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــى لــلــمــشــروع فى 

ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن سنوياً 
طن  و10آالف  األوكـــتـــان،  عــالــى  البنزين  مــن 
تكلفته االستثمارية حوالى 450  وتبلغ  بوتاجاز 
مليون دوالر.. هذا وقد قام رئيس اجلمهورية 

بافتتاحه فى ديسمبر2020.
بشركة   70/60 األسفلت  إنتاج  مصنع 

السويس
ــى إنــشــاء وحـــدة تقطير  يــهــدف املــشــروع إل
طــن سنويا  ألــف   396 حــوالــى  إلنــتــاج  تفريغى 
السوق  احتياجات  لتغطية   70/60 أسفلت 

املحلى باستثمارات حوالى 61 مليون دوالر.
كما يجرى حالياً تنفيذ عدد من املشروعات 

من أهمها :
تكرير  مصفاة  توسعات 

ميدور 
ــى مـــشـــروع تــوســعــات  ــأت ي
ميدور ضمن  تكرير  مصفاة 
التى  الطموح  اإلستراتيجية 
تبنتها وزارة البترول منذ عام 
من  سلسلة  لتنفيذ    2016

املشروعات القومية 

الفجوة  وتضييق  املحلى  اإلنتاج  لزيادة  الرامية 
املنتجات  من  محلًيا  واالستهالك  اإلنتاج  بني 
البترولية من خالل حتديث إمكانيات مصافى 

تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة إليها.
املصفاة  طاقة  زيادة  إلى  التوسعات  وتهدف 
التكريرية بنسبة 60% ،وتبلغ استثماراته حوالى 
التشغيل  بــدء  مت  وقــد  هــذا  دوالر،  مليار   2.4
مايو  فى  املشروع  من  الثانية  للمرحلة  املبكر 

. 2022
اخلام  لتخزين  اجلديدة  األربع  املستودعات 
واملنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل خام 
و 290 ألف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع 

مستودعني للخام ومثلهما للمنتجات.
مجمع إنتاج السوالر بشركة أسيوط الوطنية

تغذية 2.5 مليون طن  املشروع بطاقة  يقوم 
سنويا من املازوت لتحويله إلى منتجات بترولية 
عالية اجلودة ، وباستثمارات 2.9 مليار دوالر .

توسعات شركة السويس لتصنيع البترول 
يقوم املشروع بطاقة 1.75 مليون طن سنوياً 
عالية  املنتجات  كميات  لتعظيم  ــازوت  املـ مــن 
تقديرية  وباستثمارات  االقــتــصــاديــة  القيمة 

حوالى 1.77 مليار دوالر.
مشروع تقطير املتكثفات بشركة النصر 

للبترول 
من  طن  مليون   1.2 بطاقة  املــشــروع  يقوم 
عالية  بترولية  منتجات  إلنتاج  وذلك  املتكثفات 
اجلودة وبتكلفة استثمارية حوالى 2214 مليون 

جنيه.
التقطير اجلوى بشركة أسيوط  مجمع 

لتكرير البترول 
يــقــوم املـــشـــروع بــطــاقــة 5 مــلــيــون طــن من 
احتياجات  تغطية  بهدف  وذلــك  اخلــام  الزيت 
السوق املحلى من املنتجات البترولية ، وبتكلفة 

استثمارية حوالى 9.2 مليار جنيه.
اإلسكندرية  بشركة  اجلوى  التقطير  مجمع 

للبترول 
يقوم املشروع بطاقة 5 مليون طن من الزيت 
السترجاع  وحــدة  إنشاء  إلى  باإلضافة  اخلــام 
الغازات وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق 
القيمة  عالية  البترولية  املنتجات  من  املحلى 
االقتصادية )سوالر ، بنزين 

بوتاجاز   ،

،...( وبتكلفة حوالى 6.2 مليون جنيه.
ــرول، إن كافة  ــت ــب ال بــــوزارة  وقـــال مــســئــول 
تنفيذ  مــن  لالنتهاء  الــزمــن  تسابق  الشركات 
لــلــجــداول  طبقا  ــشــروعــات  امل هـــذا  وتشغيل 
كافة  الــتــزام  على  مــشــددا  املــحــددة،  الزمنية 
شركات القطاع بتطبيق برنامج وقاية احترازى 
جتاه أزمة كورونا ،حفاظا على سالمة العاملني 
مواعيدها  فــى  املــشــروعــات  تنفيذ  ،ولضمان 

املخططة.
وأشار إلى أن تلك املشروعات ستغنى مصر 
اخلــارج،  من  والــســوالر  البنزين  استيراد  عن 
متطورة  ــوحــدات  ب الــتــكــريــر  قــطــاع  وستلحق 
ــاج اكــبــر كمية من  ــت إن ــادرة عــلــى  ــ ومــعــامــل ق
املشتقات عالية اجلودة من الزيت اخلام سواء 

املنتج محليا أو املستورد.
قطاع  تطوير  إستراتيجية  أن  ــى  إل ولــفــت 
خبراء  مع  بالتعاون  تنفيذها  مت  التى  التكرير 
نقلت  مستوى  أعلى  على  واستشاريني  عامليني 
وبعد  آخـــر،  ملستوى  املــصــرى  التكرير  قــطــاع 
االنتهاء من تنفيذها بالكامل سترتفع القدرات 

الفعلية ملعامل التكرير.
يذكر أن خطة وزارة البترول والتى تستهدف 
البترولية  املنتجات  الذاتى من  االكتفاء  حتقيق 
إستراتيجية  إطار  فى  تأتى   2023 عام  مطلع 
 2018 عام  بدأت  التى  التكرير  قطاع  حتديث 
القطاع  وحتديث  تطوير  مشروع  ضمن  وتأتى 
املحلية  املتغيرات  مواكبة  فى  أهدافها  وتتمثل 
والعاملية فى صناعة التكرير والتوجهات العاملية 
نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات 
التكرير  بصناعة  الرقمى  التحول  مجال  فى 
وزيادة  وتطوير  تشغيلية،  كفاءة  أفضل  لتحقيق 
طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات 
املنتجة من املنتجات البترولية لتحقيق االكتفاء 
منتجات  وإنتاج  البترولية  املنتجات  من  الذاتى 
املواصفات  مع  تتماشى  اجلودة  عالية  بترولية 
للتصدير  أكبر  العاملية مما يفتح املجال بشكل 
جــاذب  مناخ  وتهيئة  الصعبة،  العملة  وجلب 
لالستثمار وحتسني نظم احلوكمة ووضع منوذج 
أنشطة  أطــراف  بني  التعاقدية  للعالقة  أمثل 

التكرير وتصنيع البترول.

توفير 2.5 مليار دوالر سنويا بعد تحقيق االكتفاء الذاتى..

مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز المسال

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «

كتب – عبد العزيز عمر
باسم  املتحدث  العزيز  عبد  حمدى  كشف 
وزارة البترول، أن هناك دعم كامل من الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، لقطاع البترول، ومت وضع 

خطة إستراتيجية لتطوير القطاع.
»نعرف  البترول  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
املناطق الواعدة، وحتققت استكشافات بترولية 
مكنت  املاضية  السنوات  مــدار  على  متواصلة 
الغاز  مــن  الــذاتــى  االكتفاء  حتقيق  مــن  مصر 

الطبيعي«.
من  واعــدة  اكتشافات  مناطق  »هناك  وتابع 
الغاز الطبيعى فى مختلف أنحاء مصر خاصة 
بالبحر املتوسط«، مشيرا إلى أن مصر صدرت 
غازا مساال خالل 4 شهور من عام 2022 بقيمة 

4 مليارات دوالر. 
ولفت املتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن 
لتجارة  مهما  إقليميا  مركزا  أصبحت  مصر 
ولها  مساهمة  فمصر  املــســال،  الغاز  وتـــداول 
بدول  املسال  الغاز  مصانع  ملكية  من  نصيب 
منتدى شرق املتوسط، وجنحت مصر فى توفير 
االكتفاء  حتقيق  بعد  سنويا  دوالر  مليار   2.5

الذاتى من الغاز الطبيعى . 
وشدد على أن هناك قصة جناح أخرى فى 
قطاع البترول، وهى خطة املهندس طارق املال 
وزير البترول، الذى طالب بتنفيذ برنامج تطوير 

كافة األنشطة فى قطاع البترول والطاقة منذ 
هذا  وكــل  اســتــفــادة،  أقــصــى  لتحقيق   2016

النجاح سببه جهود 8 سنوات سابقة .
وأوضح أن وزارة البترول تشارك فى توصيل 
مبادرة  قرية ضمن   1451 إلى  الطبيعى  الغاز 
»حياة كرمية«، مشيرا إلى أن االستثمارات فى 
قطاع البترول والطاقة عام 2022 وصلت إلى 

1.2 تريليون جنية.
كما أكد أن مصر أصبحت العبا مهما جدا 
تفاوضت  ــة  ــي األوروب واملفوضية  املنطقة  فــى 
الغاز  تصدير  مجال  فى  السيسى  الرئيس  مع 
الطبيعى إلى االحتاد األوروبى خاصة فى ظل 

املشاكل مع روسيا بسبب احلرب مع أوكرانيا.
وفى سياق آخر، كشفت املتحدث باسم وزارة 
الغاز  دخلها  التى  القرى  عــدد  عن  البترول، 
الطبيعي، ضمن املبادرة الرئاسية حياة كرمية، 
الريف  فى  احلياة  وجه  تغيير  تستهدف  التى 

املصري.
وقال عبد العزيز »الوزارة تعمل بالتعاون مع 
اجلهات املعنية فى إطار مشروع حياة كرمية، 
املصرية  الــقــرى  كافة  بتنمية  يقضى  والـــذى 
لتوفير حياة أفضل للمواطنني«، مشيرا إلى أنه 
وخالل املرحلة األولى من املبادرة سيتم توصيل 
 101 تنفيذ  ومت  قرية،   1451 من  ألكثر  الغاز 

قرية حتى اآلن.

وأضاف املتحدث باسم الوزارة، أن الـ 1000 
القرى  تطوير  خطة  ضمن  إدراجــهــا  مت  قرية 
املصرية، لكن ما يؤخر البدء فيهم هو انتظار 
االنتهاء من مشروعات الصرف الصحى حتى 

يصل الغاز الطبيعى للمنازل.
باتت  حــالــيــا  مــصــر  أن  وأوضــــح 

وتــداول  لتجارة  إقليميا  مركزا 
غاز  مبنتدى  الطبيعى  الــغــاز 
شـــرق املــتــوســط، حــيــث أن 
ــذى جرى  املــؤمتــر الـــوزراء ال
ــوع املــاضــى  ــ ــب ــده األســ ــقـ عـ
بــاتــت على  ــون مصر  ــد ك أك
خريطة الغاز العاملية، بسبب 
ــود بــنــيــة حتــتــيــة قــويــة  ــ ووجـ

الطبيعى  الغاز  بإسالة  خاصة 
الــشــرق  دول  فـــى  ــواجــد  ــت ت ال 

األوسط.
وقال: »مصر وقعت 108 اتفاقيات خالل الـ8 
سنوات املاضية، حيث إن مثل تلك االتفاقيات 
هى حجر الزاوية للبحث والتنقيب عن البترول 
الغاز، وبدون ما نعمل اتفاقيات لم نكن لنبدأ 

فى رحلتنا للبحث والتنقيب”.
الرئيس  أن  الــعــزيــز«،  »عــبــد  وأكـــد 
عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرتني 
املــاضــى فيما يخص  الــعــام  خــالل 
قطاع الغاز الطبيعي، أوالها تنص 
الغاز  استخدام  فى  التوسع  على 
فى  وحدث  املنازل،  فى  الطبيعى 
الطفرات،  من  الكثير  الباب  هذا 
ـــ8  ــال: »وصــلــنــا غـــاز خـــالل ال ــ وق
سنوات املاضية ألكثر من 7 ماليني 

مشترك”.

وقال: »الــوزارة تقوم كل عام منذ 4 سنوات 
بتنفيذ دخول الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة 
سكنية، مشيرا إلى أن املشروع القومى الثانى 
الذى أطلقه الرئيس السيسى يقضى باستخدام 
الغاز الطبيعى كوقود، كونه مثالى ويساهم فى 
الصادرة  االنبعاثات  لتخفيض  العاملية  اخلطة 

من الوقود”.
وأوضح أن الوزارة بات لديها حاليا أكثر من 
العاملة  السيارات  لتحويل  حتويل  مركز   100
التوسع  وكذا  الطبيعي،  بالغاز  للعمل  بالوقود 
فى إنشاء محطات الغاز، وستكون متقاربة وفى 
جميع أنحاء اجلمهورية حتفيزا للمواطنني فى 

حتويلهم إلى نظام الغاز.
اقــتــصــادى  ــود  وقـ الطبيعى  ــاز  ــغ »ال ــع:  ــاب وت
كبير  وقت  خد  املشروع  وهــذا  للبيئة  وصديق 
علشان  القطاع  من  ضخمة  ومجهودات  جــدا 
من  أكثر  دلوقتى  وعندنا  وينفذ،  يتوسع  يقدر 
850 محطة فى السنة األخيرة نفذنا محطات 
عدة، واإلقبال على حتويل السيارات للعمل من 
البنزين للغاز زاد باملقارنة بالفترات السابقة«.

إلى  الطبيعى  الغاز  من  مصر  إنتاج  وارتفع 
أعلى  إلى  ارتفع  حيث  مسبوقة،  غير  معدالت 
البترول فى  ثمار خطط قطاع  كأحد  معدالته 
اإلسراع بتنمية احلقول املكتشفة ووضعها على 
تدريجياً،  اإلنتاج  زيــادة  فى  ساهم  مبا  اإلنتاج 

حيث وصلت معدالت اإلنتاج من الغاز الطبيعى 
قدم  مليار   6.8 حوالى  احلالى  العام  خــالل 

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

املوازنة العامة للدولة. 
ــى فــى  ــ ــذاتـ ــ ــاء الـ ــ ــف ــ ــت ــ وبـــعـــد حتــقــيــق االك
حتولت  التصدير،  واستئناف  سبتمبر2018 
املسال  للغاز  املستوردة  الــدول  أكبر  من  مصر 
ومن  التصدير،  إلى   ،2017-2015 أعوام  بني 
رئيسى  كالعب  مكانتها  دعم  فى  جناحها  ثم 
فى قطاع الغاز، حيث تبوأت املركز الثانى فى 
شمال أفريقيا والشرق األوسط فى إنتاج الغاز 
الغاز  إنتاج  فى  عاملياَ  عشر  والرابع  الطبيعي، 
ترتيبها  كان  أن  بعد   2020 عام  فى  الطبيعى 

الثامن عشر عاملياً فى عام 2015.
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األحد

كتب- أحمد عبداملنعم و حنان محمد:
شهدت البورصة املصرية، انتعاشة كبيرة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حكم مصر، 
عقب االنهيارات واخلسائر التى تكبدتها بسبب أحداث يناير وخالل فترة حكم جماعة اإلخوان 

اإلرهابية.
ملؤشرات  االنطالق  شعلة  معه  حامال  يونيو 2014،   8 فى  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  وجاء 
يومًيا،  القياسية  أرقامها  حتطيم  فى  احلكم  من  األول  عامه  فى  تتسابق  كانت  التى  البورصة 
وسجل مؤشرها الرئيسى مستوى 18400 نقطة، ودخل ورأسمالها السوقى نادى التريليون ألول 

مرة فى تاريخه.
وعانت البورصة املصرية، خالل الفترة من منتصف 2008 وحتى منتصف 2014 من اخلسائر 
احلادة واملتواصلة، أفقدت رأسمالها السوقى أكثر من 70% من قيمته فى بعض األوقات مبا يعادل 
نحو 650 مليار جنيه، من أعلى مستويات وصل لها فى أبريل 2008 عند نحو 935 مليار جنيه، 

إلى أقل املستويات عند مستوى 290 مليار جنيه فى يناير 2012.
لتربح  احلادة،  والتقلبات  االنهيار  سنوات  البورصة  مؤشرات  وأنهت  متاًما،  تبدلت  األمور  لكن 
فى الشهور الستة األولى من العام األول من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حكم البالد أكثر 

من 100 مليار جنيه دفعة واحدة، قبل أن تنهى البورصة الفترة األولى للسنوات األربع من حكم 
الرئيس السيسى، ملصر على مكاسب تاريخية عادلت قيمة رأس املال السوقى ألسهم الشركات 

املقيدة بالبورصة فى مطلع 2012 مبرة ونصف تقريبا مبا يعادل 470 مليار جنيه.
هذه املكاسب التى حققتها البورصة املصرية فى الوالية األولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، 
منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمني لبداية واليته الثانية كانت تزيد بنسبة 102% عن قيمة 
رأسمالها السوقى فى بداية فترته األولى وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خالل 4 سنوات 

مقارنة بأى فترة مماثلة سنوات مماثلة عبر تاريخها.
الرئيس  حلكم  ــى  األول احلقبة  فى  املصرية  البورصة  أداء  فى  التاريخية  الطفرة  وعقب 
عبدالفتاح السيسى، ومع بداية النصف الثانى من عام 2018، ضربت أسواق املال العاملية بوادر 
شاملة  جتارية  حرب  إلى  األمر  يتطور  أن  قبل  والصني،  املتحدة  الواليات  بني  العمالت  حرب 
وعقوبات متبادلة ألقت بظاللها القوية على أداء األسواق الناشئة، صاحبها توترات فى أوضاع 
ليبيا  فى  األوضاع  اضطراب  وأيضا  سوريا  إلى  عسكرية  ضربات  توجيهات  من  العربية  املنطقة 
ثم أزمة كورونا املستجد التى اجتاحت العالم مع بداية عام 2020 واحلرب الروسية األوكرانية 

وأفقدت البورصات تريليونات الدوالرات.

عـهـد السـيـسى يضئ
 شــاشــات البــورصـة

شهد أكبر مكاسب فى تاريخها..

