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كتب رأفت كمال:
قدمت الدولة املصرية خالل السنوات املاضية 
بقيمة 11.6 مليار جنيه  الدخل  ملحدودى  دعماً 
تقرير  وكــشــف  بــلــغ حــوالــى %40،  مبــعــدل منــو 
عدد  أن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  لــوزارة 
املستفيدين بلغ 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير 
»سكن كرمي« بتكلفة 574 مليون جنيه، مشيراً إلى 
أن كافة البرامج واملبادرات واملشروعات التنموية 
إلى  رئيسى  بشكل  تهدف  الدولة  بها  تقوم  التى 
حتسني مستوى معيشة املواطن املصرى واالرتقاء 
بجودة اخلدمات املقدمة له ويظهر ذلك جلياً فى 
العامة  واالستثمارات  املالية  املخصصات  حجم 
الضخمة التى وجهتها الدولة للتوسع فى خدمات 
احلماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعى 
وحتسني خدمات مياه الشرب والصرف الصحى 
بلغت  حيث  والنقل،  العشوائية  املناطق  وتطوير 
مخصصات الدعم واحلماية االجتماعية أكثر من 
أنه  2 تريليون جنيه مبعدل منو 100%، موضحاً 
ومبادرة تنموية وأكثر من  مت تنفيذ 25 برنامجاً 
100 مشروع استراتيجى فى املجاالت األساسية 
املواطن  معيشة  مستوى  حتسني  تستهدف  التى 

املصري.
إن  االقــتــصــادى  اخلبير  معطى  أحــمــد  وقـــال 
قدومه  ومــنــذ  السيسى  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس 
للسلطة وجه بتنفيذ عدد من مشروعات الكبرى 
لــدعــم مــحــدودى الــدخــل خــصــوصــاً فــى قطاع 
العقارى  للتمويل  جديد  برنامج  ومنها  اإلسكان 
الدخل  ومتوسطى  محدودى  من  الفئات  لصالح 
لدعم قدرتهم على متلك الوحدات السكنية وذلك 
من خالل قروض طويلة األجل تصل إلى 30 سنة 
حيث   %3 تتعدى  ال  ومبسطة  منخفضة  وبفائدة 
البنوك  متــويــالت  مــن  املستفيدين  عــدد  جتــاوز 
املشاركة فى املبادرة 411 ألف عميل حتى نهاية 

يونيو 2022.
وأوضح »معطي« أن احلصول على شقة ضمن 
 2016 قبل  كان  االجتماعى  اإلسكان  مشروعات 
حالياً  ولكن  القرعة  يسمى  وهمى  بنظام  يجرى 
ال يوجد ما يسمى القرعة فقد مت الغاءها نهائياً 
مواطن  كل  يحصل  أن  السيسى  الرئيس  وقــرر 
على وحدة سكنية حال استيفاء الشروط املطلوبة 

الفتا أن مشروع املليون وحدة سكنية يعد من أهم 
تنفيذها  على  الدولة  حرصت  التى  املشروعات 
الدخل  محدود  للمواطن  وقــوى  مباشر  كـدعم 
حيث أنه يوفر احلصول على الوحدة بالتقسيط 
وهذا أمر جيد للغاية ملن ال تتوفر لديهم األموال 
أو  الــدولــة  مشروعات  عــن  بعيداً  شقة  لــشــراء 

مظلتها.
أن  االقتصادي،  اخلبير  بدرة  مصطفى  وأكد 
لدعم  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  مــبــادرات 
مبادرة  أهمها  ولعل  كثيرة،  الــدخــل  مــحــدودى 
التمويل العقارى بسعر فائدة متناقص 3% وأطول 
فترة سداد تصل ألول مرة إلى 30 عاماً أكثر من 
جيدة ألنها على مدة طويلة وتسهل على املواطنني 
بدفعات  شقة  شــراء  الــقــادريــن  غير  والــشــبــاب 
و%15  الدخل  ملــحــدودى   %10 بسيطة  تقسيط 
الوحدة،  الدخل بحسب سعر  ملتوسطى  أو %20 
مثل  صغيرة  مشروعات  هناك  أن  إلــى  مشيراً 

وتغيير  نقل  فى  ساهم  الذى  األسمرات  مشروع 
العشوائيات  من  األسمرات  منطقة  ثقافة سكان 
إلى ثقافة راقية متوفر بها جميع اخلدمات وعلى 

العكس من الوضع املتردى سابقا.
ــادة احلــد األدنــى لألجور  وأوضــح بــدرة أن زي
 %13 بنسبة  املعاشات  ــع  ورف جنيه   2400 إلــى 
يؤكد سعى الدولة نحو حتسني أوضاع املواطنني 
إلى  مشيراً  الدخل،  ملحدودى  الرئيس  وانحياز 
أن الرئيس يحرص على حتسني أحوال املعيشة 
مبظلة  واالهــتــمــام  دخولهم  وزيـــادة  للمصريني 
اإلصالح  برنامج  إطار  فى  االجتماعية  احلماية 

االقتصادي.
ــال هيثم جــمــال اخلــبــيــر االقــتــصــادى أن  وقـ
األكثر  للفئات  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  دعم 
احتياجاً ومحدودى الدخل يعد توجهاً استراتيجياً 
من خالل  معامله  ظهرت  السياسية  القيادة  لدى 
العديد من اإلجراءات العملية التى وجه السيسى 

باتخاذها وقام مبتابعة تنفيذها بنفسه، الفتاً إلى 
و100  وكرامة  تكافل  مبادرات  لتنفيذ  املتابع  إن 
اإلعاقة  ذوى  ودعــم  كرمية  وحياة  صحة  مليون 
ومئات القرى التى مت إعمارها وإمدادها باملرافق 
وبشكل  حيوياً  دوراً  لعب  جميعا  أنها  سيجد 
موضحاً  الــدخــل،  مــحــدودى  حياة  فــى  إيجابى 
ساعد  وكرامة  تكافل  النقدى  الدعم  برنامج  أن 
على  الدعم  لهذا  املستحقة  الفئات  من  العديد 
جائحة  ظهور  مع  خاصة  احلياة  أعباء  مواجهة 
كورونا التى أوقفت مظاهر احلياة فى جميع دول 
وأوكرانيا  روسيا  بني  احلرب  بعدها  ومن  العالم 
التى تسببت فى ارتفاع كبير فى أسعار مختلف 

السلع واخلدمات.
وأضاف أن الرئيس السيسى جنح فى إرضاء 
املــئــات مــن أصــحــاب املــعــاشــات مــن خــالل حل 
دون  كبيرة  ــات  أزمـ واجــهــوا  بعدما  مشكالتهم 
بحل  السيسى  قــام  حتى  جهة  أى  من  مساعدة 

جميع هذه األزمات بدءاً من حتريك احلد األدنى 
للمعاشات التى كانت مع تولى الرئيس فى حدود 
ما  إلــى  وصلت  حتى  جنيه   100 أو  جنيهاً   90
على  للغاية  عالية  بتكلفة  جنيه  الـــ1000  يقارب 
تكافل  مبادرة  أن  على  مشدداً  الدولة،  ميزانية 
وكرامة انعكست بشكل واضح على حال املواطن 
البسيط حيث استفاد منها املاليني منهم بشكل 

حقيقي.
إن  االقتصادى  اخلبير  أبوزيد  وقال مصطفى 
محدود  أو  ملتوسط  ســواء  اإلسكان  مشروعات 
الـسنوات  خــالل  الدولة  تنتهجها  والتى  الدخل 
مشكلة  إنهاء  على  كبير  بشكل  عملت  األخــيــرة 
السكن فى مصر والتى ظلت أزمة لعقود طويلة 
استراتيجية  تنتهج  املصرية  الدولة  أن  إلى  الفتاً 
والتى  املنخفض  الــدخــل  فــئــات  لــدعــم  خــاصــة 
السكنية  الوحدة  أو  املواطن  دعــم  على  تشتمل 
لتمكن احلصول على سكن مالئم جلميع شرائح 
تيسير  أو  العقارى  التمويل  طريق  عن  املجتمع 
إسكان اإليواء للفئات غير القادرة مشيراً إلى أن 
مبادرة البنك املركزى للتمويل العقارى بفوائد بني 
3 و 8% متناقصة وأقساط حتى 30 عاماً سواء 

أيضاً  الدخل سهلت  لفئات متوسطى ومحدودى 
الشباب  وخاصة  الشريحة  تلك  مواطنى  على 
تلك  من خالل  وحدة سكنية  على  احلصول  فى 
أن  موضحاً  الشروط  عليه  تنطبق  طاملا  املبادرة 
إسكان  مشروع  أضخم  نفذت  املصرية  الــدولــة 
فى تاريخ مصر وقامت برفع ُمخصصات الدعم 
 لإلسكان االجتماعى ألعلى مستوى فى تاريخها.

وأكد »أبوزيد« أن الدولة وضعت نصب عينيها 
سكنية  وحــدة  مليون  برنامج  وهو حتقيق  هدف 
مبا يخفف أزمة اإلسكان ويخفض األسعار ويتيح 
ملحدودى الدخل احلصول على شقق سكنية فى 
 30 على  األقساط  ســداد  مع  إمكانياتهم  حــدود 
عاماً مشيراً إلى أن الدولة بدأت منذ 2014 فى 
إطالق مشروعات اإلسكان االجتماعى واملتوسط 
فى جميع أنحاء محافظات مصر واملدن اجلديدة، 
فقد فطنت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى إلى ضرورة دعم الوحدات السكنية مبا 

يتناسب مع دخول املواطنني.

السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

نجح فيها الرئيس السيسى خالل زيات أللمانيا وصربيا..

شراكة أوروبية جديدة لالستثمار فى الطاقة والغذاء

حصل على دعم بقيمة 11.6 مليار جنيه بنمو %40..

»محدود الدخل« تحت مظلة الرئيس

كتب رأفت كمال:
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  شــارك 
فى أعمال »حوار بطرسبرغ للمناخ« الذى 
مبشاركة  برلني  فى  ومصر  أملانيا  نظمته 
ملفات  عــدة  وبحث  دولــة   40 عن  ممثلني 
بينها كيفية املضى قدما فى مكافحة التغير 
الطاقة  إمــدادات  مشاكل  وكذلك  املناخى 
السيسى  الرئيس  زار  كما  الغذاء  ونقص 
على  الــزيــارة  تركزت  حيث  صربيا،  دولــة 
واالستيراد  والتجارة  التعاون  تطوير  سبل 
ومت  البلدين  بني  واالستثمارات  والتصدير 
خاللها التوقيع على ما يقارب 15 اتفاقية 
نتائج  الزيارتان  وحققت  تعاون،  ومذكرة 
إيجابية خصوصاً على املستوى االقتصادى 
وفتحت أبواباً جديدة للشراكة واالستثمار.
وحول زيارة الرئيس السيسى إلى أملانيا، 
فى  الــدولــى  اخلبير  السكرى  قــال صــالح 
إن  واالجتماعية  االقتصادية  الــعــالقــات 
إلى  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  ــارة  زي
وأسفرت عن  املقاييس  بكل  ناجحة  أملانيا 
نتائج جيدة على كل املستويات، خصوصاً 
األول  االقتصادى  الشريك  هى  أملانيا  أن 
أن مصر  أوروبــــــا، مــوضــحــاً  فـــى  ملــصــر 
حريصة على توافر ظروف النجاح ملؤمتر 
تغير املناخ، حيث هناك متطلبات من القارة 
األفريقية والدول النامية فى هذا اإلطار، 
وهذا املؤمتر سيكون كفيالً بإتاحة الفرصة 
لعقد املزيد من املشروعات املتعلقة بالطاقة 
ــجــددة مــثــل الــهــيــدروجــني  ــت اجلــديــدة وامل
األخضر والسعى نحو االقتصاد األخضر.

ــد »الـــســـكـــري« أن مــصــر وأملــانــيــا  ــ وأك
تــطــوراً  شــهــدت  قــويــة  عــالقــات  تربطهما 

ظل  فــى  املاضية  الــســنــوات  خــالل  كبيراً 
الرئيس السيسى مقاليد احلكم فى  تولى 
توقيع  عن  بــدورهــا  أثمرت  والتى  البالد 
للرؤى  وتبادل  املهمة  االتفاقات  من  عدد 
فى القضايا التى تشهدها املنطقة والعالم 
أجمع، موضحاً أن مصر عادت إلى ريادتها 
بفضل  واألفــريــقــيــة  والــعــربــيــة  اإلقليمية 
و«دبلوماسية  السيسى  الرئيس  سياسة 
الــقــمــة« الــتــى حـــرص عــلــى اتــبــاعــهــا فى 
التعامل مع امللفات الكبرى واألزمات، الفتاً 
إلى أن عالقات مصر مبختلف دول العالم 
أصبحت فى أحسن حاالتها إذ كان للقيادة 
السياسية حضوراًقوياً وبصمة واضحة فى 
املحافل الدولية وهو ما كان له عظيم األثر 

على ملف العالقات الثنائية.
اخلبير  اإلدريــســى  على  الدكتور  ــال  وق
الفتاح  عبد  الرئيس  زيارة  إن  االقتصادى 
السيسى للعاصمة األملانية برلني واملشاركة 
للمناخ متثل  فى فعاليات حوار بطرسبرج 
دعم جهود العمل املناخى الدولى وتوحيد 
النامية فيما يتعلق بقضايا  مطالب الدول 
والتنسيق  املناخ  آثار  مع  والتكيف  التمويل 
ملؤمتر املناخ العاملى فى نوفمبر املقبل الذى 
أن  إلى  الشيخ، مشيراً  يعقد مبدينة شرم 
حوار بطرسبرج للمناخ كان فرصة للتشاور 
ملواجهة  املوحد  الدولى  والعمل  والتنسيق 
العالم  تواجه  التى  البيئية  التحديات  كل 

لتفادى اآلثار السلبية للمناخ.
الرئيس  إشــادة  أن  »اإلدريــســي«  واعتبر 
التنموية  القومية  باملشروعات  األملــانــى 
اجلارى تنفيذها فى مصر وتأكيده حرص 
التنموية  مصر  جهود  مساندة  على  أملانيا 

تبادل  ودعمها فى كل املجاالت من خالل 
اخلبرات واالستثمار املشترك تعكس حجم 
السيسى  الرئيس  حققها  التى  اإلجنــازات 
البالد  قيادة  توليه  منذ  وجيزة  فترة  فى 
الفتاً  الصحيح،  الطريق  على  نسير  وأننا 
بقيادة  بــايــدن  جــود  الرئيس  ــادة  إشـ ــى  إل
يؤكد  ذلــك  كل  السيسى  الرئيس  وحكمة 
أن اهلل وهبنا رئيساً وطنياً مخلصاً لبالده 
بالرئيس  العالم  زعماء  إشـــادات  وتعتبر 
صدر  على  وســامــاً  وإجنــازاتــه  السيسى 

املصريني .
اخلبير  اهلل  جــاب  وليد  الدكتور  وقــال 
تؤكد  الهامة  الزيارة  هذه  إن  االقتصادى 
من جديد عمق العالقات األملانية املصرية 
بتعميق  البلدين  لكال  املشترك  واالهتمام 
التعاون فى جميع املجاالت، ومنها حماية 
الشرق  مبنطقة  االستقرار  وحتقيق  املناخ 
والتى  األخيرة  التداعيات  نتيجة  األوسط 
والغذاء  الطاقة  أزمتى  على  أثر  لها  كان 
خاصة أنها ناقشت قضايا إقليمية ودولية 
هــامــة ذات االهــتــمــام املــشــتــرك وهــنــاك 
الــعــالقــات  تــلــك  لتعزيز  مــتــبــادل  حـــرص 
التى  اإليجابية  النتائج  على  مثنياً  املمتدة 
حتققت من خالل زيارة الرئيس السيسى 
ألملانيا وصربيا ومن قبلهما خالل مشاركته 
بحضور  والتنمية  لــألمــن  جــدة  قمة  فــى 
الرئيس األمريكى جو بايدن وقادة مجلس 
ورئيس  األردن  وملك  اخلليجى  التعاون 
هذا  أهمية  أن  إلى  مشيراً  العراق،  وزراء 
الدور وجناح مصر فيه يظهر بوضوح من 
االهتمام الكبير مبصر واإلشادة الدولية ملا 
تقوم به نهضة كبيرة وال سيما فيما يتعلق 

باملشروعات القومية والتنمية الشاملة فى 
شتى القطاعات.

اخلبيرة  املــالح  هــدى  الدكتورة  ــدت  وأك
األعمال  منتدى  أن  أن مصر  االقتصادية، 
الرئيس  افتتحه  الصربيوالذى  املــصــرى 
الصربى  والرئيس  السيسى  الفتاح  عبد 
كبير  عدد  وحضره  فوتشيـــتش  ألكسندر 
من ممثلى مجتمع األعمال بالبلدين ميثل 
التجارى  التعاون  لتعزيز  حقيقية  فرصة 
للشراكة  جادة  أسس  ووضع  واالستثمارى 
املرحلة  البلدين خالل  البّناء بني  والتعاون 
الكامل  السياسى  الدعم  ويعكس  املقبلة  
للتنمية  رئيسى  كشريك  اخلــاص  للقطاع 
معدالت  وتطوير  تنمية  فى  دوره  وتفعيل 
املشتركة  واالستثمارات  التجارى  التبادل 
بني مصر وصربيا مشيرة إلى أن مشاركة 
كبرى الشركات املصرية والصربية باملنتدى 
القطاع اخلاص مع حكومتى  تكاتف  تؤكد 
ــعــالقــات االقــتــصــاديــة  الــبــلــديــن لــثــقــل ال
السياسية  العالقات  مع  متاشياً  املشتركة 

املتميزة التى تربط الدولتني.
وأضافت »املالح« أن مصر تفتح أبوابها 
ــام االســتــثــمــارات االجــنــبــيــة اجلـــادة  ــ أم
املستحدثة  الــقــطــاعــات  مــن  الــعــديــد  فــى 
تشمل مشروع  والتى  الكبرى  واملشروعات 
السويس  قناة  ملحور  االقتصادية  املنطقة 
صناعية  مــنــاطــق  مــن  مــعــه  يتكامل  ومـــا 
املليون  استصالح  ومــشــروع  ولوجيستية 
ونصف املليون فدان وما يتطلبه من تصنيع 
والــعــشــرات من  ملــعــدات زراعــيــة عمالقة 
الصناعية  واملناطق  الــرابــع  اجليل  مــدن 
البنية  مشروعات  الى  باإلضافة  احلديثة 

والــغــاز  الــكــهــربــاء  مــجــاالت  فــى  التحتية 
واملياه والصرف الصحى والطرق والسكك 

احلديدية واملوانئ واملطارات.
وأوضحت »املالح« أن احلكومة املصرية 
وجــاذب  متميز  مناخ  خللق  الزمن  تسابق 
تشريعية  ثـــورة  مــن  انــطــالقــاً  لالستثمار 
وإجرائية متضمنة حزمة من اإلصالحات 
احلوافز  من  وعدد  واالقتصادية  الهيكلية 
الفعالة واملرنة وتفعيل دور القطاع اخلاص 
فى إطار شراكته مع احلكومة خللق فرص 
استثمارية واعدة مشيرة إلى أن مصر تعد 
العربى  والــوطــن  أفريقيا  فــى  ســوق  أكبر 
مبتوسط  مستهلك  مليون   100 من  بأكثر 
دخـــل مــتــنــامــى لــلــفــرد بــاإلضــافــة املــوقــع 

اجلغرافى املتميز كمعبر للتجارة العاملية.
ونـــوهـــت إلـــى اهــمــيــة تــنــمــيــة وتــطــويــر 
الصربية  املــصــريــة  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات 
االقتصادية  واملقومات  االمكانات  لتعكس 
الكبيرة لكال البلدين، مشيرة إلى أن هناك 
لتنمية  الصربية  للشركات  متميزة  فرصة 
مجاالت  فــى  املــصــرى  للسوق  صــادراتــهــا 
ومستلزمات  وآالت  ومعدات  التكنولوجيا 
انتاج وكذا ملناطق التجارة احلرة من خالل 
التصنيع املشترك من أجل التصدير سواء 
املصرية  الصناعية  الطاقات  باستغالل 
املــتــاحــة وحتــديــثــهــا أو مــن خـــالل إنــشــاء 
واستغالل  جــديــدة  باستثمارات  مصانع 
إلنشاء  املتميز  اجلــغــرافــى  مصر  مــوقــع 
مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد 

البيع وسالسل اإلمداد.

احمد معطى مصطفى ابوزيد 
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السنة الثالثة عشرةاألحد اشراف رمي ثروتاستثمار

زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا بداية الطريق نحو جذب االستثمارات االجنبية

رمي ثروت
على  قدرتها  احلكومة  تأكيد  مــن  بالرغم 
األسعار،  فى  التالعب  ومنع  األســـواق  ضبط 
بالتزامن مع قرار رفع أسعار السوالر والبنزين 
األســواق  فى  الوضع  أن  إال  املاضى،  االسبوع 
يعد مغايًرا ملا تتظاهر به احلكومة، حيث تشهد 
ارتفاعا  الواقع  أرض  على  واخلدمات  السلع 
السلع  أن بعض  مضطردآ فى األسعار لدرجة 
ويأتى  وضحاها  عشية  بني  أسعارها  يتزايد 
النقل  وخدمات  والبيض  الدواجن  رأسها  على 
والتى  اإلنــتــاج  مستلزمات  أو  للعمالة  ســواء 
ارتفعت مبا يتراوح بني 10 و15% وهو ما يزيد 
املعلن عنه من  السوالر  زيادة سعر  نسبة  على 

قبل احلكومة.
االرتفاعات  من  غضبهم  املواطنون  ــدى  وأب
مع  واخلــدمــات  السلع  كافة  ألسعار  املتتالية 
توقعات بالزيادة فى ظل ارتفاع نسبة التضخم 
املالية،  بالتزاماتهم  الوفاء  على  قدرتهم  وعدم 
خاصة وأن احلكومة اعترفت من خالل رئيس 
بانخفاض  مدبولى  مصطفى  الدكتور  ــوزراء  ال
مستوى الدخل للفرد فى مصر مقارنة بالدول 
رفع  بـــررت  الــوقــت  ذات  فــى  ولــكــن  املحيطة، 
أسعار الوقود بعدم قدرتها على استيراد اجلزء 
األكبر من احتياجاتها من املنتجات من اخلارج 
برميل  مليون   100 نحو  إلــى  يصل  بإجمالى 

سنوًيا.
وقال مدبولى: »هذا رقم كبير للغاية، ولنا أن 
للدولة 2022-2021  العامة  املوازنة  نتخيل أن 
قائمة  كانت  يونيواملاضي،   30 فى  انتهت  التى 
على حساب سعر برميل النفط على أساس 60 
دوالرًا، وهو السعر الذى كان سائًدا خالل تلك 
املدة التى أُعدت موازنة الدولة خاللها، بل كان 
متوقًعا أن يستمر هذا السعر خالل العام املالى 

املاضي”.
وأوضح أنه عندما بدأنا اإلصالح االقتصادى 
التلقائي، كنا قد وصلنا  التسعير  آلية  وتطبيق 
لدينا  يكن  ولم   2021 وبداية   2020 نهاية  فى 
دعم للمنتجات النفطية، إذ كان تسعير كل أنواع 
تكلفتها  تغطى  )الديزل(  السوالر  مع  البنزين 
الدولة  حتميل  دون  بعًضا،  بعضها  مع  جميًعا 

أى تكلفة دعم.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع سعر برميل النفط 
الروسية  األزمة  اندالع  عقب  دوالرًا   120 إلى 
على  امللقى  العبء  زيــادة  يعنى  ما  األوكرانية، 
الدولة رغم ذلك لم  الدولة إلى الضعف، لكن 
تتخذ أى قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف 

كما حدث فى عدد كبير من دول العالم.
استمرار  على  الدولة  حرص  مدبولى  وأكــد 
مدار  على  هى  كما  )الديزل(  السوالر  أسعار 

العام املاضى عند سعر 6.75 جنيًها للتر.
التكلفة احلقيقية لسعر لتر  وقال إن تقدير 
أسعار  تكلفة  متوسط  بحساب  يكون  السوالر 
األشهر الـ3 األخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 
األشهر،  تلك  خالل  الواحد  للتر  تكلفة  جنيًها 
ُيباع بقيمة 6.75 جنيًها، وهو  ورغم ذلك كان 
ما يعنى بالتالى أن الدولة كانت تتحمل 4.25 

جنيًها فرق التكلفة.
السوالر  أن استهالك مصر من  إلى  وأشــار 
يومًيا يبلغ 42 مليون لتر، مبا يعادل 1.25 مليار 
من  سنوًيا  لتر  مليار   15 نحو  أى  شهرًيا،  لتر 

السوالر.
وأكد أن الدولة حتملت فى آخر 3 أشهر نحو 
4.25 جنيًها دعًما على كل لتر سوالر، قائاًل: 
يومًيا  نتحمل  كنا  أننا  ذلك سنجد  »لو حسبنا 
بصفتنا دولة دعًما يصل إلى نحو 178 مليون 
الدولة ستتحمل  جنيه، لو استمر احلال كانت 
دعًما  جنيه  مليار   63 نحو  السنة  مــدار  على 

فقط لبند السوالر”.
أُقرت  التى  الزيادة  أن  إلى  مدبولى  وأشــار 
قيمة  فقط  تقلل  لتر،  لكل  قــرًشــا   50 بــواقــع 
مليون   178 من  الدولة  تتحمله  الــذى  الدعم 
جنيه يومًيا، إلى 157 مليون جنيه يومًيا، مبعنى 

أن الدولة ما تزال تتحمل جزًءا.
النفط  أســـعـــار  ــمــرت  اســت إذا  ــاف:  ــ وأضــ
الثالثة  األشــهــر  خــالل  نفسها  باملتوسطات 
الدولة  تستمر  أن  املتوقع  مــن  فإنه  املقبلة، 

فى حتمل  احلالى  املالى  العام  املصرية خالل 
دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر اجلديد 
هو  وهــذا  جنيه،  مليار   63 من  بــداًل  للسوالر، 

فرق نصف اجلنيه.
شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لم تخفض 
دعم املحروقات، إذ رفعت قيمة الدعم املوجه 
املالى  العام  جنيه  مليار   18 من  الــوقــود  إلــى 

املاضى إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خالل 
فى  الكبيرة  الزيادات  نتيجة  احلالية،  املوازنة 
أسعار النفط عاملًيا، على أساس حتديد سعر 

البرميل بقيمة 85 دوالرًا.
كان حتمل  الدولة  أمــام  اخليار  أن  وأوضــح 
ظروًفا  تكون  أن  أمــل  على  الطارئة  الظروف 
وجيزة  مــدة  خــالل  وتنتهى  فقط  استثنائية 

وتتحملها الدولة دون حتميل املواطن أى أعباء.
قال رئيس الوزراء إنه مع قرار حتريك سعر 
وهو  املواطنني،  مع  وكعهدنا  النفطية  املنتجات 
الزيادة  من  األكبر  اجلــزء  الــدولــة  تتحمل  أن 
الواقعة ومنرر جزًءا بسيًطا على املواطن، فى 
العالم، أن  املفترض كأغلب دول  حني كان من 
يتجه سعر السوالر إلى 11 جنيًها، وهى التكلفة 
بقدر  املواطن  حتمل  بزيادة  قمنا  له،  الفعلية 

يسير.
ــيــس شعبة  ــد عــبــدالــعــزيــز الــســيــد، رئ ــ وأك
ارتفاع  أن  التجارية،  الغرف  باحتاد  الدواجن 
منظومة  على  سيؤثر  والسوالر  البنزين  أسعار 
نتيجة   %5 عن  تقل  ال  بنسبة  الــدواجــن  إنتاج 
الوقود،  أسعار  ارتفاع  مع  النقل  أسعار  ارتفاع 
نعانى  التى  التحديات  من  بالتزامن  ذلك  يأتى 
منها منذ فترة بسبب العديد من املؤثرات التى 

أدت بشكل عام إلى زيادة األسعار.
الدواجن  إنتاج  منظومة  إن  »السيد«  وقــال 
تكلفة  ارتــفــاع  بسبب  فترة  منذ  بشدة  تعانى 
ــفــاع أســعــار األعــالف،  مــدخــالت اإلنــتــاج وارت
خاصة  السوالر  أسعار  ارتفاع  بعد  أنه  مؤكدا 
الذى تعتمد عليه املزارع سواء فى التدفئة أثناء 
فصل الشتاء أو فى النقل، سيؤدى إلى املزيد 
من االرتفاع فى أسعار الدواجن والبيض والتى 

ستظهر بشكل مباشر خالل األيام املقبلة.
تكلفة  ــادة  زي أن  إلــى  الشعبة  رئيس  وأشــار 
اإلنتاج ستؤدى إلى خروج عدد كبير من املربني 

على  سيؤثر  وبالتالى  ــاج،  ــت اإلن منظومة  مــن 
العرض والطلب فى السوق.