سوق مال
اشراف : احمد عبد املنعم

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «

رأس المال السوقى يصل إلى تريليون جنيه ألول مرة.. وطرح شركات مملوكة للجيش

رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  واتــخــذ 
ــوقــف نــزيــف  ــد مـــن اإلجـــــــراءات ل ــعــدي ال
الــبــورصــة والــتــى تــأثــرت مــع بــدايــة العام 
احلالى 2022، بتداعيات احلرب الروسية 
األوكرانية والتى أدت إلى هبوط عنيف فى 
من  املخاوف  فى ظل  العالم،  أسواق  كافة 

الركود التضخمي.
السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  وكلف 
للنهوض  متكاملة  رؤيــة  بطرح  احلكومة 
ــدء فــى طرح  ــب بــالــبــورصــة املــصــريــة.  وال
فى  للدولة  مملوكة  شركات  من  حصص 
شركات  طرح  وكذلك  املصرية،  البورصة 
مملوكة للقوات املسلحة فى البورصة قبل 
نهاية العام احلالي، مبستهدف 10 مليارات 

دوالر سنوًيا وملدة أربع سنوات.
ويرى خبراء سوق املال، أن قرار الرئيس 
الشركات  بــطــرح  السيسي،  عبدالفتاح 
البورصة  فــى  املسلحة  للقوات  اململوكة 
قد  التى  الفوائد  من  العديد  له  املصرية 
فى  عثرتها  من  املصرية  البورصة  تنتشل 
احلرب  بعد  خاصة  املتتالى  الهبوط  ظل 
الروسية األوكرانية ومن أهم الفوائد عودة 
ثقة مؤسسة الرئاسة واملؤسسة العسكرية 
لديهما فى البورصة املصرية، وعلى دورها 
األهــم  التمويلى  الــســوق  بأنها  الرئيسى 

لدعم االقتصاد املصري.
وتوفير قاعدة متويلية حقيقية للشركات 
أو  للحكومة  التابعة  سواء  للدولة  اململوكة 
مبدأ  على  تقوم  املصرية  املسلحة  للقوات 
املــشــاركــة االســتــثــمــاريــة، بــاإلضــافــة إلــى 
واألجنبى  املحلى  اخلاص  للقطاع  السماح 
الهيكلة  إعادة  التوسعات وعمليات  بتمويل 
وليس  االستثمار  ملبدأ  وفقاً  العام  للقطاع 

االستدانة.
الواسعة  املجتمعية  املــشــاركــة  وإتــاحــة 
االستثمار  فى  املصرى  الشعب  أفــراد  من 
القرار  فى  واملشاركة  دولته  شركات  فى 
االستثماري، مما يتيح للدولة املصرية آفاق 
متويلية مستقبلية بناًء على ثقة الشعب فى 
متويل  فى  املواطنني  مبشاركة  مؤسساته 
خالل  من  والوطنية  القومية  مشروعاته 

البورصة املصرية.
بتنفيذ  الدولة  التزام  وجتديد  ورسالة 
برنامج الطروحات احلكومية والذى شهد 
العديد من التأجيالت وتأخر احلكومة فى 
لتنفيذه،  حقيقية  تنفيذية  إجراءات  اتخاذ 
املحلى  االســتــثــمــار  اهــتــمــام  سيعيد  ممــا 
ويخلق  البرنامج  بهذا  باملشاركة  واألجنبى 

جناحاً لتحقيق أهدافه الرئيسية.
طرح 10 شركات تابعة للدولة 

عبدالفتاح  الرئيس  لتوجيهات  ووفــقــا 
مدبولى  مصطفى  الدكتور  قال  السيسي، 
رئيس مجلس الوزراء، إنَّ البورصة املصرية 

مع  بالتعاون  ولكن  كبيرة،  حتديات  تواجه 
وكل  البورصة  وهيئة  املالية  الرقابة  هيئة 
 21 على  التوافق  وجــرى  فيهما،  العاملني 
إجراًء بدأ تطبيقها بالفعل وسيتّم تنفيذها 
الــفــتــرة املــقــبــلــة لـــزيـــادة عـــدد الــشــركــات 
املقيدة فى البورصة واملستثمرين املحليني 
بالبورصة  آليات جديدة  واألجانب وإتاحة 

املصرية.
وأضاف مدبولي، فى أن الدولة تستهدف 
لــدى  املــخــاطــر  إدارة  إمــكــانــيــات  تــعــزيــز 
حتى  والسمسرة،  املالية  األوراق  شركات 
نزيد أحجام السوق املصرى ونضاعف هذا 
وسيكون  املقبلني،  العامني  خــالل  السوق 
 10 الــبــورصــة  أطــروحــات  برنامج  ضمن 
شركات تابعة للدولة، منها أجزاء من قطاع 
األعمال وشركتان تابعتان للقوات املسلحة 

قبل نهاية 2022.
موانئ   7 أكبر  دمــج  أنــه سيتم  وأوضــح 
حتت مظلة شركة واحدة، وطرح نسبة منها 
فى البورصة، كما أن الفنادق املميزة التى 
تعد من أفضل األصول سيتم دمجها حتت 
خالل  مــن  تقييمها  يجرى  واحـــدة  شركة 
منها  نسب  وطرح  دولية  استثمارية  بنوك 

فى البورصة للمصريني.
روشتة العودة للزمن اجلميل

البورصة  أن  املــال،  ســوق  خبراء  ويــرى 
عبدالفتاح  الــرئــيــس  عــهــد  فــى  املــصــريــة 
السيسى بعد اإلجنازات التى حققها فى 8 
سنوات وأيضا مع تكليفات احلكومة بدعم 
الطروحات  طريق  عن  املصرية  البورصة 
وحتفيز السوق، مازالت فى حالة إلى مزيد 
من املحفزات فى ظل التقلبات احلادة التى 
سواء  العاملية  األزمــات  بسبب  منها  تعانى 
جائحة فيروس كورونا أو احلرب الروسية 
على  مباشر  بشكل  أثرت  التى  األوكرانية 

جميع األسواق العاملية.
املنتدب  الــعــضــو  سعيد  محمد  وقـــال 
والنظم،  لالستشارات  تى  دى  أى  بشركة 
أستلم  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أن 
من  تعانى  البورصة  وكانت  األمــور  زمــام 
خسائر فادحة قبل منتصف 2014 لتواصل 
ثورة  مع  بدأتها  التى  الصعودية  مسيرتها 
30 يونيو لتدخل البورصة عاًما سلبيا فى 
2015 متأثرة باضطراب سوق الصرف فى 

مصر.
الــبــورصــة عــاشــت أفضل  ــاف أن  وأضـ
أول  منذ  ونصف  عامني  خــالل  فتراتها 
2016 وحتى أبريل 2018 الذى سجلت فيه 
رأسمالها  وصل  حيث  تاريخية  مستويات 
تريليون  الــى  مــرة  وآخـــر  ألول  الــســوقــى 
ــذى ساهم  ــان احلــدث األكــبــر ال جنيه وك
قرار حترير  السوق هو  تعزيز صعود  فى 
سعر الصرف الذى اتخذ فى ثالث نوفمبر 
مستوى  الى  املصرى  السوق  ودفع   2016

 18.414 عند  التاريخى  الرئيسى  املؤشر 
النقدية  التدفقات  أثر  على  وذلــك  نقطة 
املستثمرين  مــن  تــدفــقــت  الــتــى  الــكــبــيــرة 

األجانب فى تلك الفترة.
انتعشت  خالل  البورصة  أن  إلى  وأشار 
من  العديد  عــن  اإلعـــالن  مــع  الفترة  تلك 
املجاالت  مختلف  فى  القومية  املشروعات 
الدوله املصرية قدما  الى مضى  باإلضافة 
فى مسارها لإلصالح االقتصادى بخطوات 
ناجحة أكدتها اإلشادات املتتالية من وكاالت 
التصنيف االئتمانى وكذلك موافقة صندوق 
النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار 
وتأكيًدا على مسيرة االقتصاد  دوالر دليالً 

املصرى فى املسار الصحيح.
وأضاف محمد سعيد، إنه فى منتصف 
عـــام 2018 وحتـــديـــًدا فــى شــهــر أبــريــل 
األسواق  بأزمة  املصرية  البورصة  تأثرت 
الناشئة التى شهدت تخارًجا واسع النطاق 
ــواق  لــالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة مــن األســ
فى  املصرية  البورصة  ودخــلــت  الناشئة 
اجلراح  تعمقت  استمر حتى  هابط  اجتاه 
كورونا  فيروس  جائحة  عن  اإلعــالن  مع 

الذى دفع املؤشر الرئيسى للسوق املصرى 
ليحقق املستوى األدنى له على مدار الست 
فاقًدا  نقطة   8100 عند  األخيرة  سنوات 
خالل  قيمته  مــن   %60 مــن  أكــثــر  بــذلــك 
حتققت  الــذى   2018 أبريل  ومنذ  عامني 
القياسى  السوقى  ورأسمالها  قمته  فيه 

التريليوني.
ورأى أن جائحة كورونا كانت أحد أهم 
البورصة  مسيرة  فــى  الــفــارقــة  الــعــوامــل 
ملستويات  األسهم  دفعت  حيث  املصرية 
و  االجتــاهــات  لتنعكس  سحيقه  متدنية 
يتحول السوق الى االجتاه الصاعد بقيادة 
السبعينى  ومــؤشــرهــا  الصغيرة  األســهــم 
التى  املضاربة  مــن  متتالية  مــوجــات  فــى 
عبدالفتاح  الرئيس  إعــالن  من  استفادت 
جنيه  مليار   20 تخصيص  عن  السيسى 
لدعم البورصة فى مواجهة أزمة فيروس 

كورونا.
فى  ساهمت  التى  القرارات  أكثر  ولعل 
التأثير على حركة البورصة املصرية خالل 
هذه القنوات هى قرارات فرض الضرائب 
الذى  بالبورصة  الرأسمالية  األربــاح  على 
للهبوط  البورصة  يدفع  مرة  كل  فى  كان 
تأجيل  قـــرار  ان  حــني  فــى  عنيف  بشكل 
الضرائب كان فى كل مرة حافزا للبورصة 

للصعود بشكل قوي.

األربــاح  أن حديث ضرائب  إلى  وأشــار 
الرأسمالية الذى تصدر املشهد مرة أخرى 
مع  متزامنا   2021 سبتمبر  مستهل  فى 
الــتــداول اجلديدة  آليات  عــدد من  إقــرار 
التى مازال متداول البورصه غير راضيني 
فتح  مثل  للتالعب  زريــعــه  ويرونها  عنها 
احلدود السعرية إلى 20% و جلسة مزاد 
الى  البورصة  بدفع  كفيلة  كانت  اإلغــالق 
منها  تعانى  زالت  ما  التى  الهبوط  دوامــة 
حتى اليوم وجاءت هذه القرارات مترافقة 
للشراء  اجلــديــدة  الــقــواعــد  تطبيق  مــع 
بالهامش والتى احسن صنعا متخذ القرار 
بتأجيلها ستة اشهر اضافية وهو ما خفف 
لفترة مؤقتة  السوق  الضغوط نسبًيا على 
ما لبثت أن عادت مرة اخرى مع اقتراب 

املهلة من نهايتها.
التى  التضخمية  الــضــغــوط  أن  ورأى 
انتهاء  مع  العاملية  االقتصادات  تواجهها 
التوريد  سالسل  وأزمــات  الكورونا  ازمــة 
أثرت على العديد من القطاعات وتفاقمت 
مــعــدالت الــتــضــخــم مــع إنــــدالع احلــرب 
القرار  الروسية األوكرانية دفعت متخذى 
إلى  العالم  حول  النقدية  السياسة  بشأن 
األسهم  أســواق  لتدخل  للتشديد  اللجوء 
سبقها  هابطه  اجتاهات  فى  العالم  حول 
بشكل  عانت  التى  املصرية  البورصة  إليه 
كبيرة  بدرجة  جراحها  وتعمقت  مضاعف 
واستمرار  األجانب  تخارج  استمرار  مع 
تعدد  من  الرغم  على  البيعية  الضغوط 
األسهم  على  واالستحواذ  الشراء  عروض 
والتى  القطاعات  مختلف  فــى  املصرية 
عن  كثيرا  تقل  سوقية  بأسعار  تــتــداول 

قيامها العادلة.
وقال إن  البورصة تشهد  من وقت الخر 
اإلعالن عن استثمارات تتدفق لالستحواذ 
دول  مــن  خــاصــة  مصرية  شــركــات  على 
اخلليج العربى التى تتمتع بوفورات نقدية 
القياسى  النفط  أسعار  ارتفاع  عن  هائلة 
الروسية  احلـــرب  ــر  أث على  حــدث  الـــذى 

األوكرانية.
تعيش  ــة  املــصــري الــبــورصــة  ــاف  ــ واضـ
ــام عصيبة إال  أيـ ــات احلــالــيــة  ــ فــى األوق
على  يعيشون  بالبورصة  املستثمرين  ان 
الطرحات  برنامج  استئناف  ــودة  ع أمــل 
ــه الــرئــيــس  ــي ــار ال ــذى اشــ ــ احلــكــومــيــة ال
إنه  بل  مــرات  عــدة  السيسي،  عبدالفتاح 
للقوات  تابعة  شــركــات  طــرح  ــى  إل أشـــار 
األكبر  احلـــدث  ــى  إل بــاإلضــافــة  املسلحة 
وهــو طرح  بعد سنوات  ولــو  ينتظر  الــذى 
يرفع  والــذى  اجلديدة  ــة  اإلداري العاصمة 
رأس املال السوقى للبورصة املصرية إلى 
أن  كما  اآلن  عليه  هو  ما  أضعاف  أربعة 
حتول الدولة نحو القطاع اخلاص وإصدار 
وثيقة سياسة ملكية الدولة يظل طاقة نور 

للبورصة  احلياة  عــودة  فى  األمــل  وشعاع 
املصرية مرة أخرى فى يوم من األيام لتعود 

البورصة إلى أيام الزمن اجلميل.
استئناف برنامج الطروحات 

احلكومية
املنتدب  العضو  الــغــايــش  حــســام  ــال  وقـ
احلكومة  إن  األصول،  إلدارة  اوراق  بشركة 
املصرية تخطط لطرح حصص فى شركات 
بدًءا  املصرية  البورصة  فى  للدولة  مملوكة 
وزير قطاع  به  ملا صرح  وفًقا  من سبتمبر، 
األعــمــال الــعــام فــى وقــت ســابــق، وأضــاف 
ملا  تأجلت  اخلطوة  هــذه  أن  أيضا  الــوزيــر 
بعد الصيف، دون سبب واضح لهذا املوعد 
سيجرى  التى  الــشــركــات  حــول  وتفاصيل 

طرحها.
واشار إلى أن احلكومة كانت  تأمل فى 
إلــى 10 شــركــات مملوكة  طــرح مــا يصل 
هذا  خالل  املصرية  البورصة  فى  للدولة 
ــة الــروســيــة  ــ ــؤدى االزم ــام، قــبــل أن تـ ــع ال
ــى اضـــطـــراب االقــتــصــاد  االوكـــرانـــيـــة إلـ
تستهدف  ــة  ــوم احلــك وكـــانـــت  الـــعـــاملـــي. 
مارس  فى  الطروحات  برنامج  استئناف 
املاضي، وذلك ضمن خططها لطرح أكبر 
للدولة  اململوكة  الشركات  عدد ممكن من 
حيث   .2022 خالل  بالبورصة  لالكتتاب 
حصص  لبيع  تخطط  كانت  احلكومة  إن 
أو  شهر  كل  للدولة  مملوكة  شركات  فى 

شهرين.
أن  األهــم هــل ميكن  الــســؤال  أن  وراى 
مملوكة  شركات  طــرح  أيًضا  هــذا  يشمل 
اصــدر  أن  بعد  ــك  وذل املسلحة؟  للقوات 
توجيهات  السيسي،   عبدالفتاح  الرئيس 
للقوات  مملوكة  شركات  بطرح  للحكومة 
نهاية  قبل  املصرية  البورصة  فى  املسلحة 
إعداد شركتى وطنية  العام اجلــاري. ومت 
لــتــوزيــع املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة والــشــركــة 
)صــايف(  الطبيعية  املياه  لتعبئة  الوطنية 
للطرح فى البورصة املصرية فى طرح عام 

أو خاص خالل االشهر القليلة القادمة
ومن املقرر أيضا إجراء طروحات عامة 
مصر  لشركات  ثانوية  طروحات  أو  أولية 
اجلديدة لإلسكان والتعمير وموبكو و بنك 

القاهرة ومصر لتأمينات احلياة.
منذ سنوات  تسعى  أن  احلكومة  ورأى 
إطــار  فــى  للدولة  تابعة  أصـــول  بيع  ــى  إل
برنامج الطروحات، لكنها واجهت عقبات 
فى  املكثف  البيع  عمليات  ذلــك  فــى  مبــا 
األسواق الناشئة فى عام 2018، ثم تفشى 
العامني  مـــدار  على  كــوفــيــد-19  جائحة 
إطــالق  منذ  الــدولــة  املــاضــيــني. وجنحت 
فى   2018 عــام  فــى  الــطــروحــات  برنامج 
طرح شركة التكنولوجيا املالية إى فاينانس 
شركات  فى  ثانوية  حصصا  طرحت  كما 

الشرقية للدخان وأبو قير لألسمدة.
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بنك  إدارة  مجلس  رئيس  فايد،  طارق  وقال 
القاهرة، إن  مصر شهدت  خالل  حكم الرئيس 
عبد الفتاح السيسى بناء دولة جديدة بأساليب 
احلياة  مناحى  كافة  على  وحديثة،  متطورة 
على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية، 
وتطوير  الــتــنــمــويــة،  واملــشــروعــات  والــطــاقــة 

العشوائيات  وغيرها من امللفات املختلفة.   
مشاكل  حل  فى  الرئيس  إلــى جنــاح  وأشــار 
عديدة مزمنة مواكبة مع تنفيذ برنامج إصالح 
استراتيجية  وضع  فى  ساهم  ناجح  اقتصادى 
االقــتــصــاد  ــودة  ــ وع مختلفة،  مــشــاكــل  لــعــالج 

املصرى على الطريق الصحيح.   
اإلصالح  برنامج  تنفيذ  أن  »فايد«  وأضــاف 
بشدة فى قدرة مصر على  االقتصادى ساعد 
فيروس  اختبارات ضغوط  مع  التعامل مبرونة 
كورونا املستجد عامليا بل أدت هذه اإلصالحات 
على  إيــجــابــى  منــو  مــعــدل  إلــى حتقيق مصر 
اإلصالحات  نتيجة  والعالم  املنطقة،  مستوى 
الهيكلية التى متت خالل السنوات املاضية.   

البنك  دور  إلى  القاهرة،  بنك  رئيس  وأشــار 
تنفيذ  فى  املصرى  املصرفى  واجلهاز  املركزى 
إستراجتيات وأهداف الدولة بشكل عام نتيجة 

على  كبيرة  قـــدرة  لديها  قــويــة،  بــنــوك  وجـــود 
مالءة  من  متتلكه  مبا  الصدامات،  امتصاص 
الدولية  املعايير  أعلى من معدالت  قوية  مالية 

مثل معايير بازل وغير ذلك.   
وأوضح أن اجلهاز املصرفى يتمتع مبستويات 
سيولة كبيرة سواء على مستوى العمالت املحلية 
أو األجنبية وهو ما يتيح أمامه فرص لتحقيق 
ومساعدته   والــدولــة  املالي،  الشمول  أهــداف 
على  استمرار  متويل بناء البنية التحتية طبقا 

خلطط الدولة.   
فى  املركزى  البنك  دور  إلــى  »فايد«  وأشــار 
الــتــوســع فى  حتفيز اجلــهــاز املــصــرفــى عــلــى 
متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وميكنة 
تتوافق  بنية تكنولوجية قوية  املدفوعات، وبناء 

مع رؤية مصر الرقمية 2030.   
وأضاف أن البنك املركزى لديه قدرة ورؤية 
بناء خطط  والعمل على  املستقبل،  قراءة  على 
استباقية لتحفيز اجلهاز املصرفى على تطوير 
أدائهم جلذب أكبر عدد من املتعاملني، وحتقيق 
معدالت منو وربحية واستقرار نقدي، وتوسيع 
غير  خاصة  املــصــريف،  اجلهاز  عمالء  قاعدة 
غير  القطاع  وجــذب  الــبــنــوك،  مــع  املتعاملني 

الرسمى فى املنظومة مما يعزز من زيادة موارد 
الدولة.   

وتطرق »فايد« إلى دور مبادرة البنك املركزى 
ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
جنيه  مليار   200 مــن  أكثر  ضــخ  فــى  الصغر 
متــويــالت زيـــادة فــى هــذا الــقــطــاع  خــالل 6 
سنوات ألول مرة فى تاريخ  البنوك، مما ساعد 
على حتقيق معدالت منو وتشغيل أيدى عاملة، 
املركزى  قرر  كما  املستدامة،  التنمية  وحتقيق 
رفع الشريحة املخصصة لهذه املشروعات من 
200 مليار إلى 317 مليار جنيه لتحفيز اجلهاز 
املصرفى على زيادة دعم القطاع، وأكد على دور 
مبادرات املركزى  فى دعم الصناعات املحلية، 
مما أنعكس على تقليل االستيراد وشراء املنتج 

املصري، وهو مؤشر إيجابى للغاية.   
وأكد طارق فايد أن كل هذه النتائج اإليجابية 
لالقتصاد  مــرســومــة  رؤى  وجـــود  على  تــؤكــد 
التى  السياسية  القيادة  دور  بفضل  املصري، 
ساهمت فى وضع مصر على الطريق الصحيح، 
ــود جــهــاز مــصــرفــى قـــوى يحظى  بــجــانــب وجـ
النمو  لتلبية  وقدرته  العاملية،  املؤسسات  بثقة 

االقتصادى على مستوى السنوات القادمة.

»طارق فايد«: السيسى أعاد االقتصاد الوطنى للطريق الصحيح

 بنوك
إشراف : نيفني ياسني

البنك  رئيس  نائب  أبوالفتوح،  يحيى  ــال  وق
أول  خالل  قامت  البنوك  إن   املصري،  األهلى 
8 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى 
وحتت قيادة البنك املركزى بدور كبير  فى دعم 
االقتصاد القومي، مبا عزز من قوة املركز املالى 
للبنوك فى جتنب أى مخاطر، أو ميس معدالت 
كفاية رأس املال املطلوبة وفقاً للمعايير الرقابية 

من البنك املركزى أو معايير بازل الدولية.  
وِأشار إلى أنه على الرغم من التداعيات التى 
نتجت عن تفشى أزمة كورونا والتى أثرت بشكل 
وعلى  عــام  بشكل  العاملى  االقتصاد  على  كبير 
أداء البنوك بشكل خاص، فإن قوة وثبات أصول 

حائط  مبثابة  كانت  أداءه  معدالت  ومتيز  البنك 
صد لتخفيف حدة تداعيات األزمة.  

بــارز فى  دور  لــه  األهــلــى  البنك  أن  وأوضـــح 
مساندة جهود اإلصالح  ودعم االستثمار، فضالً 
املتعاملني مع  كبيرة من غير  عن جذب شريحة 
خالل  للبنك  عمالء  ليكونوا  املصرفى  اجلهاز 

السنوات السابقة.
البنك  وخاصة  البنوك  أن  الفتوح«  »أبو  وأكد 
ــاء نتيجة  الــعــديــد مــن األعــب األهــلــى  حتملت  
املركزي،  البنك  قاده  الذى  البرنامج اإلصالحى 
ثم جاء فيروس كورونا خالل 2020 وقام املركزى 
بإطالق العديد من املبادرات ملواجهة التداعيات.