القاضى  االقتصادى مصطفى  وقال اخلبير 
والسوالر  البنزين  أسعار  ارتفاع  تأثير  أن  إلى 
سيكون تأثيره طفيًفا على الصناعة ألن أغلب 
الصناعات تعمل بالغاز الطبيعي، وهنا سيكون 
التأثير فقط فى نقل البضائع ولن يكون كبيًرا 
ألن الزيادة ليست كبيرة، موضًحا أن مصلحة 
وليست  أكثر  مبيعاته  بــزيــادة  تتحقق  التاجر 
على  الرقابة  بتشديد  مطالًبا  األسعار،  بزيادة 
التنمية  وزارة  قبل  من  خاصة  األجــرة  مواقف 
يستغل  ال  حتى  التنفيذية  واألجــهــزة  املحلية 
األجــرة  برفع  ويقوم  املوقف  السائقني  بعض 
على املواطن أكثر من التعريفة الرسمية لوزارة 
التنمية املحلية بكل محافظة، مؤكًدا أن السلع 
أيًضا  أسعارها  تزيد  أن  املمكن  من  األخــرى 
السلع،  نقل  تكلفة  ارتفاع  بسبب  طفيفة  زيادة 
حيث ميثل النقل ما يقارب من 1% إلى 2% من 
التكلفة اإلجمالية وفق تقدير املصنعني، مطالًبا 
بالتشديد وزيادة الرقابة على األسواق ملواجهة 
جتار األزمات الذين يستغلون األوضاع لتحقيق 

مكاسب غير مشروعة على حساب املواطن.

الحكومة تتظاهر بضبط األسواق والوضع خارج السيطرة..

غالء مستمر فى السلع وزيادة خدمات النقل ومسلتزمات اإلنتاج %15
رفع السوالر يشعل نــار األسعــار

بعد نجاح حوار بطرسبرغ بمشاركة ممثلين عن 40 دولة..

»قمة المناخ« تصفى أجواء االستثمار فى مصر

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣  - ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «

رمي ثروت
املقرر  املــنــاخ  قمة  تــكــون  أن  محللون  تــوقــع 
انعقادها فى شرم الشبخ نوفمبر املقبل بوابة أمل 
جديدة من أجل التعريف مبصادر االستثمار فى 
مصر للوفود األجنبية املقرر مشاركتها فى تلك 
القمة، ولعل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى 
بطرسبرغ  »حـــوار  فــى  للمشاركة  أملــانــيــا  الــى 
برلني،  فى  ومصر  أملانيا  تنظمه  الــذى  للمناخ« 
املجال  فتحت  دولــة؛   40 عن  ممثلني  مبشاركة 
التعرف  نحو  االعمال  ورجــال  املستثمرين  أمام 
االستثمارية  والفرص  القومية  املشروعات  على 
املتاحة فى مصر  خاصة وأن الرئيس قد شارك 
فى برلني فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع 
الصناعية  الــشــركــات  كبرى  ــاء  ورؤسـ األعــمــال 
األملانية، وذلك مبشاركة عدد من كبار املسئولني 
الفترة  للتأكيد على حرص مصر خالل  األملان، 
عالقات  تطوير  فــى  االســتــمــرار  على  القادمة 
التعاون االقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال 
األعمال والشركات األملانية وتنمية االستثمارات 
التنمية  مسيرة  دعــم  فى  للمساهمة  املشتركة 
االقتصادية فى مصر، وذلك على غرار النماذج 
الناجحة فى هذا الصدد بني مصر والعديد من 
الشركات األملانية العمالقة، وفى إطار من العمل 
واالستغالل  املتبادلة  املصالح  لتعظيم  املشترك 

األمثل للفرص املتاحة.
اإليجابية  بــالــتــطــورات  الــرئــيــس  ــاد  أشـ كما 

والتجارية  االقتصادية  العالقات  شهدتها  التى 
املاضية،  القليلة  ــوام  األعـ خــالل  البلدين  بــني 
العمالقة  املــشــروعــات  تــوفــره  مــا  أن  موضحاً 
اجلارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية 
االقتصادية  املنطقة  مقدمتها  وفــى  متنوعة، 
لقناة السويس، والتى تتضمن عدداً من املناطق 
يوفر  ما  وهو  الكبرى،  واللوجستية  الصناعية 
فى  الراغبة  األملانية  للشركات  واعــدة  فرصاً 
االستفادة من موقع مصر االستراتيجي، كمركز 
مختلف  إلــى  املنتجات  تصدير  وإعــادة  لإلنتاج 
دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات 
العربية  املنطقتني  فى  السيما  احلــرة،  للتجارة 

واألفريقية.
العام  االحتــاد  رئيس  العربى  إبراهيم  وقــال 
للغرف التجارية، إن حجم التبادل التجارى بني 
حوالى  بلغ  املاضى  العام  خــالل  وأملانيا  مصر 
6.05 مليار دوالر مقابل 5.573 مليار دوالر فى 

عام 2020.
وتلقى »العربي« تقرير جلنة املستشارين حول 
األملانية  املصرية  االقتصادية  العالقات  تنمية 
واالستثمارية  التجارية  الــفــرص  كافة  لبحث 
الــواردات األملانية من  املشتركة على إثر تراجع 

أسواق روسيا وأوكرانيا.
ــي«، أن عــمــق الــعــالقــات  ــربـ ــعـ وأوضـــــح »الـ
السياسية واالقتصادية بني البلدين والتى متتد 
االهتمام  وراء  كــان  التعاون  من  عاما  لسبعني 

الشراكة  تنمية  فــرص  كافة  القتناص  املستمر 
االقتصادية، وأضاف أن عدد الشركات األملانية 
شركة   1180 حلوالى  يصل  مصر  فى  العاملة 
بإجمالى قيمة استثمارات 7.1 مليار دوالر فى 
والصناعة  احلديد  والسكة  الطاقة  قطاعات 

والسياحة.
تطوير  ثــورة  فى  رئيسيا  شريكا  أملانيا  وتعد 
الشركات  تقوم  حيث  مصر  فى  التحتية  البنية 
األملانية بتنفيذ مشروعات بقيمة 33 مليار دوالر 
باإلضافة  احلديد  والسكة  الطاقة  قطاعى  فى 
إلى توقيع احلكومة املصرية عقد إدارة منظومة 
السكة احلديد اجلديدة مع هيئة السكة احلديد 

األملانية ملدة 15 عاما.
وكان »العربي« أصدر تكليفات بإعداد تقرير 
شامل حول العالقات التجارية املصرية األملانية 
واالستثمارات  التجارى  التبادل  ــادة  زي وفــرص 
املشتركة وفرص املنتجات املصرية فى األسواق 
أملانيا  ــواردات  ل املتوقع  التراجع  عقب  األملانية 
من روسيا وأوكرانيا، على هامش زيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى إلى أملانيا والتى متتد على 
مدى يومى 17 و 18 يوليو اجلاري، وذلك لتوفير 
املعلومات الدقيقة بهدف زيادة التبادل التجارى 

واالستثمارات املشتركة بني البلدين.
وجاء نص التقرير الذى تلقاه املهندس إبراهيم 
تانك  تينك  مجموعة  أعــدتــه  والـــذى  الــعــربــى 
إيجيبت لألبحاث واالستشارات االقتصادية عن 

املشترك  التجارى  وامليزان  التجارية  العالقات 
متضمنا اآلتي:

أوال: حتتل مصر املركز 59 ضمن قائمة أكبر 
االقتصادات تصديرا فى العالم.

وفى عام 2021، صدرت مصر بحوالى 40.7 
مليار   73.7 وارداتها  إجمالى  وبلغ  دوالر  مليار 
قدره  ميزان جتارى سلبى  إلى  أدى  دوالر، مما 
يبلغ  بينما  دوالر فى عام 2021،  مليار   33.07
مليار دوالر  املحلى اإلجمالى ملصر 396  الناجت 

عام 2022.
ــز الــثــالــث ضــمــن أكبر  ــرك وحتــتــل أملــانــيــا امل
االقــتــصــادات تــصــديــرا فــى الــعــالــم، وفــى عام 
2021، بلغت إجمالى الصادرات األملانية حوالى 
1.626 تريليونا دوالر وبلغ حجم وارداتها حوالى 
ميزان  إلــى  أدى  ممــا  دوالر،  تريليونا   1.421
جتارى إيجابى قدره 205 مليارات دوالر فى عام 
2021، بينما يبلغ الناجت املحلى اإلجمالى ألملانيا 

4.22 تريليونات دوالر عام 2021.
ثانيا: امليزان التجارى بني مصر وأملانيا:

البلدين  بــني  التجارى  التبادل  إجمالى  بلغ 
 2021 عــام  فــى  دوالر  مليارات   6.05 حــوالــى 

مقابل 5.573 مليار دوالر فى عام 2020.
وبلغت الصادرات املصرية إلى أملانيا 1.151 
مليار   1.167 مقابل   2021 عــام  دوالر  مليار 

دوالر عام 2020.
 4.907 مصر  إلــى  أملانيا  ــادرات  صـ وبلغت 

مليار  مقابل 4.586  دوالر عام 2021  مليارات 
دوالر عام 2020.

وتعد مصر السوق الثانى للصادرات األملانية 
السابع  السوق  أملانيا  تعد  بينما  إفريقيا،  فى 

للصادرات املصرية إلى دول االحتاد األوروبي.
إلى  املصرية  الــصــادرات  أهــم  متثلت  ثالثا: 

أملانيا:
والغاز  البترولية  املـــواد  صـــادرات  بلغت   -1
مقابل   2021 عام  دوالر  مليون   215 الطبيعى 

393 مليون دوالر عام 2020.
2- بلغت صادرات الفاكهة 107 ماليني دوالر 
عام 2021 مقابل 104 ماليني دوالر عام 2020.
مليون   93 اخلــضــروات  ــادرات  صـ بلغت   -3
عام  دوالر  مليون   86 مقابل   2021 عــام  دوالر 

.2020
مليون   142 املنسوجات  صــادرات  بلغت   -4
عام  دوالر  مليون   136 مقابل  عام 2021  دوالر 

.2020
5- بلغت صادرات الزيوت النباتية 60 مليون 

دوالر مقابل 45 مليون دوالر عام 2020.
 55 الكهربائية  األجهزة  صــادرات  بلغت   -6
مليون دوالر عام 2021 مقابل 34 مليون دوالر 

عام 2020.
إلى  األملانية  الصادرات  أهم  متثلت  خامسا: 

مصر يف:
 1.13 واملــعــدات  اآلالت  صـــادرات  بلغت   -1

مليار دوالر عام 2021 مقابل 1.21 مليار دوالر 
عام 2020.

2- بلغت صادرات السيارات 788 مليون دوالر 
عام 2021 مقابل 798 مليون دوالر عام 2020.

3- بلغت صادرات اآلالت واألجهزة الكهربائية 
307 ماليني دوالر عام 2021 مقابل 306 ماليني 

دوالر عام 2020.
4- بلغت صادرات األدوية 307 ماليني دوالر 
عام 2021 مقابل 263 مليون دوالر عام 2020.

 190 الكيميائية  املـــواد  ــادرات  صـ بلغت   -5
مليون دوالر عام 2021 مقابل 94 مليون دوالر 

عام 2020.
روسيا  ــواق  أسـ مــن  أملانيا  واردات  عــن  أمــا 
املصرية  الــصــادرات  تنمية  وفــرص  وأوكــرانــيــا 
العقوبات  ملجموعة  فنظرا  األملانية،  لألسواق 
االقتصادية التى فرضت على األسواق الروسية 
تأثرت  األوكــرانــيــة،  الروسية  التوترات  نتيجة 
املوردة  السلع  العديد من  املباشرة على  التجارة 
من روسيا وأوكرانيا إلى أملانيا، مبا يخلق فرصا 
محتملة للمنتجات املصرية مثل الغاز، واحلديد 
واألسمدة،  األلومنيوم  والبالستيك،  والصلب، 
الكهربائية،  واألجــهــزة  السيراميك،  ومنتجات 

واألثاث.
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كتب – عبد العزيز عمر
كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، 
أن معدالت ضخ البوتاجاز فى املوسم الصيفى 
يومًيا،  أسطوانة  ألف   900 نحو  بلغت  احلالى 
ــذى تــتــجــاوز فيه  مــقــارنــة بــاملــوســم الــشــتــوى الـ
اإلمــــدادات املــلــيــون أســطــوانــة، نــظــًرا الرتــفــاع 

االستهالك خالله.
واملشتقات  ــوقــود  ال قــفــزات  أن  ــى  إل وأشـــار 
محلًيا  البوتاجاز  توفير  تكلفة  على  أثرت  عاملًيا 
باالرتفاع، ما أدى إلى زيادة مخصصات الدعم 
خالل العام احلالي، الفتا إلى أن دعم البوتاجاز 
شهور  خــالل  يومًيا  جنيه  ماليني   110 يتجاوز 

الصيف احلالي.
مرتبط  البوتاجاز  أنبوبة  أن سعر  إلى  وأشار 
فى  جنيًها   65 بنحو  كانت  إذ  الــوقــود،  بأسعار 
جنيًها،   150 الدولة  تكلف  كانت  الــذى  الوقت 
تكلف  الــوقــود أصبحت  أســعــار  زيـــادات  وبــعــد 
الدولة 200 جنيه، وكل ما زاد على سعرها 10 

جنيهات فقط إلى 75 جنيًها.
املاضى  العام  خصصت  الدولة  أن  وأضــاف 
لدعم املنتجات البترولية حوالى 18 مليار جنيه، 
ولكن هذا العام وضعت 30 مليارًا؛ لتغطية جزء 

من تكلفة أنبوبة البوتاجاز.
ــادة ســعــر أســطــوانــة  ــ وأكـــد أنـــه ال يــتــوقــع زي
عقب  خاصة  القصير،  ــدى  امل على  البوتاجاز 
زيادات جديدة مؤخرا، شملت  تطبيق احلكومة 
بأنواعه  »البنزين  البترولية  املشتقات  مختلف 

والسوالر واملازوت«.
البنزين  أســعــار  رفعت  قــد  احلكومة  وكــانــت 
وجنيه  قرًشا   50 بني  والسوالر  الثالثة  بأنواعه 
التلقائى  التسعير  جلنة  وقــررت  الــواحــد،  للتر 
للمنتجات البترولية فى اجتماعها املنعقد عقب 

بتعديل  التوصية  املــاضــي،  يونيو  شهر  انتهاء 
املحلية،  السوق  فى  السائدة  احلالية  األسعار 

وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.
ومت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 
كاآلتي:  لتصبح  والكيروسني،  والسوالر  الثالثة 
قرًشا،   50 بزيادة   80 البنزين  للتر  جنيهات   8
و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرًشا، 

و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه .
 7.25 بواقع  الــســوالر  لتر  سعر  حتديد  ومت 
جنيه بزيادة 50 قرًشا، ورفع سعر طن املازوت 
املورد لباقى الصناعات، بواقع 400 جنيه، ليصل 
سعر الطن إلى 5000 جنيه، كما مت تثبيت أسعار 

املازوت املورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
ودراسة  مراجعة  تتم  أنه  إلى  املصدر  وأشــار 
أسعار أسطوانة البوتاجاز بشكل دوري، مضيًفا 
أن ارتفاع تكلفة أسطوانة البوتاجاز يحتم إعادة 

النظر فى سعر بيعها محلًيا.
وفـــى وقـــت ســابــق، قـــال الــدكــتــور مصطفى 
مدلولي، رئيس الوزراء، إن سعر أنبوبة البوتاجاز 
أصبح 200 جنيه على الدولة وكل ما مت زيادته 
على املواطن 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن 
بـ75 جنيها، مما يعنى زيادة دعم البوتاجاز هذا 

العام.
وأوضح رئيس الوزراء، أن زيادة سعر السوالر 
»مثل  متابعا  منها،  األكبر  اجلزء  تتحمل  الدولة 
سعر  يكون  أن  املفترض  كان  العالم  دول  أغلب 
اجلزء  تتحمل  الدولة  ولكن  جنيها   11 السوالر 
األكبر من الزيادة«، مؤكدا أن مصر واحدة من 
أرخص 10 دول فى العالم فى أسعار السوالر، 
وتصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم 

فى سعر البنزين .
ــح أن إجــمــالــى دعـــم املــحــروقــات فى  وأوضــ

جنيه  مليار   30 من  يقرب  ما  اجلديدة  املوازنة 
ــاجــاز، مــوضــحــا أن  ــوت ــب لــدعــم املــحــروقــات وال
احلكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة 
أرقــام  وجــود  حالة  فى  القادم  املالى  العام  فى 

جتاوزت األرقام املتواجدة فى املوازنة.
على  الــســوالر  متوسط سعر  أن  إلــى  وأشــار 
لـ11  وصل  األخيرة  أشهر  الـــ3  خالل  الدولة 

أى  جنيه  ـــ6.75  ب بيعه  ويتم  للتر،  جنيها 
أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع، ومصر 
سوالر،  لتر  مليون   42 يوميا  تستهلك 
يوميا  تتحمل  كانت  »الدولة  متابعا: 
وفــى  جنيه  مــلــيــون   157 فـــرق  دعـــم 

السنة 63 مليار جنيه«.
وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد 
البترولية، بإجمالى 100 مليون برميل 

ومــوازنــة  للغاية  كبير  رقــم  وهــو  سنويا 
البرميل  كانت وضعت سعر   2022/2021

60 دوالرا، وكان هو السعر السائد فى ذلك 
يعد  لم   2022 بنهاية  أنه  موضحا  الوقت، 
تسعير  ويتم  البترولية  للمواد  دعم  هناك 

السوالر مع البنزين.
وأوضـــح أن حتــريــك أســعــار الــوقــود 

للمواد  التلقائى  التسعير  للجنة  طبقا 
ــادة أســعــار  ــ الــبــتــرولــيــة تــضــمــن زيـ
30 شهر،  منذ  مــرة  ألول  الــســوالر 
موضحا أن احلكومة جزء ال يتجزأ 
من الشعب وحريصة على التواجد 

وسط جموع املواطنني.

السنة الثالثة عشرة

»أنبوبة البوتاجاز« فى حماية الحكومة

مصر تستخرج كنوز التعدين

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

زيادة مخصصات دعمها وال يتوقع زيادة سعرها..

استثمارات القطاع تصل لمليار دوالر بحلول 2030..

صادرات الغاز المصرى تنطلق بقوة %400
عبد العزيز عمر

اتخذت مصر فى الفترة األخيرة العديد من 
ملركز  التحول  على  العمل  إطــار  فى  اخلطوات 
محليا  املنتج  الــغــاز  وتصدير  للطاقة  إقليمى 
األخرى  العالم  دول  إلى  املتوسط  وبدول شرق 
وعلى رأسها أوروبــا، وهو ما يؤهلها للعب دور 
أزمة  ملواجهة  ــا  أوروب تبحثها  التى  احللول  فى 
الطاقة التى تتعرض لها جراء األزمة األوكرانية.
وتتعرض الدول األوروبية ألزمة فى إمدادات 
ــى بــتــعــمــيــق هــذه  ــروسـ ــد الـ ــهــدي ــت ــطــاقــة وال ال
األزمــة، إلى جانب رغبة اجلانب األوروبــى فى 
فى  والبترول  الغاز  على  االعتماد  من  التخلص 
استهالكاتها فى ظل تدهور العالقات مع روسيا 

بسبب األزمة األوكرانية.
وقـــال مــصــدر مــســؤول بـــوزارة الــبــتــرول، إن 
لتجارة  إقليمى  مركز  إلى  للتحول  تسعى  مصر 
الغاز فى البحر املتوسط، من خالل االستفادة 
مبحطات اإلسالة التى متتلكها، والتى ميكن من 
دول شرق  فى  املكتَشف  الغاز  استيراد  خاللها 
تصديره،  وإعـــادة  تسييله  أجــل  من  املتوسط، 

خصوصاً ألوروبا.
اخلاصة  املصرية  السياسة  أن  إلــى  وأشــار 
حتقيق  مقدمتها  فــى  يــأتــى  الــبــتــرول  بــقــطــاع 
ــدادات املــحــلــيــة،  ــ ــ ــاء الـــذاتـــى مـــن اإلمـ ــف ــت االك
اخلام  الغاز  جــذب  عبر  الغاز،  تصدير  وثانياً 
ولبنان  وإسرائيل  قبرص  من  كل  فى  املكتشف 
محطات  فى  ومعاجلته  األخرى،  املنطقة  ودول 

التسييل ثم تصديره مرة أخرى.
للطاقة  مــركــزاً  لتكون  تسعى  »مصر  وتــابــع 
محاولتها  إطــار  فى  األوروبــيــة،  للدول  بالنسبة 
عليها  تركز  والتى  التكنولوجيا،  لتوطني  السعى 

مصر  وسياسة  املستقبل،  فى  التنمية  لتحقيق 
جتاه أوروبا فى الفترة احلالية تسهم فى تلبية 
تعد  لــم  حيث  للجانبني،  املشتركة  املــصــالــح 
أوروبا تقبل االعتماد على مصدر واحد لتلبية 

احتياجاتها من الطاقة«.
وقــفــزت قيمة صــــادرات مــصــر مــن الــغــاز 

ــة  ــســب ــن ــى ب ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
 2.8 لتسجل   %406.5

الربع  خــالل  دوالر  مليار 
الفترة  بنفس  مقارنة  اجلــارى  العام  من  األول 

العام املاضي.
العالم  دول  أعــلــى  قائمة  تركيا  وتــصــدرت 

الطبيعى  للغاز  اســتــيــراًدا 
من مصر خالل الربع األول 2022؛ 
 917.2 لها  مصر  ــادرات  صـ قيمة  وبلغت 
مليون دوالر، يليها إسبانيا بقيمة 425.7 مليون 
دوالر، ثم إندونيسيا بقيمة 317.8 مليون دوالر.