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى 
كبير  بدور  إن اجلهاز املصرفى ساهم  املصري، 
الــرؤى  تنفيذ  فــى  املــركــزى  البنك  قــيــادة  حتــت 
أحد  البنوك  باعتبار  للدولة  العامة  والسياسة 
أهم أعمدة االقتصاد  خالل أول 8 سنوات من 

حكم الرئيس.  
وأشار إلى أن البنك املركزى متكن من توجيه 
فى  دورها  لزيادة  سنوات   8 أخر  البنوك خالل 
دعــم ومــســانــدة االقــتــصــاد املــصــرى مــن خالل 
للمشاركة  للبنوك  حافز  أعطت  التى  املبادرات 
كــافــة اجلــوانــب  يــعــود عــلــى  تنفيذها ممــا  فــى 

االقتصادية بالنفع.
أخر  خــالل  فى  البنوك  أن  ناجى  وليد  وأكــد 
دعم  فــى  أكبر  بــدور  ساهمت  ســنــوات   6 أو   5
املــركــزي،  قــيــادة  حتــت  اإلستراجتية  األهـــداف 
وتوجيها لتمويل قطاعات لم تكن على خريطتها 

متويل  فى  توسعهم  مثل  السابقة  األوقــات  فى 
ومتناهية  واملــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  املــشــروعــات 
وتشغيل  التنمية  فى حتقيق  يساهم  مبا  الصغر 

أيدى عاملة.  
متوسعا  نشاطا  شهدت  البنوك  أن  وأضــاف 
السياحة  مثل  إستراجتية  قطاعات  فى مساندة 
بفضل  أخــرى  مــرة  عودته  حتى  عليه  للحفاظ 
بتعليمات  االقتصاد  ملعطيات  املركزى  إستجابة 
مباشرة أو غير مباشرة ملساندة اقتصاد الدولة.  
وأوضح وليد ناجى أن الرئيس جنح فى حتقيق 
واالقــتــصــادي،  والسياسى  األمــنــى  االســتــقــرار 
التنمية  حتقيق  على  انعكست  واحــدة  كمنظومة 
مستوى  على  مسبوق  غير  وتطور  االجتماعية، 
كــافــة املــجــاالت ممــا ســاهــم فــى ضــبــط ســوق 
قوية  حتتية  بنية  مشروعات  وتنفيذ  الــصــرف 

لتهيئة مناخ االستثمار.  

»يحيى أبوالفتوح«: قوة المركز 
المالى للبنوك يدعم جهود اإلصالح

وليد ناجى: الجهاز المصرفى نجح فى تنفيذ الرؤية السياسية

»القطاع المصرفى« 8 سنوات فى »ضهر الرئيس«
البنك المركزى تمكن من امتصاص الصدمات العالمية..

كتبت- منال عمر  
حكم  فترة  أن  مصرفيون  أكد 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
ــة جــديــدة  ــ ــاء دول ــن ــدت ب ــه ش
كافة  على  وحديثة  متطورة 
مناحى احلياة من القضاء على 
الصحة  ودعـــم  العشوائيات، 

وبناء بنية حتتية قوية. 
مبناسبة  املصرفيون،  ــد  وأك
الرئيس  على  ســنــوات   8 ــرور  م
أن  يونيو،   30 ــورة  ث ــرى  ذك مع 
متكن  املــصــرى  املــركــزى  البنك 
من امتصاص الصدمات العاملية 
مما  مصر  على  أثارها  وتقليل 
رؤية  تنفيذ  جنــاح  على  يــدل 
مدار  على  النقدية  السياسة 
تــلــك الــفــتــرة، فــضــا عــن دور 
القطاع  مساندة  فى  املــبــادرات 
الدورة  استمرار  بهدف  اخلاص 
االقــتــصــاديــة واحلــفــاظ على 

العمالة. 

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «

»عالء فاروق«: مبادرات المركزى 
دعمت توجيهات الرئيس لتعزيز النمو

البنك  إدارة  رئيس مجلس  فارق  وقال عالء 
الزراعى املصري، إن  مصر بقيادة الرئيس عبد 
كافة  مع  التعامل  فى  جنحت  السيسى  الفتاح 
وبحكمة  بنجاح  املختلفة   االقتصادية  امللفات 
املصرى  االقتصاد  منو  على  أنعكس  مبا  بالغة 
ــاح بــرنــامــج اإلصــــالح االقــتــصــادى وفقا  وجنـ

لشهادات املؤسسات املالية العاملية.  
وأشار رئيس البنك الزراعى إلى أن  البنك 
على  محورياً  دوراً  له   كان  املصرى  املركزى  
مدار 8 سنوات من حكم الرئيس فى املشاركة 
من  فقط  ليس  املــصــري،  االقتصاد  دعــم  فــى 
خالل السياسة النقدية وحترير سعر الصرف، 
النقدى من  إلى وصول االحتياطى  والتى أدت 
العمالت األجنبية إلى معدالت غير مسبوقة ، 
فى  املركزى  البنك  دور  من خالل  أيضاً  ولكن 
فى  بقوة  للمساهمة  املصرفى  النظام  قيادة 
إنــعــاش االقتصاد املــصــرى مــن خــالل إطــالق 
عدد كبير من املبادرات بتوجيهات من الرئيس 
ــى مــجــاالت متويل  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى ف
املــشــروعــات  ومتــويــل  ودعـــم  الصناعة  قــطــاع 
ودعم  األعــمــال،  وريـــادة  واملتوسطة  الصغيرة 
من خالل  الدخل  ومتوسطى  محدودى  إسكان 
خدمات التمويل العقاري، ودعم وتنشيط قطاع 
السياحة ، غيرها من املبادرات التى أدت إلى 
اخلدمات  وتوفير   ، االقتصادى  النمو  تعزيز 

وفرص العمل للمواطنني.    
اعتمدها  التى  السياسات  أن  »فاروق«  وأكد 
ساهمت  وفعال  سريع  بشكل  املــركــزى  البنك 
بشكل كبير فى دعم القطاع اخلاص واخلطط 
ــالل الــعــمــل على  الــتــنــمــويــة املــخــتــلــفــة مــن خـ
التى  املــبــادرات  اطــالق  بينها  من  عــدة محاور 
تستهدف دعم الصناعة والسياحة والقطاعات 
أتاح  حيث  كــورونــا،  جلائحة  نتيجة  املتضررة 
القطاع  لدعم  جنيه  مليار   100 املركزى  البنك 
اخلاص الصناعى بسعر عائد 8%ـ  عائد بسيط 
متناقص - لتمويل الشركات العاملة فى القطاع 
اخلاص الصناعى والزراعى والتصنيع الزراعى 
 50 مــن  السنوية  أعمالها  حجم  تبلغ  والــتــى 
مليون جنيه وحتى مليار جنيه وتشمل محطات 
والثالجات  الــزراعــيــة  السلع  وتعبئة  تصدير 
والثروة السمكية والداجنة مع استمرار سريان 
للمشروعات  املصرى  املــركــزى  البنك  مــبــادرة 
تسهيالت  منح  مبوجبها  يتم  والتى  الصغيرة، 

ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% »عائد بسيط 
الصغيرة  واملــنــشــآت  لــلــشــركــات  مــتــنــاقــص«  ـ 
العاملة فى املجال الزراعى والتصنيع الزراعى 
إيراداتها  او  أعمالها  حجم  يبلغ  التى  وغيرها 
السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 

مليون جنيه.  
وأكد »فاروق« أن استراتيجية البنك الزراعى 
املصرى  2021 –  2023   تتوافق بشكل كبير 
مع رؤية الدولة الطموحة جلعل البنك الزراعى 
فى  العاملة  البنوك  أكبر  من  واحــداً  املصرى 
القطاع املصرفى املصرى ذات اإلسهام الكبير 
للوطن  التنموية  األهــداف  فى حتقيق  واملتفرد 
وهو ما نسعى إلية فى أن يكون البنك الزراعى 
املصرى هو أحد أكبر البنوك الوطنية املصرية.
ــار إلـــى أن الــبــنــك الـــزراعـــى املــصــرى  وأشــ
كافة  فى  التنموية  املشروعات  فى متويل  رائد 
كان  وإن  االقتصادية،  واملــجــاالت  القطاعات 
على   احلــالــيــة  الــفــتــرة  خــالل  األكــبــر  التركيز 

القطاع الزراعى والثروة احليوانية، وما يرتبط 
وذلــك  ــة   وجتــاري صناعية  أنشطة  مــن  بهما 
البنك  به   يقوم  الذى  القومى  الــدور  فى إطار 
القطاع  وتــطــويــر  لتنمية  املــصــري،  ــزراعــى  ال
الــالزم   التمويل  وتوفير  مصر،  فــى  الــزراعــى 
دعم  فــى  الــزراعــيــة  املــشــروعــات  دور  لتعظيم 
الزراعية،  الرقعة  وزيـــادة   ، الــزراعــى  االنــتــاج 
وخلق فرص عمل حقيقية للشباب واخلريجني ،  
ودعم صغار املزارعني واملربيني ، مبا يتماشى 
واستراتيجياتها  املــصــريــة  ــة  ــدول ال ــة  رؤيـ مــع 
للرئيس  املستمرة   للتوجيهات  ووفقا  التنموية 
عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية ، بالعمل 
فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية املستدامة 
ورفع مستوى معيشة األفراد، باإلضافة إلى أننا 
نعمل وفق األطر والنظم املصرفية والضوابط 

الصادرة من البنك املركزى املصرى.    
عالء  قــال  املصرفى  اجلهاز  مستوى  وعلى 
القطاعات  اوائل  من  كانت  البنوك   إن  فاروق 

التكنولوجى  والتحديث  التطوير  شملها  التى 
خالل السنوات املاضية، بفضل االدراك الكامل 
من جانب البنك املركزى ألهمية تطبيق أحدث 
واعتماد   ، املصرفى  املــجــال  فــى  تكنولوجيا 
سياسة تقوم على املراجعة املستمرة ملا يشهده 
مع  املتقدمة  الـــدول  فــى  البنوك  عمل  مجال 
تطبيق كافة املعايير واالشتراطات الدولية التى 

حتدد عمل البنوك على املستوى الدولى   
وأضــــاف رئــيــس الــبــنــك الـــزراعـــى أن هــذه 
مهدت  املصرى  املركزى  للبنك  الشاملة  الرؤية 
الطريق أمام تطوير القطاع املصرفى لالنطالق 
املتطورة،  املصرفية  اخلدمات  هذه  تقدمي  فى 
ــد للبنك  ــقــانــون اجلــدي ــرار ال ــ فــضــالً عــن إق
املركزى واجلهاز املصرفى الذى يتضمن أفضل 
املمارسات الدولية ، كل هذه العوامل ساهمت 
فى إحداث نقلة نوعية فى األنشطة املصرفية 

فى مصر وحتقيق أعلى معدالت األداء.  



االصدار الثانى
السنة الثالثة عشرة07األحد بنوك

اشراف : نيفني ياسني

لتعزيز العالقات االستثمارية بين البلدين.. 

افتتاح األهلى المصرى »جوبا« فى جنوب السودان
كتبت- منال عمر: 

شركة  افتتاح  املصرى  األهلى  البنك  أعلن 
تابعة للبنك بدولة جنوب السودان حتت مسمى 
بعد  ــك  وذل  ،« جوبا   « املــصــرى  األهــلــى  البنك 
املركزيني  البنكني  تصريح  على  البنك  حصول 
اإلجــراءات  باتخاذ  الــســودان  وجنوب  املصرى 

الالزمة ملزاولة أعماله. 
وأكد الدكتور جيمس وانى ايجا نائب رئيس 
االقتصادى  للقطاع  السودان  جنوب  جمهورية 
املصرية  االستراتيجية  العالقات  عمق  على 
بالعالقات  وصفها  والتى  سودانية،  اجلنوب   –

التاريخية. 
للجنة  ــدورة األولـــى  ــ ال أعــمــال  وأوضـــح أن 
فى  القاهرة  فى  عقدت  التى  العليا  املشتركة 
من  الــعــديــد  عــن  أســفــرت   ،2021 عــام  يوليو 
منها:  مختلفة  مجاالت  فى  التفاهم  مذكرات 
العاليوغيرها  التعليم  الزراعة،  املياه،  الكهرباء، 
الثانية من  املجاالت(، وسيتم عقد اجلولة  من 
اللجنة فى العاصمة جوبا خالل العام احلالي. 
ــى املــصــرى  وقـــال إن افــتــتــاح الــبــنــك األهــل
املتميزة  العالقات  لتلك  تتويجا  يأتى  )جوبا( 
االقتصادي،  املجال  فى  وخاصة  البلدين،  بني 
التى  املتميزة  بإمكانياته  اجلديد  البنك  وأن 
املصرفى  للعمل  جديدة  دفعة  سيمثل  شهدها 
يساهم فى  السودان، مبا  فى جمهورية جنوب 
املرحلة  خالل  واالستثمار  التنمية  جهود  دفع 

القادمة. 
السفير  الــقــادر  عبد  مصطفى  معتز  وقــال 
املصرى بجنوب السودان إن افتتاح فرع البنك 
قناعة من جانب  يأتى  )جوبا(  املصرى  األهلى 
مصر، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح 
السيسى لتشجيع دولة جنوب السودان الواعدة، 
وبناء  لالستقرار  الساعية  جلهودها  وتدعيما 
السالم فى مختلف اجلوانب مبا فيها مختلف 

املجاالت االقتصادية. 
بشكل  سيدعم  الــتــواجــد  هــذا  أن  ــاف  وأضـ
وجنوب  مصر  بني  االقتصادية  العالقات  كبير 
السودان فى ظل الفرص املتوقع االستفادة منها 
االستراتيجية  إطــار  فى  الواعدة  السوق  بهذه 

التى تتبناها مصر نحو تعزيز التعاون مع دول 
القارة األفريقية. 

عقود  عبر  قامت  مصر  أن  السفير  وتــابــع 
كافة  مع  االقتصادية  الشراكة  بتعزيز  عديدة 
الثنائى  املستوى  على  ســواء  األفريقية  الــدول 
اآلليات  من  العديد  اتخذت  كما  اإلقليمي،  أو 
املزيد  لتحقيق  البينية  العالقات  لتطوير حجم 

من التعاون والتكامل األفريقي. 
التجمعات  ــن  م لــلــعــديــد  مــصــر  وانــضــمــت 
االقتصادية فى أفريقيا واهتمت على املستوى 
للموارد  املضافة  القيمة  بــإثــراء  االقــتــصــادى 
أفريقيا الطبيعية وتوسيع نطاق التجارة البينية 

األفريقية بحسب السفير. 
فى  مصرية  استثمارات  تواجد  إلى  وأشــار 
السودان  جنوب  بدولة  القطاعات  من  العديد 
من بينها شركة إنشاء طرق ومشروعات إلنتاج 
الطاقة الشمسية على أطراف العاصمة بقدرة 
20 مــيــجــا/وات، فــًضــال عــن تــواجــد شركات 
شركات  إلى  باإلضافة  هذا  مصرية  مقاوالت 
أخرى تعمل فى مجاالت األدوية والنفط والنقل 

النهرى واألثاث. 
البنك  ديــنــق محافظ  مــاكــور  مــوســى  وقـــال 

البنك  تــواجــد  إن  ــســودان  ال بجنوب  املــركــزى 
ــا( كــونــه أكــبــر البنوك  األهــلــى املــصــرى )جــوب
املصرية سيدعم اخلطط التى تستهدف تنمية 

التعاون بني البلدين مبختلف املجاالت وعلى 
وجود  مع  خاصةً  املصريف،  القطاع  رأسها 
آفاق واسعة فى مجاالت الزراعة والرى والبنية 
وتوليد  واملتجددة  اجلديدة  والطاقة  التحتية 

الكهرباء وكذا املشروعات املشتركة حلماية نهر 
النيل وتعزيز موارده املائية. 

وأضاف أن البلدان يسعيان أيضا إلى تعزيز 
ودعم  والتأهيل  التدريب  مجال  فى  التعاون 
الكفاءات بجنوب السودان فى مختلف  قدرات 
املجاالت مما يعمل على تسريع وتيرة التكامل 

بني دول القارة األفريقية. 

وأكد أن البنك املركزى املصرى حقق تواجد 
مرة  ألول  وأســس  اإلفريقية  القارة  فى  مكثف 
قطاعا للتعاون اإلفريقي، هذا بجانب إشرافه 
املباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 
ملف  فى  والتجارية  اإلفريقية  املركزية  للبنوك 
السياسات النقدية وإدارة االحتياطى النقدي. 

إدارة  مجلس  رئــيــس  عكاشة  هــشــام  وقـــال 
بجنوب  السلطات  إن  املصرى  األهلى  البنك 
السودان عملت على تقدمي كافة التيسيرات فى 
احلصول  مرحلة  الى  وصوال  املراحل  مختلف 
وهو  الفرع،  الفتتاح  الالزمة  التراخيص  على 
ما يعكس حرص واهتمام دولة جنوب السودان 
بتمثيل  املــصــرى  األهــلــى  البنك  تــواجــد  على 

القطاع املصرفى املصرى بشركة تابعة بها. 
االستراتيجى  التواجد  ان  عكاشة  وأضــاف 
الــســودان  جــنــوب  فــى  املصرية  البنوك  ألكــبــر 
االقتصادية  الــعــالقــات  كبير  بشكل  سيدعم 
واالســتــثــمــارات بــني مصر وجــنــوب الــســودان 
بتلك  منها  االستفادة  املتوقع  للفرص  استنادا 
مصر  رئاسة  ظل  فى  خاصة  الواعدة،  السوق 
وجنوب  شــرق  لــدول  املشتركة  الــســوق  جتمع 
القارة األفريقية »كوميسا« وهو ما يعزز تواجد 

الكبيرة،  األسواق  فى هذه  املصرية  الصادرات 
أو  بنكية  فــروع  أو  متثيل  مكاتب  تدشني  عبر 
النيل  حــوض  دول  فى  خاصة  تابعة،  شركات 
وتعزيزالتبادل  املشتركة،  املصالح  تغذية  بهدف 
اإلفريقية، خلدمة  والــدول  بني مصر  التجارى 

املصالح املشتركة املتبادلة. 
وأكد على أن البنك األهلى يعمل على توطيد 
عالقاته مع القارة األفريقية، والبنوك التنموية 
األفريقى  والبنك  بنك«،  »أفريكسيم  مثل  بها 
العمليات  وتــعــزيــز  تسهيل  بــهــدف  للتنمية، 
الــتــجــاريــة بــني الـــدول األفــريــقــيــة خــاصــة فى 
واستثمارات  جتارية  حركة  تشهد  التى  البالد 
بينية نشطة، وهو األمر الذى يسهم فى تعزيز 
الشراكة بني البلدين، وتقدمي مختلف اخلدمات 
الراغبة فى االستثمار فى  املصرفية للشركات 
واألنشطة  املجاالت  مبختلف  األفريقية  القارة 
الصناعية  التكنولوجيا  نقل  وكذا  االقتصادية، 
عن  فضال  ــســودان،  ال جنوب  لسوق  املصرية 
التعاون فى مجال نقل اخلبرات املصرية وتوفير 
الدعم الفنى للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر 

الوطنية فى جنوب السودان. 
وأضاف عكاشة أنه مت مراعاة تطبيق أحدث 
التقنيات فى العمل املصرفى فى البنك األهلى 
الــكــوادر  أفضل  اختيار  ــذا  وك جــوبــا،  املــصــرى 
السودان  جنوب  فى  العمل  سوق  من  البشرية 
معدالت  أعــلــى  لضمان  تدريبهم  مت  ــذيــن  وال
البنك،  سيقدمها  التى  اخلــدمــة  فــى  ــودة  اجلـ
املؤسسية  الهوية  على  احلــفــاظ  الــى  إضــافــة 
املتميزة للبنك فى كافة تصميمات الفرع وتأثيثه 

مع حتقيق دمج للثقافات داخل بيئة العمل.

»بنك مصر« يطلق خدمتى 
POS السحب واإليداع عبر ماكينات

»CIB« يتفق مع »أكسا للتأمين« على 
تقديم منتجات تأمينية فى 139 فرعًا

قام بنك مصر مؤخراً وألول مرة فى مصر 
عبر  األمـــوال  وإيـــداع  سحب  خدمات  بتوفير 
Cash-“ البنوك  الدفع POS لعمالء  نقاط 
in & Cash-out” وذلك بالتعاون مع شركه 

 .”EBC“ بنوك مصر للتقدم التكنولوجى
ويأتى ذلك متاشياً مع استراتيجيات البنك 
املركزى املصرى فى تعزيز التكنولوجيا املالية 
وحتقيق الشمول املالي؛ حيث أطلق بنك مصر 
واملدفوعات  التكنولوجية  احللول  فى  الرائد 
توفير أفضل  بهدف  اإللكترونية هذه اخلدمة 
احتياجات  وتلبية  املصرفية  غير  اخلــدمــات 

املتطورة.  
Cash- ويقدم بنك مصر من خالل خدمة
املختلفة  البنوك  out & Cash-in لــعــمــالء 
ــع املسبق  ــدف وحــامــلــى بــطــاقــات اخلــصــم وال
أو  ــارد  ك ماستر  أو  فيزا  عالمة  حتمل  التى 
وفًقا  النقدى  اإليداع والسحب  ميزة، خدمات 
لقابلية البنك الصادر عنه البطاقة، وذلك عبر 
بشبكة  البيع  POS اخلاصة  نقاط  ماكينات 

التجار. 
خدمات  تقدمي  على  خدماتها  تقتصر  ولن 
بعض  لتشمل  ستمتد  بــل  التقليدية  الــدفــع 
ــراف اآللــــــي؛ األمـــــر الـــذى  ــصــ ــ خـــدمـــات ال
على  الضغط  تخفيف  على  إيجابا  ينعكس 
كما  التزاحم،  مشكلة  ماكينات ATM وحل 
توفر الوقت واجلهد على املواطنني نظرا لتوفر 

وسيلة إضافية للسحب وااليداع .  
ــلــك اخلـــدمـــة اســتــكــمــاالً  ويــعــد إطــــالق ت
التكنولوجيا  مجال  فى  مصر  بنك  لنجاحات 
تطور  اخلدمة  هذه  متثل  حيث  مصر؛  املالية 
ودعما  املالية،  التكنولوجيا  قطاع  فى  نوعى 
لتنفيذ استراتيجية البنك املركزى املصرى فى 
دعم وحتقيق الشمول املالى واملساهمة فى بناء 
مصر الرقمية، كما تأتى فى إطار تعزيز ريادة 

البنك لسوق املدفوعات اإللكترونية. 
ــفــروع  وعــبــر إيــهــاب درة رئــيــس قــطــاع ال
سعادته  عن  مصر  ببنك  املصرفية  والتجزئة 
للتقدم  بيد مع شركه بنوك مصر  يداً  بالعمل 

من  والــتــعــاون  ــورى  وفـ  ”EBC“ التكنولوجى 
متكامل، من  رقمى  إلى مجتمع  الوصول  أجل 
املالية  التكنولوجيا  كافة خدمات  إتاحة  خالل 
العمالء، خاصة تيسير عمليات السحب  أمام 
عبر  البنكية  الكروت  حاملى  واإليــداع جلميع 
من  أكثر  عددها  وصل  ماكينات POS والتى 
حتول  مبثابة  تعد  والــتــى  ماكينة،  الــف   350
جوهرى فى قواعد منظومة الدفع اإللكترونى 

واحلوكمة املالية. 
احللول  لتوفير  دائــمــاً  مصر  بنك  ويسعى 
يسهم  مبا  العمالء،  على  للتسهيل  االلكترونية 
بــصــورة أكــبــر فــى حتسني تــقــدمي اخلــدمــات 
املسارات  من  واالستفادة  واملالية،  املصرفية 
مصر  بنك  ويعمل  للتنمية،  الواعدة  اجلديدة 
جناحه  على  واحلفاظ  خدماته  متيز  لتعزيز 
اخلدمات  فى  بفاعلية  واملشاركة  املدى  طويل 
قيم  أن  حيث  عمالئه،  احتياجات  تلبى  التى 
دائماً  تعكس  مصر  بنك  عمل  واستراتيجيات 
التزام البنك بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر. 

أعلن البنك التجارى الدولى )CIB( – أكبر 
أكسا  وشركة   – مصر  فى  خــاص  قطاع  بنك 
للتأمني مصرعن توقيع اتفاقية تعاون مدتها 5 
سنوات تتيح للشركة تقدمي منتجات التأمينات 
العامة فى 139 فرع من فروع البنك كمرحلة 
أولى، مع استهداف تقدميها فى جميع الفروع 

خالل عام 2023 
القوية  الشراكة  لدعم  االتفاقية  هذه  تأتى 
واملمتدة التى جتمع بني مجموعة شركات أكسا 
فى مصر والبنك التجارى الدولي، حيث سبق 
التوقيع  مصر  احلياة  لتأمينات  أكسا  لشركة 
البنكى  للتأمني  حصرية  شراكة  اتفاقية  على 
الشركة  تقوم  البنك،  مع  سنوات  عشر  مدتها 
تأمينات  ووثــائــق  منتجات  بتقدمي  مبوجبها 
احلياة واالدخار والتأمني الطبى لعمالء البنك، 
بينما تتيح هذه االتفاقية لشركة أكسا للتأمني 
االستفادة من املكانة املتميزة والتواجد الواسع 
املصري،  السوق  فى  الدولى  التجارى  للبنك 
أفضل  توفير  على  املؤسستني  يساعد  ممــا 
احللول املصرفية والتأمينية للعمالء فى شتى 

أنحاء اجلمهورية.           

البنكى  للتأمني  التعاون  اتفاقية  ومن خالل 
اجلديدة، ستقدم أكسا مجموعة من منتجاتها 
الــدولــي،  الــتــجــارى  البنك  لعمالء  التأمينية 
على  كالتأمني  العامة  التأمينات  تشمل  والتى 
السيارات، واملمتلكات والتأمني ضد احلوادث. 
إمكانية  للعميل  والــوثــائــق  املنتجات  وتتيح 
حلماية   Safe Home خطط  بني  االختيار 
أماكن  حلماية   Safe Businessو املــنــزل، 
 Autoالتجارية واإلنتاجية، و العمل واألصول 
لتأمني  كخطط   Auto Highlineو  ،Go

السيارات.   
وفى هذا السياق، أعرب أمين قنديل، العضو 
مصر  احلياة  لتأمينات  أكسا  لشركة  املنتدب 
للتأمني  أكسا  لشركة  اإلدارة  مجلس  ورئيس 
مصر، عن فخره بعقد اتفاقية التعاون للتأمني 
الدولي،  التجارى  البنك  مع  اجلديدة  البنكى 
ستساعد  الشراكة  هذه  أن  التامة  ثقته  وعن 
عن  أكبر  عمالء  لقاعدة  الوصول  على  البنك 
طريق توفير شتى التغطيات من خالل جميع 
أكسا  استراتيجية  مع  يتماشى  مما  فروعه، 
التغطيات  جميع  لتوفير  دائــًمــا  تسعى  التى 

ومن  العمالء،  احتياجات  تلبى  التى  التأمينية 
على  التأمني  حالًيا  البنك  عمالء  يستطيع  ثّم 

كل ما يهمهم فى زيارة واحدة.     
التنفيذى  الرئيس  عيسى،  أحمد  وصــرح 
التجارى  بالبنك  املصرفية  التجزئة  لقطاع 
الدولي، أن هذه الشراكة قائمة على نقاط قوة 
املؤسستني، حيث إن مبوجبها تتعاون مجموعة 
أكسا وهى واحدة من أكبر شركات التأمني فى 
مصر،  فى  خاص  قطاع  بنك  أكبر  مع  العالم 
مشتركة  أرضية  على  مبنية  شراكة  أنها  كما 
خلدمة  تالقت  التى  والقيم  املرجعيات  مــن 
تهدف  أنها  إلى  باإلضافة  املشتركني،  العمالء 
لتقدمي كافة اخلدمات املالية التى قد يحتاجها 
العمالء فى مكان واحد مما يسهل عليهم إدارة 

كافة شئونهم املالية. 
وأعرب الرئيس التنفيذى عن سعادته بالثقة 
االقتصاد  فى  أكسا  مجموعة  من  الواضحة 
قامت  التى  امللحوظة  واالستثمارات  املصري، 
السنوات  ــدار  م على  مصر  فــى  الشركة  بها 
اخلمس املاضية، وأيًضا عن تطلعه إلى مزيد 

من هذه اإلجنازات فى املستقبل.

ألول مرة.. »الزراعى« يمتلك نظاما تكنولوجيا متكامال مع أحدث المواصفات العالمية
كتبت- منال عمر: 

افتتح عالء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك 
وحتديث  تطوير  مشروع  املــصــري،  الــزراعــى 
باملركز   ”Data Center“ املعلومات  مركز 
الرئيسى للبنك، ليمتلك البنك ألول مرة نظاما 
املواصفات  أحــدث  وفــق  متكامال  تكنولوجيا 
ويلبى  التشغيلية  باحتياجاته  يفى  العاملية 
استراتيجية  وذلك ضمن  عمالئه،  احتياجات 
فى  البنك  ينفذها  الــتــى  الــشــامــل  التطوير 
محاورها  بــني  مــن  والــتــى  قــطــاعــاتــه،  جميع 
يواكب  التكنولوجية مبا  التحتية  البنيه  تطوير 
املصريف،  العمل  فى  املتبعة  األساليب  أحدث 
اخلدمات  فــى  التوسع  على  قــدرتــه  ويضمن 
أعمال  فى  والتحديثات  الرقمية  واملنتجات 
البنك مستقبالً بأعلى درجات اجلودة ومعايير 

األمان. 
وحدات  كافة  الزراعى  البنك  رئيس  وتفقد 
عن  مفصل  لشرح  واستمع  البيانات،  مركز 
املركز الذى يضم أحدث التجهيزات اخلاصة 
املراكز  وأحــد  العالم،  فــى  البيانات  مبــراكــز 
التى جنحت فى احلصول  املعدودة فى مصر 

الدولية من   UPTIME على شهادة االعتماد
قبل معهد institute UPTIME األمريكي، 
 1000 مساحة  على  املــركــز  إنــشــاء  مت  حيث 
راك   54 قدرتها  استيعابية  بطاقة  مربع  متر 
” Rack ” وبطاقة 10 كيلو فولت أمبير لكل 
ومواجهة  الستيعاب  كافية  قــدرة  وهــى  راك، 

كافة التحديثات على املدى الطويل. 
وأشار إلى أن املركز مت جتهيزه وفق أحدث 
النظم والتطبيقات التكنولوجية ، ومت تصميمه 
البيانات  ملــراكــز  املعيارية  للمقاييس  وفــقــا 
مقومات  كل  له  وتوافرت   ،3  Tier بتصنيف 
لشبكات  تقنى  مــســتــوى  أعــلــى  عــلــى  األداء 
املعلومات ، باإلضافة إلى عوامل األمن واألمان 
واإلطفاء  للحرائق  املبكر  األنــذار  أنظمة  مثل 

الذاتى وغيرها من املقومات األخرى . 
ــه مت إســنــاد مــشــروع تطوير  ــى أن ولــفــت إل
ــة  ــة رايـ ــشــرك ــث مـــركـــز الــبــيــانــات ل ــديـ وحتـ
 ، املــشــروع  لتنفيذ  املــعــلــومــات  لتكنولوجيا 
مجال  فى  الرائدة  الشركات  من  واحدة  وهى 
باستخدام  البيانات  مــراكــز  وجتهيز  إنــشــاء 
املعايير  ألعلى  وطبقا  التقنية  احللول  أحدث 

الشركة  مع  بالتعاون   ، الدولية  واملواصفات 
الــعــاملــيــة لــإســتــشــارات ونــظــم املــعــلــومــات ” 
هذا  فى  الكبيرة  اخلبرات  صاحبة   ”  ACIS
املجال ،كما أشرف على املشروع مكتب صبور 
أحد  يعد  ــذى  والـ الهندسية،  لــالســتــشــارات 
املكاتب االستشارية العريقة ، إلى جانب فريق 
من قطاع تكنولوجيا املعلومات بالبنك الزراعى 
سير  الساعة  مــدار  على  تابع  الــذى  املصرى 
وفقا  تنفيذه  فترة  خــالل  باملشروع  األعــمــال 
من  البنك  واحتياجات  القياسية  للمواصفات 

مركز البيانات . 
حضر افتتاح مركز البيانات كالً من سامى 
اإلدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  ــصــادق  ال عبد 
رئيس  نائب  إيهاب  محمد  األعــمــال،  لقطاع 
واملهندس  الدعم،  لقطاعات  اإلدارة  مجلس 
أحمد عبد اهلل العضو املنتدب للشركة العاملية 
 ،  ”  ACIS  ” املعلومات  ونظم  لإستشارات 
واملهندس هشام عبد الرسول العضو املنتدب 
رئيس  صبور  عمر  واملــهــنــدس  رايـــة،  لشركة 
لــالســتــشــارات  صــبــور  شــركــة  إدارة  مجلس 
التنفيذى  الرئيس  الــوزان  ،وإيهاب  الهندسية 

من  وعــدد   ، بالبنك  املعلومات  لتكنولوجيا 
الــشــركــات املنفذة  الــبــنــك وممــثــلــى  ــادات  ــي ق

واملشرفة على املشروع . 
ووجه عالء فاروق الشكر للشركات املنفذه 
ولم  شــركــاء جنــاح  أنــهــم  مــؤكــدا   ، للمشروع 
يــدخــروا جــهــداً إلجنـــاز هــذا املــشــروع وفقاً 
العاملية  القياسية  واملواصفات  املعايير  ألعلى 
،واحلصول  البيانات  مراكز  بتصميم  اخلاصة 

بالرغم  للمركز  الدولية  االعتمادات  على 
من التحديات التى واجهتهم خالل مراحل 

التنفيذ. 
البيانات مت  أن مركز   ”  : فــاروق  وقــال 

البنك  متطلبات  لــيــواكــب  وجتــهــيــزه  إنــشــائــه 
لتحديث البنية التحتية التكنولوجية على أعلى 
ومبا   ، العالم  فى  مثيالتها  لتضاهى  مستوى 
البنك  يقدم  أن  بضرورة  توجهاتنا  مع  يتفق 
أفضل احللول واخلدمات املصرفية والتمويلية 
فئاتهم  مبختلف  عمالئه  احتياجات  لتلبية 

وشرائحهم وفق أعلى معايير اجلودة “. 

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «



االصدار الثانى
08األحد السنة الثالثة عشرة

أشرف فهيم
ليصبح  املصرى  السياحى  املقصد  عاد 
ــواصــل  ــت ــصــحــف ووســـائـــل ال حـــديـــث ال
اطمأن  أن  مبجرد  العاملية،  االجتماعى 
وبدأت  املستجد،  كورونا  لفيروس  العالم 
قرار  مع  تزامنا  معه؛  التعايش  فى  الدول 
الدكتور مصطفى  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
بإلغاء  واجلوائح،  األوبئة  وجلنة  مدبولي، 
مصر  لدخول  واالشتراطات  القيود  كافة 

فى كافة املنافذ.
وعلى الفور ترأس الدكتور خالد العنانى 
وزير السياحة واآلثار، اجتماع موسع ملجلس 
للتنشيط  العامة  املصرية  الهيئة  إدارة 
بالزمالك،  الــوزارة  وذلك مبقر  السياحي، 
مستجدات  خــالــه  الـــوزيـــر  واســتــعــرض 
الوافدة  السياحية  حلركة  احلالى  املوقف 
وإحصائيات  مؤشرات  وأبــرز  مصر،  إلى 
ــواق األولــى  ــة، وكــذلــك األســ هــذه احلــرك
املصدرة لها خال الفترة املاضية، مؤكًدا 
على أهمية إحاطة أعضاء املجلس بشكل 
دورى مبثل هذه املعلومات التى تساهم فى 
بشكل  العمل  وخطط  االجتاهات  حتديد 

أفضل.
كما مت عرض ومناقشة النسخة األخيرة 
ــاص بحملة  الــدعــائــى اخلــ الــفــيــلــم  مـــن 
والــذى   2022 احلــالــى  للموسم  الصيف 
سيتم إطاقه خال األيام القليلة القادمة 
للترويج السياحى ملصر بشكل رئيسى فى 
األســواق  بعض  بجانب  العربية،  األســواق 
السياحة  وتنشيط  األخـــرى  السياحية 

الداخلية فى مصر.
ــزات  ــي ــجــه ــت ــــرض الــــوزيــــر ال ــع ــ ــت واســ
على  تتم  التى  السياحية  واالســتــعــدادات 
قـــدم وســــاق الســتــضــافــة مــصــر ملــؤمتــر 
األطراف السابع والعشرين التفاقية األمم 
» COP 27« مبدينة  املناخ  لتغير  املتحدة 
شرم الشيخ فى شهر نوفمبر املقبل، مؤكًدا 
على أهمية استثمار الزخم الذى سيشهده 
املؤمتر للترويج للمقصد السياحى املصرى 

الدولة املصرية من جهد  وإبراز ما تبذله 
اخلضراء  والسياحة  البيئة  حماية  نحو 
الصديقة للبيئة وحتقيق التنمية املستدامة 
وال سيما فى ظل ما سيشهده املؤمتر من 
مشاركني  قبل  من  قوى  وحضور  مشاركة 

ووفود املؤمتر.
العمل على  أنه جارى  إلى  الوزير  ولفت 
شرم  مبدينة  الفندقية  املنشآت  حتويل 
والتأكيد  خــضــراء،  ــادق  فــن إلـــى  الــشــيــخ 
ــرورة الــتــزامــهــا بــجــودة مستوى  عــلــى ضــ
وبتطبيق  بها  املقدمة  السياحية  اخلدمات 
إلى  بــاإلضــافــة  الصحية،  االشــتــراطــات 
بالقرار  التزامها  ضـــرورة  على  التأكيد 
كفاءة سرعة  رفع  بشأن  الصادر  الــوزارى 
كل  لتصنيف  وفًقا  واملحددة  بها  االنترنت 
منها، إلى جانب أنه مت االنتهاء من إعادة 
الفندقية فى شرم  املنشآت  تصنيف كافة 
 New اجلــديــدة  للمعايير  وفــًقــا  الشيخ 

.)Hospitality Criteria )HC
بصدور  املجلس  أعضاء  إحاطة  كما مت 
قرار إعادة تنظيم املجلس األعلى للسياحة 
وسيعقد  اجلمهورية  رئيس  يترأسه  الذى 
إلى  باإلضافة  قريًبا،  اجتماعاته  أولــى 
ــرز مـــا تــضــمــنــه الــتــقــريــر  ــ ــراض أب ــع اســت
للسياحة  الوطنية  باإلستراتيجية  اخلاص 
بتحديثها  قام  والتى  مصر  فى  املستدامة 
كان  والــذى  اإليطالية  اخلبرة  بيوت  أحد 
سبق وأن أعدها فى عام 2009، والتى مت 
عرضها على رئيس مجلس الوزراء خال 

شهر يونيو اجلاري.
أنه  إلــى  العنانى  خالد  الدكتور  وأشــار 
ــراءات إطـــاق بوابة  مت االنــتــهــاء مــن إجــ
فى  اليخوت  لسياحة  جديدة  إلكترونية 
على  قريًبا  عرضها  سيتم  والــتــى  مصر 
مجلس الوزراء وسيتم من خالها تبسيط 
الشباك  مبنظومة  والــعــمــل  اإلجـــــراءات 
الواحد فى سياحة اليخوت واختصار املدة 
فى  الازمة  التصاريح  الزمنية الستخراج 
إطاق  سيتم  أنــه  إلــى  الفًتا  الشأن،  هــذا 

ــدول  فيلم تــرويــجــى لــهــذه الــبــوابــة فــى ال
املصدرة لسياحة اليخوت ملصر.