مصر  مــن  طبيعى  غــاز  فرنسا  ــوردت  واســت

بقيمة  الصني  ثم  دوالر،  مليون   303.1 بقيمة 
182.1 مليون دوالر، ثم كوريا اجلنوبية بقيمة 
146.5 مليون دوالر، ثم اململكة املتحدة بقيمة 
 96.6 بقيمة  بلجيكا  ثم  دوالر،  مليون   140.3
مليون   92.8 بقيمة  هولندا  ثم  دوالر،  مليون 
دوالر،  مليون   78.8 بقيمة  تايالند  ثم  دوالر، 

وأخيراً  دوالر،  مليون   78.4 بقيمة  اليونان  ثم 
األردن بقيمة 56.9 مليون دوالر.

 16.6 الطبيعى  الغاز  من  مصر  إنتاج  وبلغ 
مليون طن خالل أول 4 أشهر من العام احلالى 
األشهر  مليون طن خالل  مقابل 17.3   ،2022

املناظرة من العام السابق عليه.
من  شهرًيا  الغاز  من  املحلى  اإلنتاج  ــدرج  وت
4.4 مليون طن فى يناير املاضى لـ 3.8 مليون 
طن فى فبراير املاضى ثم 4.3 مليون طن فى 
شهر مارس املاضي، وصواًل لـ 4.1 مليون طن 

فى شهر أبريل من العام نفسه.
الغاز  من  املحلى  االستهالك  حجم  وتراجع 
خالل   طن  مليون   14.7 حــدود  إلــى  الطبيعى 
 2022 احلالى  العام  من  األولــى  أشهر  األربعة 
مقابل 15.3 مليون طن خالل األشهر املناظرة 
بذلك  مصر  لتحقق  عليه،  السابق  الــعــام  مــن 
قـــدره 1.9  الطبيعى  الــغــاز  إنــتــاج  فــائــض فــى 
مليون طن خالل األربعة أشهر األولى من العام 
احلالى 2022 مقابل 2 مليون طن خالل األشهر 

املناظرة من العام السابق عليه.
وبلغ إجمالى اإلنتاج املحلى من الزيت اخلام 
واملتكثفات والبوتاجاز بلغ 9.5 مليون طن خالل 
األربعة أشهر األولى من عام 2022، مقابل 9.6 
العام  مــن  املناظرة  األشــهــر  خــالل  طــن  مليون 
املحلى  االستهالك  عليه، وسجل حجم  السابق 
من املنتجات البترولية األخرى 11.081 مليون 
طن خالل األربعة أشهر األولى من 2022 مقابل 
8.7 مليون طن خالل األشهر املناظرة من العام 

السابق عليه.

سجلت 2.8 مليار دوالر خالل الربع األول..

عبد العزيز عمر++
زيادة  املعدنية،  والثروة  البترول  وزارة  تستهدف 
التعدين فى مصر، يصل ملليار  االستثمارات بقطاع 

دوالر، بحلول العام 2030.
الوزارة  بأن  البترول،  بقطاع  بارز  مسؤول  وصرح 
ــدًدا مــن الــعــروض  ــي، عــ ــوقــت احلــال تبحث فــى ال
األجنبية  الشركات  مــن  تلقتها  التى  االستثمارية 
للبحث  شالتني  شركة  امتياز  مبناطق  لالستثمار 
عن الذهب واملعادن، وذلك بعد دعوة املال للشركات 
فى  أقيم  الــذى  التعدين  منتدى  خــالل  باالستثمار 

مصر.
ــن املــنــتــظــر أن حتــقــق مصر  ــه م ــى أنـ وأشــــار إلـ
على  التعدين  لقطاع  مباشرة  أجنبية  استثمارات 
تصل  وأن  دوالر،  مليون   375 بقيمة  القريب  املــدى 
إلى   2030 عام  فى  املتوقعة  املباشرة  االستثمارات 

750 مليون دوالر.
كما أوضح أن شركة »آخ جولد« رصدت استثمارات 
 9 فى  الذهب  عن  للبحث  دوالر  مليون   4.1 بقيمة 

قطاعات بالصحراء الشرقية.
للتعدين  املصرية  ميداف  شركة  أن  إلــى  وأشــار 
والصناعة رصدت كذلك استثمارات بقيمة 3 ماليني 

دوالر للبحث عن الذهب فى قطاع واحد، باإلضافة 
إلى شركة إبداع فور جولد املصرية التى ترغب فى 
باستثمارات  واحــد  قطاع  فى  الذهب  عن  البحث 

مليون دوالر، ليتخطى اإلجمالى 8 ماليني دوالر.
وشدد على أن اإلصالحات التى أجريت فى قطاع 
التعدين وتهيئة مناخه االستثمارى ساهمت فى عودة 
البريق إلى الذهب املصري، واجتهت شركات مصرية 

لالستثمار فى التنقيب عن الذهب واستخراجه.
تقدمي  على  حريصة  البترول  وزارة  أن  وأوضــح 
الدعم الكامل الستثمارات التعدين من خالل تذليل 
التحديات والعقبات لتحقيق أفضل النتائج من هذه 

االستثمارات.
وقال إن إقبال الشركات املصرية ورجال األعمال 
عن  البحث  مجال  فــى  االستثمار  على  املصريني 
ويعزز  التعدينى  النشاط  انتعاش  فى  يسهم  الذهب 

من دور رأس املال الوطني.
وتابع »تستهدف وزارة البترول تنفيذ مخطط عام 
والطويل،  املتوسط  املديني  على  طموحة  وأهــداف 
عام  بحلول  القطاع  أداء  فى  نوعية  نقلة  لتحقيق 
الناجت  فى  القطاع  إسهامات  وصــول  تضمن   2030
إلى  من 0.5% حالياً، إضافة  بدالً  إلى %5  القومى 

الصناعة  مــن  االقــتــصــادى  الــعــائــد  تعظيم  خطط 
التعدينية وإعطاء الثقة للمستثمرين«.

والثروة  البترول  وزيــر  املــال  طــارق  املهندس  كــان 
املعدنية، قد قال إن اإلصالح والتطوير الذى يشهده 
استثمارية  فرصاً  يثمر  مصر  فى  التعدين  قطاع 
التعدين  صناعة  ملستثمرى  الدعوة  موجهاً  واعــدة، 
عاملياً ومحلياً القتناص تلك الفرص واالستثمار فى 
مصر  لتحويل  التوجه  ظل  فى  الواعد  القطاع  هذا 
ما  باستغالل  عاملي،  مستوى  على  تعدينية  لوجهة 
يتوافر لها من مقومات تنافسية موضحاً أنها متتلك 
من  عديدة  أنــواع  وتوافر  متميزة  جيولوجية  طبيعة 
املعادن فضالً عن مصادر الطاقة والكوادر التعدينية 
الطرق  شبكات  مــن   األساسية  والبنية  املتميزة، 
والنقل واملطارات واملوانىء املطلة على اثنني من أهم 

طرق التجارة البحرية عاملًيا.
فى  وقعت  املعدنية  والــثــروة  البترول  هيئة  كانت 
شهر أبريل من العام املاضي، 15 عقداً مع 7 شركات 
قطاعاً   30 الستغالل  ومصرية  وكندية  إجنليزية 
باستثمارات  الذهب  عن  والتنقيب  للبحث  جديداً 

تصل إلى 42.2 مليون دوالر.
وصدر قانون الثروة املعدنية رقم 145 لسنة 2019 

توفير  القانون  واستهدف  بنوده،  بعض  تعديل  بعد 
وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خالل معاجلة بعض 

التحديات واملعوقات أمام تدفق االستثمارات.
وأقر القانون تيسير إجراءات االستثمار وتراخيص 
البحث وتقليل الوقت واإلجراءات الالزمة لذلك، ومت 
االستغالل  عملية  عن  واالستكشاف  البحث  فصل 
واإلنتاج لتصبح عمليات البحث واالستكشاف وفقاً 

لترخيص مباشر من وزير البترول والثروة املعدنية.
وأدت هذه اإلجــراءات إلى سرعة إنهاء إجراءات 
عمليات  قصر  مع  وتيسيرها  التعدينى  االستثمار 
التصديق البرملانى وإصدار قانون عند حتقيق كشف 

جتارى فقط.
املـــزايـــدات فى  نــظــام  الــبــتــرول،  وأوقــفــت وزارة 
حالياً،  الذهب  عن  والتنقيب  التعدين  مناطق  طرح 

واستبدلته بنظام التعاقد املباشر مع الشركات.
املزايدة  انتهاء  بعد  املزايدات  نظام  توقف  وجــاء 
الثانية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، التى 
شهدت إقباالً ضعيفاً مقارنة باملزايدة األولى، حيث 
باملزايدة  شركة   11 مقابل  فقط  شركات   4 فــازت 

األولى التى طرحتها فى 2020.
وســيــتــم االعــتــمــاد خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، على 

املفاوضات والتعاقد املباشر بني هيئة الثروة املعدنية 
الشركات  وبــني  املصرية  الــبــتــرول  لـــوزارة  التابعة 
املناطق  على  احلصول  فى  الراغبني  واملستثمرين 

اجلديدة للتعدين عن الذهب.
فى   2020 لعام  للذهب  العاملية  املزايدة  تضمنت 
مساحة  على  قطاعاً   320 إجمالى  األولــى  جولتها 
حوالى 56 ألف كيلو متر مربع فى الصحراء الشرقية 
والبحر األحمر، ومت اإلعالن عن نتائج املزايدة فى 

نوفمبر2020.
وفى فبراير 2021، وّقعت وزارة البترول 10 عقودا 
باستثمارات  الــذهــب  عــن  للتنقيب  شــركــات   4 مــع 

إجمالية قدرها 11 مليون دوالر.
وفى يوليو من نفس العام، وّقعت احلكومة أيضا 
التعدين  شركة  مــع  الــذهــب  عــن  للتنقيب  عقود   4
الكندية »بى تو جولد« واألسترالية »سنتامني« التى 
تدير وتشغل منجم السكري، باستثمارات تتجاوز 17 

مليون دوالر.
األربعة  الشركات  بــني  جولد  آخ  شركة  وجـــاءت 
»عنخ  شركة  ضمت  التى  الثانية  باملزايدة  الفائزة 
ريسورسز« و«التعدين الكندية لوتس غولد«، و«مارين 

لوجيستك«.

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣  - ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «



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

األحد

كتبت- حنان محمد:
األيام  االستحواذات«، خالل  »موضة  انتشرت 
تراجع  ظل  فى  املصرية،  البورصة  فى  املاضية 
أسعار األسهم إلى مستويات دنيا، ما دفع العديد 
من الشركات إلى تقدمي عروض شراء الشركات.
املالية،  الرقابة  هيئة  موافقة  أخــرهــا  ــان  وك
إنفستمنت« على  استحواذ »شيمبى  على عرض 
من  املــقــدم  للعرض  باإلضافة  »بــلــتــون«،  شركة 
العقارية  »سوديك«  أكتوبر  من  السادس  شركة 
لالستحواذ على ١٠٠% من رأسمال شركة مدينة 

نصر لإلسكان والتعمير.
وعرضت شركة سايباد لالستثمار الصناعي، 
االستحواذ على نسبة ال تقل عن ٥١% وحتى ٩٠% 
من رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية 

باكني.
وافقت الهيئة العامة للرقابة املالية على نشر 
إعالن عرض الشراء املقدم من شركة »شيمبى 
التابعة  ليمتد«،  ريستركتد  فى  بى  إنفستمنت   ١
على  لــالســتــحــواذ  ــيــة  اإلمــارات شيميرا  لشركة 

“بلتون” املالية القابضة.
من  املقدم  االستحواذ  عــرض  سعر  بلغ  فيما 
رأسمال  كامل  على  لالستحواذ  سوديك  شركة 
للسهم  جنيه   ٣.٢٠ بني  تــتــراوح  بقيمة  شركة  
الشركة  تقيم  بذلك  ليصل  للسهم،  و٣.٤٠ جنيه 
إلى ٦ مليارات جنيه، ويعد السعر املقدم بزيادة 
على  السهم  سعر  متوسط  عن  بــني٤٥%  تتراوح 
مدار تعامالت ثالث شهور واالثنى عشر األشهر 
نــصــر رفضت  مــديــنــة  أن شــركــة  إال  املــاضــيــة، 

العرضت وقالت أنه غير عادل بالنسبة للسعر.
على  لالستحواذ  سايباد  شركة  قدمت  بينما 
باكني سعر يتراوح بني ١٦ إلى ١٦.٥ جنيه للسهم 
الواحد شركة  شريطة ان تقوم بالفحص النافى 

للجهالة لتحديد السعر النهائي.
أن  »البورصجية«،  لـ  املــال  سوق  خبراء  وأكــد 
حتــدًي  متثل  الناشئة  األســـواق  فــى  الــشــركــات 
الى  ذلك  وأرجعوا  املتقدمة،  األســواق  ملنافسى 

الكامنة  والـــدوافـــع  ألنشطتها  الــســريــع  النمو 
وراءها، خاصة وأن الشركات فى مصر وحتديًدا 
السوقية  أسعارها  املصرية  بالبورصة  املتداولة 
اصبحت أقل بكثير من قيمتها العادلة واقتربت 
جيدة  فــرصــة  ميثل  ممــا  األسمية  قيمتها  مــن 

لالستثمار.
األفــراد  تــداول  مدير  ياسني  عصمت  وقالت 
فى  إنه  املالية،  األوراق  لتداول  أسطول  بشركة 
حتيط  التى  الدولية  االقتصادية  الظروف  ظل 
لتراجع مخيف  الكبرى، أدى ذلك   العالم  بدول 
السلع،  أو  املالية  ســـواء  ــواق،  األســ كــافــة  فــى 
وظهور شبح الكساد الذى يتبعه حالة التضخم 
الكبرى التى جتتاح العالم بعد جائحة كوفيد 

١٩ والتى التزال تلقى بظاللها حتى اآلن،
ادنى  أو  قوسني  قاب  العالم  وأصبح 

مــن مــخــاوف مــســتــدامــة، وبــات 
املحافظة  اجلميع  على 

األصول  أسعار  على 
واقتناص  الثابتة 

الـــــــــفـــــــــرص 
االستثمارية  
ــة  ــ ــ ــاصـ ــ ــ خـ
وأنــــــــه فــى 
احلـــــــــروب 
تــــــصــــــنــــــع 

الثروات.
وأضـــــافـــــت 

إنـــه بــهــذا املــبــدأ 
اآلن  نشهده  الـــذى 

ــلــف أنـــحـــاء  ــى مــخــت ــ ف
شرسة  منافسة  من  العالم 

ــتـــحـــواذ عـــلـــى شـــركـــات  لـــالسـ
وأيضا  الــعــادلــة  قيمتها  دون  كبرى 

وبخالف  احلــالــيــة،  السوقية  قيمتها  دون 
بدأنا   ،spac لالستحواذ  الغرض  ذات  شركات 
رخص  من  االستفادة  من  كبير  مسلسل  نشاهد 

والتى  املقيدة  املصرية  الشركات  أسعار 
تقييم  عمليات  لها  متت  وأن  سبق 
للجهالة،  نافى  وفحص  ودراســة 
لتعود مجدًدا أمامنا فى صورة 
جديدة بأسعار منافسة ألسعار 
اشارة  فى  السابق  االستحواذ 
الشركات ماهى  تلك  ان  قوية 
فترة  للقيمة خالل  مخزن  إال 
بها شح سيولة عنيف يضرب 
بجميع األسواق وتراجع القيم 
تراجع  تبعها  والــتــى  السوقية 

أسعار االستحواذ اجلديدة.
وأشـــارت إلــى أنــه خــالل تلك 
لشراء  الشركات  اجتهت  الفترة 
أسهم خزينة حلماية سعر السهم، 
للشطب  جـــديـــدة  مــطــالــبــات  أو 
مـــن حلبة  ــخــروج  ــل ل ــيـــارى  ــتـ االخـ
ــاع،  ــدوء األوضــ املــنــافــســة حلــني هـ
حلركة  أخـــرى  ــرة  م النظر  لنعيد 

االستثمار املباشر والغير مباشر.
خبير  مرتضى  أحمد  وأوضــح 
القوة ونشاط  املال، أن  أسواق 
ســوق األســهــم عــامــل مهم 
لتسعير الشركات وكلما 
كــــان الـــســـوق أكــثــر 
وجد  كلما  رواًجـــا 
جديدة  شركات 
للقيد  تسعى 
أو  بـــالـــســـوق 
ــان  ــ ــا ك ــمـ ــلـ كـ
الــــــــســــــــوق 
ــط  ــ ــشــ ــ ــ ــن ــ ــ ال
كــلــمــا وجــدنــا 
جديدة  بضائع 
لذا  جــدد،  وزبائن 
أحجام  إنخفاض  مع 

العديد من  تأجيل  املحفزات مت  التداول وغياب 
واإلهتمام  الشركات  بعض  واجتــاه  الطروحات 
فترة  عكس  على  املصرى  السوق  خــارج  بالقيد 
نشاط البورصة بداية من ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠١٠.

ــه كــانــت تــســعــى الــعــديــد من  ــى أنـ وأشــــار إلـ
الشركات للقيد ولعل من أبرز الطروحات خالل 
تلك الفترة كانت شركات )أموك و سيدى كرير 
و املصرية لالتصاالت وطلعت مصطفى وغيرها 
بيئة  كانت  الفترة  تلك  أن  حيث  الشركات(،  من 
و  املستثمرين  من  عديدة  فئات  جلــذب  خصبه 
لسوق  املحرك  العامل  املصريني  األفراد  خاصة 
املال و األكثر قدرة على جذب مستثمرين جدد 

بالداخل و اخلارج.
وأضاف أنه خالل تلك الفترة كنا جند عروض 
استحواذ أيضا لكن بأسعار جيده جًدا للشركات 
و بالتالى للمساهمني، إال أن خالل الفترة املاضية 
وجدنا عزوف من املستثمرين األفراد تاله تخارج 
لشريحة من املستثمرين األجانب نتيجة إنخفاض 
عدد الشركات املقيده و ضعف تعامالت األفراد 
املصريني ألن السوق بدون تنوع فئات املستثمرين 
جاذب  غير  يصبح  املصريني  ــراد  األف خاصة  و 
لألجانب ليس هذا العامل األساسى لكنه عامل 

مؤثر للغاية.
الــوقــت جنــد أن معاناة  ــه فــى نفس  أن وتــابــع 
األفراد غير مسموعة، خاصة ملف  املستثمرين 
يحقق  لــم  الـــذى  الرأسمالية  األربـــاح  ضــرائــب 
للدوله الهدف الرئيسى من تطبيق الضريبه وهو 
الفعلية  احلصيلة  مع  مقارنه  الفعلية  احلصيلة 
عن  اإلعـــالن  منذ  أن  ،حيث  الدمغه  لضرائب 
املستثمرين  و  الدوله  تكبدت  الضريبه  تطبيق 
لكنها  الرئيسى  العامل  ليست  الضريبة  خسائر، 
األكثر تأثير على املتعاملني و اجلميع خاسر من 

تطبيقها.
فى  انخفاض  األخيرة  الفترة  خالل  لذا جند 
استحواذ  عروض  وتقدمي  التداول  وقيم  أسعار 
نتيجة ضعف  العادلة  القيم  عن  متدنية  بأسعار 

السوق، وهى للمتعاملني أقرب للشطب من السوق 
لذلك يجب على احلكومه اإلسراع بتشيكل جلنة 
مشاكل  ملعاجلة  بالسوق  األطياف  مختلف  من 
السوق حتى يكون السوق معبر عن القيم العادله 
ربحية  مضاعفات  عند  تتداول  التى  للشركات 
املجاورة  باألسواق  مقارنه  للشراء  جدا  جاذبة 
االكثر نشاط من حيث احجام التداول، ولتحقيق 
االستفادة املطلوبة من نشاط سوق املال بعتباره 

مدخل مهم جلذب االستثمار األجنبي.
وأضاف حسام الغايش العضو املنتدب بشركة 
أوراق إلدارة األصول تشكل الشركات من األسواق 
الناشئة حتدًي ملنافسى األسواق املتقدمة، بسبب 
النمو السريع ألنشطتها والدوافع الكامنة وراءها 
وخــاصــة وان الــشــركــات فــى مــصــر وحتــديــدا 
السوقية  اسعارها  املصرية  بالبورصة  املتداولة 
اصبحت اقل بكثير من قيمتها العادلة واقتربت 
جيدة  فــرصــة  ميثل  ممــا  االســمــيــة  قيمتها  مــن 
اجلنيه  ضعف  االخــر  اجلانب  وعلى  لالستثمار 
من  العديد  شجع  العمالت  باقى  امــام  املصرى 
على  االقــدام  على  العرب  وخاصة  املستثمرين 
االستحواذ على العديد من الشركات خاصة وان 
السوق املصرى مبعدالت استهالكه مازال جاذب 
اقل ما  املال  لالستثمار الن فترة استرداد راس 
ميكن باالضافة الى ارتفاع العائد على االستثمار 

مقارنة مع اسواق ناشئة أخرى.
ورأى أنه بالنسبة ملعظم الالعبني فى األسواق 
واالستحواذ  االندماج  عمليات  متثل   ، الناشئة 
العالمات  لتأمني  القائمة  األسواق  إلى  الوصول 
والــعــمــالء  الــطــيــبــة  الــســمــعــة  ــة ذات  ــجــاري ــت ال
احلدود  عبر  الشراء  عمليات  وتعد  املخلصني. 
وتوسيع  جديدة،  تقنيات  على  للحصول  وسيلة 
التجارية،  األعــمــال  وتــنــويــع  اإلنــتــاج،  خــطــوط 

والوصول إلى قنوات التوزيع.

تدنى األسعار السوقية فرصة جيدة لالستثمار بالبورصة..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

ضعف السيولة يؤجل طرح 
»بنك القاهرة« فى البورصة

الرقابة المالية توافق على عرض استحواذ »شيمبى إنفستمنت« على »بلتون«

حظر استفادة »السعودية المصرية« من نظم التداول
كتب- أحمد عبداملنعم:

أسهمه  طــرح  تأجيل  الــقــاهــرة  بنك  قــرر 
السوق  بسبب ظروف  املصرية  البورصة  فى 
احلــالــيــة مــن ضــعــف الــســيــولــة وتــدنــى قيم 
التداوالت، حيث كان املقرر طرحه قبل نهاية 

العام اجلاري.
بعض  استكمل  قــد  الــقــاهــرة  بنك  ــان  وكـ
قبل  الهيكلة  بعملية  اخلــاصــة  اإلجــــراءات 
أسهمه  كامل  على  االستحواذ  منها  الطرح 
بلغت قيمتها  بنك مصر فى صفقة  من قبل 
الطرح  مدير  مع  بالتعاون  جنيه،  مليارات   7

املجموعة املالية هيرميس.
القاهرة جاهز  بنك  أن  وأوضجت مصادر 
للطرح، وأن هناك مؤسسات وصناديق كبرى 
اخلــاص،  بالطرح  مهتمة  وأجنبية  خليجية 
ولكن ظروف السوق غير املواتية حالت دون 

إمتام الطرح خالل العام اجلاري.

وأعلن بنك القاهرة فى أبريل املاضى عن 
الصفقات ذات  آلية  تنفيذ صفقة من خالل 
من  أكثر  لعدد  أسهمه  على  الكبير  احلجم 
١.١٢٥ مليار سهم بنحو ٦.٩7٥ مليار جنيه.
 ٢٠ بني  لطرح  يخطط  القاهرة  بنك  وكان 
و٣٠% من أسهمه بالبورصة فى أبريل ٢٠٢٠، 
فى  كورونا  فيروس  انتشار  أزمــة  قبل  وذلــك 
تداعيات  بسبب  الــطــرح  تــأجــل  ثــم  مــصــر، 
اجلائحة عاملًيا ومحلًيا، وتأثر البورصات فى 

مصر والعالم.
صافى  تخطى  املالية  املؤشرات  وأظهرت 
مارس  بنهاية  جنيه  مليار   ٠.8 البنك  ربــح 
العائد  من  الدخل  ارتفع صافى  كما   ،٢٠٢٢
ليصل إلى ٢.8 مليار جنيه باملقارنة بـ ٢.٥ 
مليار جنيه بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢١ 
وبنسبة منو بلغت ١٢%، فيما سجلت األرباح 

قبل الضرائب نحو ١.٤ مليار جنيه.