أيــًضــا العمل على  ــه جــارى  أن وأوضـــح 
الرسمى  اإللكترونى  املوقع  من  االنتهاء 
لوزارة السياحة واآلثار )اخلدمي( وكذلك 
للسياحة  الترويجى  اإللكترونى  املوقع  من 
املصرية، مشيًدا باجلهود املبذولة من فرق 
قيادات  اإللكترونية من  املواقع  عمل هذه 

وأبناء الوزارة.
سبل  ــول  حــ ــاحــث  ــب ــت ال ومت 

ــزيـــد من  ــات دفــــع مـ ــ ــي ــ وآل
احلـــــركـــــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
املقاصد  لبعض  الوافدة 
ــة  ــصــري الــســيــاحــيــة امل
الدول  فى  لها  والترويج 
الــرئــيــســيــة املــصــدرة 

ــة الــســيــاحــة  حلــرك
إليها وفًقا ألعداد 
إليها،  الـــوصـــول 
مناقشة  مت  كــمــا 

مقترح عمل برنامج 
استثنائى  ترويجى 
فى قواعد احلمات 

املشتركة  الترويجية 
ــوب  ملـــحـــافـــظـــات جــن
ســـيـــنـــاء واألقــــصــــر 

وأســـوان خال 
الفترة من 

ــيــو  يــول

ودفع  دعم  إطار  فى   2022 أكتوبر  وحتى 
حركة السياحة الوافدة إليهم خال الفترة 

املقبلة.
بــأنــه مت  املجلس  أعــضــاء  إحــاطــة  ومت 
املصرية  احلــضــارة  مدرسة  إحياء  إعــادة 
والتى مت اختيار املتحف القومى للحضارة 
املصرية بالفسطاط ليكون مقًرا لها وسيتم 
وتستهدف  املقبل،  سبتمبر  فى  إطاقها 
الهيروغليفية  واللغة  واآلثار  التاريخ  تعليم 
والــفــنــون والـــعـــمـــارة اإلســامــيــة 
املــصــرى  ــفــن  وال والقبطية 
القدمي ممن لديهم شغف 
احلضارة  عن  املعرفة 
املـــصـــريـــة الــعــريــقــة  
عصورها  مبختلف 
ــى  الــتــاريــخــيــة، إل
من  تنظيم،  حانب 
ــارات  خــالــهــا،  زيـ
ــيــة شــهــريــة  مــيــدان
ــمــواقــع األثــريــة  ــل ل

املختلفة.
ــال  خـ مت  ــا  ــمـ كـ
املوافقة  االجتماع 
عــلــى مــشــاركــة 
الهيئة فى 

الرحات  السنوى إلحتاد منظمى  املؤمتر 
مع  بــالــتــعــاون   USTOA ــكــيــني   األمــري
خال  السياحية  للغرف  املصرى  االحتــاد 
ديسمبر   2 وحتى  نوفمبر   2٨ من  الفترة 

.2022
االستفادة  آوجــه  ببحث  الــوزيــر  ووجــه 
املــؤقــت«  ــار  ــ اآلث مــعــرض  مــن  السياحية 
سُيقام  الــذى  الفراعنة«  وذهــب  رمسيس 
املتحدة  بالواليات  فرانسيسكو  سان  فى 
للترويج  املقبل  أغسطس  فى  األمريكية 

السياحى ملصر.
ــوان »مــصــر  ــنـ ــت عـ ــدن، وحتــ ــنـ ــى لـ ــ وف
ــة الــثــانــيــة كــأفــضــل وجــهــة  ــب حتــتــل املــرت
ــاضــة الــســنــوركــلــيــج«، أشــار  ملــمــارســة ري
البريطاني،   Tourism Trend موقع 
حصول  ــى  إل الــســيــاحــة،  فــى  املتخصص 
املرتبة  على  املــصــرى  السياحى  املقصد 
الثانية فى قائمة أفضل املقاصد ملمارسة 
واألنشطة  والغوص  السنوركلينج  رياضة 
ملوقع  وفقاً  وذلــك  عامة،  بصفة  البحرية 
سلط  الــذى   ،Sport Cover Direct
السياحية  املقاصد  أفضل  على  الــضــوء 
ملحبى الرياضات املائية واألنشطة البحرية 

واملغامرات التى جتذب السائحني.
 Tourism Trend مــوقــع  ــح  وأوضــ
السياحية  املقاصد  أفضل  من  مصر  أن 
لعشاق رياضة السنوركليج والغوص، حيث 
يوجد بها العديد من الوجهات ملمارسة 
الغردقة  بينها  من  الرياضة،  هذه 
ودهـــب، كما أبـــرز املــوقــع أن 
ــاءت فـــى املــرتــبــة  ــ مــصــر ج
األمــاكــن  ملحبى  الــثــانــيــة، 
الهادئة، حيث تزخر مصر 

بالعديد منها.
ــر نــشــره  ــقــري وثـــمـــن ت
 Selket’s« ــع  ــ ــوق ــ م
األملـــانـــى   »gypten
أجل  مــن  جــهــود مصر 
جذب مزيد من احلركة 

السياحية الوافدة إليها.
وسلط الضوء على أهمية قرار احلكومة 
كانت  التى  كــورونــا  قيود  بإلغاء  املصرية 
واألجــانــب  املصريني  دخــول  على  مــقــررة 
القرار  هــذا  مساهمه  ومــدى  مصر،  إلــى 
باإلضافة  مصر،  إلى  السياحة  عودة  فى 
الوزراء  ملجلس  اإلعامى  املركز  قيام  إلى 
تبدأ  هنا  من  »مصر..  بعنوان  فيديو  ببث 
ضمن  فيديو  أول  يعد  والـــذى  الــرحــلــة«، 
سلسلة من الفيديوهات املقرر بثها خال 
خال  مــن  توضح  والــتــى  القادمة  الفترة 
الوجهات  كأحد  مصر  مكانة  محتواها 

السياحية الرائدة فى العالم.
التى  العاملية  التصنيفات  إلــى  وأشـــار 
من  لــعــدد  وفــقــاً  ــؤخــراً  م مــصــر  حققتها 
وسائل اإلعام واملواقع واملجات الدولية 
منها  الــســيــاحــة  مــجــال  فــى  املتخصصة 
املقصد  ــأن  ب  CNN Travel تصنيف 
السياحى املصرى من أفضل عشر وجهات 
 British مــن  وتــصــنــيــف  ــه،  ــي إل للسفر 
Daily Mail كواحدة من أفضل وجهات 
مجلة  وتصنيف   ،2022 لصيف  السفر 
Dive  بأنها ثانى أفضل وجهة للغوص فى 
 Tripadvisor العالم، ثم تصنيف منصة
للقاهرة فى املرتبة الثانية من أكثر وجهات 
السفر العصرية واملركز التاسع بني أفضل 

الوجهات لعشاق املدينة.
املجلس  قـــرار  على  الــضــوء  ألــقــى  كما 
األعلى لآلثار بعمل خصم  50٪ على جميع 
تذاكر املتاحف واملواقع األثرية فى صعيد 
الفيوم  محافظتى  إلــى  بــاإلضــافــة  مصر 

والوادى اجلديد.
كما أشار املوقع إلى زيارة الدكتور زاهى 
سيقوم  والـــذى  ألملــانــيــا  املرتقبة  حـــواس 
املحاضرات  من  مجموعة  بتقدمي  خالها 
لتنشيط السياحة الوافدة ملصر من أملانيا.

سياحة
اشراف : أشرف فهيم

42 مليار دوالر خسائر 
الطيران العام الماضى

اجلوى  للنقل  الدولى  االحتــاد  أصــدر 
»آياتا« توقعاته املحدثة لصناعة الطيران 
فــى تــقــريــر الــتــوقــعــات الــعــاملــيــة للنقل 

اجلوي.
وقال االحتاد، إنه على الرغم من تأثر 
صناعة السفر باحلرب فى أوروبا وزيادة 
التكلفة العاملية واسعة النطاق، باإلضافة 
وعدد  السعة  على  الشديدة  القيود  إلى 
الركاب فى العديد من املجاالت، إال أن 
شركات الطيران تقترب من الربحية فى 

العام املقبل.
وأوضح التقرير، الذى نشره االحتاد، 
اليوم، تطور أرقام صافى أرباح الطيران 
بعد الضريبة حتى عام )2022(، مشيرا: 
للخسائر  تــقــديــراتــنــا  بــتــعــديــل  »قــمــنــا 
الصافية لعام 2021 من 52 مليار دوالر 
أمريكي،  دوالر  مليار   42 إلــى  أمريكى 

وهو حتسن كبير مقارنة بخسارة صافية 
قدرها 13٨ مليار دوالر أمريكى فى عام 
2020، وبالنسبة لعام 2022، نتوقع اآلن 
تقلص خسائر الصناعة إلى 9.7 مليار 
لشهر  بتوقعاتنا  مقارنةً  أمريكى  دوالر 
أكتوبر البالغة 12 مليار دوالر أمريكي«.

املرتفعة  التوقعات  من  الرغم  وعلى 
لفاتورة الوقود )192 مليار دوالر أمريكى 
على أساس متوسط   سعر وقود الطائرات 
مقارنة  للبرميل(  كى  أمري دوالر   125.5
بني  اجلمع  فــإن  قة،  ب السا بتقديراتنا 
املسافرين  حركة  ى  ف القوى  االنتعاش 
اجلــويــني وعــائــدات الشحن يــؤدى إلى 
لعام  انخفاض توقعات صافى اخلسارة 
2022، لذا فمن املتوقع أن يزداد التعافى 
فى حركة الركاب هذا العام بنسبة ٪1٨ 

أقل من مستويات 2019.

إطالق حملة صيفية فى عدة أسواق..

»العنانى« يستعرض خطة الترويج.. والصحف العالمية تتحدث عن مصر
السياحة المصرية تتحرر من قيود كورونا

10 مميزات لقانون المنشآت السياحية
غرفة المطاعم تستعرض أهم مالمحه.. 

ــدت غـــرفـــة املــنــشــآت واملــطــاعــم  ــ أكـ
رئيس  املصرى  عادل  برئاسة  السياحية، 
ــة، أن إصــــدار قــانــون املــنــشــآت  ــرف ــغ ال
الفندقية والسياحية رقم ٨ لسنة 2022، 
والذى مت التصديق عليه من قبل الرئيس 
الفتاح السيسى، رئيس اجلمهورية،  عبد 
قبل  من  املبذولة  للجهود  استكماال  يأتى 
املصرى  واالحتاد  واآلثار  السياحة  وزارة 
السياحية  والــغــرف  السياحية،  للغرف 
فى  املستثمرين  أمــام  العقبات  لتذليل 
عمل،  بيئة  وخــلــق  الــســيــاحــى  الــقــطــاع 
استخراج  إجــراءات  تيسير  بهدف  وذلك 
التراخيص وحتسني مستوى األعمال فى 
التنافسية  مصر  قــدرة  يعزز  ومبا  مصر 
كافة  ومواكبة  االستثمارات،  جذب  على 
صناعة  على  طـــرأت  الــتــى  املستجدات 

السياحة فى مصر.
وقال »املصرى«، إن هذا القانون تضمن 
التى طالبت  واملطالب  املزايا  من  العديد 
بها املنشآت السياحية والفندقية من أجل 
حتقيق املزيد من التيسيرات والتسهيات  
من  عــدد  فض  فى  النجاح  وكذلك  لها، 
ذات  اجلهات  من  العديد  مع  التشابكات 
ووقف  السياحية،  مع  املشترك  االرتباط 
النشاط  على  اجلهات  هــذه  بعض  تغول 
واملنشآت  املطاعم  وخــاصــة  السياحى 

السياحية.
ــشــآت  ــن ــة امل ــرفـ ــس غـ ــيـ ــاف رئـ ــ ــ وأضـ
الفندقية  املنشآت  قانون  أن  السياحية، 

والسياحية يستهدف:
• زيادة املوارد العامة للدولة من قطاع 
السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

ــل  ــ ــداخـ ــ وتـ ــك  ــ ــاب ــشــ ــ ــت ــ ال فــــــض   •
ما  الوالية  جهات  وتعدد  االختصاصات 
مظلتها  حتت   يندرج  التى  اجلهات  بني 
واملحليات  الــوزارات  بني  السياحة  قطاع 

وأى جهات أخرى فى الدولة.
عن  التراخيص  إجـــراءات  تيسير   •

باستخراج  املعنية  اجلهات  توحيد  طريق 
التراخيص.

• تشجيع االستثمار السياحى وتوفير 
العملة  ــادة  وزي العمل  فــرص  من  العديد 

الصعبة.
• إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة 
ومتطورة على اخلريطة السياحية ملصر.

• العمل على تنمية القطاع السياحى 
لتحقيق  السعى  إطــار  فى  به  واالرتــقــاء 

التنمية املستدامة.
تضمنه  ما  الغرفة  رئيس  واستعرض 
للقطاع  ومميزات  خصائص  من  القانون 
السياحى فى 10 نقاط مهمة ممثلة فى 

التالى :
للسياحة  وزاريـــــة  جلــنــة  1-تــشــكــيــل 
ــوزراء  ــ ال رئــيــس مجلس  دولـــة  بــرئــاســة 
إختصاصات  وحتديد  املعنيني  والـــوزراء 
التى  العقبات  بتذليل  ترتبط  والتى  لها 
واإلشـــراف  السياحى  النشاط  تعترض 
الدولة  أجــهــزة  كافة  بــني  التنسيق  على 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  املرتبطة 
بالقطاع  واالرتــقــاء  السياحى  بالنشاط 
ــرارات  ــقـ ــون الـ ــك الــســيــاحــى عــلــى أن ت
الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات 
فى  السياحى  بالترخيص  الصلة  ذات 
الدولة، باإلضافة إلى املوافقة على فئات 
ذات  اجلهات  كافة  تقررها  التى  الرسوم 
ضوء  فى  السياحى  بالترخيص  الصلة 
احلدود املقررة فى قوانني هذه اجلهات.

للتراخيص  دائــمــة  جلنة  تشكيل   -2
املختص  ــر  ــوزيـ الـ ــاســة  ــرئ ب الــســيــاحــيــة 
كافة  عــن  ممثلني  وعــضــويــة  بالسياحة 
على  بالتراخيص،  الصلة  ذات  اجلهات 
من  بالعديد  القيام  مهامها  من  يكون  أن 
منها  بالتراخيص  الصلة  ذات  األنشطة 
للحصول  الــازمــة  االشتراطات  حتديد 
ــد  ــآت، وحتــدي ــنـــشـ ــى تـــراخـــيـــص املـ ــل ع
الضوابط واإلجراءات والشروط الواجب 

ملكاتب  الترخيص  على  للموافقة  توفرها 
من  وغيرها  عملها،  مبــزاولــة  اإلعتماد 
الى  باإلضافة  الشأن،  ذات  ــراءات  اإلجـ
مــراجــعــة وتــعــديــل مــا يــصــدر عنها من 
كلما دعت  واشتراطات وغيرها  ضوابط 
للتطور  مسايرة  لتكون  ذلك  إلى  احلاجة 
الهائل فى املجال السياحي، ورفع تقريًرا 

بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
إلجــــراءات  معينة  ــدد  مـ حتــديــد   -3
الترخيص بحيث ال تطول مدة إجراءات 

استخراجه.
الشباك  فلسفة  الــقــانــون  تبنى   -4
املستحقة  الرسوم  حتصيل  فى  الواحد 
بالتراخيص  الصلة  ذات  اجلهات  جلميع 
بشئون  املختصة  الــــوزارة  تــقــوم  بحيث 
املستحقة  الــرســوم  بتحصيل  السياحة 
هذه  بتحويل  تقوم  ثم  اجلهات  هذه  لكل 
املقرر  الرسم  إلى كل جهة حسب  املبالغ 

فى قانونها.
الوزارة  املتعاملني مع  تيسيرا على   -5
الفندقية  املنشآت  تراخيص  مجال  فى 
ــكــون هـــنـــاك مــكــاتــب  ــة ســي ــاحــي ــســي وال
اعتماد تقوم بكافة اإلجــراءات نيابة عن 

املتعاملني.
6- أتاح القانون للوزير املختص أو من 
يفوضه، بناًء على عرض اإلدارة املركزية 
املتعلقة  ــرارات  ــقـ الـ إصــــدار  املــخــتــصــة 
التى  اخلــاصــة  االشــتــراطــات  بتحديد 
املدير  أو  له  املرخص  فى  توفرها  يجب 
املشرف  أو  املنشأة  إدارة  عــن  املسئول 
وفقاً  بها  والعاملني  فيها  األعمال  على 
املرخص  والنشاط  املنشأة  ونوع  لطبيعة 
مبزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما 
اخلدمات  ومقابل  اإلقامة  أسعار  يخص 
لنزالئها،  الفندقية  املنشآت  تؤديها  التى 
متضمنة احلد األدنى لها، وذلك على نحو 
املشروعة وضمان  املنافسة  يكفل حماية 
منع املمارسات الضارة بصناعة السياحة 

املــصــريــة، إال أنــهــا اشــتــرطــت لــصــدور 
القرار اخلاص بوضع السياسة السعرية 
الوزارية  اللجنة  موافقة  على  احلصول 

قبل إصداره.
العامة  املحال  من  أى  اتخاذ  أتــاح   -7
قانون  ألحكام  اخلاضعة  غير  املبانى  أو 
اسماً  آخــر،  نشاط  أى  أو  العامة  املحال 
حالة  وفى  “سياحي”،  بلفظ  مقروناً  لها 
هذا  فى  املخالف  معاقبة  سيتم  مخالفة 
املحال  هذه  على  القانون  أوجب  الشأن، 
أو املبانى توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه 
تاريخ  خال ثاثة أشهر على األكثر من 

العمل بأحكام هذا القانون.
مجلس  رئـــيـــس  املـــشـــروع  ــاح  ــ أتـ  -٨
معينة –  إجــراءات  اتخاذ  بعد  الـــوزراء- 
أكثر  أو  اعتبار منطقة  منه  بقرار يصدر 
بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية 
املنشآت  جميع  تخضع  سياحية  منطقة 
ألحكام  بها  املقامة  السياحية  واألنشطة 
وألزمت  التنفيذية  والئحته  القانون  هذا 
هذه  داخــل  الواقعة  واألنشطة  املنشآت 
بتوفيق  القرار  بشأنها  الصادر  املنطقة 
أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون خال 
ثاثة أشهر على األكثر من تاريخ صدور.

ذات  اجلهات  على  القانون  حظر   -9
الصلة إجراء أى تفتيش سواء كان دورى 
أو مفاجئ على املنشآت اخلاضعة ألحكام 
هذا القانون إال بعد التنسيق مع الوزارة 

املختصة.
أو  بإستغال  قام  من  كل  يعاقب   -10
ال  بغرامة  ترخيص  ــدون  ب منشأة  إدارة 
جتاوز  وال  جنيه  ألــف  خمسني  عن  تقل 
العود  حالة  وفى  جنيه،  ألف  خمسمائة 
عن  تقل  ال  مــدة  احلبس  العقوبة  تكون 
ستة أشهر وال جتاوز سنة وضعف حدى 
هاتني  بإحدى  أو  إليها  املشار  الغرامة 
على  املنشأة  غلق  عن  فضاً  العقوبتني، 

نفقة املخالف.

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «
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األحد

 اســتــطــاعــت شـــركـــة تــطــويــر مــصــر أن 
تــثــبــت قــوتــهــا بــالــســوق الــعــقــارى املــصــرى 
ــارى ممــيــز مبــديــنــة  ــقـ عــبــر تــقــدميــهــا ملــنــتــج عـ
اجلــالــة والــعــن الــســخــنــة ومــســتــقــبــل سيتى 
حــتــى أصــبــحــت متــثــل قــيــمــة مــضــافــة كــبــيــرة 
الــذى مكنها  العقارات فى مصر األمــر  لسوق 
قــاعــدة عماء قوية تعتمد على  امــتــاك  مــن 
الــثــقــة واملـــصـــداقـــيـــة، وبــالــرغــم مـــن أن تــاريــخ 
إنــشــاء الشركة ال يــتــجــاوزالـــ6 ســنــوات إال أنها 
أصــبــحــت واحــــدة مــن كــبــرى شــركــات الــعــقــارى 
فـــى مــصــر فـــى وقـــت قــيــاســي، بــكــفــاءة وجــهــود 
أحــمــد شلبى  الــدكــتــور  وبــقــيــادة  بها  العاملن 
لشركة  املــنــتــدب  والــعــضــو  التنفيذى  الــرئــيــس 
تطوير مصر، حيث استطاع بكفاءته وخبرته 
أن يــجــعــل مـــن تــطــويــر مــصــر عـــامـــة فــارقــة 
املصري،  العقارى  السوق  تاريخ  فى  ومضيئة 
حيث وضع تطوير مصر على طريق املنافسة 
التطوير  شركات  كبرى  بن  والشرسة  القوية 
العقارى فى مصر، فانفرد بها فى مدن جديدة 
كــالــســاحــل الــشــمــالــى والـــعـــن الــســخــنــة من 
عقارى  منتج  ليقدم  محكمة  دراســــات  خــال 
الــيــونــانــيــة لتصبح تطوير  يــحــاكــى احلــضــارة 
بــارزة مبدينة اجلالة من خال  مصر نقطة 

مشروعاتها.

وتستعرض »البورصجية« مع الدكتور أحمد 
املنتدب  والعضو  التنفيذى  الرئيس  شلبى 
خالل  العقارى  السوق  مالمح  أبــرز  للشركة 
والتحديات  الضغوط  ظل  فى  املقبلة  الفترة 
ــتــى يــواجــهــا الــقــطــاع الــعــقــارى  ــة ال ــراهــن ال
املصري، باإلضافة إلى الكشف عن تفاصيل 
إليه  توصلت  ما  وأحدث  تطوير مصر  خطة 

من معدالت إجناز مبشروعاتها.
التحديات  أن  شلبى  أحمد  الدكتور  وأكــد 
الــتــى واجــهــهــا الــقــطــاع الــعــقــارى فــى مصر 
مؤخًرا تقلل من فرص الوصول إلى معدالت 
النمو املستهدفة، معبًرا عن تفاؤله مبستقبل 
العقارات  املقبلة فسوق  الفترة  السوق خالل 
فى مصر مرن وقادرة على املواجهة والتغلب 

على التحديات والضغوط واألزمات.
وكشف الرئسى التنفيذى والعضو املنتدب 
للشركة ان تطوير مصر تعتزم تسليم 1500 
 ،  2022 احلالى  العام  خــالل  جديدة  وحــدة 
مضيًفا ان الشركة ستقدم عدًدا من األنشطة 
الساحل  ــاى  ب فــوكــا  مبشروعاتها  املختلفة 
للوحدات  الكلى  التشغيل  وبـــدء  الشمالى 
جاللة  املــونــت  مبــشــروع  تسليمها  مت  الــتــى 
عمالئها  رغبة  لتلبية  وذلك  السخنة  بالعني 

واحتياجاتهم.
شنايدر  ــع  م مــصــر  تــطــويــر  ــة  ــراك ش

إليكتريك
شنايدر  مــع  مصر  تطوير  شــراكــة  وحــول 
اخترنا  لقد   « قائاًل:  شلبى  علق  إليكتريك، 
املستدامة  التنمية  مفهوم  لتطبيق  شنايدر 
مصر  تطوير  مبــشــروعــات  الــذكــيــة  واملـــدن 
منتج عقارى  لتقدمي أفضل  منا  وذلك سعًيا 
أفضل  تطوير مصر  ما جعل  وهو  لعمالئنا، 
منوذج للقطاع اخلاص فى العالم وذلك بقمة 
دبي،  فى  فيها  باملشاركة  قمنا  التى  االبتكار 
مصر  تطوير  ركــة  به  قامت  ملا  نظًرا  وذلــك 
مجتمعات  وواقعيةخللق  فعلية  جهود  مــن 
مستدامة بداية من البنية التحتية ملشروعاتها 

وحتى اإلدارة والتشغيل«.
أنــه مت  قــال  االتــفــاقــيــة،  ــول تفاصيل  وحـ
لتوفير  شنايدر  شــركــة  مــع  اتفاقية  توقيع 
اإلدارة  حتقيق  لضمان  برنامج itwo وذلك 
األكثر كفاءة للمشروع، وتتيح االتفاقية أيًضا 
مراحله  فى  للموقع  افتراضية  صورًا  تقدمي 
املستخلصات  مبواعيد  وتنبيًها  املختلفة، 

املطلوبة وما سبق صرفه.
املستدامة  املشروعات  تنفيذ  تكلفة 

مقارنة باملشروعات العادية
املشروعات  تنفيذ  تكلفة  أن  شلبى  قــال 
تصل  بنسبة  ترتفع  الذكية  باملدن  املستدامة 
إلى 15% مقارنة باملشروعات العادية مؤكًدا 
تطبيق  على  تعتمد  مصر  تطوير  سياسة  أن 
الرقمينة  مجاالت  بكافة  االستدامة  مفهوم 
والتكنولوجيا، وبالرغم من ارتفاع تكلفة تنفيذ 
البعيد  املدى  على  انها  إال  املشروعات  هذه 
تطوير  لعمالء  قوية  مضافة  قيمة  ستمثل 
حوالى  ستوفر  للدراسات  وفًقا  ألنها  مصر 
30% من تكلفة الصيانة والتشغيل، باإلضافة 

إلى توفير 50% من الطاقة املستهلكة حالًيا.
التحتية  البنية  منظومة  تطبيق 

باملدن الذكية مبشروعات الشركة
البنية  منظومة  تطبيق  أن  شلبى  قـــال 
يتربط  الشركة  مبشروعات  الذكية  التحتية 
بشكل مباشر وقوى ينقل البيانات إلى مركز 
حتكم كما حدث مبشروع بلومفيلدز حيث يتم 
حتليل البيانات للكشف عن وجود أية أعطال 
باملشروع فيصدر إنذار عن هذا العطل ليتم 

إصالحه ومعاجلته على الفور .
الهاتف  على  جديد  تطبيق  إطــاق 

املحمول
تطبيق  إطــالق  بصدد  الشركة  ان  وكشف 
خالل  من  يتم  املحمول  الهاتف  عبر  جديد 
التطبيق  هــذا  ميكن  وأيــًضــا  الفواتير  دفــع 
التحكم يف األجهزة املنزلية داخل الوحدات 
محفظة  التطبيق  خــالل  مــن  ميكن  وأيــًضــا 
لتحويل األموال وهو ما يوفر الوقت واجلهد 
على العميل، وتتيح تطوير مصر مبشروعاتها 
يتم  الذكية حيث  اإلنارة  أعمدة  وجود  أيًضا 
تشغيل هذه األعمدة من خالل حركة الطرق 
الكهرباء  استهالك  فــى  يــوفــر  الـــذى  األمـــر 
البنية  منظومة  ضمن  وذلـــك  كبير  بشكل 

التحتية الذكية التى تطبقها الشركة.
األسواق  لدخول  مصر  تطوير  خطة 

اخلارجية
باألسواق  الدخول  مصر  تطوير  تستهدف 
السوق  ويعد  والتطوير  لالستثمار  اخلارجية 
السعودى من اوائل مستهدفات الشركة وسيتم 
اإلعالن عن كافة التفاصيل قريًبا حيث تقوم 
بعمل  احلالية  الفترة  خــالل  مصر  تطوير 
الشركات  تأسيس  آلليات  موسعة  دراســات 
واختيار الشريك السعودى واألراضى املتاحة، 
تقدمها  التى  الكبيرة  التسهيالت  ظــل  فــى 

احلكومة السعودية للشركات العقارية.
حتديات السوق العقارى خال الفترة 

الراهنة
ــع مـــعـــدالت الـــفـــائـــدة وحتـــريـــر سعر  ــ رف
وموجة  كورونا  وأزمة  الوقود  وسعر  الصرف 
أثرت  كبيرة  حتديات  كلها  العاملى  التضخم 
والقطاع  عام  بشكل  املصرى  االقتصاد  على 
احلكومة  أن  إال  خـــاص،  بشكل  الــعــقــارى 
مدبولى  مصطفى  الدكتور  بقيادة  املصرية 
ان  التحديات  هــذه  كــافــة  رغــم  استطاعت 

تواصل حتقيقها ملعدالت منو مرتفعة

فمقارنة وضع السوق خالل العام احلالى 
الصرف  سعر  أن  سنجد   2015 بعام   2022
أى  جنيها   16 حتى  جنيهات   8 مــن  ارتــفــع 
ارتفع  العقارى  املنتج  سعر  ولكن  الضعف، 
آالف   7-6 متوسط  من  الفترة  نفس  خالل 
كما  جنيه،  ألــف   20-18 ــى  إل للمتر  جنيه 
للمتر  جنيه  آالف   4-3 من  التكلفة  قفزت 
بسبب  للمتر،  جنيه  ألــف   15-12 نحو  إلــى 
التأثير املباشر واملتتالى على صناعة العقار، 
التوريد  سالسل  اضطرابات  آخرها  وكــان 
البناء  مـــواد  أســعــار  فــى  الكبير  واالرتـــفـــاع 
الدراسات  اخلــامــات،  ونقص  والتشطيبات 
 7 العقارى  املنتج  دورة  أن  إلى  دائما  تشير 
سنوات يصعد املنحنى ألعلى نقطة ثم يستقر 
الصعود،  يعاود  ثم  طفيفا  ينخفض  وبعدها 
من  سنوات  السبع  فترة  نفس  خالل  ولكننا 
فمع  املنحنيات،  بكل  مررنا   2022  -2015
إن  نقول  أن  ميكننا  التراكمى  الوضع  هــذا 
التحديات الراهنة تعتبر من أخطر التحديات 
التى واجهها القطاع، كثيرا ما كنا ننجح فى 
التحديات،  رغم  كبيرة  منو  معدالت  حتقيق 

سواء فترة التعومي أو كورونا ولكن هذه املرة 
أخشى أن يواجه هذا القطاع املهم مرحلة من 

االنكماش والتباطؤ.
األخيرة  ــات  واألزم التحديات  تأثير 

على مبيعات السوق
السوق العقارى دائًما فى حالة منو بشكل 
مستمر وبالرغم من ان هناك عدد من كبرى 
مبيعات  حققت  العقارى  بالسوق  الشركات 
قــويــة فــى ظــل هــذه األزمـــات الــتــى واجهها 
القطاع إال ان هذا ال يعد مقياًسا على عدم 
تأثر القطاع فعدد هذه الشركات العقارية ال 
يتجاوز 20 شركة، إال انه هناك حوالى 1000 
التى  الزمات  باملوجات  تأثرت  اخرى  شركة 

تعرض لها السوق .
ولهذا يجب على احلكومة أن تعيد النظر 
فى سياساتها فيما يتعلق بهذا القطاع للتوافق 
فى  الكبير  واالرتفاع  األخيرة  املتغيرات  مع 
التكلفة، حتى ال يتجه القطاع نحو االنكماش، 
سياسات  تغيير  ــضــرورة  ب أيــًضــا  ــب  واطــال
فى  األرض  مكون  وارتفاع  احلالية  التسعير 
عليها،  املتعارف  النسب  عن  املشروع  تكلفة 

تراجع  فــى  ــر  ــب واألك الرئيسى  السبب  هــو 
معدالت الربحية إلى مستويات غير مشجعة 
تصل  أن  يعقل  ال  العقارى،  االستثمار  على 
تكلفة األرض فى املشروعات إلى 50%، وقد 
ترتفع فى بعض مشروعات الشراكة مع هيئة 
مجمل  من   %60 إلــى  العمرانية  املجتمعات 
املبيعات، فمن أين تستكمل الشركة مصاريف 
اإلنشاءات التى من املفترض أن تستحوذ على 
50% من التكلفة االستثمارية، فمن الطبيعى 
من   205 غلى  األرض  تكلفة  نسبة  تصل  أن 

إجمالى تكلفة املشروع.
حتديات تواجه السوق العقاري

وتوافرها  اخلــام  املــواد  تكلفة  ارتفاع  يعد 
أطالب  ولــهــذا  املــطــوريــن  ــام  أمـ كبر  حتــدى 
احلكومة بأن يكون هناك حلواًل لهذه األزمة 
تكلفتها، وذلك عن  لتوافر اخلامات وخفض 
يسمح  مبا  املحلیة  الصناعات  دعــم  طريق 
ومحاولة  محلیا  املطلوبة  اخلــامــات  بتوافر 

حتقیق االكتفاء الذاتى.
كما ميكنها إيجاد حلول ملا يتعلق بصعوبة 
مواكبة شركات القطاع اخلاص للمشروعات 
وفوق  الفاخر  باإلسكان  اخلاصة  احلكومية 
الكبيرة  االرتفاعات  بسبب  وذلك  املتوسط، 
يكون  والــتــى  البناء  مــدخــالت  تكاليف  فــى 
تشكل  حكومية  لــقــرارات  انعكاسا  بعضها 
حتديات أمام هذه الشركات، أضف إلى ذلك 
يعانى منها املطور  التى  الشديدة  الصعوبات 

عند احلصول على قرض بنكى.
ــم االســـتـــثـــمـــارات واملــبــيــعــات  ــج ح

املستهدفة
استثمارات  ضخ  مصر  تطوير  تستهدف 
بقيمة 3 مليارات جنيه فى األعمال اإلنشائية 
 ،2022 اجلـــارى  الــعــام  خــالل  مبشروعاتها 
من  تعاقدية  مبيعات  حتقيق  تستهدف  كما 
بنهاية  جنيه  مليارات   8 بقيمة  مشروعاتها 
 2.2 بقيمة  مبيعات  الشركة  وحققت  العام، 

مليار جنيه بالربع األول من العام احلالي.
خطة تطوير مصر بكافة مشروعاتها

واجهت  التى  الكبيرة  األزمات  من  بالرغم 
القطاع العقاى فى مصر إال أن تطوير مصر 
قامت  حيث  جهودها  بكافة  تعمل  مــازالــت 
استعداًدا  وحدة   1200 حوالى  من  باالنتهاء 
لتسليمهم، كما تستهدف تسليم 1500 وحدة 
ــونــت جاللة  فــى مــشــروعــات فــوكــا بــاى وامل
أولــى  تسليم  ــى  إل بــاإلضــافــة   2022 بنهاية 
مراحل مشروع بلوفيلدز بداية الربع األخير 
من 2022 وحتى الربع األول من العام املقبل 

.2023
موقف مشروع »فوكا باي« من التصالح

 قال شلبى أن ملف التصالح مت البدء فيه 
من  االنتهاء  بالفعل  ومت  ونصف  عامني  منذ 
األوضــاع  بتوفيق  اخلاصة  جميعافجراءات 
تبعيتها  نقل  بعد  وذلـــك  ــاألرض  بـ اخلــاصــة 
املجتمعات  هيئة  إلــى  مطروح  محافظة  من 

العمرانية وما تبعه من قرارات لوقف البناء، 
والــيــوم مت االنــتــهــاء مــن هــذا املــلــف كامال، 
على  املقبل سنكون حصلنا  فبحلول سبتمبر 
مراجعة  من  االنتهاء  وسيتم  اجلديد  العقد 
جميع  استلمنا  وسنكون  الــــوزارى،  الــقــرار 
ــشــاءات  اإلن الستئناف  املــشــروع  تــراخــيــص 
اخلاصة مبا يوازى 1000 وحدة فى املشروع 
بسبب  والنصف  العامني  تتعدى  ملدة  توقفت 
تسليم  على  وسنعمل  احلكومية،  اإلجــراءات 
املقبل  العام  صيف  خالل  املتبقية  الوحدات 
2023، وفيما يتعلق باملرحلة األولى للمشروع 
قمنا بتشغيلها بنجاح خالل العامني املاضيني 
وسنقوم  املــشــروع  خــدمــات  أغلب  متضمنة 
خالل الصيف احلالى بتشغيل املرحلة الثانية 

متضمنة منطقة الكريستال الجون.
املونت  مبــشــروع  التنفيذ  مــعــدالت 

جالة بالعني السخنة
التحديات  ــود عــدد مــن  بــالــرغــم مــن وجـ
األمر  التسليح  حديد  توافر  بعدم  اخلاصة 
عمليات  أن  إال  تأخير  حلــدوث  أدى  الــذى 
اإلنشاءات تسير وفقا للمعدالت، ومت االنتهاء 
بعضها  بتسليم  وقمنا  وحدة   600 من  حالًيا 
املشروع  من  األولــى  املرحلة  تشغيل  مت  كما 
حمامات  مثل  اخلدمات  من  العديد  وتوفير 
 ،»BaseCamp«والـــــــ واملــطــاعــم  السباحة 
ــتــقــدمي مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة  ونـــقـــوم ب
املختلفة للعمالء احلاليني ونستهدف تشغيل 
الكريستال الجون أيضا خالل موسم الصيف 

احلالى .
مشروع بلومفيلدز مستقبل سيتي

ــى من  ــ ــة األولـ نــســتــهــدف تــســلــيــم املــرحــل
بلومفليدز مبستقبل سيتى سيكون بداية من 
حتى  وميتد  احلالى  العام  من  األخير  الربع 

الربع األول من العام املقبل
املشاركة باملعارض اخلارجية

ملف  لدعم  اخلارجية  باملعارض  املشاركة 
التصدير يعد مؤشرا جيًدا على حالة السوق 

احلالية.
حجم  على  البنكية  الشهادات  تأثير 

املبيعات
الــســوق  مبيعات  تشهد  أن  شلبى  تــوقــع 
ــرة املــقــبــلــة تــراجــًعــا  ــفــت ــارى خـــالل ال ــق ــع ال
الشهادات  منها  أسباب  أواســتــقــرارًا  لعدة 
البنكية التى سحبت جزءا كبيرا من السيولة، 
إلى جانب توسع احلكومة والشركات التابعة 
سواء  للسكن-  جاهزة  مشروعات  طرح  فى 
اخلــارج-  فــى  املصريني  أو  املحلية  للسوق 
للقطاع اخلاص  بتسهيالت متويلية ال ميكن 
جزء  فى سحب  ساهم  الذى  األمر  تقدميها 
القطاع  مــشــروعــات  مــن  السيولة  مــن  آخــر 
للقلق،  داعــى  املــرة ال  هــذه  ولكن  اخلـــاص، 

فأعتقد أنه من مصلحة الشركات العقارية.

السنة الثالثة عشرةعقارات

بدء التشغيل الكلى 
لوحدات »المونت 

جاللة« بالعين السخنة 

د. أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب:
تطبيق مفهوم البنية التحتية المستدامة بالمدن 

الذكية هدفنا اإلستراتيجى

التعاون مع »شنايدر 
إليكتريك« لتطبيق 

مفهوم المدن الذكية

إطالق تطبيق جديد 
عبر الهاتف المحمول 

لدفع الفواتير

تفاؤل بمستقبل 
السوق الفترة المقبلة 
والتغلب على التحديات

بدء تسليم المرحلة 
األولى من »بلومفيلدز« 

خالل الربع األخير

تمتلك قاعدة عمالء قوية تعتمد على الثقة والمصداقية..

»تطوير مصر« قيمة مضافة كبيرة لسوق العقارات

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «

الشركة تستهدف تسليم 1500 وحدة جديدة خالل العام الحالى 2022
تقديم أنشطة متعددة بمشروع »فوكا باى« بالساحل الشمالى



االصدار الثانى
األحد

وقــعــت الــهــيــئــة الــقــومــيــة لــلــبــريــد بــروتــوكــول 
لالستشارات   ECONSULT شركة  مع  تعاون 
مفاهيم  تطبيق  الى  يهدف  والبيئية  الهندسية 
االقتصاد االخضر والتنمية املستدامة على نظم 
مع  التكيف  يضمن  مبا  املصرى  بالبريد  العمل 
احتياجات  مع  تتناسب  لكى  املناخية  التغيرات 
العمل بالبريد املصرى فى ضوء تعزيز الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص فى مجال حتقيق 

التنمية املستدامة.
رئيس  فاروق  شريف  الدكتور  البرتوكول  وقع 
واملهندسة  للبريد  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الــبــطــوطــى  ــارة  سـ
ECONSULT لالستشارات الهندسية والبيئية 
بحضور جميع القيادات التنفيذية من اجلانبني.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة 
يأتى  البروتوكول  هذا  ان  للبريد  القومية  الهيئة 
فى إطار اهتمام البريد املصرى بتطبيق التنمية 
املستدامة فى نظم العمل واالجتاه نحو االقتصاد 
االخضر وفًقا لرؤية ٢٠٣٠ مشيًرا الى ان البريد 
الدولة  توجهات  مع  التوافق  الى  يسعى  املصرى 
التنمية  أهــداف  لتحقيق  أسس  وضع  فى  وبــدأ 
املستدامة مبا يتوافق مع مشاركة البريد املصرى 
فى مبادرة احتاد البريد العاملى لتقليل االنبعاثات 

الكربونية فى العالم.
ــور شــريــف فــــاروق ان هــذا  ــت ــدك واوضــــح ال

نظم  تكيف  آليات  دمج  الى  يهدف  البروتوكول 
املناخية  التغيرات  مع  املصرى  بالبريد  العمل 
ــاســات تــطــويــر وتــنــفــيــذ مــكــاتــب الــبــريــد  وســي
مع  يتوافق  مبا  تنفيذها  يتم  التى  واملشروعات 
ذات  الــدولــيــة  واالتــفــاقــيــات  املصرية  الــقــوانــني 
برامج  إقامة  فى  التوسع  الى  باإلضافة  الصلة، 
على  املــصــرى  البريد  مبانى  وتنفيذ  لتصميم 

الوسائل  أحدث  باستخدام  اجلمهورية  مستوى 
الــتــكــنــولــوجــيــة، بــاالعــتــمــاد عــلــى أحـــدث نظم 
آثار  تقليل  إلى  تسعى  التى  املستدامة  العمارة 
البيئة السلبية فى املبانى من خالل تعزيز كفاءة 
البيئة  على  للحفاظ  والطاقة  املــوارد  استخدام 
مبا يضمن التكيف مع التغيرات املناخية وحتقيق 
املجتمع  احتياجات  تلبية  فى  الــالزمــة  املــرونــة 

سهوله  بكل  للمواطنني  اخلدمات  كافة  وتقدمي 
ويسر.