وافقت الهيئة العامة للرقابة املالية على نشر 
إعالن عرض الشراء املقدم من شركة شيمبى 
١ إنفستمنت بى فى ريستركتد ليمتد، التابعة 
على  لالستحواذ  اإلمــاراتــيــة  شيميرا  لشركة 

“بلتون” املالية القابضة.
يقدر  الــشــراء  سعر  أن  الهيئة،  وأوضــحــت 
على  لالستحواذ  للسهم،  جنيه   ١.٤8٥ بنحو 
عدد ٤١7 مليون سهم بحد  أدنى ٥١%، بقيمة 

إجمالية ٦١٩ مليون جنيه.
وكانت الرقابة املالية قد أعلنت فى ٥ يونيو 
دابليو  شركة  من  خطابًا  تلقيها  عن  املاضى 
مستثمرين  مــع  بالتحالف  لــالســتــشــارات  إم 
بعرض  التقدم  نيتها  بــإعــالن  إستراتيجيني، 
شراء إجبارى غير ملزم لالستحواذ على أسهم 
بلتون املالية بنسبة ال تقل عن ٥١% من أسهم 
بلتون القابضة وال تزيد على ٩٠% بسعر مبدئى 
١.٣٥ جنيه للسهم، ما دفع مجلس إدارة بلتون 
اإلجـــراءات  التخاذ  املنتدب  العضو  بتفويض 
الفحص  فى  للبدء  املالية  الرقابة  ومخاطبة 

النافى للجهالة.

اإلماراتية  شيميرا  أعلنت   أسبوع  وخــالل 
 wm بلتون   شــراء  على  شركة  مع  املنافسة 
لتعلن الرقابة املالية فى  ١٢ يونيو عن تلقيها 

على  ملزم  غير  إجبارى  شــراء  بعرض  خطابا 
مبدئى  بسعر  لالستحواذ  املالية  بلتون  أسهم 
١,٤8٥ جنيه للسهم من رأسمالها بزيادة أكثر 

من ١٠% على العرض املقدم من دبليو إم دون 
ما  وهو  للجهالة  النافى  الفحص  إلى  اللجوء 

مييز عرض األولى.
وطالب مجلس إدارة بلتون العرض اجلديد، 
ليفوض العضو املنتدب مبخاطبة الهيئة العامة 
للرقابة املالية لطلب إيقاف مؤقت لإلجراءات 
اخلاصة بالسماح لشركة دبليو إم لالستشارات 
بالبدء فى إجراء الفحص الفنى النافى للجهالة 

حلني النظر فى العرض املقدم من شيميرا.
عرض حتالف دابليو إم لالستشارات سعرا 
يزيد  وهــو  جنيه   ١.٣٥ بقيمة  للسهم  مبدئيا 
على السعر السوقى للسهم البالغ ١.١٣8 جنيه 
بنهاية جلسة اخلميس ٢ يونيو بنسبة ٦.١8%.

وكان السعر املبدئى للسهم الواحد لتحالف 
WM  فى يوم اإلعالن عن العرض بتاريخ ٥ 
يونيو مرتفًعا بنسبة ١٥.8% عن السعر السوقى 
 ١.١٦٥ مقابل  جلسة،  بداية  فى  بلتون  لسهم 

جنيه سعر الفتح.

املصرية،  بالبورصة  العضوية  جلنة  قــررت 
املصرية  السعودية  الشركة  اســتــفــادة  حظر 
لتداول األوراق املالية، من نظم التداول املعمول 
بها فى البورصة واخلدمات والتسهيالت التى 
حظر  وكــذلــك  بــهــا،  للعمل  الــبــورصــة  تتيحها 
تواجد أياً من العاملني لديها فى قاعة التداول، 
وذلك كتدبير احترازي، وذلك نظًرا لعدم متكن 
اإلجــراءات  كافة  بتنفيذ  االلتزام  من  الشركة 

السابقة.
وسبق أن أصدرت جلنة العضوية بالبورصة 
املصرية، قرارى رقمى )٦٦(، )8٥( لسنة ٢٠٢٢ 
السعودية  لشركة  مهلة  إعــطــاء  واملتضمنان 
املصرية لتداول األوراق املالية – سهم للوساطة 
بنهاية  تنتهى  أيام عمل   ١٠ املالية  األوراق  فى 
يوم عمل الثالثاء املوافق ١٩ يوليو، حلني التزام 
وعلى  إليها  املنسوبة  املخالفات  بإزالة  الشركة 
من  بكالً  الــواردة  والضوابط  األحكام  األخص 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  التاسع  من قواعد العضوية، االلتزام باحلدود املقررة سوق رأس املال وكذلك حكم املادة رقم )٢٤( الباب 

وفقاً  وذلــك  السائل  املــال  رأس  صافى  لنسبة 
لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية 
معايير  بشأن  الصادر   ٢٠١7 لسنة   )١٤( رقم 
مجال  فــى  العاملة  للشركات  املالية  ــالءة  املـ

األوراق املالية.
الهيئة  إدارة  مجلس  لقرار  وفًقا  هذا  ويأتى 
مزاولة  تنظيم  بشأن   ٢٠١٤ لسنة   )٦7( رقــم 
املواد  بالهامش،  املالية  األوراق  شراء  عمليات 
رقم )٢٦( و)٢7( من قواعد العضوية بالبورصة 
املصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية واملراجعة 
الالئحة  رقم )٩١(، )٩٥( من  املواد  الداخلية، 
وكذلك  املـــال  رأس  ســوق  لــقــانــون  التنفيذية 
رقم  املــادة  من  اخلامسة  الفقرة  فى  ــواردة  الـ
مراعاة  بالبورصة،  العضوية  قواعد  من   )٢٢(
بالهامش  الشراء  عمالء  أرصــدة  بندى  تبويب 
بتقرير  املالى  املركز  خــارج  من  وااللــتــزامــات 
صافى رأس املال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً 

للضوابط والقرارات املنظمة فى هذا الشأن.

بحصة سوقية بلغت %17.6..

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣  - ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «

»األسهم الرخيصة« تقود أحدث صيحات »موضة االستحواذات«
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

»بنك القاهرة« يحصل على موافقة نهائية من »المركزى« إلطالق بطاقة »تيلدا«

ياسر جمعه 
 %75 حوالى  على  كبرى  بنوك   5 استحوذت 
ــن إجــمــالــى الــتــمــويــات املــمــنــوحــة مبــبــادرة  م
التمويل العقارى ملحدودى الدخل ، وذلك بحجم 
متويات 34.3 مليار جنيه من إجمالى متويات 
املصرى  السوق  فى  العاملة  البنوك  من  مقدمة 
بقيمة 44.335 مليار جنيه فى مبادرة التمويل 
لبيانات  وفقاً  وذلك  الدخل،  ملحدودى  العقارى 
صادرة عن صندوق التمويل العقارى حتى نهاية 

يونيو2022 .
وأشارت البيانات إلى أن اخلمسة بنوك هي، 
األهلى املصري، بنك مصر، والقاهرة، والتعمير 

واإلسكان ، والتجارى الدولى .
وتصدر البنك األهلى املصرى متويات مبادرة 
بإجمالى  الــدخــل  ملــحــدودى  الــعــقــارى  التمويل 
ألف   112.973 لــعــدد  جنيه  مليار   12.340
الثانية من  عميل ، وجاء بنك مصر فى املرتبة 
بقيمة 9.976  باملبادرة،  التمويات  حيث حجم 
ألف   91.336 عدد  منه  ليستفيد  جنيه  مليار 
املركز  فى  واإلسكان  التعمير  بنك  وجاء  عميل، 
الثالث، بعدما ضخ قروًضا بقيمة 6.242 مليار 
جنيه لعدد 67.543 ألف عميل ، وحافظ بنك 
متويات  بحجم  الــرابــع  املــركــز  على  الــقــاهــرة 
عميل  ألف   32.862 لعدد  جنيه  مليار   2.997
، واخيراً احتل البنك التجارى الدولىcibاملركز 
اخلامس بإجمالى متويات تقدر بنحو 2.735 

مليار جنيه ، لعدد 21.816 ألف عميل .
ويليهم بنك التنمية الصناعية بتمويل 1.664 
مليار جنيه لعدد 15.547 ألف عميل ، ثم بنك 

مليار   1.599 باجمالى  األهلى  الوطنى  قطر 
جنيه لنحو 12.463 ألف عميل ، وبنك املصرف 
منه  ليستفيد  جنيه   1.474 بتمويل  املتحد 
11.318 الف عميل ، فى حني بلغ متويل البنك 
جنيه   1.097 نحو  الــدولــى  األفريقى  العربى 

الجمالى 9.578 ألف عميل .
ويحتل بنك بلوم املركز العاشر باجمالى متويل 

626.995 مليون جنيه لعدد 5.506 ألف عميل 
، ويليه بنك الشركة املصرفية العربيةsaibبقيمة 
536.524 مليون جنيه لعدد 4.788 ألف عميل 
 523.240 إلى  يصل  بتمويل  املشرق  بنك  ثم   ،
وبنك   ، عميل  ألف   3.447 لعدد  جنيه  مليون 
اإلستثمار العربى بقيمة 501.978 مليون جنيه 

لنحو 4.784 ألف عميل.

وجاء فى الترتيب الرابع عشر البنك العقارى 
 474.400 متــويــل  بإجمالى  العربى  املــصــرى 
مليون جنيه لصالح 3.941 ألف عميل ، ثم بنك 
 400.727 إلى  يصل  بتمويل  اإلسامى  فيصل 
والبنك   ، مليون جنيه لعدد 3.203 ألف عميل 
مليون   337.913 بقيمة  اخلليجى  املــصــرى 
جنيه لـ 3.584 ألف عميل ، ويلية بنك الكويت 

لعدد  جنيه  مليون   265.706 بإجمالى  الوطنى 
2.191 ألف عميل ، ثم البنك الزراعى املصرى 
 1.404 لعدد  جنيه  مليون   216.070 بإجمالى 
ألف عميل ، ويعقب ذلك كا من بنك أبو ظبى 
التجارى بأجمالى متويل 197.478 مليون جنيه 
السويس  قناة  بنك  ثم   ، عميل   1.896 لصالح 
والبنك املصرى لتنمية الصادرات و بنك كريدى 

أجريكول .
لشريحة  املوجهة  التمويات  تضمنت  كما 
العقارى  للتمويل  شركات   8 الدخل  محدودى 
جنيه  مليار   2.193 إلى  يصل  متويل  بإجمالى 
، وتصدرت شركة  لصالح 18.317 ألف عميل 
االول  املركز  “االولى”  العقارى  للتمويل  التعمير 
 813.617 ــى  إل يصل  بتمويل  الــشــركــات  بــني 
مليون جنيه لعدد 6.742 ألف عميل ، فى حني 
تصدر املركز الثانى بني الشركات شركة كونتكت 
إلى  يصل  متــويــل  بإجمالى  الــعــقــارى  للتمويل 
698.347 مليون جنيه لنحو 5.364 ألف عميل 
، واملركز الثالث شركة االهلى للتمويل العقارى 
مليون   285.116 إلى  تصل  متويات  بإجمالى 
جنيه لصالح 2.543 ألف عميل ، ويلى ذلك كاً 
من شركة اماك للتمويل العقارى ، شركة متويل 
للتمويل  املصرية  الشركة   ، العقارى  للتمويل 
العقارى ، شركة االهلى املتحد ، واخيراً شركة 

العربى االفريقى الدولى للتمويل العقارى .
رئــيــس صندوق  مــى عبد احلــمــيــد،  وأكـــدت 
العقاري،  التمويل  ودعــم  اإلجتماعي،  اإلسكان 
العقارى  التمويل  مبادرة  متويات  إجمالى  أن 
 46.53 إلى  قفزت  الدخل  محدودى  لشريحة 
لعدد   2022 يــويــنــو  نــهــايــة  حــتــى  جنيه  مــلــيــار 
و8  بنكاً   22 من  مقدمة  عميل  ألف   429.368
شركات للتمويل العقارى ، الفته إلى أن صندوق 
السكنية  الوحدة  توفير  يتولى  العقارى  التمويل 
لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر 
الوحدة  إنشاء  لتكاليف  طبقاً  السكنية  الوحدة 

السكنية.

5 بنوك كبرى تستحوذ على 75% من »التمويل العقارى« لمحدودى الدخل
بقيادة »األهلى« و»مصر«..

 من 3 مؤسسات عالمية ذات ثقل..

»األهلى المصرى« يحصد 14 جائزة دولية 
جائزة   14 املــصــرى  األهــلــى  البنك  حصد 
ثقل  ذات  عاملية  مؤسسات  ثــاث  مــن  دولــيــة، 
وهى EMEA Finance التى منحت البنك 4 
وهى  األتية  املجاالت  فى  بنك  كأفضل  جوائز 
“أفضل بنك فى مجال متويل القروض املشتركة 
والتمويل الهيكلى وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة 

فى قارة أفريقيا لعام 2021”.
نفس  من  أخرى  جوائز   8 البنك  كما حصد 
على  املمنوحة  التمويات  أفضل  عن  املؤسسة 
مستوى قارة أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 
الهيكلة  إعــادة  وذلــك فى صــورة أفضل متويل 
والتوريق  التمويل  وإعـــادة  الهيكلى  والتمويل 
القناة  بالعملة املحلية وذلك لشركات  والتمويل 
املتخصصة،  لألسمدة  ايفرجرو  للسكر، شركه 
املتكاملة،  الهندسية  لألعمال  الغرابلى  شركه 
املصرية  الهيئة  مصطفى،  طلعت  مجموعة 
العامة للبترول، الشركة املصرية لنقل الكهرباء. 
ــى احلــصــول على  ــى ف ــل وجنـــح الــبــنــك األه
املالية  املؤسسات  مجال  فى  املمنوحة  اجلائزة 
كأفضل متويل مشترك ملؤسسة مالية فى أوروبا 

وإفريقيا والشرق األوسط. 
بنك  أفضل  جــائــزة  على  البنك  حصل  كما 
 African مــن  إفريقيا  شــمــال  فــى  إقليمى 
جائزه  عــن  فضا   ،Banker Magazine
أفضل صفقة متويلية للعام عن متويله لشركه 
مؤسسه  مــن  املتخصصة  لألسمدة  ايفرجرو 

 .Media Group GFC
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك 
تلك  على  البنك  حصول  أن  املــصــرى  االهــلــى 
اجلوائز من مؤسسة دولية ذات ثقل فى مجال 
تقييم أداء البنوك واملؤسسات املالية، ناجت عن 
الازمة ملختلف  التمويات  لكافة  البنك  توفير 
القطاعات واستمراره فى دعم القطاعني العام 

الزراعة  واخلاص وخاصة مشروعات قطاعى 
واجلــدوى  االئتمانية  اجلــدارة  ذات  والصناعة 
االقتصادية للباد والتى لها دور كبير فى دفع 
البنك شريك  بصفة  القومي،  االقتصاد  عجلة 

استراتيجى فى متويل تلك املشروعات. 
البنوك  اكبر  باعتباره  البنك  أن  على  أكــد 
اهتماما  يــولــى  املصرية  الــســوق  فــى  العاملة 
املتعلقة  الــعــمــاقــة  ــشــروعــات  ــامل ب مــتــنــامــيــا 

الــزراعــة،  مــجــاالت  فــى  احليوية  بالقطاعات 
الصناعة، البترول، الكهرباء، املقاوالت والتنمية 
العقارية وهو ما يساهم فى خلق قيمة مضافة 
من  الكثير  وتوفير  املصرى  القومى  لاقتصاد 

فرص العمل فى مختلف القطاعات. 
واضاف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس 
االجنــاز  هــذا  ان  املصرى  االهلى  البنك  ادارة 
يأتى نتيجة لشبكة العاقات القوية التى تربط 

البنك بالبنوك املحلية واخلارجية وقدرة البنك 
الكبرى  الصفقات  وادارة  امتــام  على  األهلى 
إلى  ذلــك  فى  مستندا  عالية  وحرفية  مبهنية 
ضخ  فرصة  له  تتيح  كبيرة  رأسمالية  قاعدة 
مــن خال  أو  مــنــفــردا  ســـواء  كبيرة  متــويــات 
عن  معربا  مصرفية،  حتالفات  فى  االشتراك 
اجلوائز  هــذه  على  باحلصول  البنك  اعــتــزاز 
باعتبارها صادرة من مؤسسات عاملية مرموقة 

ذات مصداقية وثقل دولي. 
على  البنك  الفتوح على حرص  أبو  أكد  كما 
املشاركة واالجتماع مع مختلف البنوك الدولية 
األساليب  أحـــدث  ومتابعة  اخلــبــرات  لتبادل 
جانب  مــن  املختلفة  املــجــاالت  فــى  التمويلية 
واالرتقاء بالكوادر العاملة بالبنك ورفع كفاءتها 
من  وذلــك  البنك  أصــول  اهم  تعتبر  انها  حيث 

جانب اخر. 
التنفيذى  الــرئــيــس  ــاض  ــ ري شــريــف  ــال  ــ وق
للشركات الكبرى والقروض املشتركة إن جناح 
األهلى فى احلصول على هذه اجلوائز  البنك 
أداء  وسرعة  الحترافية  اساسى  بشكل  يرجع 
بتلك  املعنية  البنك  بقطاعات  العاملني  وكفاءة 
متويليه  ألــيــات  تطبيق  عــن  فضا  ــقــروض  ال
نظام On Lending والتمويل  منها  مختلفة 
من خال وكالة ضمانات الصادرات باإلضافة 
الى تقدمي خدمات االستشارات املالية وعمليات 

التوريق لعده شركات كبرى. 
مع  واملثمر  الفعال  الــتــعــاون  أن  على  وأكــد 
أيــضــا قوة  املــصــريــة األخـــرى يعكس  الــبــنــوك 
بالقطاع  العاملة  البنوك  كــافــة  بــني  العاقة 

املصرفى والتى تعكس صابة هذا القطاع. 

أعلن البنك التجارى الدولى – مصر، أكبر بنك قطاع 
األول لسندات  ــدار  إمتــام اإلصـ فــى مصر، عــن  خــاص 
املالية  واخلدمات  للتمويل  درايف  شركة  لصالح  اسمية 
غير املصرفية- املتخصصة فى مجال التخصيم والتمويل 
أوتو-  بى  جى  لشركة  بالكامل  واململوكة  االستهاكى 

بقيمة 700 مليون جنيه. 
وتأتى العملية ضمن برنامج اإلصدارات 
 2 إجمالية  بقيمة  بالشركة  اخلاص 
تدعم  أن  على  جنيه،  مليار 
ــة اإلصــــــدار  ــل حــصــي
إعادة متويل 

جزء من مديونيات الشركة القائمة، باإلضافة إلى دعم 
والتمويل  التخصيم  نشاطى  فى  التوسع  استراتيجية 

االستهاكي. 
وتعد درايف للتمويل واخلدمات املالية غير املصرفية 
طبقا  للتخصيم مبصر  شركات  أكبر خمس  من  واحــدة 
انطاق  منذ  وذلك  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  لتقارير 
تقدم  إذ   .2012 عام  من  الثالث  الربع  خال  عملياتها 
الى احلصول على موافقة  باإلضافة  التخصيم  خدمات 
التمويل  نشاط  إلضافة  النهائية  املالية  الرقابة  هيئة 

االستهاكى فى خال الربع الثالث من عام 2021. 
حجم  مــن   1.42 مبــعــدل  االكــتــتــاب  تغطيه  وتعكس 
اإلصدار، ثقة املستثمرين فى املاءة املالية لدرايف، التى 
شركة  مــن   A- ائتمانى  تصنيف  على  حصلت 
للتصنيف  األوســـط  الــشــرق 

االنتمانى »ميريس« .
الــقــروض  مجموعة  رئــيــس  اهلل  عــوض  مــن  وعلّقت 
مصر،   – الدولى  التجارى  بالبنك  والسندات  املشتركة 
أول  كونه  نوعه  من  األول  يعد  اإلصــدار  هذا  إن  قائلة: 
االستهاكى  التمويل  قطاع  فى  اسمية  لسندات  إصدار 

بالسوق املصرية. 
الــدولــى  الــتــجــارى  البنك  مشاركة  أن  ــى  إل وأشـــارت 
كمستشار مالى ومدير لإلصدار ترتكز على حرص البنك 
مبا  املجاالت  جميع  فى  العاملة  الكيانات  لدعم  الدائم 
غير  املالية  اخلدمات  وتنشيط  سوق  تدعيم  ذلــك  فى 

املصرفية و سوق السندات املصرية. 
كبرى  بعض  مبشاركة  اعتزازها  عن  أعربت  كما 

هذا  فــى  مبصر  االستثمار  صناديق 
اإلصدار والذى يأتى 

متاشيا مع توجيهات هيئة الرقابة املالية. 
جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى – مصر 

قام بدور املستشار املالى ومدير اإلصدار وضامن 
مكتب  وقام  للعملية،  الضمان  ووكيل  تغطية 

القانونية  لاستشارات  وشركاه  الدرينى 
للطرح،  القانونى  املستشار  ــدور  ب

تشينج  مــكــتــب  لــعــب  ــمــا  فــي
للمحاسبة واملراجعة دور 

حسابات  مراقب 
اإلصدار. 

إتمام أول إصدار سندات »التجارى الدولى« بقيمة 700 مليون جنيه

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣  - ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «

لصالح »درايف للتمويل«.. 

كتبت- منال عمر: 
حصل بنك القاهرة على املوافقة النهائية 
بطاقة  إلطاق  املصرى  املركزى  البنك  من 
بالتعاون مع شركة  “تيلدا” املدفوعة مقدماً 
فى  املتخصصة  املــصــريــة  الــشــركــة  تــيــلــدا، 

تطوير التطبيقات املالية والتكنولوجية. 
اإلدارة  مجلس  رئيس  فايد  طــارق  وقــال 
تلك  أن  القاهرة،  لبنك  التنفيذى  والرئيس 
يــتــوافــق مــع توجيهات  تــأتــى مبــا  اخلــطــوة 
البنك املركزى املصرى وسعى البنك الدائم 
تلبى  رقمية  مصرفية  حلول  وابتكار  لطرح 
الــشــرائــح  مختلف  وتــطــلــعــات  إحــتــيــاجــات 
حتقيقاً ألهداف الشمول املالى ونشر الوعى 
املصرفى بني كافة فئات املجتمع سواء عماء 
البنوك وغير العماء عبر استخدام خدمات 

امنة  املالية Fintech بطريقة  التكنولوجية 
احللول  إستخدام  على  وحثهم  لتشجيعهم 
التكنولوجية املبتكرة وخاصة فئة الشباب . 

ثــروت  محمد  أشــار  متصل،  سياق  وفــى 
ببنك  املصرفية  التجزئة  مجموعة  رئيس 
املدفوعة  تيلدا  بطاقة  أن  ــى  إل الــقــاهــرة، 
املنتجات  لباقة  جديدة  إضافة  تعد  مقدماً 
استخدام  البنك، حيث سيتم  التى يطرحها 
البطاقة عن طريق ربطها على منصة شركة 
تيلدا الرقمية املتوفرة على هواتف املحمول 
الدفع،  وخدمات  إجــراءات  لتيسير  الذكية، 
مزايا  مــن  البطاقة  تقدمه  مــا  جانب  إلــى 
استخدامها فى عمليات التسوق اإللكترونى 

ودفع املشتريات بطريقة آمنة وسهلة.  
ــدة  ــا عــدي ــزايـ ــدا مـ ــل ــي ــر تــطــبــيــق ت ــوفـ ويـ

ــى ذلــــــك طــلــب  ــ ــا فـ ــ لــلــمــســتــخــدمــني مبـ
اصــدار  بــطــاقــة “بــنــك الــقــاهــرة -تــيــلــدا” 
املتاجر  وفــى  اإلنترنت  عبر  إلستخدامها 
الــصــراف  ماكينات  طــريــق  عــن  والــســحــب 
اآللى داخل أو خارج مصر،  حتويل األموال 
السوق  فى  األول  يعد  والــذى  واستامها، 
بضغطة  متكاملة  دفــع  جتربة  يتيح  الــذى 
ــود حساب  وجـ إلـــى  حــاجــة  ودون  ــدة،  واحــ
نقل  من  تيلدا  عماء  وسيتمكن  مصريف. 
األموال والتحكم فى حسابهم املدفوع مقدماً 
التى تسمح  من خال خدمة إدارة األمــوال 
بسهولة  املالية  مواردهم  على  باإلطاع  لهم 

ويسر. 
فيما أوضح احمد صباح الرئيس التنفيذى 
إعــتــزازه  تيلدا  لشركة  املــؤســس  والشريك 

بطاقة  إلطــاق  القاهرة  بنك  مع  بالتعاون 
تيلدا باعتباره واحداً من اكبر البنوك العاملة 
الرقمى  الــتــحــول  مــجــال  فــى  املتخصصة 
القطاع  فــى  ورائـــدة  هــامــة  مكانة  وميتلك 
املصرفى وكذا ثقة كبيرة لدى املستخدمني 

فى هذا املجال. 
وتتيح بطاقة “تيلدا ” للعماء جتربة دفع 
متكاملة لبناء قاعدة عماء جدد واجتذاب 
العرضى  البيع  على  للعمل  جديدة  شريحة 
بديل  توفير  فى  يسهم  مبا  البنك،  ملنتجات 
متطور للخدمات البنكية واحلاجة املستمرة 
إليجاد حلول ذكية ومبتكرة لتشكيل منظومة 
للخدمات املصرفية. جارى االن االنتهاء من 
التجهيزات الازمة الطاق اخلدمة قريباً. 
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األحد

كتبت- منال عمر
هوى سعر اليورو مقابل الدوالر خالل شهر 
عاًما   20 منذ  مستوياته  أدنــى  مسجاًل  يوليو 
األشــهــر  خـــالل  الــيــورو  عملة  تــعــرض  بسبب 
مستوياتها،  على  أثــرت  ــات  أزم لعدة  املاضية 
فيما كان الدوالر يتلقى مزيًدا من الدعم بسبب 

السياسية النقدية فى أمريكا.
وقال مصرفيون، إن البنك املركزى يعتمد فى 
االستيراد بالفعل على سلة متنوعة من العمالت 
على  لالعتماد  االجتاه  ولكن  املختلفة  األجنبية 
عمالت أخرى أكثر لتقليل الضغط على الدوالر 

يرجع إلى أبعاد مختلفة.
تنويع  بــضــرورة  االقتصاديني  بعض  ونـــادى 
مصر مصادرها بشكل أكبر من سلة العمالت 
األجنبية بدال من االعتماد بالنسبة األكبر على 
الدوالر لالستفادة من تراجع سعر اليورو أمام 
الورقة اخلضراء فى تخفيف فاتورة االستيراد.

وأوضح املصرفيون أن مصر تستخدم الدوالر 
املقدمة  الطلبات  ألغلبية  وذلــك  أكبر  بنسبة 
بالبنوك  مستندية(  ــمــادت  )اعــت لــالســتــيــراد 
مخاطره  لتراجع  وكذلك  األمريكية،  بالورقة 
ــرى ممــا يجعل من  بــالــعــمــالت األخــ مــقــارنــة 
الصعب تقليل االعتماد على الورقة اخلضراء.

وأضافوا أن انخفاض اليورو أمام الدوالر لن 
انخفاض  بسبب  مصر  على  مبكاسب  ينعكس 
تراجعه  وبالتالى  الـــدوالر،  أمــام  اجلنيه  قيمة 
أمام باقى العمالت ولذلك لن يتيح وفرة ملصر 
فهناك فرق بني سعر العملتني اليورو والدوالر 
أمام اجلنيه، طبقا لقوة اقتصاد كل دولة فضال 
أخرى  دون  عملة  على  لالعتماد  اإلجتــاه  عن 
تخضع إلى حسابات مختلفة ودرجات املخاطر 

املتوقعة.
املصرفية،  اخلبيرة  الدماطي،  سهر  وقالت 
ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن ارتفاع سعر 
األوضــاع  تدهور  يعكس  اليورو  مقابل  الــدوالر 

االقتصادية عاملًيا فى أوروبا.
وأوضحت أن دخول أوروبا فى ركود تضخمى 

يعد أمًرا متوقًعا خالل الفترة املقبلة، وهو ما 
يؤثر سلبًيا على سعر العملة املوحدة.

ارتفاع  من  اليورو  منطقة  اقتصاد  ويعانى 
التضخم ملستويات لم يشهدها منذ 40 عاًما مع 
ارتفاع السلع واخلدمات جراء حرب روسيا على 
أوكرانيا، فيما تشير التوقعات إلى تراجع النمو 
فى املنطقة مع ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج، 
ويعنى الركود التضخمى تراجع معدالت النمو 

فى ظل ارتفاع كبير فى معدالت التضخم.
وترى سهر الدماطى أن ارتفاع سعر الدوالر 
يــكــون جــيــًدا ألمــريــكــا ألن هــذا يعنى أن  لــن 
بضائعها ستكون أغلى مقارنة بالدول األخرى، 

مما قد يدفع بعض الدول لتنويع وارداتها من 
على  االعتماد  وعــدم  والصني  األوربية  الــدول 
أمريكا بدرجة كبيرة لتقليل تكلفة زيادة فاتورة 

االستيراد بسبب ارتفاع العملة األمريكية.
املعامالت  رئيس  نائب  الصادق،  تامر  وقال 
فى  تعتمد  مصر  إن  بنك،  ميد  فــى  الــدولــيــة 
األجنبية  العمالت  مــن  سلة  على  االســتــيــراد 
من  تتم  االستخدامات  أغلب  ولكن  املختلفة 
خالل الدوالر بشكل أكبر نتيجة لطبيعة ورادتنا 

وبحكم الدول التى نتعاون معها.
املركزى  بالبنك  النقدى  االحتياطى  ويتكون 
املصرى من سلة من العمالت األجنبية )الدوالر 

واليورو، واجلنيه اإلسترليني، وفرنك سويسري، 
بعض  بجانب  الصينى  الياباني،واليوان  والــني 

العمالت العربية( وفقا ملوقع البنك املركزي.
وأوضح تامر أن انخفاض قيمة اليورو أمام 
املصرى بسبب  للجنيه  وفرة  يحقق  لن  الدوالر 
عدم ثبات العملة املحلية وانخفاضها كما حدث 
اخلضراء  الورقة  أمام  العاملية  لعمالت  لباقى 
وأمريكا  أوروبــا  بني  االقتصاد  قوة  عن  فضال 

تختلف عن مصر.
وأضاف أن اعتماد املركزى على عملة معينة 
أبعاد  لها  يكون  أخــرى  عملة  عن  أكبر  بشكل 
املخاطر  درجة  منهم  أخرى وحسابات مختلفة 

املحتملة لهذه العملة مثل اليورو الذى أصبحت 
بكثير عن وقت سابق بسبب  مخاطره مرتفعة 
التوترات احلالية على أثر وجود النزاع الروسى 
ــة مخاطر  األوكـــرانـــى مــقــابــل انــخــفــاض درجـ
االعتماد  املفضل  غير  من  يجعل  الــدوالر مما 

على اليورو.
البنوك  أحــد  فى  إدارة  مجلس  عضو  وقــال 
البنك  إن  اســمــه،  ذكــر  عــدم  اخلــاصــة فضل 
املركزى يعتمد على سلة من العمالت املختلفة 
فى  املخاطرة  لتجنب  النقدى  االحتياطى  فى 
ولكن  ــدة  واحـ عملة  اســتــخــدام  على  التركيز 
األخــرى  من  أكثر  معينة  عملة  على  االعتماد 

يــتــوقــف عــلــى حــجــم الــطــلــبــات املــقــدمــة من 
االعتمادات املستندية ملدة تتراوح من 3 شهور 

إلى 6 شهور والطلبات األجالة والعاجلة.
الدوالر بشكل  وأوضح أن مصر تعتمد على 
نتيجة  وغيره  الــيــورو  من  االستيراد  فى  أكبر 
بالعملة  ــلـــوردات  لـ املــقــدمــة  الــطــلــبــات  حــجــم 
التى  ــدول  ال أثــر  على  أكبر  بطريق  األمريكية 
األجاله  الطلبات  حجم  وكذلك  معها،  تتعامل 
أكبر  بشكل  بالدوالر  تكون  مصر  من  املطلوبة 

عن أى عملة أخرى.
وأضاف أن الدوالر يهيمن على أغلب الطلبات 
هو  الدولية  التجارة  حجم  فى  بثقله  مرتبطا 
األكبر، كما حجم مخاطره منخفضة بكثير عن 
أى عملة أخرى فى وقت تعانى منه أوروبا من 

شبح احلرب ومشاكل اقتصادية كبيرة.
وقال مصطفى بدره اخلبير االقتصادي، إن 
اقتصاديات  ضعف  يعكس  اليورو  سعر  ارتفاع 
على  املوقعة  العقوبات  بسبب  األوروبية  الدول 
اقتصاديات  على  السلبية  وانعكاساتها  روسيا، 

املنطقة.
أوروبا من  تعانى  أوكرانيا  بداية حرب  ومنذ 
ارتفاع  نتيجة  الطاقة،  أسعار  فى  كبير  ارتفاع 
سعر البترول والغاز الطبيعى واعتمادها الكبير 

على واردات الغاز الروسي.
ــام الــيــورو  ــح أن ارتــفــاع الــــدوالر أمـ وأوضــ
سيؤدى إلى زيادة أعباء تكلفة اإلقراض وارتفاع 
الدول  مستوى  على  الفائدة  ألسعار  هستيرى 

مما يرهق ميزانيات الدول بدرجة كبيرة.
ويرى »بدره« أن ارتفاع الدوالر مقابل اليورو 
من سيء  عاملًيا  االقتصادية  األوضاع  أن  يعنى 
وانخفاض  البطالة  معدل  زيــادة  مع  أســوأ  إلى 

اإليرادات.
الشهور  خــالل  كبيًرا  دعًما  الـــدوالر  وتلقى 
على  األمريكى  الفيدرالى  إقــدام  مع  املاضية 
للسيطرة على  أكثر من مرة  الفائدة  رفع سعر 

التضخم وذلك ألول مرة منذ 1992.

السنة الثالثة عشرة07 اشراف : نيفني ياسنيبنوك

هبوط »اليورو« ال يكفى العتماد أكبر على سلة من العمالت..

»فاتورة االستيراد« تتطلب الخالص من »هيمنة الدوالر«

قفزة قياسية فى عائد استثمار أذون الخزانة
كتبت- منال عمر:

االستثمار  على  املقدمة  الفائدة  نسبة  قفزت 
يتراوح  الــذى  األجــل  قصيرة  اخلزانة  أذون  فى 
وسنة  و9 شهور  و6 شهور  3 شهور  بني  آجالها 
إلى مستوى قياسى جديد فى العطاءات األخيرة 
املقدم  العائد  على  بذلك  لتتفوق  املالية  لــوزارة 
اآلجــال فى  لنفس  املماثلة  االدخــار  أوعية  على 
فى  جاذبيتها  بريق  من  يزيد  ما  وهــو  البنوك 
عيون العمالء بعيدا عن االستثمار طويل األجل 

3 سنوات الذى يصل إلى 14% على الشهادات.
)أدوات  عليها  يطلق  كما  أو  اخلزانة  وأذون 
الدين املصرية( يطرحها البنك املركزى بالنيابة 
مقابل  أسبوعًيا  دورى  بشكل  املالية  وزارة  عن 
بــهــدف مــســاعــدة احلــكــومــة على  نسبة فــائــدة 
سداد مصروفاتها وهى إحدى األدوات املعمول 
اإليرادات  بني  العجز  لسد  العالم،  دول  بها فى 

واملصروفات.
األذون قصيرة  املقدمة على  الفوائد  وتتراوح 
اآلجل وفقا ألخر مزاد بني 15.4% إلى أكثر من 
ويصرف  الضرائب  خصم  قبل  تقريبا   %15.7
العائد مقدما أما الودائع قصيرة األجل املماثلة 
حاليا  عائد  أعلى  يبلغ  بالبنوك  اآلجــال  لنفس 
9.5% وهى مقدمة على شهادة االستثمار آجال 
على  الفائدة  وتتراوح  األهلي،  البنك  فى  سنة 
الودائع قصيرة اآلجل بني البنوك أقل من هذه 

الفائدة.
على   %20 بنسبة  ضرائب  املالية  وزارة  وتقر 
املستثمرين املصريني تخصم من إجمالى العائد 

املقدم على اذون اخلزانة دون األصل، ولكن سعر 
والنقصان  للزيادة  معرضة  األذون  على  الفوائد 
من مزاد إلى أخر حسب رغبة املالية فى قبولها 

للعائد املقدم ومدى احتياجها إلى سيولة.
وكانت وزارة املالية حتجم عن بيع أذون خزانة 
خالل أخر 3 شهور بسبب ارتفاع سعر الفائدة 
عليها، بسبب رغبتها فى اخلروج من العام املالى 
املنتهى فى يونيو 2022 دون أعباء أضافية على 

املوازنة.
وبدات وزارة املالية مع بدء العام العام املالى 
على  املوافقة   )2023-2022 اجلديد)  اجلــارى 
نظرا  مرتفعة  بفائدة  وسندات خزانة  أذون  بيع 
حلاجاتها السيولة لديها نتيجة قبولها مستويات 

كبيرة خالل الطروحات السابقة.
اخلزانة  وسندات  أذون  بيع  عملية  وتخضع 
هى  اآللية  هذه  فى  واملتحكم  والطلب  للعرض 
وزارة املالية التى حتدد حجم البيع وسعر فائدة 

املرضى لها.
االدخــار  أوعية  على  الفائدة  سعر  وارتفعت 
املركزى  البنك  قــرار  بعد  بالبنوك  والشهادات 
برفع سعر الفائدة 3% خالل العام اجلارى بواقع 
1% ألول مرة من 5 سنوات فى اجتماع استثنائى 
ملاضى  مايو  فى  و%2  النقدية  السياسة  للجنة 
قبل أن يثبتها فى اجتماع األخير فى شهر يونيو 

املاضي.
األخيرة  الفترة  خــالل  الفائدة  سعر  وزيـــادة 
التضخم  جــمــاح  لكبح  مــحــاوالت  إلـــى  يــرجــع 
لرفع  الفيدرالى  االحتياطى  صدمة  وامتصاص 

التبعات  مــن  والتقليل  ــدوالر  ــ ال على  الــفــائــدة 
مما  األوكــرانــيــة،  الروسية  للخالفات  السلبية 

استلزم حترك مسبق من املركزى املصري.
ورفعت البنوك الفائدة على شهادات االدخار 
سنوات   3 ألجال  سنويا   %14 إلى  حاليا  لتصل 
العمالء  لتعويض  األجل  متوسط  استثمار  وهو 
فى احلصول على عائد مجزى على مدخراتهم 

بعد زيادة التضخم.
ونعرض خطوات االستثمار فى أذون اخلزانة 

من خالل البنوك كالتالي:
للتقدم  له  التابع  البنك  لفرع  العميل  يتوجه 
بطلب الشراء من خالل مصرفه أذون خزانة مع 

حتديد اآلجال املطلوبة.
احلد األدنى لشراء األذون: يبدأ من 25 ألف 

جنيه ومضاعفته.
آجال األذون: تتراوح على مدد قصيرة اآلجل 

بــني 3 شــهــور و6 شــهــور و9 شــهــور وسنة. 
مقدًما  صرفه  يتم  العائد:  صــرف  دوريـــة 
املبلغ. كامل  استحقاق  يتم  آجالها  وبنهاية 

كسر األذون: يسمح بكسرها من اليوم الثانى 
اخلسارة  أو  للمكسب  يخضع  ولكن  شرائه  من 
السوق، وفى هذه احلالة يخصم  حسب أسعار 
مقدًما  العميل  عليه  حصل  الذى  العائد  البنك 

من أصل املبلغ.
للعميل  البنك  يسمح  بضمانها:  االقــتــراض 
فائدة  بسعر  األذون  وثائق  بضمان  باالقتراض 
تزيد عن متوسط  بنك ولكن  متباين حسب كل 

سعر اإلقراض فى املركزى بهامش بسيط. 

كتبت- منال عمر: 
مركز  أحــدث  املصرى  الزراعى  البنك  افتتح 
من  السادس  مبدينة  األعمال  تطوير  خلدمات 
أطلقها  التى  النيل  رواد  مبادرة  ضمن  أكتوبر 
البنك املركزى املصرى لدعم ريادة األعمال وفى 
إطار حرص البنك على تنويع خدماته املصرفية 
للمشروعات  املحافظات  كافة  فى  والتمويلية 
رواد  وتشجيع  واملتوسطة  والصغيرة  الناشئة 
فى  خاصة  مشروعاتهم  إطــالق  على  االعــمــال 

مجاالت التصنيع والزراعة والتحول الرقمي. 
ــاروق رئــيــس مجلس  ــ ــز عـــالء ف ــرك افــتــتــح امل
لقمان  وشريف  املصري،  الزراعى  البنك  إدارة 
املالي،  للشمول  املــركــزى  البنك  محافظ  وكيل 
بحضور سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس 
وعدد  األعــمــال،  لقطاع  الــزراعــى  البنك  إدارة 
املصرى  املركزى  البنك  وقــيــادات  مسئولى  من 
ورؤساء املجموعات والقطاعات بالبنك الزراعى 

املصري. 
وأكد عالء فاروق على حرص البنك الزراعى 
املصرى على التوسع فى متويل كافة املشروعات 
ودعم  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 
األفكار االبتكارية وإطالق الطاقات الكامنة لدى 
الشباب، من خالل تقدمي العديد من اخلدمات 
تناسب  التى  املجاالت  فى  املالية  وغير  املالية 
الستراتيجية  تنفيذاً  وذلك  السوق،  احتياجات 
املصرفى  القطاع  دور  بتعظيم  املركزي،  البنك 
فى دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة وريادة 
وتعزيز  الــرســمــى  للقطاع  والــتــحــول  األعــمــال 
الشمول املالى وخلق فرص عمل للشباب ومتكني 
املرأة مبا ينعكس إيجابيا على االقتصاد القومي. 
ــه مــن ضــمــن خــطــط البنك  ــارق أنـ ــ ــال ف ــ وق
والصغيرة  الناشئة  املشروعات  تبنى  الزراعي، 
التصنيع  مــجــاالت  فــى  تعمل  التى  واملتوسطة 
استعداد  على  البنك  أن  إلى  مشيرا  الــزراعــي، 

ــاب هــذه  ــحـ ــع أصـ ــى شـــراكـــات مـ لــلــدخــول فـ
املشروعات وتقدمي كافة سبل الدعم لهم، بهدف 
بيئة  وحتسني  مشروعاتهم  جناح  فرص  تعزيز 
فى  املعيشة  مستوى  على  ينعكس  مبا  أعمالهم 

محيط مجتمعاتهم. 
الزراعى  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  وأضاف 
املصرى أن مركز خدمات تطوير األعمال مبدينة 
يفتتحه  الذى  الثالث  يعد  أكتوبر،  من  السادس 
املنصورة  مركزى  بعد  املصرى  الزرعى  البنك 
لـــرواد األعــمــال  الــدعــم  لتوفير  وبــنــى ســويــف 
البنك  أن  عــن  كاشفا  املــشــروعــات،  وأصــحــاب 
رواد  مبادرة  مركزا ضمن   20 افتتاح  يستهدف 
النيل فى كافة محافظات اجلمهورية خاصة فى 

واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  تركز  أماكن 
مبا يعكس توجه البنك ليصبح األكبر فى مجال 
والصغيرة  الصغر  متناهية  املشروعات  متويل 
الدولة فى حتقيق  رؤية  يعكس  واملتوسطة ومبا 

التنمية املستدامة وتعزيز الشمول املالي. 
تطوير  مراكز خدمات  فتح  أن خطة  وأوضح 
األعمال اجلديدة ضمن مبادرة رواد النيل تشمل 
واالسكندرية  اإلسماعيلية  من  كل  فى  مراكز   3
والغربية، بجانب مركزين فى أسيوط واألقصر، 
بالفروع  ملحقة  مراكز  انشاء  البنك  يدرس  كما 
الرئيسية للبنك ومكاتب خدمة العمالء بعدد من 
املشروعات  كافة  والقرى الستيعاب  املدن  فروع 
لتعزيز  للشباب  ــدة  اجلــدي واألفــكــار  الــفــرديــة 

الشمول املالي. 
محافظ  وكيل  لقمان  شريف  أكد  جانبه  من 
رواد  مبادرة  أن  املالى  للشمول  املركزى  البنك 
النيل تعد من أهم املبادرات التى أطلقها البنك 
لتوفير  املصرفى  القطاع  مع  بالتعاون  املركزى 
وأصحاب  األعمال  لرواد  املالية  غير  اخلدمات 
فى  ويستهدف  والصغيرة،  الناشئة  املشروعات 
املشاركة  البنوك  قــاعــدة  زيـــادة  املقبلة  الفترة 
باملبادرة مبا يسهم فى زيادة قاعدة املستفيدين 
يدعم  مبــا  املالية  وغير  املالية  اخلــدمــات  مــن 
وحتقيق  العمل  فــرص  ــادة  وزي املحلى  التصنيع 

الشمول املالي. 
ان  املــركــزى  البنك  محافظ  وكــيــل  وأوضـــح 

املبادرة حققت نتائج جيدة على مستوى تقدمي 
اخلدمات غير املالية عبر مراكز خدمات تطوير 
االعمال والتى وصل عددها حتى االن الى 34 
ومراكز  البنوك  بفروع  محافظة   17 فى  مركزا 
الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث 
قامت هذه الوحدات منذ بدء التشغيل فى يوليو 
2019 بتقدمي حوالى 150 الف خدمة ألكثر من 
ورائــدات  السيدات  نسبة  بلغت  عميل  الف   58

األعمال املستفيدة منهم %28 
وأشاد لقمان بجهود البنك الزراعى املصرى 
مصر  فى  الزراعى  القطاع  وتطوير  تنمية  فى 
املشروعات  متويل  فى  التوسع  على  وحرصه 
والتى  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 

القومى  االقتصاد  لنمو  حقيقية  قاطرة  متثل 
لتتوافق  للشباب،  حقيقية  عمل  فــرص  وخلق 
الــدولــة فــى حتقيق  البنك مــع جــهــود  ــداف  أهـ
التنمية املستدامة وتعزيز ونشر الشمول املالي. 

تطوير  خــدمــات  مــراكــز  أن  بالذكر  اجلــديــر 
حزمة  تقدم  املصرى  الزراعى  بالبنك  األعمال 
متنوعة من اخلدمات ومن أهمها خدمة تيسير 
احلصول على التمويل واعداد امللف االئتماني، 
 ، التراخيص  على  واحلصول  التسجيل  وتيسير 
باإلضافة إلى خدمات املساعدة فى بلورة أفكار 
واملساعدة  املالي،  والتثقيف  اجلديدة  املشاريع 
املالى  والتحليل  اجلـــدوى  دراســـة  اعـــداد  فــى 

والتشبيك. 

»البنك الزراعى« يفتتح أحدث مركز لخدمات تطوير األعمال
ضمن مبادرة »رواد النيل«..

تجاوز 15.7% قبل الضرائب وأكثر جاذبية للعمالء..

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣–٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «
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تسويق  جلــنــة  رئــيــس  عــثــمــان  محمد  أعــلــن 
سالمة  هيئة  من  جلنة  أن  الثقافية،  السياحة 
الطيران املدنى أجرت حتقيقات بشأن احتكاك 
منطادين فى سماء األقصر، نتيجة لزيادة نشاط 
الرياح من 3 عقدة على األرض إلى 7 عقدة على 

ارتفاع 60 مترا.
ــال عــثــمــان أن جلــنــة الــتــحــقــيــق، قــررت  ــ وق
الشركات،  جلميع  البالون  رحــالت  استأنفت 
فيما عدا شركتني املرتبطني بواقعة االحتكاك، 
لرحالت  التشغيل  بيانات  إرســال  يتم  أن  على 
فى  البالون  مطار  إدارة  إلى  املساء  فى  البالون 

البر الغربي.
عن  املــوقــف  متابعة  فــى  اللجنة  أن  وأوضـــح 
قرار  أن  إلى  مشيرا  الساعة،  مــدار  على  قرب 
جلنة التحقيق باستئناف حركة رحالت البالون 
السائح  ويطمئن  السالمة  إجــراءات  على  يؤكد 
املصدر  السياحة  وشركات  الرحالت  ومنظمى 

للحركة إلى املقصد املصري.
فى  مستمر  اللجنة  أن  إلــى  “عثمان”  وأشــار 
مبختلف  السياحى  القرار  صناع  مع  تواصلها 
األسواق، عبر غرفة عمليات تتبع اللجنة، وكانت 
تشير  املاضية  الساعات  خالل  التواصل  نتائج 

إلى ترقب األسواق لنتائج التحقيق، مع استمرار 
التدفق بشكل طبيعى على مدينة األقصر.

تسويق  جلنة  عمليات  غرفة  تقرير  أكد  كما 
عضويتها  فــى  تضم  التى  الثقافية  السياحة 
مواصلة  أن  السياحي،  القطاع  فئات  مختلف 
السائحني لبرنامجهم السياحى اليوم كان دليل 
تدفقات  على  الواقعة  تأثير  عــدم  على  قاطع 
احلركة من مختلف األسواق إلى جانب استمرار 
الوجهات  من  الــواحــد  اليوم  رحــالت  استقبال 

الشاطئية.
واقعة  مع  التعامل  أن  على  “عثمان”  وشــدد 

منظمى  مــع  بشفافية  بآخر  البالون  احتكاك 
الرحالت كانت كلمة السر فى عدم التأثير على 

حجم احلركة الوافد للمقصد السياحي.
بتجربة  غــدا  املدينة  زوار  يحظى  أن  وتوقع 
التحليق من جديد فوق أجمل  رائعة من خالل 
و أعظم املعابد التى شيدها املصرى القدمي، و 
الصور  و  بالفيديوهات  التجربة  تلك  توثيق  يتم 
لتكون  للسائحني،  الشخصية  احلسابات  على 
رسالة جديدة للترويج للسياحة الثقافية و قضاء 
العطالت فى مصر خالل املوسم الشتوى املقبل.

»البالون الطائر« يعود للتحليق فى سماء األقصر 

الحكومة تستعد بخطط بيئية ودعم للفنادق..