رئيس  البطوطى  ســـارة  املهندسة  واعــربــت 
 ”ECONSULT“ ــة  ــركـ شـ ادارة  ــس  مــجــل
سعادتها  عن  والبيئية  الهندسية  لالستشارات 
بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد التى تعد من 
والتى  واعرقها  الوطنية  مصر  مؤسسات  أقدم 

املصرى  االقتصاد  خدمة  فى  هاما  دورا  تلعب 
نوعية اخلدمات  وقد شهدت طفرة حقيقة فى 
كبير  بشكل  تساهم  انــهــا  حيث  تقدمها  الــتــى 
التنمية  تطبيق  نحو  ــدول  ال سياسة  تنفيذ  فى 
املــســتــدامــة واالقــتــصــاد االخــضــر مــشــيــرًة الى 
دعم  على  حريصة    ECONSULTشـــركـــة ان 
الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع احلكومى 

املصرية  والشركات  واملؤسسات  الهيئات  ودعم 
االقتصاد األخضر  الى  التحول  تعمل على  التى 
حيث انه سيتم مساعدة قطاع البريد فى تطوير 
جديدة  منشأت  وعمل  بالفعل  القائمة  املنشآت 
حاصلة على شهادات مبانى خضراء والعمل على 
البريد  هيئة  لتصبح  شاملة  استراتيجية  وضع 

شريك فعال للدولة فى مكافحة تغيير املناخ.

10 السنة الثالثة عشرة

»ECONSULT« هيئة البريد تطبق مفاهيم االقتصاد األخضر مع
لتحقيق التنمية المستدامة..

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

اتصاالت
إشراف:أسامة محمد

الرئيس  محفوظ،  عمرو  املهندس  أكــد 
تكنولوجيا  صناعة  تنمية  لهيئة  التنفيذى 
املصرية  الــســوق  أن  ــيــدا«  ــت »اي املــعــلــومــات 
التعهيد  لصناعة  حيويا  مقصدا  أصبحت 
حول العالم خاصة فى ظل الظروف العاملية 
التى شهدها العالم على مدار األعوام القليلة 
املاضية والتى بدأت بانتشار فيروس كورونا 
فى  املــوجــودة  باحلرب  مــرورا   )19 )كوفيد 
شرق أوروبا والتى عضدت من مكانة مصر 
التعهيد  لصناعة  ومستهدف  جــاذب  كسوق 
بفضل اخلبرات املتراكمة لدى العاملني فيها 
التحتية  والبنية  املتميز  اجلغرافى  واملوقع 

التى تستطيع تلبية احتياجات العمالء .
جاء ذلك خالل الكلمة االفتتاحية فى ملتقى 
نواة  »اتصال«  تنظمه  الذى  الثانى  التشبيك 
منظمات املجتمع املدنى لصناعة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مع عدد من الشركات 
كانت  مصر  أن  مشيرا   ، والعاملية  املحلية 
استراتيجية  املاضى  فبراير  فى  اطلقت  قد 
مصر الرقمية لصناعة التعهيد خالل الفترة 
أربعة  وأن هناك  من ٢٠٢٢- ٢٠٢6 خاصة 
االستراتيجية  عليها  ترتكز  رئيسية  محاور 
 IT Service ،  Business وأبـــرزهـــا  
 Process Services ,Knowledge
 Services , Engineering
حيث    Research &Development
يبلغ حجم السوق أكثر من ٣٢٠ مليار دوالر  
سنوًيا وتستحوذ الواليات املتحدة األمريكية 
على النصيب األكبر من هذه الصناعة بواقع 
 ٣8 املتحدة  اململكة  تليها  دوالر  مليار   16٠
األوسط  الشرق  منطقة  ومتثل  دوالر  مليار 
5 مليارات دوالر فقط ولذلك فمصر لديها 
فرصة عظيمة للنمو فى هذا املجال خاصة 

مع توافر الفرص املتاحة .
املجال  فى هذا  العمالة  أن حجم  أضاف 
املاضى  العام  خالل  موظف  ألف   1٠٠ بلغ 

فقط ملتخصصني يعملون فى مجال تصدير 
اخلدمات 7٠ % منهم فى الشركات الكبيرة 
الصغيرة  الشركات  فــى  املتبقية  والنسبة 
بأنها  الصناعة  هــذه  واصــًفــا   ، واملتوسطة 
صناعة مهمة وكثيفة العمالة فى ظل تزايد 
املصرية  اجلامعات  من  اخلريجني  أعــداد 

سنوًيا والتى يبلغ 6٠٠ ألف خريج .
احلكومة  اتخذتها  التى  اإلجــراءات  وعن 
فى هذا الصدد أكد محفوظ، أننا نتواصل 
مع الشركات العاملية الكبرى فى هذا الصدد 
ــالوة عــلــى الــتــواصــل مع  لــلــتــرويــج ملــصــر عـ
تزويدهم  خــالل  من  الدوليني  املستشارين 
بــكــافــة الــبــيــانــات واملــعــلــومــات عــن الــســوق 
املصرية كما نتواصل مع األسواق اخلارجية 
الدولية  املــعــارض  فــى  املشاركة  خــالل  مــن 
وحضور املؤمترات الكبرى والتأكيد على أن 
للشركات  وجهه  أفضل  هو  املصرية  السوق 
واألكثر  سعرا  األرخــص  باعتبارنا  العاملية 
جـــودة فــى تــقــدمي اخلــدمــات عـــالوة على 
متيزنا فى Time Zone مقارنة بعدد آخر 

من املنافسني .
أننا  ايتيدا  لـــ  التنفيذى  الرئيس  وتــابــع 
مضاعفة  االســتــراتــيــجــيــة  فــى  نــســتــهــدف 
عائدات مصر من التصدير الرقمى بحلول 
عام ٢٠٢6 إلى ثالثة أضعاف ما هو موجود 

فى الوقت احلالى .
مقترح  ــدمي  ــق ت ــقــاء مت  ــل ال نــهــايــة  وفـــى 
باستكمال املناقشات فى جلسة حوارية بعد 
توفير  كيفية  ملناقشة  األضحى  عيد  عطلة 
املــدربــة لصالح شــركــات  جمعية  ــكــوادر  ال

»اتصال”.

»ايتيدا« تروج لمصر 
كمقصد لصناعة التعهيد

تواصل مع الشركات العالمية الكبرى..

»راية« تفتتح أكبر فروعها لتجارة األجهزة المنزلية واإللكترونيات
للتجارة  لراية  التابعة  لإللكترونيات  راية  شركة  أعلنت 
لالستثمارات  القابضة  ــة  راي شركات  إحــدى  والــتــوزيــع، 
املالية، عن افتتاح املرحلة األولى من أكبر فروعها ضمن 
سلسلة متاجر “راية ستورز” وذلك مبنطقة حدائق القبة 
بالقاهرة، ليبلغ عدد فروع راية ستورز 61 متجًرا. وتبلغ 
املساحة اإلجمالية للفرع اجلديد 45٠٠ متًرا مربًعا، بينما 
 15٠٠ افتتاحها  جرى  التى  األولــى  املرحلة  مساحة  تبلغ 

متًرا مربًعا.
وانــعــقــد االفــتــتــاح بــحــضــور بــاســم مــجــاهــد، الرئيس 
التنفيذى لشركة راية للتجارة والتوزيع، وعدد من رؤساء 
فى  الرائدة  التجارية  والعالمات  الشركات  إدارة  مجالس 
املنزلية مبصر، فضاًل عن  واألجهزة  اإللكترونيات  مجال 

السادة ممثلى عدد من العالمات التجارية العاملية.
الشركة  تعتزم  التى  املتاجر  أحد  اجلديد  الفرع  ويعد 
افتتاحها فى إطار خطتها التوسعية لعام ٢٠٢٢ ليتخّطى 
عام  بنهاية  متجًرا   7٠ ستورز  رايــة  ومتاجر  أفــرع  عــدد 

.٢٠٢٢
وتيسير  اجلغرافية،  تغطيتها  تعزيز  الشركة  وتستهدف 
على  مجهزة  ذكية  متاجر  وإتاحة  العمالء،  إلى  الوصول 
أعلى مستوى لتتيح جتربة تسّوق رائدة وفريدة من نوعها 

للعمالء.
احتياجات  كافة  توفير  إلــى  للتجارة  رايــة  تهدف  كما 

واألجهزة  اإللكترونيات  من  املصرى  بالسوق  املستهلك 
العاملية  الرائدة  التجارية  العالمات  مختلف  من  املنزلية 

واملحلية.
الرئيس  مجاهد  بــاســم  علق  االفــتــتــاح،  مــع  ــا  وتــزامــًن
تأتى  »بينما  والــتــوزيــع:  للتجارة  رايــة  شركة  التنفيذى 
ال   ،٢٠٢٢ لعام  أولوياتنا  مقدمة  فى  الداخلية  التوسعات 
تقتصر رؤيتنا على زيادة عدد متاجرنا فحسب، بل نضع 
أيًضا نصب أعيننا - وفى املقام األول - هدفنا املتمثل فى 
تعزيز جتربة العمالء وتقدمي أعلى مستوى من اخلدمات، 
اإللكترونية  األجهزة  أكبر مجموعة من  إتاحة  فضاًل عن 
مختلَف  ُتــنــاِســب  بأسعار  واحـــدة  مظلة  حتــت  واملنزلية 
اهتمامنا  على  عــالوة  وذلــك  املصري،  بالسوق  الشرائح 
املتزايد بخدمات ما بعد البيع التى تتميز بها راية والتى 
تدعم بالتوازى توسعاتنا، ومنونا، ومكانتنا لدى املستهلك، 
املصرى  بالسوق  التجزئة  جتــارة  لتطوير  الدائم  وسعينا 

والوصول بها إلى أفضل املعايير العاملية”.
وأضاف مجاهد: »فضاًل عن افتتاح فروع مجهزة على 
أعلى مستوى، ثمة أركان أخرى الستراتيجيتنا الهادفة إلى 
تعزيز جتربة العمالء واالرتقاء مبعايير اخلدمة؛ إذ نولى 
اهتماًما كبيًرا بتطوير منظومات نقاط البيع اإللكترونية؛ 
املــوحــدة  البيع  قــنــوات  وأنــظــمــة  الــعــمــالء،  وبــرامــج والء 
منظومة  إتاحة  من شأنها  التى   -  Omni-Channels

املنتجات  على  احلــصــول  العمالء  على  ُتسهل  ُمحكمة 

واخلدمات من كافة قنوات البيع التابعة لشركة راية بنفس 

الكفاءة ودون قيود”.

وتابع: »لدينا أيًضا منصتانا الرقميتان املتكاملتان؛ وهما 

»راية شوب  املحمولة  الهواتف  وتطبيق  اإللكترونى  املوقع 

منصات  أقوى  من  يعدا  واللذان   -  »Rayashop.com

هائاًل  عــدًدا  ويضمان  مبصر،  اإللكترونى  البيع  خدمات 

شرائح  مختلف  تناسب  بأسعار  املتنوعة  املنتجات  من 

املستهلكني بالسوق املصرية«.

ــى أن شـــركـــة رايـــة لـــإللـــكـــتـــرونـــيـــات تــديــر  ــ يـــشـــار إل

 61 أنــحــاء  اجلــمــهــوريــة؛  مــنــهــا  ــع  ــجــمــي ــجــًرا  ب ٢٣5  مــت

 متجر  جتزئة ضمن  سلسة راية ستورز وراية ميجا ستورز،  

تابعة  متاجر  وثالثة  و   منفذ  بيع  رسمي  لشركة  سامسوجن، 

لشركة  هواوي،  بيع  رسمية  منافذ  ــة  ــالث i٢، وث لسلسلة 

 باإلضافة  إلى 1٢5 منفًذا تابًعا  لشركة  اتصاالت.

»إى فاينانس« تشارك فى تطوير 
المنظومة الرقمية لمحطات الوقود

تحويلها لمراكز متكاملة للخدمات المالية..

املالية  لالستثمارات  فاينانس«  »إى  مجموعة   شاركت 
والرقمية متمثلة فى  شركتى »إى فاينانس« و«إى خالص« 
الوقود  ملحطات  الرقمية  املنظومة  تطوير  فى  التابعتني، 
بالتعاون مع وزراة البترول والثروة املعدنية، حيث تستهدف 
متكاملة  مــراكــز  ــى  إل ــوقــود  ال محطات  الــشــراكــة حتــويــل 
للخدمات املالية الرقمية لكافة املواطنني مبا فيها عمليات 
واملدفوعات  الفواتير  وســداد  والتحويل  واإليــداع  السحب 

اإللكترونية.
املالية  لالستثمارات  فاينانس«  »إى  مجموعة   وأطلقت 
فــايــنــانــس« و«إى خــالــص« ٣  والــرقــمــيــة عــن طــريــق »اى 
محطات  داخل  الرقمية  اخلدمات  من  رئيسية  مجموعات 
الوقود، والتى بدأت أوالً مبنظومة اإلدارة واملتابعة الذكية 
ألساطيل سيارات نقل الوقود لكافة الشركات بدالً من نظام 
الكوبونات الورقية ، باإلضافة إلى تفعيل خدمات السحب 
النقدى وخدمات الدفع اإللكترونى فى  4٠٠ محطة وقود، 
وجارى تعميم تلك اخلدمات على كافة املحطات فى جميع 

أنحاء اجلمهورية خالل الفترة القادمة .
 وقال املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية، 
للبترول-  التعاون  املتكاملة  الوقود  محطة  افتتاحه  خالل 
كارجاس بالدقى بعد تطويرها مبرافقة اللواء أحمد راشد 
املنتدب  العضو  سرحان  إبراهيم  والسيد  اجليزة  محافظ 
تلك  أولى  أن  فاينانس،  إى  إدارة مجموعة  ورئيس مجلس 

اخلدمات هى توفير منظومة متكاملة إلدارة ومتابعة تزويد 
باستخدام  بالوقود  املتعاقدة  اجلهات  سيارات  أساطيل 
مما  الورقية،  الكوبونات  من  بــدالً  اإللكترونية  التقنيات 
البترولية  املنتجات  وتــداول  نقل  تأمني  من  املزيد  يضمن 
واجلهات  التسويق  شركات  التعاقد  جهتى  حقوق  ويحفظ 

املالكة لتلك السيارات.
لتوفير حــزمــة حلول  ــمــراراً  اســت أنــه  ــر  ــوزي ال  وأضـــاف 
محطات  انتشار  باستغالل  للمواطنني  متكاملة  وخدمات 
التموين تطبيقاً للتحول الرقمى يتم تقدمي خدمة السحب 
النقدى من املحطات  Cash out ، حيث استطاعت شركة 
إى فاينانس بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول واجلهات 
تسويق  وشــركــات  للبترول  العامة  الهيئة  من  لها  التابعة 
مبحطات  جديدة  خدمة  تطوير  من  البترولية  املنتجات 
الوقود متكن املواطن من السحب النقدى لألموال اخلاصة 
به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكى اخلاص به 
)خاص بأى من الشبكات العاملة فى مصر فيزا ، ميزة ، 

ماستر كارد (.
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  سرحان  إبراهيم  وأكــد 
فخره  على  والرقمية،  املالية  لالستثمارات  فاينانس«  »إى 
واعتزازه بتطور التعاون املشترك مع وزارة البترول والثروة 
البترول  قطاع  فى  الرقمى  التحول  أن  موضحاً  املعدنية، 
من  البترول  منتجات  مراقبة  منظومة  إطــالق  منذ  بــدأ 

املتكاملة  بالنظم  إلى املحطات وقد مت ربطها  املستودعات 
الرقمى،  للتحول  خطتها  ضمن  للبترول  العامة  الهيئة  فى 
حيث مت االنتهاء من ميكنة جميع محطات التعاون ومصر 

للبترول.
 وأضاف أنه حالياً مت إشراك محطات الوقود فى منظومة 
الذى  الهدف  املواطنني، وهو  املالى خلدمة جميع  الشمول 
مت التجهيز له والعمل عليه منذ حوالى عام ونصف العام 
بالتعاون مع البنك املركزى املصرى وكبرى البنوك احلكومية 
مثل البنك األهلى وبنك مصر، وقد حصلت مجموعة »إى 
فاينانس« لالستثمارات املالية والرقمية على رخصة تقدمي 
خدمات الدفع والتحصيل اإللكترونى داخل محطات الوقود 

من خالل شركة »إى خالص« التابعة لها.
ومصر  التعاون  شركتى  وقــود  محطات  حتتوى   والــيــوم 
للبترول على أكثر من 8 آالف ماكينة نقاط بيع POS، والتى 
ستعمل مبثابة ماكينات ATM للصرف واإليداع مبا فى ذلك 
عمليات صرف معاش تكافل وكرامة، وبالتالى يتم االستفادة 
من السيولة النقدية الكبيرة داخل محطات الوقود ومن ثم 
استخدامها فى الصرف لعمالء البنك األهلى وبنك مصر، 
وكذلك تفادى مخاطر تكدس الكاش داخل محطات الوقود 
والذى سيتم حتويله حلساب املحطة مبجرد صرفه للعمالء.

 كما أصبحت ماكينات نقاط البيع POS نافذة إلكترونية 
للتعامل مع موردى الوقود والتى أصبحت اآلن بديالً لنظام 
النظام  فى  حلظياً  التحكم  ميكن  حيث  القدمي  الكوبونات 
لكل  املــقــررة  الــوقــود  وأســعــار  كميات  لتحديد  اإللكترونى 
عملية، مع التحكم واإلدارة الكاملة فى عمليات شحن وتفريغ 
الذى  املتكامل  األساطيل  إدارة  نظام  عبر  الوقود  سيارات 
توفره مجموعة »إى فاينانس« لالستثمارات املالية والرقمية 

جلميع الشركات العاملة فى مجال الوقود والطاقة.
محطات  داخل   POS البيع  نقاط  ماكينات  تقتصر   ولن 
الوقود على تقدمي خدمات السحب واإليداع فقط، بل تتيح 
جميع خدمات دفع الفواتير للقطاعني احلكومى واخلاص 
عن طريق قائمة كبيرة جداً من خدمات الدفع والتحصيل 
»إى  ملجموعة  التابعة  خــالــص«  »إى  شركة  تقدمها  التى 
تنفيذ  يتم  بحيث  والرقمية،  املالية  لالستثمارات  فاينانس« 
معظم املعامالت عن طريق املاكينة مبا يقلل احلاجة حلمل 
السيولة النقدية ألن ماكينات نقاط البيع ستوفر مجموعة 
يدعم  مبا  اجلهات،  ملختلف  الدفع  خدمات  من  نهائية  ال 

مستهدفات الشمول املالى فى مصر

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «
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منوعات

كرمية سالم
القصيرة  املسلسالت  فــكــرة  انــتــشــار  يعد 
ــواســم أفــضــل مــا حــدث للدراما  مــتــعــددة امل
تقدمي  استمر  إذ  عامني،  آخر  املصرية خالل 
كما  لعقود،  حلقة  الثالثني  ذات  املسلسالت 
طغى الطابع التركى على بعض األعمال التى 
الدراما  لتنتصرمؤخًرا  حلقة،  الستني  فاقت 
داخــل  املتعددة  احلكايات  ــا  ودرامـ القصيرة 
التى  الطويلة  املسلسالت  فوق  الواحد  العمل 

بات اجلمهور ال يفضلها.
كامل  شبه  بشكل  الدراما  ُصناع  اجته  كما 
للمنصات اإللكترونية، حيث أصبحت هى املنفذ 
يحاول  لم  لكن  للمشاهدة،  واألساسى  األول 
ُصناع الدراما حتى اآلن، استقطاب الكثير من 
بينما  الرمضانية،  الدراما  خارج  النجوم  كبار 
األعمال  على  األحــدث  اجليل  جنــوم  يسيطر 

املطروحة خالل الفترة القادمة.
وأشهر  قائمة ألحدث  »البورصجية«  وتقدم 
القنوات  على   »Off Season»الـــ مسلسالت 

الفضائية واملنصات اإللكترونية..
»روز وليلى«

وليلى«  »روز  مسلسل  طرح  اجلمهور  ينتظر 
عرضه  املقرر  كرمي،  ونيللى  يسرا  بطولة  من 
على منصة شاهد vip، خالل الفترة املقبلة، 
كــول،  كــريــس  البريطانى  للمؤلف  املسلسل 
وتدور  شيرجولد،  أدريــان  البريطانى  وإخــراج 

أحداثه فى 15 حلقة.
»وعد إبليس«

عرضها  عن   »Vip »شاهد  منصة  أعلنت 
مسلسل وعد إبليس قريًبا، وتدور أحداثه فى 
عائشة  يوسف،  عمرو  بطولة  من  حلقات،   6
بن أحمد، فتحى عبدالوهاب، محمد إبراهيم 
يــســري، مـــراد مــكــرم، مــرمي اخلــشــت، احمد 

الرافعي، ومن إخراج كولني توج.
 »أعمل إيه!«

وصابرين  الصاوى  خالد  النجمان  ويشارك 
إيه«،  »أعمل  االجتماعى  الدرامى  العمل  فى 
أحمد  وإخـــراج  احلــنــاوى  محمد  تأليف  مــن 
عبد احلميد، وينتمى لقائمة املسلسالت ذات 
الـ45 حلقة، ومن املقرر عرضه قبل نهاية العام 

اجلارىعلى إحدى قنوات املتحدة.
»حلم ودم«

وتستعد النجمة روبى لبطولة مسلسل جديد 
حلقات   10 مــن  مــكــون  ودم«،  »حلــم  بــعــنــوان 
للعرض على منصة شاهد vip الرقمية، من 

تأليف أمني جمال، وإخراج إسالم خيرى.