»cop 27« مدينة السالم« تتزين الستقبال«

أول ترويج إلكترونى للسياحة المصرية
اهتمام متزايد يشهده ملف التحول الرقمى 
لتوجيهات  ووفقا  ــار،  واألث السياحة  وزارة  فى 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وتــواصــلــت 
اجتماعات الدكتور خالد العنانى وزير السياحة 
استعدادا  املختلفة  امللفات  مسؤلى  مع  واآلثار، 
األلكترونية اخلدمية  املواقع  الطالق عددا من 

التابعة للوزارة.
الستعراض  موسعاً،  اجتماعا  الوزير  وعقد 
ــوزارة  ل اإللكترونى  للموقع  النهائية  النسخة 
السياحة واالنتهاء من املراجعته النهائية وذلك 
وذلك  القادمة،  األيــام  خالل  إلطالقه  متهيداً 
والهيئات  الـــوزارة  قــيــادات  مــن  عــدد  بحضور 

التابعة لها.
كأول  اجلديد  املوقع  يطلق  ان  املزمع  ومــن 
السياحة  لــوزارة  إطالقه  يتم  إلكترونى  موقع 
فى  واآلثار  السياحة  دمج حقيبتى  بعد  واآلثار 
وزارة واحدة، كما أنه يعتبر أول موقع إلكترونى 
خدمى رسمى لوزارة السياحة يتم إطالقه منذ 
عدة سنوات، وقد مت إنشاء هذا املوقع بالتنسيق 
وتكنولوجيا  ــصــاالت  االت وزارة  مــع  والــتــعــاون 
املعلومات فى ضوء بروتوكول التعاون املوقع بني 

الوزارتني.
املوقع  هــذا  إطــالق  أن  على  العنانى  ــد  وأك
ــار الدمج  اإللــكــتــرونــى اجلــديــد يــأتــى فــى إطـ
وضمن استراتيجية الوزارة نحو تعزيز التحول 
للقطاع  تقدمها  التى  اخلدمات  لكافة  الرقمى 
إجناز  يسهل  واجلمهور مما  واألثرى  السياحى 

اخلدمات إلكترونياً بشكل سريع ودقيق.
تعريفية  خــدمــات  املــوقــع  ــذا  هـ وســيــقــدم 
املرتبطة  التفاصيل  كافة  تشمل  ومعلوماتية 
ــوزارة  ــ بــنــطــاق عــمــل ومــهــام واخــتــصــاصــات ال
بالقطاع  يتعلق  ما  وكل  لها،  التابعة  والهيئات 
التحتية  البنية  ومقومات  واألثـــرى  السياحى 
السياحية فى مصر، حيث سيكون موجهاً للرأى 
والسياحى  األثرى  وللقطاع  عامة  بصفة  العام 

من  خاصة  بصفة  به  والعاملني  منشآته  بكافة 
وأنشطة  وفندقية  سياحية  ومنشآت  شركات 
سياحية وغيرها، باإلضافة إلى بعض اخلدمات 

لزائرى املواقع األثرية واملتاحف.
الـــوزارة أيــضــاً خالل  ومــن املــقــرر أن تقوم 
ــة بــإطــالق موقع  ــادم ــق ــع الــقــلــيــلــة ال ــي االســاب
العامة  املصرية  بالهيئة  خاص  آخر  إلكترونى 
ملصر  السياحى  للترويج  السياحي،  للتنشيط 
ما  كل  على  سيحتوى  والذى  األجنبية  باللغات 
يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر 

وما  بها  املختلفة  املصرية  السياحية  للمقاصد 
تتمتع به من مقومات ومنتجات وأمناط سياحية 

متميزة ومتنوعة.
كما عقد الوزير اجتماعا الستعراض املوقف 
اإللكترونى  املــوقــع  تــطــورات  وآخــر  التنفيذى 
اخلاص باملتحف املصرى الكبير واملقرر إطالقه 
الدكتور  بحضور  وذلــك  املتحف،  افتتاح  قبل 
واآلثــار  السياحة  وزيــر  مساعد  عباس  الطيب 
للشئون األثرية باملتحف املصرى الكبير، ومينى 
البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. خالد 

وعدد  الرقمي،  للتحول  الوزير  شريف مساعد 
حتالف  وممثلى  واملتحف  الــوزارة  قيادات  من 
الفائز بتشغيل اخلدمات باملتحف  حسن عالم 

والشركة املنفذة للموقع اإللكتروني.
واستهل االجتماع بقيام الشركة باستعراض 
التصميم اخلاص باملوقع وأهم صفحاته وأبوابه 
للمتحف  تعريفية  خــدمــات  مــن  يقدمه  ومــا 

ومقتنياته وجميع األنشطة التى سوف تتم به.
كافة  مناقشة  مت  التقدميى  العرض  وعقب 
الـــرؤى واملــقــتــرحــات والــتــعــديــالت الــتــى ميكن 

وجه  حيث  اإللكتروني،  املوقع  على  إدخالها 
املوقع  خــروج  بضرورة  العنانى  خالد  الدكتور 
عظمة  مــع  تتالئم  وبــصــورة  وجــه  أكــمــل  على 
اإللكترونية  املــواقــع  أفضل  ليضاهى  املتحف 

لكبرى املتاحف العاملية.
اإللــكــتــرونــى  املــوقــع  يتيح  أن  املــقــرر  ومـــن 
املتعلقة  املعلومات  كافة  ملتصفحيه  للمتحف 

باملتحف وما يحويه من قطع ومقتنيات أثرية،
كما مُيــِكــن زائــريــه مــن حجز تــذاكــر دخــول 
املتحف إلكترونًيا، واالطالع على أهم األحداث 

وكذلك  به  ستقام  التى  والفعاليات  واألنشطة 
البرامج التعليمية التى يتم تنفيذها داخل املركز 

التعليمى به.
افتراضية  زيارات  املوقع الحقا  كما سيضم 
للمتحف على غرار املواقع اإللكترونية للمتاحف 

العاملية.
وعقد ايضا الدكتور خالد العناني، اجتماعاً، 
قيادات  من  عدد  مع  بالزمالك،  ــوزارة  ال مبقر 
للغرف  املـــصـــرى  ــاد  ــ ورئـــيـــس االحتـ الــــــوزارة 
السياحية،  الغرف  بعض  ورؤســاء  السياحية، 
وذلك ملناقشة أخر املستجدات بعدد من امللفات 

املتعلقة بالعمل السياحي.
على  باالطمئنان  االجتماع  الوزير  واستهل 
ــذا الـــعـــام، حيث  ــج الــســيــاحــى هـ مــوســم احلـ
كان  املوسم  هذا  أن  على  ــوزارة  ال قيادات  أكد 
ناجحاً، كما أن معظم شركات السياحة التزمت 

بالضوابط والقواعد املنظمة له.
ــخــاذ اإلجــــراءات  ــرورة ات وأكـــد الــوزيــر ضــ
خالفت  التى  الشركات  الالزمة جتاه  القانونية 

الضوابط املنظمة للحج السياحى هذا العام.
كما مت، خالل االجتماع، متابعة استعدادات 
وما يقوم به القطاع السياحى املصرى والسيما 
السياحى الصيفى احلالى مبا  املوسم  فى ظل 
السياحية  يساهم فى جذب مزيد من احلركة 
السياحية  ــواق  األســ مــن  مصر  إلــى  الــوافــدة 
ضــوابــط  مناقشة  إلـــى  بــاإلضــافــة  املختلفة، 
سياحى  موسم  لضمان  السياحية  األنشطة 

ناجح.
كما مت متابعة آخر مستجدات األعمال فيما 
السياحية  والتجهيزات  االســتــعــدادات  يخص 
األطـــراف  ملــؤمتــر  مصر  باستضافة  اخلــاصــة 
السابع والعشرين التفاقية األمم املتحدة لتغير 
فى  الشيخ  شــرم  مبدينة   »27  COP« املــنــاخ 

نوفمبر املقبل.

الوزارة تستعد لتنفيذ خطة التحول الرقمى.. 

أشرف فهيم
السياحة  وزيــر  العنانى  خالد  الدكتور  عقد 
التنمية  وزيــر  شعراوى  محمود  واللواء  ــار،  واآلث
البيئة،  وزيــرة  فؤاد  ياسمني  والدكتورة  املحلية، 
املتحف  هيئة  مبقر  موسعاً،  تنسيقياً  اجتماعاً 
القومى للحضارة املصرية بالفسطاط، وبحضور 
عبر  سيناء  جنوب  محافظ  فــودة  خالد  الــلــواء 
آخر  ملناقشة  وذلــك  كونفرانس،  الفيديو  تقنية 
املستجدات فى ملف حتويل مدينة شرم الشيخ 
إلى  باإلضافة  للبيئة،  صديقة  خضراء  ملدينة 
بحث آليات التخلص اآلمن من املخلفات اخلاصة 
باملنشآت الفندقية والسياحية باملدينة، فى إطار 
األطــراف  ملؤمتر  مصر  استضافة  استعدادات 
لتغير  املتحدة  األمم  التفاقية  والعشرين  السابع 

املناخ »COP 27« فى نوفمبر املقبل.
ورحب الدكتور خالد العنانى بالسادة الوزراء 
اإلجتماع  هــذا  فــى  كافة  واحلــضــور  واملحافظ 
فى ضوء  يأتى  أنه  إلى  أشار  والذى  التنسيقي، 
مؤمتر  الستضافة  املصرية  الدولة  استعدادات 
الذى  وبالشكل  وجــه  أفضل  على   »27  COP«
يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية فى 

مصاف الدول السياحية الكبري.
مثمناً  حديثه،  العنانى  خالد  الدكتور  واستهل 
وزارتـــى  تبذلها  الــتــى  الضخمة  اجلــهــود  على 
سيناء  جنوب  ومحافظة  والبيئة  املحلية  التنمية 
التخلص  منظومة  على  قــوى  بشكل  العمل  فى 
مدينة  سيما  وال  مصر  فى  املخلفات  من  اآلمن 
شرم الشيخ إلخراج املدينة فى أبهى صورة لها.

سيناء  جــنــوب  ملحافظة  بالشكر  تــوجــه  كما 
تطوٍر،  من  الشيخ  شرم  مدينة  تشهده  ملا  نظراً 
الدولة  بأن  للغاية  متفائل  اجلميع  أن  إلى  الفتاً 
املصرية سُتظهر مدينة السالم فى أبهى صورها 
كما  الهام،  املؤمتر  بتنظيم هذا  وستكون جديرة 
توجه بالتحية والشكر لوزارة اخلارحية املصرية 
على كافة آوجه التعاون والدعم التى يتم تقدميها 

لالستعداد لهذا املؤمتر الهام.
إلى اخلطوات  واآلثــار  السياحة  وزيــر  وأشــار 
السياحى  القطاع  لتحويل  الوزارة  اتخذتها  التى 
وخاصة  ومستدام  أخضر  قطاع  إلــى  املصرى 
اآلن  حتى  حصل  حيث  الشيخ،  شــرم  مبدينة 
١0٩ فندقاً، و ٤0 مركز غوص وأنشطة بحرية 
املمارسات  بتطبيق  قيامهم  تفيد  شهادة  على 

اخلضراء.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الرئيس عبد 
يتابعان  الوزراء  مجلس  ورئيس  السيسى  الفتاح 
بأول كافة املستجدات اخلاصة باستضافة  أوالً 
مدينة شرم الشيخ ملؤمتر املناخ COP 27 لتكون 
مصر فــى أبــهــى صــورهــا خــالل هــذا احلــدث 

الدولى الهام .
احلكومة  أن  إلى  املحلية  التنمية  وزير  وأشار 
مستدامة  للمخلفات  منظومة  لــوجــود  تسعى 
الــكــفــاءة  مــن  مــســتــوى  أعــلــى  وعــلــى  ومنتظمة 
هذا  فى  العاملية  املــدن  عن  تقل  ال  واإلنضباط 
بصورة  الشيخ  شــرم  مبدينة  املخلفات  مجال 
عــام،  بشكل  سيناء  جــنــوب  ومحافظة  خــاصــة 
وحتويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء مستدامة 

واملعاجلة  والنقل  اجلمع  عمليات  كفاءة  ورفــع 
والتدوير للمخلفات.

التعاقد مع  ــه جــارى  أن ــراوي«  وأوضـــح »شــع
املخلفات  منظومة  فى  للعمل  مصرى  حتالف 
والنظافة  اجلمع  خــدمــات  وتــقــدمي  باملحافظة 
للشوارع وامليادين العامة واملحاور ونقل املخلفات 
الشواطئ  وكذا  والفنادق  واملساكن  االحياء  من 
والسفارى واحلدائق والتوعية البيئية للعمل فى 
الشيخ بشكل حضارى  منظومة املخلفات بشرم 
فعاليات  العالم خالل  أمام  يعكس صورة مصر 
فى  الشيخ  شــرم  ــون  ك على  ويــحــافــظ  املــؤمتــر 
أنه  الى  ، الفًتا  بالعالم  املستدامة  املدن  مقدمة 
وأبناء  املحلى  املجتمع  االعتبار  فى  الوضع  مت 
املحافظة من العاملني فى هذا املجال للعمل فى 

املنظومة اجلديدة.
وأكد وزير التنمية املحلية على تقدمي الوزارة 
منظومة  فــى  للمحافظة  املطلوب  الــدعــم  لكل 
مت  حيث  البيئة  وزارة  مع  بالشراكة  املخلفات 
التحتية  البنية  مــشــروعــات  مــن  عـــدد  تنفيذ 
فى  يهدف  املاضية مبا  الفترة  للمنظومة خالل 
الشيخ واجهة  تكون مدينة شرم  أن  إلى  النهاية 
وتكون  العاملى  العام  الــرأى  أمــام  ملصر  مشرفة 
مدينة خضراء حتقق معايير االستدامة املحلية.

البيئة  وزيرة  فؤاد  ياسمني  الدكتورة  وأعربت 
على  ــار  ــ واآلث السياحة  ــوزارة  ــ ل تقديرها  عــن 
البيئية  الــســيــاحــة  لــدعــم  املــســتــمــرة  جــهــودهــا 
ــتـــعـــدادات ملــؤمتــر املــنــاخ  واملــشــاركــة فــى االسـ
فى  البيئى  البعد  دمــج  على  والعمل   COP27
الطبيعية  ــوارد  امل واستغالل  السياحى  القطاع 
بشكل صحيح لتحقيق النمو فى السياحة البيئية 
للوصول  الطبيعية  املـــوارد  على  املحافظة  مع 

السياحى  القطاعني  بني  والتناغم  لالستدامة 
عاملياً  مصر  باسم  تليق  صورة  ليعكس  والبيئى 
السياحى  القطاع  لدعم  حقيقية  فرصة  ويكون 

البيئى كأحد أهم الروافد االقتصادية الهامة.
املوقف  فــؤاد  ياسمني  الدكتورة  واستعرضت 
شرم  مبدينة  املخلفات  إدارة  ملنظومة  التنفيذى 
الــشــيــخ كــأحــد مــحــاور الــتــحــول إلـــى األخــضــر 
مشيرة   ،COP27 املــنــاخ  ملــؤمتــر  واالســتــعــداد 
املنتجة  املنشأة  إن  تعنى  املخلفات  إدارة  إن  إلى 

للمخلفات تكون مسئولة عن التأكد من التخلص 
للمحطة  النقل  إلى  اجلمع  من  بدء  منها  اآلمن 
الوسيطة و التعاقد مع مصنع التدوير أو الدفن 
اآلمن ، مشددة على أن الدولة فى سبيل حتقيق 
اإلدارة السليمة للمخلفات قررت البدء أواًل فى 
املاضيني  العامني  خالل  التحتية  البنية  إقامة 
والتعاقد مع شركات القطاع اخلاص مبا يضمن 

حسن اإلدارة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه بصدد االستعداد 

مت  مختلفة  خدمة  الىغ  والوصول  املناخ  ملؤمتر 
ومحافظة  املحلية  التنمية  وزارة  مــع  التوافق 
جنوب سيناء على قيام أحد الشركات املسئولة 
من  بدء  محاورها  بكافة  باملدينة  النظافة  عن 
إلى  مشيرة  الــشــوارع  نظافة  و  النقل  و  اجلمع 
توعوية  برامج  تنفيذ  أيضا  أن األعمال تتضمن 
إلى  االتفاق  قد مت  و  املنبع  من  والفرز  واجلمع 
املنشآت  من  اخلدمة  على  احلصول  إجـــراءات 

السياحية.

مستجدات  استعراض  االجتماع  خــالل  ومت 
باملدينة،  للمخلفات  املتكاملة  اإلدارة  منظومة 
باإلضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية 
املنظومة  هــذه  لتطوير  واملــقــتــرحــات  التحتية 
باإلضافة  املخلفات،  من  آمن  بشكل  والتخلص 
الالزمة  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ  على  التأكيد  إلــى 
اخلاصة  اللوجستية  ــراءات  اإلجــ مــن  لالنتهاء 
املحدد  الزمنى  للجدول  وفقاً   Cop27 مبؤمتر 

بذلك.
ــادة شلبى نــائــب وزيــر  وحــضــر االجــتــمــاع غـ
وأحمد  الــســيــاحــة،  لشئون  ــار  ــ واآلث السياحة 
للغرف  املـــصـــرى  رئــيــس االحتـــــاد  ــف  ــوصــي ال
ــار  واآلث السياحة  ــر  وزي ومساعدو  السياحية، 
للرقابة على املنشآت الفندقية واملحال واألنشطة 
وزيــر  ومستشار  الفنية،  والشئون  السياحية، 
وبعض  املستدامة،  للسياحة  واآلثــار  السياحة 
أعضاء غرفة املنشآت الفندقية، والدكتور خالد 
للتطوير  املحلية  التنمية  ــر  وزي مساعد  قاسم 
املؤسسي، وعدد من العاملني الوحدة التنفيذية 
العربى  طــارق  والــدكــتــور  ــوزارة،  ــال ب للمخلفات 
وهــدى  املــخــلــفــات،  إدارة  تنظيم  جــهــاز  رئــيــس 
الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، 
وياسمني سالم مساعد وزيرة البيئة، وعدد من 

قيادات الوزارة.

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣–٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «
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العقاري،  للتطوير   HallMARK أعلنت  شركة
إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى  
كبرى  من  عــدد  مع  التعاون  عقود  الشركة  توقيع 
لتنفيذ  والعاملية  املحلية  االســتــشــاريــة  الــشــركــات 
اإلدارية  العاصمة  فى  على مشروعاتها  واإلشــراف 
اجلديدة  ومن ضمنها عقود التعاون مع أحد أكبر 
الدكتور  مصر  فى  الهندسية  اإلستشارية  املكاتب 

Land Consultants أكرم فاروق
وأكدت الشركة على إصرارها للتعاقد مع كبرى 
من  لالستفادة  ودوليا  محليا  االستشارية  الشركات 
يتوافق مع  أكثر متيزا  خبراتها وطرح منتج عقارى 
وهو  والعاملية،  املحلية  واملواصفات  املعايير  أعلى 
فاروق  أكرم  الدكتور  مع  بالتعاون  بالفعل  ما حتقق 

اإلستشارى الهندسى الكبير 

التعاون  إن  كيرياكوس   يسى  الدكتور  وأوضــح 
مع الدكتور أكرم لم يكن وليد اللحظة وإمنا تعاون 
بأذن  القادمة  املشروعات  فى  وسيستمر  مستمر 
من  جعلت  لفاروق  الهندسية  الرؤية  إن  مؤكدا  اهلل 
املــشــروع النــد مــارك وعــالمــة مميزة وســط ابــراج 
العاصمة اإلدارية التى نأمل أن تكون وجهة مشرفة 

ملصر وسط دول العالم 

وأضاف كرياكوس إن HALL MARK   متتلك 
سابقة أعمال قوية وخبرة تصل لقرابة الـ30 عاما، 
الشركة منذ عام 1990 كشركة فى  حيث تأسست 
الزراعية  واحلاصالت  والتصدير  األستيراد  مجال 
ثم أنطلقت بعد ذلك نظراً لتواجدها فى كبرى املدن 
السياحية مدينة األقصر ملجال االستثمار السياحى 
املشروعات  إدارة  مجال  خلوض  أهالً  جعلها  الذى 

للعاصمة  ومنها  القاهرة  فى  والتجارية  السياحية 
اإلدارية 

وأوضح أن الشركة اجتهت لالستثمار بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة ألنه مشروع واعد ووصل للعاملية 
فى  مصر  وجنــحــت  الــدولــيــة،  املــؤســســات  بشهادة 
حتقيق اجناز حقيقى مبشروعات العاصمة اإلدارية 
وهو ما حتقق على أرض الواقع يعد إجناز كبير ومت 

خالل فترة وجيزة.
شركة   مع  بالتعاون  فاروق  أكرم  املهندس  وأشاد 
Hall MARK مؤكدا على أن التعاون بني اجلانبني 
مستويات  ألعلى  وفقا  املــشــروع  تنفيذ  يستهدف 
منتج  وتقدمي  واالنشاءات،  التصميمات  فى  اجلودة 
املنافسة  مواجهة  على  وقــادر  تقليدى  غير  عقارى 

الشرسة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.

أعلنت شركة MG Developments عن التعاقد 
املهندسني االستشاريني ECG لإلشراف  مع جماعة 
على تنفيذ مشروع ProMark التجارى اإلدارى فى 

العاصمة اإلدارية اجلديدة.
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  مــطــاوع  محمد  ــال  وق
MG Developments، أنه مت التعاقد مع جماعة 
تنفيذ  املهندسني االستشاريني ECG لإلشراف على 
العاصمة  فى  التجارى  اإلدارى   ProMark مشروع 
العاصمة  شركة  قــرار  على  مثنيا  اجلديدة،  ــة  اإلداري
اإلدارية اجلديدة بإلزام الشركات بالتعاقد مع مكاتب 

استشارات هندسية مصنفة كبيت خبرة.
 ProMark« وأشار محمد مطاوع، إلى أن مشروع
» يتميز مبوقعه الفريد املطل على احلديقة املركزية 
واملـــيـــدان الــفــاصــل بــني احلـــى احلــكــومــى والــبــنــوك 
ودار  والــبــورصــة  املــركــزى  والبنك  الــنــواب  ومجلس 
االوبرا، باإلضافة إلى املراكز الرئيسية ملعظم البنوك 

تعتبر  والتى  الرئيسية  املونوريل  ومحطة  والشركات 
بالعاصمة اإلدارية  التى سيتم تشغيلها  املناطق  أولى 

اجلديدة.

التجارى  القطاع  مــديــر  الــشــنــاوى  ــه  آي وصــرحــت 
مع  التعاقد  أن   ،MG Developments بشركة 
جماعة املهندسني االستشاريني ECG، جاء ملا لها من 

االستشارات  مجال  فى  عام   50 الـ  على  تزيد  خبرة 
 ،1969 عــام  من  ــدءا  ب وحتــديــدا  املتميزة  الهندسية 
حيث قامت بإجناز مشروعات عديدة عمالقة مبصر 
ومبختلف الدول فى أفريقيا وآسيا وأوروبا فى كافة 
املجاالت واألنشطة سواء املبانى االدارية أو الترفيهية 
داخل  فروعها  خالل  من  الصناعية  أو  السياحية  أو 
العديد من  أنها قامت بتصميم  مصر وخارجها، كما 
فى   «  ProMark  « مبنى  مبوقع  املحيطة  املبانى 
منطقة »حى املال واألعمال« والتى مت إسنادها إليها 
املبانى  لتلك  املالكة  أوالبنوك  الدولة  قبل  من  ســواء 
التصميمات  إجنــاز  على  الكيان  هذا  مبقدرة  إميانا 
مبكانة  يليق  ومبا  النظم  ألحــدث  طبقا  املبانى  لتلك 

العاصمة االدارية اجلديدة.
تتميز  التى  العوامل  من  أن  الشناوى،  آيه  وتابعت 
قامت  أنــهــا  اإلســتــشــاريــني  املهندسني  جماعة  بها 
باجناز املبنى الوحيد فى مصر وأفريقيا احلائز على 

وهو   »LEED« الـ  من  البالتينية  االستدامة  شهادة 
مبصر«،  أجريكول  كــردى  لبنك  االدارى  املقر  »مبنى 
ثمانية  االستشاريني  املهندسني  جماعة  قفزت  كما 
 Engineering ملجلة   السنوى  الترتيب  فى  مراكز 
شركة   225 أفضل  تقيس  التى   News Record
تصميم عاملية فى جميع أنحاء العالم؛ انتقلت جماعة 
املهندسني االستشاريني من املركز 102 فى عام 2017 

إلى املركز 94 عام 2018.
 MG ــة  ــ ــرك شــ دارة  مـــجـــلـــس  ــس  ــ ــي ــ رئ وأكـــــــد 
مبشروع  مستمر  العمل  أن   ،Developments
تقريبا   %60 نسبة  إجنــاز  مت  حيث   »ProMark«
لألحداث  نظرا  تكلفته  أرتفعت  الــذى  املــشــروع  من 
إرتفاع  فى  تسببت  التى  األخيرة  العاملية  اإلقتصادية 
معظم األسعارعامليا ومواد البناء خاصة، مشددا على 
استمرار سياسة الشركة فى االلتزام بتسليم العمالء 
جانب  الــى  جــودة  بأعلى  عليها  املتفق  املواعيد  قبل 

طرح منتجات عقارية مبتكرة تلبى متطلبات العمالء 
وتغيرات السوق.

ــارى بــشــركــة  ــجـ ــتـ ــت مـــديـــر الـــقـــطـــاع الـ ــ ــاف وأضــ
يقرب  مــا  ضــخ  مت  ــه  أن  ،Developments MG
الى   »ProMark« ملــشــروع  السيولة  مــن   %50 مــن 
متر،  آالف   8836 مساحة  على  يــقــام  حيث  اآلن، 
متميزاً بواجهة رئيسية مواجه لوزارة املالية مباشرة، 
مربع  متر  ألف   25 قدرها  بنائية  مبساحة  واألرض 
بإجمالى مساحة 10  الى عدد 2 دور جراج  مقسمة 
آالف متر ومبساحة قدرها 5 آالف متر جتارى هى 
الدور األرضى والدور األول، و6 أدوار مكاتب إدارية 
االستثمار  يعد  لــذا  مــربــع،  متر  آالف   10 بإجمالى 
العائد  ناحية  من  األعلى  هو  التجارية  األنشطة  فى 
االستثمارى وذلك نظرا لندرة املساحات التجارية فى 
يتعدى 15  القطاع ال  لهذا  هذا احلى الن املخصص 

قطعة فقط.

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

وصلت إلى 11 مليار جنيه..

»هولمارك« تتعاون مع كبار االستشاريين المعماريين لتصميم مشروعاتها بالعاصمة

 ProMark  لإلشراف على مشروع »ECG« تتعاقد مع »MG Developments «

أداء السوق العقارى »سوبر لوكس«
وفًقا لتقرير صادر عن »جيه إل إل«..

شهد قطاع الفنادق بالقاهرة مزيداً من االنتعاش 
خالل الربع الثانى من العام، حيث ارتفعت معدالت 
األولــى  األشهر اخلمسة  خــالل   %60 إلــى  اإلشــغــال 
مقارنةً  تقريباً  املعدل  ضعف  أى   ،2022 عــام  من 
بنسبة 32% التى سجلها السوق خالل الفترة نفسها 
معروض  إجمالى  ظل  حني  وفى  املاضي.  العام  من 
السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم 
أنه  إال  الربع،  إجناز أى مشاريع جديدة خالل ذلك 
بحلول  غرفة   600 من  يقرب  ما  تسليم  املتوقع  من 

نهاية العام.
وبالرغم من محدودية املعروض املنتظر من الغرف 
إن  إال  الــعــام،  مــن  املتبقية  الفترة  خــالل  الفندقية 
الفنادق  مشغلى  من  كبيراً  اهتماماً  يجتذب  القطاع 
اإلعــالن عن مشاريع  إلــى  يــؤدى  قد  الدوليني، مما 

جديدة فى كافة أرجاء العاصمة. 
وعالوًة على ذلك، من املرجح أن يعمل االنتهاء من 
تشييد املتحف املصرى الكبير املتوقع انتهاؤه فى شهر 
سبتمبر من العام احلالى إلى جانب جهود احلكومة 
املتضافرة للنهوض بقطاع السياحة عبر ما تقوم به 
من إصالحات ألنظمة إصدار التأشيرات واحلمالت 
التسويقية على متهيد الطريق لتدفق عدد هائل من 

السائحني واملستثمرين خالل السنوات املقبلة.
أمين  قــال  الــتــقــريــر،  على  تعليقه  مــعــرض  وفــى 
سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: »تنعكس جهود 
احلكومة املصرية املستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، 
واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على األسواق عالية 
مستويات  فى  املتحدة  والواليات  أوروبــا  فى  القيمة 
ونتوقع  الفنادق.  قطاع  يشهدها  التى  القوية  النمو 
من  العقارات  لسوق  القطاعات  جميع  تستفيد  أن 
االنطباعات اإليجابية التى ترسخها هذه املبادرات، 
إلى  باإلضافة  املحلى  الطلب  حتسن  عن  يثمر  مما 
جذب تدفق كبير لالستثمارات األجنبية فى السنوات 

القادمة«.
شهد  العام،  من  األول  الربع  من  النقيض  وعلى 
قطاع املساحات املكتبية تسليم أكثر من 80،000 متر 
إجمالى  ليرتفع  العام  من  الثانى  الربع  خالل  مربع 
املعروض من املساحات املكتبية فى القاهرة إلى نحو 
1.8 مليون متر مربع. وباإلضافة إلى ذلك، من املقرر 
إجناز نحو 170،000 متر مربع من إجمالى املساحة 

املكتبية خالل النصف الثانى من هذا العام.
عن  االستفسارات  فى  امللحوظة  الزيادة  وبرغم   

السوق  يشهد  لم  العاصمة،  فى  املكتبية  املساحات 
الصفقات بسبب حالة عدم  سوى عدد محدود من 
قيمة  فــى  األخــيــر  االنخفاض  عــن  الناجمة  اليقني 
احلاصلة.  التضخمية  والضغوطات  املصرى  اجلنيه 
وقد دفع هذا أصحاب العقارات إلى زيادة اإليجارات 
النقدية  التدفقات  مشكالت  إدارة  فى  للمساهمة 
التجارية، مما  األنشطة  على  احلفاظ  مع  والسيولة 
دفع بدوره الشاغلني إلى البحث عن وحدات ُمجهزة 
التشغيلية  التكاليف  تخفيض  بغرض  مساحةً  أصغر 

املتكبدة. 
واســتــمــر الــطــلــب عــلــى مــســاحــات الــعــمــل املــرنــة 
زيادة  بسبب  النمو،  فى  املشتركة  العمل  ومساحات 

عدد الشركات الناشئة، والعمل احلر، واعتماد بعض 
مما  مــكــان«،  أى  مــن  »العمل  لسياسات  الــشــركــات 
إلى  الكبرى  املرنة  املساحات  من مشغلى  دفع عدداً 

اإلعالن عن خططهم التوسعية فى العاصمة.
 %3 بنسبة  املطلوبة  اإليــجــارات  متوسط  وارتــفــع 
للمتر  أمريكياً  دوالراً   340 نحو  إلى  ليصل  سنوياً 
ارتفع  ذاتــه،  الوقت  وفى  القاهرة.  فى  سنوياً  املربع 
بنسبة  العاصمة  فــى  املكاتب  مــن  الشواغر  معدل 
طفيفة ليصل إلى 10% )عن نسبة 9% التى سجلت 
أى  يشهد  ولم   )2021 عام  من  الثانى  الربع  خالل 

تغيير عن األشهر الثالثة السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة 

واألســعــار  ــجــارات  اإلي فــى  العاصمة  شهدتها  التى 
الشقق.  بشريحة  خاص  بشكل  مدفوعة  اإلجمالية 
وحدة   4،000 يقارب  ما  إجنــاز  الثانى  الربع  وشهد 
إلى  املدينة  فى  املعروض  إجمالى  ليرتفع  سكنية، 
املنتظر،  باملعروض  يتعلق  وفيما  وحــدة؛   234،000
من املتوقع تسليم نحو 16،000 وحدة خالل النصف 

الثانى من عام 2022.
السكنية  الــوحــدات  قطاع  فــى  النشاط  وتــراجــع 
على  بــدوره  أثر  مما  العام،  من  الثانى  الربع  خالل 
ــى رفــع سعر  املــطــوريــن. وفــى حــني جلــأ البعض إل
املرتفعة  التكلفة  التغلب على  للمساعدة فى  العرض 
ملواد البناء وآالته، وتوليد التدفقات النقدية الالزمة 

ومتكني  اجلارية،  باملشاريع  املرتبطة  النفقات  إلدارة 
جذابة  حــوافــز  تقدمي  فــى  االســتــمــرار  مــن  أنفسهم 
للمشترين اجلدد، اختار البعض اآلخر تأجيل إطالق 
االقتصادى  الوضع  استقرار  حلني  جديدة  مشاريع 

الراهن.
قام  الشرائية،  القوة  فى  التدهور  تعويض  وبغية 
أصحاب العقارات السكنية فى السوق الثانوى أيضاً 
بزيادة أسعار العرض واإليجارات التى انعكست فى 
مقارنةً  السوق  شهدها  التى  للقفزة  املئوية  النسبة 
من  السادس  منطقة  فى   %8 بنسبة  املاضى  بالعام 
اجلديدة  القاهرة  منطقة  فى   %12 وبنسبة  أكتوبر 
نفسه،  الوقت  وفــى  العام.  من  الثانى  الربع  خــالل 

أبطأ  بوتيرة  الثانوى  السوق  فى  اإليجارات  ارتفعت 
كثيراً بنسبة 3% و1% فى منطقتى السادس من أكتوبر 

والقاهرة اجلديدة على الترتيب.
وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، لم يتم تدشني 
ونتيجة  الــثــانــي،  الــربــع  خــالل  جــديــدة  مشاريع  أى 
القاهرة  فى  السوق  معروض  إجمالى  ظل  لذلك، 
ثابتاً عند 2.9 مليون متر مربع تقريباً. وعلى الرغم 
أنه من املتوقع إجناز 220،000 متر مربع من منافذ 
التجزئة خالل النصف الثانى من عام 2022، إال أنه 
ظل  فى  تشغيلها  فى  تأخيرات  حــدوث  املرجح  من 
املنتظر  املشاريع  على  يؤثر  مما  احلالي،  السيناريو 

إجنازها.

تسليم 600 غرفة فندقية نهاية العام.. وتوقعات بإنجاز 220 ألف م2 من منافذ التجزئة بالقاهرة

»أحمد شلبى« ضمن قائمة 
الشخصيات العربية المؤثرة فى 2022

وهى   – بزنس  أريبيان  مجلة  أصـــدرت 
إحدى أبرز املجالت االقتصادية فى الشرق 
األوسط- قائمة الشخصيات العربية املؤثرة 
 Most Influential(   2022 عــام  فى 
Arabs 2022(، وذلك إلبراز الشخصيات 
واملؤسسني  التنفيذيني  والــرؤســاء  العامة 
والرياضيني  والناشئة  الكبرى  للشركات 
األعمال  ورجــال  الصحية  الرعاية  ــادة  وق

الذين يحدثون فرقاً فى الوطن العربي.
العربية  الــشــخــصــيــات  قــائــمــة  وضــمــت 
املؤثرة، 7 مصريني من بينهم محمد صالح 
املصرى  والــريــاضــى  ليفربول،  ــادى  ن جنــم 
وهم؛  أعمال  رجال   6 و  بالقائمة،  الوحيد 
مجلس  رئيس  ســاويــرس  جنيب  املهندس 

إدارة شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة، 
ملجموعة  التنفيذى  الرئيس  ــدار  دوي حامت 
شلبى  أحمد  الدكتور  ــارات،  اإلم اتصاالت 
لشركة  املنتدب  والعضو  التنفيذى  الرئيس 
املــديــر  العفيفى  أشـــرف  مــصــر،  تــطــويــر 
وشمال  األوســط  الشرق  ملنطقة  اإلقليمى 
أفريقيا لشركة هنكل، إلهام محفوظ رئيس 
اجلهاز التنفيذى بالبنك التجارى الكويتي، 
مصطفى قنديل الشريك املؤسس والرئيس 

التنفيذى لشركة سويفل.
أريبيان  مجلة  قائمة  اختيارات  وتعكس 
ــزنــس، إســهــامــات أعــضــاء الــقــائــمــة فى  ب
املاليني  فى  التأثير  على  وقدرتهم  املجتمع 

بالوطن العربى فى املجاالت كافة.

أعلنت شركة ماوننت فيو للتنمية واالستثمار 
بلغت  تــعــاقــديــة  مبيعات  حتقيق  ــاري،  ــق ــع ال
الفترة  األول  النصف  خــالل  جنيه  مليار   11
منو  بنسبة   2022 عام  يونيو(  إلى  )يناير  من 
خالل  املستهدفة  القيمة  لتفوق   ،%63 سنوى 
محفظة  تنوع  بفضل  ذلك  يأتى  الفترة،  هذه 
القاهرة  وغرب  شرق  فى  الشركة  مشروعات 
ومتيزها  واملتوسط،  األحمر  البحر  وساحلى 
بتصميمات عاملية وباإلضافة الى تطبيقها لعلم 

السعادة فى جميع املشروعات.
لشركة  الضخمة  املبيعات  هــذه  وبفضل 
مــاونــنت فــيــو خـــالل الــنــصــف األول مــن عــام 
فى  للشركة  مبيعات  أكبر  تعد  والتى   -2022
تاريخها خالل فترة 6 شهور- حتافظ الشركة 
التطوير  شركات  كبرى  ضمن  مكانتها  على 

العقارى فى مصر من حيث املبيعات ومحفظة 
استكمااًل  ــك  ذل يــأتــى  ــطــورة،  امل املــشــروعــات 
ملسيرة جناح »ماوننت فيو« على مدار 17 عاًما 
فى تطوير مشروعات متنوعة حازت على ثقة 

20،000 عائلة.
وحدة   2،843 بيع  فى  فيو  ماوننت  وجنحت 
عام  مــن  األول  النصف  فــتــرة  خــالل  سكنية 
القاهرة  غــرب  مشروعات  وتصدرت   ،2022
وحـــدة   1،396 بــإجــمــالــى  املــبــيــعــات  قــائــمــة 
بني  مقسمة  جنيه  مليارات   4 من  أكثر  بقيمة 
مبدينة  سيتى  آى  فــيــو  مــاونــنت  مــشــروعــات 
السادس من أكتوبر ، ماوننت فيو أكتوبر بارك 
وتشيل أوت بارك، يليها مشروع ماوننت فيو آى 
سيتى بالتجمع اخلامس، والذى استحوذ على 

مبيعات بقيمة حوالى 3.5 مليار جنيه.

ــال املــهــنــدس عــمــرو ســلــيــمــان املــؤســس  قـ
ورئيس مجلس إدارة شركة ماوننت فيو للتنمية 
فيو  ماوننت  حتقيق  إن  العقاري،  واالستثمار 
أعلى مبيعات فى تاريخها خالل فترة النصف 
األول من عام 2022 جاء نتيجة رؤية الشركة 
ـــ17 عــاًمــا املــاضــيــة فــى تنفيذ  الـ على مـــدار 
طبيعية  ومناظر  معمارية  بهندسة  مشروعات 
علم  ونشر  العاملية،  الشركات  كبرى  صممتها 
ما  وهــو  املختلفة،  املــشــروعــات  فــى  السعادة 
العقارية  الشركات  كبرى  من  واحــدة  جعلها 
فى مصر، وحازت على ثقة اآلالف من عمالء 

الشركة.
إلى  املقبلة  الفترة  خالل  :«نتطلع  وأضــاف 
ودراســة  القائمة  مشروعاتنا  محفظة  تطوير 

مجتمعات  إلنشاء  جديدة  استثمارية  فــرص 
خالل  مــن  مشروعاتنا،  فــى  ومنتجة  حيوية 
من  حلياة  حقيقية  قيمة  تضيف  تصميمات 
املمكنة  ــيــات  واآلل األســالــيــب  بأفضل  حولها 
العمالء  احتياجات  لتلبية  االبتكار  تطويع  مع 
املتغيرة ومواكبة التطورات املهولة التى مير بها 

القطاع وااللتزام بخطط البناء الطموحة«.
قـــال املــهــنــدس وائـــل عـــز، رئــيــس القطاع 
التجارى بشركة ماوننت فيو، إن الشركة كانت 
مبيعات  جنيه  مليارات   10 حتقيق  تستهدف 
ــاري،  الــعــام اجلــ الــنــصــف األول مــن  ــالل  خـ
القيمة  تــفــوق  مبيعات  حتقيق  فــى  وجنــحــت 
وهى  جنيه،  مليار   11 إلــى  لتصل  املستهدفة 
أعلى مبيعات فى تاريخ الشركة خالل فترة 6 
شهور، بنسبة منو سنوى 63% وهى كذلك أعلى 
جتاوز  فى  الشركة  لتنجح  سنوي،  منو  نسبة 
السوق  على  العاملى  االقتصاد  تداعيات  تأثير 

العقارى املصري.
على  ستعمل  الــشــركــة  أن  ــز«،  »عــ ــاف  أضـ
النصف  فترة  املبيعات خالل  تنشيط  مواصلة 
الثانى من العام اجلارى للوصول إلى املبيعات 
العام  جنيه خالل  مليار   20 بقيمة  املستهدفة 
اجلاري، مع استمرار دور ماوننت فيو فى دعم 
استثمارات  من خالل ضخ  الوطنى  االقتصاد 
من  املــزيــد  لتشغيل  جنيه  مليارات   5 بقيمة 
الطلب  وتلبية  القومى  الناجت  ــادة  وزي العمالة 

على الوحدات السكنية.
ماوننت  شــركــة  جنحت  نفسه  الــوقــت  وفــى 
وحــدة سكنية   1200 من  أكثر  تسليم  فى  فيو 
عــام  مـــن  األول  الــنــصــف  لــعــمــالئــهــا خـــالل 
بالقاهرة  سيتى  آى  مشروع  استحوذ   ،2022
اجلديدة على الغالبية العظمى بإجمالى 800 
لضخ  الشركة  خطة  نتيجة  ذلك  يأتى  وحــدة، 
استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خالل عام 

2022 لتنمية محفظة املشروعات املتنوعة.

قفزة فى مبيعات »ماونتن فيو« بنمو %63 خالل النصف األول
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األحد

ــر  ــ ــور عـــمـــرو طــلــعــت وزي ــ ــت ــ ــدك ــ اجـــتـــمـــع ال
تقنية  عبر  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
وممثلى  رؤســاء  من  عــدد  مع  الفيديوكونفرنس 
األعمال  ومؤسسات  التكنولوجيا  شركات  كبرى 
الــفــرنــســيــة األعـــضـــاء مبــجــلــس أربــــاب العمل 
الفرنسى »ميديف« MEDEF؛ شارك فى اللقاء 
وشهد  باريس.  لــدى  مصر  سفير  يوسف  عــاء 
االستثمارية  الفرص  على  الضوء  تسليط  اللقاء 
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصرى، 
هذا  لتنمية  إطاقها  مت  التى  واالستراتيجيات 
تسهيات  لتوفير  املــبــذولــة  واجلــهــود  الــقــطــاع 
وحوافز للشركات األجنبية الراغبة فى االستثمار 

مع التركيز على خدمات التعهيد.
التجارى  املكتب  االفتراضية  اجللسة  نظم 
مع  بالتنسيق  بــبــاريــس  املــصــرى  واالقــتــصــادى 
ــاب الــعــمــل الــفــرنــســى »مــيــديــف«  ــ مــجــلــس أربـ
MEDEF؛ وأدارها فيليب جوتييه رئيس مجلس 

.MEDEF »أرباب العمل الفرنسى »ميديف
كما شارك باحلضور املهندس عمرو محفوظ 
الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
احلرانى  أحمد  واملهندس  »ايتيدا«،  املعلومات 
وتركيا  األوســـط  للشرق  العمليات  عــام  مدير 
على  تامر  واملهندس  الفرنسية،  أتــوس  لشركة 
مدير مركز شركة فاليو التقنى فى مصر حيث 
فرنسية  لشركات  ناجحة  الشركتان مناذج  متثل 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  قــطــاع  فــى  استثمرت 

املعلومات املصري.
ــد الــدكــتــور عــمــرو طلعت  وخـــال الــلــقــاء؛ أك
استراتيجية  خطة  لديها  املصرية  الــدولــة  أن 
الــدور  يبرز  حيث  القطاعات؛  بكافة  للنهوض 
احليوى لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
التى  الرقمية  مصر  استراتيجية  تنفيذ  فــى 
خاله  مــن  يتم  رقــمــى  مجتمع  بــنــاء  تستهدف 
احلكومى  األداء  لتحسني  التكنولوجيا  تطويع 
باالضافة  للمواطنني  الرقمية  اخلدمات  وإتاحة 
قدراتهم  وتعزيز  الشباب  مــهــارات  صقل  إلــى 
املحلى  العمل  سوق  متطلبات  لتلبية  التنافسية 
والعاملى؛ مشيرا إلى أن القطاع هو األعلى منوا 

سنوات؛  أربــع  مــدار  على  الدولة  قطاعات  بني 
منوها إلى أن رئيس اجلمهورية قد شهد مؤخرا 
مشروعات  مشروعا ضمن   20 من  أكثر  افتتاح 

مصر الرقمية.
وزارة  أن  إلــى  طلعت  عمرو  الدكتور  وأشـــار 
بإعادة  تقوم  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
خال  من  املصرية  احلكومة  برمجيات  تطوير 
 2 من  أكثر  إلــى  تصل  مبوازنة  أحمس  مشروع 
مليار جنيه؛ معربا عن تطلعه إلى تعاون مصرى 
أن  موضحا  املــشــروع؛  هــذا  تنفيذ  فى  فرنسى 
هناك العديد من الشركات الفرنسية العاملة فى 
مجال التعهيد التى لديها قصص جناح فى مصر 
من خال االستفادة من الكوادر املصرية الشابة 

التى متتلك املهارات اللغوية والرقمية.
ــوزارة  الـ أن  الــدكــتــور عــمــرو طلعت  ــاف  وأضـ
مــرة خــال ٣  الــتــدريــب 22  ــة  ــوازن م ضاعفت 
املــالــى  ــعــام  ال ــوات؛ حــيــث تستهدف خـــال  ســن
باستثمارات  شــاب  ألــف   22٥ تــدريــب  احلــالــى 
١.٣ مليار جنيه؛ موضحا أن الوزارة قد أنشأت 
املعرفة  مدينة  فــى  للمعلوماتية  مصر  جامعة 
جامعة  أول  وتعد  اجلديدة  اإلداريــة  بالعاصمة 
متخصصة فى االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
األفريقية؛  القارة  فى  بها  املرتبطة  واملــجــاالت 
ريادة  منظومة  لدعم  الــوزارة  جهود  إلى  مشيرا 
وأفريقيا  الناشئة فى مصر  والشركات  األعمال 
حيث مت إنشاء ٨ مراكز إبداع مصر الرقمية فى 

املحافظات ويجرى العمل على إنشاء ١٩ مركزا 
إبــداع رقمى موزعة فى  إلى ٣0 مركز  للوصول 

مختلف أنحاء اجلمهورية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت اجلهود املبذولة 
لتطوير البنية التحتية لاتصاالت حيث مت ضخ 
استثمارات بنحو ٦0 مليار جنيه لتنفيذ املرحلة 
االنترنت  شبكة  كفاءة  رفــع  مشروع  من  ــى  األول
الثانية  املرحلة  فى  استثمارات  فيما سيتم ضخ 
من املشروع بنحو ٤0 مليار جنيه كما يتم العمل 
حاليا لتنفيذ مشروع لربط أكثر من ٣.٥ مليون 
بشبكة  كرمية  حياة  مــبــادرة  قــرى  ضمن  منزل 
ــات األلـــيـــاف الــضــوئــيــة لــتــوفــيــر خــدمــات  ــاب ك
اإلنترنت فائق السرعة باستثمارات تصل إلى ٤0 

مليار جنيه.
باريس  لدى  مصر  سفير  يوسف  عاء  وأكــد 
وفرنسا  مصر  بني  العاقات  وصابة  قوة  على 
حيث تشهد الفترة احلالية تطورا فى العاقات 
االتــصــاالت  مــجــال  فــى  البلدين  بــني  املشتركة 
إقامة  الى اهمية  املعلومات؛ مشيرا  وتكنولوجيا 
العاقات  هــذه  لــدفــع  استراتيجية  ــات  شــراك

وحتقيق مردود ذو قيمة عالية.
كما استعرض املهندس عمرو محفوظ خال 
الرقمية  مصر  استراتيجية  مــحــاور  اجللسة 
توفر  التى   )202٦-2022( التعهيد  لصناعة 
للشركات  االســتــثــمــاريــة  احلــوافــز  مــن  حــزمــة 
العاملية واملحلية لزيادة القدرة التنافسية للتكلفة 

خال  من  مبصر؛  التعهيد  لصناعة  اإلجمالية 
دراسة متطلبات السوق العاملي؛ حيث تستهدف 
من  الــصــادرات  حجم  مضاعفة  االستراتيجية 
العابرة  املعلومات  تكنولوجيا  وخدمات  منتجات 
حزمة  وتــقــدمي  أضــعــاف،  ثاثة  بنحو  للحدود 
االستثمارات،  من  املزيد  جلذب  جديدة  حوافز 
باإلضافة إلى تعزيز تنافسية مصر فى مجاالت 
البحث والتطوير وتقدمي خدمات القيمة املضافة 

مبا يساهم فى تسريع منو اقتصاد املعرفة.
أرباب  مجلس  رئيس  جوتييه  فيليب  وأوضــح 
العمل الفرنسى »ميديف” MEDEF أن ميديف 
تعمل منذ ٣2 عاما؛ حيث تتعاون مع مصر منذ 
باريس؛  السفارة املصرية فى  سنوات من خال 
منوها إلى أن ميديف تضم ١٥ شركة تعمل فى 
مجال اخلدمات الرقمية؛ مؤكدا أن استراتيجية 
مجاالت  تتيح  التعهيد  لصناعة  الرقمية  مصر 

كبيرة للتعاون املشترك.
عام  مدير  احلرانى  أحمد  املهندس  وأوضــح 
أتوس  لشركة  وتركيا  األوسط  للشرق  العمليات 
والتواجد  باالستثمار  الشركة  اهتمام  الفرنسية 
خال  دارت  التى  للمباحثات  نتيجة  مصر  فى 
فى  بفرنسا  ميديف  مع  الوزير  السيد  اجتماع 
حجم  فى  التوسع  الشركة  تعتزم  حيث  2020؛ 
العاملة  الشابة  الــكــوادر  عــدد  وزيـــادة  أعمالها 
 ٤00 نحو  الى  يصل  والــذى  فى مصر  بالشركة 

متخصص.
مركز شركة  مدير  على  تامر  املهندس  وأشار 
فاليو التقنى فى مصر إلى أن الشركة تعمل فى 
مصر منذ ١٧ عاما فى مجال برمجة السيارات 
فــى مصر  الــشــركــة  أبــحــاث  مــركــز  حيث حقق 
الطلب  تــزايــد  أثــمــر عــن  جنــاحــات عاملية ممــا 
لتنفيذ  للسيارات  املنتجة  العاملية  الشركات  من 

أعمالها مبقر شركة فاليو مبصر.
على  الشركتني  مسؤوال  أثنى  اللقاء؛  وخــال 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  جهود 
واحلوسبة  البيانات  مراكز  صناعة  إقامة  فى 

السحابية وتطوير البنية التحتية لاتصاالت.