»حرب اجلبالي«
ينتمى املسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، 
أجــزاء كل جزء من 15   3 ومقرر عرضه فى 
بدر،  سوسن  رزق،  أحمد  بطولة  من  حلقة، 
رياض اخلولى، صالح عبد اهلل، فردوس عبد 

احلميد، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، لقاء 
سويدان، ومن تأليف سماح احلريرى وإخراج 

محمد أسامة.
»موضوع عائلى 2«

يعتزم الفنان ماجد الكدوانى تصوير اجلزء 
عائلي«  »موضوع  الشهير  مسلسله  من  الثانى 
ذات الـ 12 حلقة، من بطولة رنا رئيس، عبد 
الرحمن أبو زهرة، طه دسوقي، سماء إبراهيم، 
محمد شاهني، أمينة خليل، من تأليف أحمد 
أحمد  وإخـــراج  الــديــن،  عز  ومحمد  اجلندى 

اجلندي.
»آخر دور«

تنتظر الفنانة دينا الشربينى عرض مسلسل 
»آخر دور« املكون من 12 حلقة،والذى يعرض 
على إحدى املنصات الرقمية قريباً، من بطولة 
إبراهيم  عابدين،  نهى  صالح،  خالد  أحمد 
الــســمــان، مــهــا نــصــار، ميمى جــمــال، مــرمي 
وإخــراج  صبري،  وســام  تأليف  من  اخلشت، 

حسني املنباوي.
»الغرفة 207«

مسلسل  قريًبا   vip شاهد  منصة  تعرض 
الــروايــة  مــن  أحــداثــه  املــأخــوذة  الغرفة 207، 
التى حتمل نفس االسم للكاتب الراحل أحمد 
خالد توفيق، وتدور خالل 10 حلقات، بطولة 

محمد فراج، ناردين فرج، ريهام عبد الغفور، 
اخلشت،  مرمي  عثمان،  يوسف  مكرم،  مراد 
سيناريو وحوار تامر إبراهيم ، وإخراج تامر 

عشري.
»منعطف خطر«

لعرض   vip شــاهــد  منصة  تستعد  كما 
باسل  بطولة  خــطــر«،  »منعطف  مسلسل 
عالء  ومحمد  الغفور  عبد  وريــهــام  خياط، 
أبو  وسلمى  الشرقاوى  وآدم  العيلى  وحمزة 

ضيف وأحمد صيام،وتدور األحداث 
فى 15 حلقة، من إخراج السدير 

مسعود، وتأليف محمد 
أبو لنب ولواء يازجى.

»النزوة«
تــــدور أحـــداث 
ــلـــســـل فــى  املـــسـ
رومانسى  إطــار 
 15 مــدى  على 
بطولة  حلقة، 
النبوى  خالد 
وعــائــشــة بن 
وعمر  أحمد 
الــــشــــنــــاوى 
وســــــــلــــــــوى 
علي،  محمد 
مـــن تــألــيــف 
كتابة،  ورشة 

أمير  إخــراج  و  أشــرف عليها محمد احلــاج، 
.vipرمسيس، وُيعرض أيًضا على شاهد

»مهب الريح«
مبدئى،  اســم  وهــو  الــريــح«  »مهب  مسلسل 
والذى يقدم بطولته النجمة هند صبرى وإياد 
الشباب،  من  وعــدد  املــصــرى،  وماجد  نصار 
من إخراج أحمد خالد موسى، املسلسلمكون 
وكل جزء يحمل  أجــزاء فى 45 حلقة،  من 3 
األمريكى  املسلسل  15 حلقة،وهو مأخوذ من 

.THE GOOD WAIF
»اللعبة.. 4«

»اللعبة.. عــودة  عــن  شيكو،  الفنان  أعلن 
بطولة   ،2022 صيف  نهاية  الــرابــع«  اجلــزء 
فتحي،  أحمد  ثـــروت،  محمد  مــاجــد،  هشام 
مى كساب، ميرنا جميل، بيومى فؤاد، سامى 
مغاوري، عارفة عبدالرسول، من تأليف فادى 
معتز  وإخــراج  والي،  سعد  وأحمد  أبوالسعود 
وتـــدور أحــداثــه فــى 30 حلقة على  الــتــونــي، 

شاشة »شاهد«.
»بيت فرح«

والفنانة  الباقي،  عبد  أشرف  الفنان  يجتمع 
هنا شيحة فى بطولة مسلسل »بيت فرح« املكون 
من 18 حلقة، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو 

وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن.

»بت القبايل 2«
اجلزء  بتجهيز  مطاوع  حنان  الفنانة  قامت 
الـ  ذات  القبايل«،  »بت  مسلسلها  من  الثانى 
منصة  على  عرضه  يتم  ان  على  حلقات،   8
Watch it، ويشاركها البطولة محمد رياض 
ومفيد  تيخة  ومــدحــت  عبداملغنى  ومحمود 
عــاشــور، مــن تأليف شــاذلــى فـــرح، وإخـــراج 

حسنى صالح.

»الشادر«
عامر،  ووفــاء  الباقى  عبد  أشــرف  يشارك 
وباقة من النجوم الشباب بطولة العمل، وتدور 
األحــداث فى 15 حلقة، من تأليف مصطفى 
ومقرر  العزيز،  عبد  سامح  وإخـــراج  حمدى 
خالل  الرقمية  املنصات  إحــدى  على  عرضه 

الفترة املقبلة.
»420 دقيقة«

ــرة جتربة  مـ ألول  ــنــة  زي الــفــنــانــة  تــخــوض 
مسلسل  تقدمي  خالل  من  الرقمية،  املنصات 
جديد يحمل اسم »420 دقيقة« بشكل مؤقت، 
يشاركها البطولة جنم الراب أبيوسف والفنان 
وإخراج  رجاء  محمد  منتأليف  رشديالشامي، 
حلقات   6 فى  أحــداثــه  وتــدور  خليفة،  هانى 

فقط.

»الديب«
يستعد الفنان ياسر جالل لتصوير مسلسل 
النجوم،  أملع  من  عدد  يشاركه  والذى  الديب، 
من تأليف عمر عبد احلليم، إخراج أحمد نادر 
 Wtch جالل، ومن املقرر عرضه على منصة

it، وتدور أحداثه فى 8 حلقات.
»حرب نفسية«

وتشارك الفنانة أروى جودة الفنان مصطفى 
درويش، بطولة مسلسل »حرب نفسية«، وتدور 
الشايب  تأليف أمين  أحداثه فى 15حلقة،من 
فى  األحـــداث  وتــدور  أحمد شفيق،  وإخـــراج 

إطار من السيكو دراما.
»محامى نفسه«

محمد  النجم  املسلسل  بطولة  فى  يشارك 
رجب ومحمود عبداملغنى وإدوارد ومنة فضالى 
إخراجأسد  مــن  أبــوزيــد،  وكــرمي  سليم  ومــى 
فــى 10 حلقات  ــه  أحــداث ــدور  ــ وت فـــوالدكـــار، 

منفصلة كل حلقة حكاية بأبطال مختلفني.
»ستوديو مصر«

يستعد املخرج 
يسرى نصر 

 ، هلل ا
ــبــدء  ل

»منورة  مسلسله  من  الثانى  اجلزء  حتضيرات 
مصر«،  »ستوديو  اسم  يحمل  الــذى  بأهلها«، 
املــقــرر عــرضــه على منصة شــاهــد فى  ومــن 
ليلى علوي، محمد حامت،  10 حلقات، بطولة 
عــادل،  غــادة  السباعي،  ناهد  ســمــرة،  باسم 
أحمد السعدني، عباس أبو احلسن، من تأليف 

محمد أمني راضى وإخراج يسرى نصر اهلل.
»الرواية«

»الرواية« يشارك فى بطولته عدد  مسلسل 
من النجوم منهم أحمد فهمي، أحمد الشامي، 
عادل،  شيرى  عامر،  اينت  عبداملغني،  محمود 
من  حلقات،   10 مــن  ويتكون  ريـــاض،  عــايــدة 
محسن،  شــادى  وتأليف  شوقي،  أمير  إخــراج 

ومن املقرر عرضه خالل الفترة القادمة.
»املتهمة«

»املتهمة«  درة مبسلسل  الفنانة  تشارك  كما 
 ،»vip »شــاهــد  منصة  على  عرضه  املنتظر 
املسلسالت  لنوعية  وينتمى 
الــقــصــيــرة املــكــونــة من 
مــن  ــات،  ــقـ ــلـ حـ  10
ــاب،  ــ ــ ــة دي ــولـ ــطـ بـ
ــرم،  ــ وعـــــــادل ك
الطيب،  وعلى 
ــن تــألــيــف  مـ
وإخــــــــراج 
تـــــامـــــر 
نادي.

»الاليت« يسيطر على »األوف سيزون«
المسلسالت تتنافس على الفضائيات والمنصات..

٤ ذو  احلجة ١٤٤3  - 3 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٠ «

ليالى أنور
األفالم  لرفع  املصرية  السينما  غرفة صناعة  تتجه 
التى ال حتقق احلد األدنى من اإليراداتفى دور العرض، 
ويتعرضالكثير من األفالم لهذا املصير، حيث أن ضعف 
وتعنى  الصفرية«،  بـ«اإليرادات  ُيسّمى  هنا  اإليــرادات 
العرض،  قاعات  تأجير  ُكلف  يجلب حتى  العمل ال  أن 
يتم  احلــال  هذه  وفى  واخلدمات،  العمالة  ومصاريف 

رفعه من دون نقاش.
وشهد شباك التذاكر خالل الفترة املاضية، نزيف من 
اخلسائرفى إيرادات فيلم »فارس« للفنان أحمد زاهر، 
بعد 36 يوماً من عرضه فى دور السينما املصرية، حيث 
حصد فى آخر ليلة عرض له نحو ما يعادل 421 جنيه 
حتى  الفيلم  إيــرادات  إجمالى  ووصل  تقريباً،  مصرى 

رفعه ما يقرب من 750 ألف جنيه.
ونرصد فى التقرير التالى أبرز األفالم التى فشلت 
دور  من  رفعها  وتقرر  مرضية،  ــرادات  إيـ حتقيق  فى 

العرض.. 
 فيلم »فارس« 

رفعت السينما املصرية من دور العرض  فيلم »فارس« 
لم  الفطر؛حيث  عيد  موسم  فى  الذى عرض  و  نهائًيا 
تتجاوز إيراداتهالـ مليون جنيه على مدار شهر تقريًبا.

ــان  ــ ــروإميـ ــ ــد زاهـ ــمـ الــفــيــلــم بـــطـــولـــة الـــنـــجـــم أحـ
العاصى،وحسني فهمي، منة فضالي، نهال عنبر، أحمد 
واللبنانية  عنان،  وعابد  زاهــر،  أحمد  ملك  صفوت، 
من  عبداهلل،  صــالح  الشرف  وضيف  الكيك،  باميال 

تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
الفيلم فى إطار أكشن تشويقى،حول  وتدور أحداث 
شخصية »فارس«، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية 

على  الــظــروف جتــبــره  لكن  ريــاضــيــة،  خلفية  ولــديــه 
الذى  السويفى،  رشيد  األعمال،  رجل  بطش  مواجهة 
فى  األحــداث  وتتوالى  فهمى،  حسني  الفنان  يجسده 

إطار تشويقى.
ولم يكن فيلم »فارس« األول الذى مت رفعه من دور 
بل  بالسينما،  عرضه  من  قصيرة  فترة  بعد  العرض 

هناك 3 أفالم أخرى تقرر رفعها أيًضا..

فيلم »ثانية واحدة«
إذ  للفيلم،  ــى  األول تكُن  لم  الهزيلة  ــرادات  اإليـ تلك 

سحب موزعو فيلم »ثانية واحدة« من دور العرض متاًما 
بعد أن مت رفعه من بعضها بسبب قلة اإليرادات بشكل 
يتجاوز  يكن  لم  حيث  الفيلم،  يحققها  كان  التى  كبير 
إيراداته  األلف جنيه فى األيام األخيرة، وبلغ إجمالى 

طوال فترة عرضه الـ 3 ماليني و695 ألف جنيه. 
وتأليف  فــريــد  أكـــرم  ــراج  إخـ واحـــدة«  »ثانية  فيلم 
مصطفى حمدي، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى 
ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعال رشدى وعدد 
من الفنانني الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم 

أحمد الفيشاوي.

كوميدي،  رومانسى  إطار  فى  الفيلم  أحداث  وتدور 
العديد من  لها  فتاة، ويحدث  يتعرف على  حول شاب 
املشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب حلادث يقلب حياته 

رأًسا على عقب.

فيلم »لإليجار«
كما قررت غرفة السينيمارفع فيلم »لإليجار« نهائًيا 
عالية  إيــرادات  فى حتقيق  فشله  دورالعرض،بعد  من 
يقرب منأسبوعني  ما  بعد  ألف جنيه  مائة  تتجاوز  لم 

من عرضه.

الصاوي،  الكبير خالد  الفنان  »لإليجار«بطولة  فيلم 
والنجمة  شيرى عادل، محمد سالم، وياسر الطوبجي، 
الفنانني  من  وعــدد  السقا،  وعصام  رفعت،  وهايدى 
الذين يظهرون كضيوف شرف،كانت فى أولى جتاربه 
إسالم  واملؤلف  املخرج  الطويلة   الروائية  األفــالم  مع 

بالل.

فيلم »أبو صدام« 
وأنسحب فيلم »أبوصدام« من جميع شاشات العرض 
بالسينمات املصريةبسبب قلة إيراداته بشكل ملحوظ ، 
إذ حقق فى أواخر أيام عرضه أيضاً نحو 420 جنيهاً 

فقط، وبلغ إجمالى ايراداته الـ 97 ألف و 261 جنيه.
بني  ثنائية  بطولة  صـــدام«  ــو  »أب فيلم 
داش،  وأحــمــد  ممــدوح  محمد 
مع ضيوف الشرف سيد رجب، 
وعــلــى الــطــيــب، وعــلــى قــاســم، 
منصور،  وزيــنــة  حسن،  وهــديــل 
من تأليف محمود عزت، وإخراج 

نادين خان.
وتدور أحداث فيلم »أبو صدام« 
حول سائق عربة نقل مير بالعديد 
على  ســواء  واملشاكل  األزمـــات  من 
املستوى  عــلــى  أو  الــعــمــل  مــســتــوى 
به،  اخلاص  التابع  وبجانبه  العائلي، 
ببعض  ميــران  العلمني،  طريق  خالل 
الفيلم  بطل  على  تؤثر  التى  املشاكل 

وتقلب له اليوم متاماً.

دعاء سيد
بعد مــا يــقــرب مــن 4 أشــهــر مــن بــدايــة الغزو 
الــروســي،  الرئيس  أن  يبدو  ألوكــرانــيــا،  الــروســى 
إثر  على  خطته  ثمار  يجنى  بــدأ  بوتني  فالدميير 
بالده  على  املفروضة  الصارمة  الغربية  العقوبات 
بعد اندالع حرب أوكرانيا فى فبراير املاضي، حيث 
للمرة  اخلارجية  ديونها  سداد  عن  روسيا  تخلفت 
أى  البلشفية؛  الثورة  منذ   1917 عام  منذ  األولــى 

قبل أكثر من قرن.
وأشارت التقارير إلى أن موسكو أخفقت فى دفع 
حوالى 100 مليون دوالر فائدة على سندات خالل 
سلسلة  أعقاب  فى  يوًما،   30 مدتها  سماح  فترة 
بعد  روسيا  عزلة  زيــادة  إلى  أدت  غربية  عقوبات 

أزمة أوكرانيا.
أن  موديز،  االئتمانى  التصنيف  وكالة  وأعلنت 
عن  تخلًفا  يشكل  النهائي،  للموعد  البالد  تخطى 
ســداد  عــن  روســيــا  تتخلف  أن  وتوقعت  الــســداد، 
إلى  بالنظر  املستقبل،  فى  املدفوعات  من  املزيد 

بأنه  الكرملني  عن  يونيو   22 فى  الصادر  املرسوم 
من  بدالً  بالروبل،  الديون اخلارجية  سيتم تسديد 

العمالت التى مت إصدار السندات بها.
الديون  أصحاب  يحصل  »لم  »مــوديــز«:  وقالت 
السيادية الروسية على قسائم مدفوعات لسندات 
انقضاء  بحلول  دوالر  مليون   100 بقيمة  باليورو 
فترة اإلعفاء البالغة 30 يوماً، وهو ما نعتبره تخلّفا 

عن السداد مبوجب تعريفنا«.
سداد  عن  روسيا  تتخلف  أن  »موديز«  وتوقعت 

مزيد من قسائم املدفوعات املستقبلية.
ومع ذلك، نفت روسيا تخلفها عن سداد ديونها، 
بــالــدوالر  متــت  املستحقة،  املــدفــوعــات  إن  قائلة 
فى  عالقة  ــوال  ــ األم وأن  مــايــو   27 فــى  والــيــورو 
Euroclear ، وهى غرفة مقاصة مقرها بلجيكا.
ورًدا على ذلك، قال البيت األبيض إن ذلك يظهر 
منذ  روسيا  على  املفروضة  الغربية  العقوبات  قوة 

غزوها أوكرانيا.
وأوضحت التقارير أن التخلف عن السداد كان 

متوقعا على نطاق واسع بعد أن مت جتميد نصف 
وزارة  وإجـــراءات  لروسيا  األجنبية  االحتياطيات 
من  األوروبــى  االحتــاد  وجعل  األمريكية،  اخلزانة 

املتعلقة  بالتزاماتها  الوفاء  موسكو  على  الصعب 
وديعة  على  عقوبات  فــرض  خــالل  مــن  بــالــديــون 

التسوية الوطنية الروسية.

ورأت التقارير أن األمر استغرق وقًتا أطول من 
التوقعات، حيث فشلت العقوبات إلى حد كبير فى 
ارتفاع  دعم  بعد  خاصة  الروسي،  االقتصاد  شل 
العملة  وارتــفــعــت  الــبــالد  خــزائــن  الطاقة  أســعــار 
سنوات  سبع  فى  لها  مستوى  أعلى  إلى  الروسية 

مقابل الدوالر األمريكي.
وقـــال وزيـــر املــالــيــة الـــروســـى ســيــلــوانــوف إن 
العقوبات تعنى أن موسكو ليس لديها طريقة أخرى 
باستثناء  املستثمرين،  إلى  األمــوال  جللب  متبقية 

سداد املدفوعات بالروبل الروسي.
وذكرت وزارة املالية الروسية فى بيان أن وديعة 
املدفوعات  ســددت  الــروســيــة  الوطنية  التسوية 
مليون   26.5 و  دوالر  مليون   71 البالغة  املطلوبة 

يورو.
عن  التخلف  تأثير  هو  ما  الــواضــح  من  وليس 
السداد على االقتصاد الروسى على املدى القريب، 
حيث أن البالد غير قادرة بالفعل على االقتراض 
احلالية،  سنداتها  قيمة  انهارت  وقد  اخلــارج  من 

بشكل  الــروس  سيعانى  الطويل  املــدى  على  ولكن 
شبه مؤكد، حيث من املرجح أن يؤدى التخلف عن 
األجنبى  التمويل  إلى  الوصول  قطع  إلى  السداد 

لسنوات.
بسداد  فيها  روسيا  فشلت  مــرة  آخــر  أن  يذكر 
عام  فى  البلشفية  الثورة  خالل  اخلارجية  ديونها 
1918 عندما قرر فالدميير لينني، عدم االعتراف 
القيصرى  النظام  عليها  حصل  التى  بالقروض 

السابق.
 -2014 عام  منذ  جمع  الكرملني  أن  إلى  يشار 
وهى املرة األخيرة التى فرض فيها الغرب عقوبات 
القرم-  جزيرة  لشبه  ضمها  بسبب  روسيا  على 
حوالى 640 مليار دوالر من االحتياطيات األجنبية؛ 
ونصف هذه األموال مجمدة اآلن مبوجب العقوبات 

الغربية املفروضة بعد غزو أوكرانيا.

4 أفالم فى »القائمة الهابطة«..

تخلفت عن سداد ديونها ألول مرة منذ قرن..

الـ»فارس« يسقط من سباق شباك التذاكر

العالم يدفع االقتصاد الروسى إلى الهاوية