10 السنة الثالثة عشرة

»أحمس« يعيد تطوير برمجيات الحكومة
بموازنة تصل إلى أكثر من ٢ مليار جنيه..

»عمرو طلعت«: االتصاالت األعلى نمًوا بين قطاعات الدولة على مدار ٤ سنوات

إشراف:أسامة محمداتصاالت
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للمكتب   )٥0( العادية  ــدورة  ال اجتماع  عقد 
لاتصاالت  العرب  ــوزراء  الـ ملجلس  التنفيذى 
واملــعــلــومــات بــرئــاســة الــدكــتــور عــمــرو طلعت 
والذى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
العربية  مصر  جمهورية  وتترأسه  تستضيفه 
مبشاركة  العربية  الـــدول  جامعة  مظلة  حتــت 
ــى مــديــر إدارة  ــ ــور خــالــد وال ــت ــدك الــســفــيــر ال
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بجامعة الدول 
فى  األعضاء  الــدول  ممثلى  بحضور  العربية، 
اجلمهورية  دول:  يضم  الذى  التنفيذى  املكتب 
واململكة  الشعبية،  الدميقراطية  اجلــزائــريــة 
التونسية،  واجلــمــهــوريــة  الــســعــوديــة،  العربية 
اإلسامية  واجلــمــهــوريــة  املــغــربــيــة،  واململكة 
وفلسطني  اليمنية،  واجلمهورية  املوريتانية، 
وتكنولوجيا  االتـــصـــاالت  وزارة  مبــقــر  ــك  وذلـ

املعلومات فى القرية الذكية.
التطورات  أن  طلعت  عمرو  الدكتور  ــد  وأك
توثيق  ضــرورة  حتتم  املتسارعة  التكنولوجية 
الدول  بني  واإلقليمى  الثنائى  التعاون  أواصــر 
األعــضــاء وتــبــادل اخلــبــرات والـــرؤى لتعظيم 
والبريد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  دور 
ــب الــتــقــدم  فــى الــــدول الــعــربــيــة ملــســايــرة ركـ
القدرات  وتعزيز  مستمر،  بشكل  التكنولوجى 
للتصدى للتحديات العاملية؛ مشيرا إلى أن هذا 
االجتماع الدورى أضحى فرصة مثالية لتقاسم 
التجارب، والتباحث حول أهم املستجدات على 
الساحة العربية واإلقليمية والدولية فى مجال 
من  والبريد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
االستفادة  فى  املشتركة  التطلعات  تلبية  أجل 

املصالح  لتحقيق  الرقمية  التكنولوجيات  من 
احليوية للشعوب العربية.

املكتب  أن  طلعت  عمرو  الدكتور  وأضـــاف 
لاتصاالت  العرب  الـــوزراء  ملجلس  التنفيذى 

تنطلق  التى  املنصة  مبثابة  يعد  واملعلومات 
االتصاالت  قطاع  تنمية  عمليات  خالها  من 
ــي، وتــطــويــر  ــرب ــع وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات ال
املؤسسات البريدية فى الدول العربية؛ مشيرا 

الــبــريــديــة فى  املــحــورى لألنظمة  ــدور  الـ ــى  إل
الدول العربية لتحقيق الشمول الرقمى، ودعم 
أصحاب  وتشجيع  اإللكترونية،  التجارة  جهود 
وصغار  واملــتــوســطــةـ،  الصغيرة  املــشــروعــات 

لهذه  متكامل  دعم  تقدمي  إلى  داعيا  املوردين؛ 
املؤسسة الهامة خاصة فى ضوء الدور املتنامى 
حققتها  التى  بالنتائج  مشيدا  به؛  تقوم  الــذى 
املجموعة العربية فى حصد جوائز من تعاونية 

وكذلك  202١؛  للعام  الــدولــى  العاجل  البريد 
على ماحققته املؤسسات البريدية فى تصميم 
يحمل  ــذى  ال  2022 لعام  موحد  عربى  طابع 
شعار القمة العربية التى ستنعقد باجلزائر فى 
الطوابع  أثنى على معرض  املقبل. كما  نوفمبر 
العربية  اإلمـــارات  بدولة  انعقد  الــذى  العاملى 
املتحدة الشقيقة فى يناير املاضى على هامش 

إكسبو دبى.
الدكتور عمرو طلعت بنشاط املكاتب  وأشاد 
مراقب  بصفة  تتمتع  التى  واألجهزة  اإلقليمية 
لاتصاالت  العرب  الــوزراء  مجلس  أعمال  فى 
واملعلومات، ومشاركتهم الفاعلة فى دعم العمل 
العربى املشترك؛ وكذلك دورها الفاعل بالتعاون 
مع املنظمات اإلقليمية فى تطوير االستراتيجية 
الشكر  موجها  واملعلومات؛  لاتصاالت  العربية 
إلى جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 
الدؤوبة  جهودها  على  )اإلسكوا(  أسيا  لغرب 
مع  تتفق  رقمية  عربية  رؤيــة  بلورة  سبيل  فى 
التشارك  أهمية  العصر؛ مؤكدا على  متطلبات 
فى منظور عربى موحد يشمل موقفا جماعيا 
من ضمنها  يأتى  التى  العاملية  التحديات  جتاه 
االقــتــصــاد األخــضــر، ومجابهة  إلــى  الــتــحــول 

اجلرمية اإللكترونية بكافة أشكالها.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تسليم مصر 
سلطنة  إلى  الرقمية  العربية  العاصمة  شعلة 
عــمــان منذ شــهــور فــى إطـــار اخــتــيــار مسقط 
عاصمة عربية رقمية لعام 2022 خلًفا للعاصمة 

اإلدارية اجلديدة.

مصر تترأس اجتماع الدورة 50 لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات

التكنولوجية  املنصة  طلبات،  سجلت 
والــشــرق  مــصــر  فــى  الـــرائـــدة  املحلية 
ــط، حــضــورًا رائــًعــا وفــريــًدا من  األوسـ
واحدة  فى  مصر  فى  مرة  وألول  نوعه 
الـــدورى  مسابقة  مــبــاريــات  أهـــم  مــن 
املــصــرى املــمــتــاز و الــتــى أقــيــمــت بني 
 ٣0 باستاد  واألهــلــى  بيراميدز  ناديى 
كبير،  جماهيرى  حضور  وســط  يونيو 
إلى  املميز  طلبات  بطل  وصــل  حيث 
أرض امللعب ليقوم بتوصيل كرة املباراة 
وتسليمها إلى حكم اللقاء لتنفيذ ضربة 
ألول  حتــدث  مبهرة  لقطة  فى  البداية 
قبل  وذلــك  املصرية،  املاعب  فى  مرة 

الذى  واملصيرى  الهام  اللقاء  انطاق 
بطل  حتديد  فى  كبير  بشكل  سيسهم 

الدورى املصري.
املشاركة  خــال  من  طلبات  وتسعى 
األولى لها فى األحداث الرياضية، إلى 
إبراز قدرتها على توصيل كل ما يطلبه 
وَتعد  كانوا!  أينما  التطبيق  مستخدمى 
طلبات جمهورها من محبى وعشاق كرة 
بالعديد  عــام  بشكل  والرياضة  القدم 
املفاجأت واألحــداث املدهشة هذا  من 
العام فى اطار التوجه العام للدولة جتاه 

االهتمام بالرياضة والرياضيني.

»سونى  وشركة  ديجيتال  ويسترن  شركة  تعاونت 
فى  الاعبني  لتزويد   )SIE( إنترتينمنت«  إنتراكتيف 
 2.M أقـــراص  محرك  ــأول  ب العالم  أنــحــاء  مختلف 
 PlayStation من  الرسمى  الترخيص  على  حاصل 
 SN٨٥0 ــل مــحــّرك األقـــــراص ــازPS٥ ويــســّه ــهـ جلـ
 ™WD_BLACK طـــراز  مــن   2.NVMe™ M
اختيار محرك  الاعبني  املخّصص جلهاز PS٥ على 
الداخلية  التخزين  سعة  لتوسيع  املــائــم  األقـــراص 
األلعاب  كافة  حفظ  مع  املطلقة  البال  راحة  وضمان 
اجلديدة واملفّضلة لديهم، وذلك ضمن محّرك أقراص 
 PSاجتاز أصعب االختبارات جلعل جتربة اللعب من ٥

أكثر متعة وحماساً.
وخضع محّرك األقراص لتحسينات كثيرة ليصبح 

وقد  اإللكترونية.  األلــعــاب  أجــهــزة  ألحــدث  مائًما 
األقــراص  محرك  خضوع  ديجيتال  ويسترن  ضمنت 
مع  استخدامه  على  واملوافقة  الكاملة  لاختبارات 
الساعات  مئات  االختبارات  وتضمنت   .PS٥ جهاز 
األلعاب  اختبار بعض  العمل فى  التى أمضاها فريق 
الغنية بالرسومات املتحّركة ذات الدقة العالية ضمن 
جتارب اللعب املختلفة، وذلك لضمان القدر املطلوب 
من السرعة والساسة واملتعة البصرية عند االنطاق 
فى مغامرات األلعاب املخزنة على محرك األقراص.

ــارك، نــائــب رئــيــس قــســم حلول  ــ ــوزان ب قــالــت ســ
ديجيتال«:  »ويسترن  لدى  املنتجات  وإدارة  املستهلك 
مع  اجلديد  التعاون  هذا  حيال  كبير  بحماس  نشعر 
سونى إنتراكتيف إنترتينمنت فهو فرصة هامة لوضع 

 .PSهذا املحّرك املرّخص رسمياً فى متناول محبى ٥
 WD_BLACK التجارية  العامة  حرصت  ولطاملا 
اخلاّصة بشركة ويسترن ديجيتال على تزويد الاعبني 
أينما كانوا مبنتجات عالية األداء. ونهدف إلى جانب 
احلالى  التزامنا  تعميق  إلــى  املبتكرة  الشراكة  هــذه 
جميع  بتجربة  ترتقى  التى  التخزين  حلول  بتطوير 

الاعبني من دون استثناء”.
 SN٨٥0 أقــراص  محّرك  يتيح  ذلــك،  إلــى  إضافةً 
تخزين  لاعبني   WD_BLACK طــراز  من   2.M
مباشرًة   ™PSوألعاب٤  PS٥ ألعاب  من  أّي  وتشغيل 
احلــرارى  املــبــّدد  تصميم  أّن  كما  مطلقة.  وبسهولة 
التثبيت.  سهل  يجعله  األقـــراص  مبــحــّرك  اخلـــاص 
وبذلك، ال يتعني على الاعبني االنتظار مطّوالً لتحميل 

األلعاب بفضل اجليل الرابع من تقنية PCIe®، حيث 
ميجابايت  آالف   ٧ إلى  البيانات  قــراءة  سرعة  تصل 
فى الثانية2. ويستطيعون بالتالى املشاركة فى مختلف 

األلعاب بسرعة والتركيز على الفوز بشكل أساسي.
 WD_BLACK SN٨٥0 يتوفر محّرك األقراص
 ١ )ســعــة   PSــاز٥ ــهـ جلـ املــخــّصــص   NVMe SSD
متاح حصراً  وهو  تيرابايت٣(،   2 و)سعة  تيرابايت٣( 
وفى  واإللكترونية  الفعلية   Best Buy متاجر  فى 
يصبح  وســوف  اإللكتروني.  ديجيتال  ويسترن  متجر 
من  مختارة  مجموعة  لدى  متوفًرا  األقــراص  محّرك 
األخرى  البيع  وجهات  واإللكترونية  الفعلية  املتاجر 

اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس 2022.

أعلنت جوميا، منصة التجارة اإللكترونية الرائدة 
 realme فى أفريقيا ، عن توقيع شراكة مع شركة
، العامة التجارية للهواتف الذكية األسرع منًوا فى 
العالم، والتى توفر ملايني املستهلكني فى إفريقيا 

أجهزة مبتكرة ومتطورة بأحدث التقنيات.
لشركة  سيصبح  ــشــراكــة  ال ــذه  هـ ــار  إطــ ــى  وفـ
جوميا  منصة  عــلــى  رســمــيــاً  مــتــجــراً   realme
 ١١ فــى  اإلنترنت  عبر  املستهلكني  مــع  للتواصل 
البداية  الشراكة فى  أفريقية، حيث ستغطى  دولة 
دولة نيجيريا ثم تهدف للتوسع تدريجياً فى كينيا 
وغانا وساحل العاج، وبعد ذلك تغطية باقى البلدان 

األفريقية التى تعمل بها جوميا.
وتعليقاً على هذه الشراكة الهامة قال سانديب 
بشركة   )CE( لقطاع  الرئيس  نائب  نــارايــانــان، 
 realme جوميا:« يسعدنا أن نقدم منصتنا لشركة

والوصول  النمو  من  للمزيد  الفرصة  مننحها  وأن 
لديهما  الشركتني  فكا  األفريقية.  الــســوق  إلــى 
قيم متشابهة لذلك نتطلع إلى تعاون طويل األجل 
تقدمي  مواصلة  مــن  الــشــراكــة  هــذه  متكننا  حيث 
أفضل الهواتف الذكية بأسعار معقولة للمستهلكني 

ومنحهم جتربة تسوق سلسة.«
ــعـــام لــشــركــة  ــاك تـــشـــاجن، املـــديـــر الـ وقــــال جــ
والشرق  املستقلة  الدول  رابطة  realme–منطقة 
بالتعاون  للغاية  سعداء  »إننا  وأفريقيا.:  األوســط 
الرائدة  اإللكترونية  التجارة  منصة  جوميا،  مع 
للمستخدمني  الذكية  لتقدمي هواتفنا  إفريقيا،  فى 
ــارة األفــريــقــيــة. فـــإن هــذه  ــق فــى جميع أنــحــاء ال
بالامركزية  املتواصل  التزامنا  تعكس  الشراكة 
من  أكبر  قطاع  منح  خــال  مــن  التكنولوجيا  فــى 
املستهلكني التكنولوجيا التى اعتادنا أن نراها فى 

األجهزة الرائدة فقط وجعلها فى متناول اجلميع. 
سيجد  إفريقيا  فى  الشباب  جيل  أن  نعتقد  فإننا 
أن منتجاتنا تتمتع بأفضل مستوى األداء والتصميم 
الرائد، حيث تتمثل مهمتنا فى توسيع نطاق االبتكار 
والتوجه لشريحة أكبر من املستهلكني حول العالم.

جدير بالذكر أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 
ــرع منـــًوا فــى مــجــال الــهــواتــف  ستظل هــى األســ
املنطقة  بــلــدان  كافة  ففى  العالم.  فــى  املحمولة 
يستخدم مايني األفارقة من مستخدمى الهواتف 
املحمولة الهواتف الذكية للوصول إلى جوميا لتلبية 
يضيف  اإلطـــار  هــذا  وفــى  اليومية.  احتياجاتهم 
ستعمل  اجلديدة  الشراكة  »إن  نارايانان  سانديب 
بشكل كبير على تعزيز انتشار التجارة اإللكترونية 

فى املنطقة.«

»طلبات« صاحبة ضربة البداية 
فى قمة األسبوع 25 بالدورى

»ويسترن ديجيتال« تتعاون مع »سونى إنتراكتيف 
إنترتينمنت« لالرتقاء باأللعاب اإللكترونية

شراكة بين realme و»جوميا« لتعزيز انتشار الهواتف الذكية بإفريقيا
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أسعار التذاكر من 1500 لـ 8000 جنيٍه..تستحوذ على 4 مسلسالت جديدة..

 »vip « ..»ريهام عبد الغفور«
على المنصات الرقمية

كرمية سالم
فى  دائــم  بشكل  التواجد  من  سنوات  بعد 
الفنانة  غابت  الرمضانية..  الدراما  موسم 
املوسم  املشاركة  عــن  الغفور  عبد  ريــهــام 
بـ 4 أعمال جديدة  املاضي، لتعود للظهور 
االستحواذ  من  لتتمكن  يوليو،  شهر  خالل 
أدوارهــا  خــالل  من  اجلمهور  اهتمام  على 
»وش  وهما:  حالياً  لها  تعرض  التى  املميزة 
وضهر« و«منعطف خطر«، إلى جانب مشاركتها 
فى مسلسلني آخرين، تعرض جميعهم على إحدى 

املنصات الرقمية.
وش وضهر

»وش  ــســل  مــســل تـــصـــدر 
ــانــة ريــهــام  ــفــن ــل وضـــهـــر« ل
األعمال  قائمة  عبدالغفور 
املعرضة حالًيا على منصة 
واســتــطــاع   ،vip شــاهــد 
املركز  يحتل  أن  املسلسل 
 10 ــل  ــ أصـ مــــن  األول 
األعمال  ألكثر  مــراكــز 
أزاح  وقـــد  مــشــاهــدة، 
بذلك مسلسل الثمانية 
الذى ظل محافظا على 
بعد عرضه  املركز  هذا 

عدد من حلقاته.
وضهر«  »وش  مسلسل 
ــة ســرد،  ــن تــألــيــف ورشــ م
ــو وحـــــوار أحــمــد  ــاري ــن وســي
بـــــدوى وشــــــادى عــبــد اهلل 
ــو عـــوف،  ــ ــرمي أب ــ وإخــــــراج م
بطولة إياد نصار وريهام عبد 
الغفور وإسالم جمال وشريف 
ــال  ــيـــمـــى جــم ــى ومـ ــ ــوق دســ
ومحمود قابيل وثراء جبيل.

املسلسل  أحــداث  وتــدور 
حلقات، جتسد   10 خــالل 
من خالله ريهام عبدالغفور 
الفتاة  »ضحى«  شخصية 
ــة الـــتـــى تــذهــب  ــفــي ــري ال
طنطا  مدينة  فى  للعمل 
فــى احـــد املــصــانــع، ثم 
للعمل  الظروف  تدفعها 
ــراح  كــراقــصــة فــى االفـ
الشعبية، إلى أن تنتحل 
شـــخـــصـــيـــة ممـــرضـــة 

للعمل فى العيادات لتقابل الطبيب املزيف »جالل«، الذى 
ينتحل شخصية طبيب وتقع فى حبه.

الغرفة 207
مسلسل »الغرفة 207« مأخوذ من رواية للراحل أحمد 
واملقرر  حلقات،   10 فى  أحداثه  وتــدور  توفيق،  خالد 

.vip عرضه خالل أيام على منصة شاهد
املسلسل من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، 
نخبة  وغيرهم  مكرم  مــراد  فــرج،  ناردين  الطيب،  على 
من النجوم. املسلسل سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن 

إخراج تامر عشري
قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه 
على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام 
فندق  داخل  األحــداث  وتقع  فرج،  وناردين  الغفور  عبد 
التى  األهــوال  رغم   207 الغرفة  بقاء  على  مالكه  أصر 
ــارة، حيث تــودى بحياة كل من  تــدور فيها من رعب وإث
يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلني 

فقط استطاعوا النجاة منها.
أزمة منتصف العمر

مسلسل »أزمة منتصف العمر« هو ثالث أعمال النجمة 
ريهام عبد الغفور الدرامية اجلديدة، والعمل مكون من 
15 حلقة، واملقرر عرضه على إحدى املنصات الرقمية 

خالل الفترة املقبلة.
املسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج كرمي العدل، 
السعيد،  الغفور، كرمي فهمى، عمر  ريهام عبد  وبطولة 
نطاق  فى  الوقائع  وتــدور  الشامى،  رشــدى  رئيس،  رنا 

اجتماعي.
العمر حول ربة  أزمــة منتصف  وتــدور أحــداث قصة 
منزل »ريهام عبد الغفور« التى تعيش مع أسرتها وابنتها 

وهو  الرجال  أحد  من  متزوجة  الشباب.  سن  فى  التى 
»رشدى الشامي«، تقع ابنتها »رنا رئيس« فى حب رجل 
يكبرها بسنوات كثيرة، فهل ستستمر تلك القصة لتصل 

للزواج أم ستوقف األم تلك احلكاية من البداية.
منعطف خطر

تظهر ريهام عبد الغفور كضيفة شرف خالل أحداث 
جنــاح  حــالــة  حــقــق  ــذى  الـ خــطــر«،  »منعطف  مسلسل 
املنصات  إحدى  على  حلقاته  أولى  عرض  خالل  كبيرة 
بني  متنوًعا  شكاًل  العمل  يتناول  حيث  االلكترونية، 
الغموض،  من  إطار  فى  االجتماعية،  والدراما  االكشن 
خالل 15 حلقة، يجرى عرضهما حالًيا مبعدل حلقتني 

.vip فى كل أسبوع على منصة شاهد
باسل  خطر«،  »منعطف  مسلسل  بطولة  فى  يشارك 
خياط، محمد عالء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام 
أحمد  أبوضيف،  سلمى  الشرقاوى،  آدم  عبدالغفور، 

صيام وعدد آخر منن الفنانني.
الفنانني  من  كبير  عدد  مشاركة  على  العمل  ويعتمد 
والعمل إخراج  لطبيعة األحداث،  كضيوف شرف نظراً 

السدير مسعود جنل الفنان غسان مسعود.
الدراما،  الغفور فى  يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد 
عبد  سليمان  محمد  تأليف  من  النيل«  »قصر  مسلسل 
الشربيني،  دينا  وبطولة  مرعي،  خالد  وإخــراج  املالك 
محمد  مــغــاوري،  سامى  مجدي،  أحمد  السعيد،  عمر 
حامت، ناردين فرج، نبيل عيسي، صالح عبد اهلل، أحمد 
خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مرمي اخلشت، 
سليمان  محمد  وتأليف  البزاوي،  محمود  فواز،  صبرى 

عبد املالك وإخراج خالد مرعى.

السنة الثالثة عشرة
منوعات

دعاء سيد
يعد جواز السفر مفتاح السفر إلى اخلارج، 
ومع ذلك، تعتبر بعض جوازات السفر أقوى من 
غيرها، وتوفر أقوى جوازات السفر فى العالم 
أكبر قدر من حرية السفر والتنقل بني البلدان.

جــوازات  أقــوى  تسمح  ذلــك،  إلى  باالضافة 
السفر حلامليها بدخول معظم البلدان بسهولة 
مثل  إضــافــيــة  ــول  دخـ متطلبات  ــود  وجـ دون 

احلصول على التأشيرات.
وهناك بعض العوامل التى تؤثر على حرية 
 Henley ويرصد  السفر،  جواز  وقوة  السفر 
»هينلى  عليه شركة  تشرف  الذى   Passport
آند بارتنرز«، قوة جوز السفر ويصنف كل جواز 
وعــدد  السفر  حرية  حسب  العالم  فــى  سفر 

الوجهات التى ُيسمح بها.
عن  صادر  جديد  سنوى  ربع  لتقرير  ووفًقا 
أقوى  الشركة  رصــدت  بارتنرز«،  آند  »هينلى 

جوازات السفر فى العالم حتى يوليو 2022.
وأشار التقرير إلى أن هناك ثالثة جوازات 
السفر  حــريــة  حامليها  متنح  آســيــويــة  سفر 
اليابان  وهم  أخرى  دولة  أى  من  أكبر  بدرجة 

وسنغافورة وكوريا اجلنوبية.
فضاًل عن ذلك، كشف التقرير أن جوازات 
السفر الهندية أصبحت تتمتع بحرية سفر أكبر 

من فترة جائحة فيروس »كورونا« املستجد مع 
وصول إلى 57 وجهة فى العالم مقارنة بـ 23 

وجهة فقط فى عام 2020.
القوات  غــزو  تسبب  األخــر،  اجلانب  وعلى 
جــوازات  حاملى  عزل  فى  ألوكرانيا  الروسية 
يحتل  حيث  العالم،  بقية  عن  الروسية  السفر 
اخلمسني  املرتبة  حالًيا  الروسى  السفر  جواز 
بدون  وجهة   119 إلــى  بالوصول  املؤشر  فى 
تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، مع ضرورة 
القيود  االعتبار  فى  يأخذ  ال  املؤشر  أن  العلم 

املؤقتة أو إغالق املجال اجلوي.
على  الــدولــيــني  املسافرين  طلب  يــزال  وال 
واملحيط  آســيــا  منطقة  فــى  ــوى  اجلـ الــســفــر 
الهادئ أقل خمس مستويات من فترة ما قبل 
اإلحصاءات  أحدث  كشفت  حسبما  »كورونا«، 
الصادرة عن االحتاد الدولى للنقل اجلوي، كما 
النتشار  حــذرًا  األكثر  آسيا  دول  استجابة  أن 
الفيروس تعنى أن هؤالء املواطنني أقل احتمااًل 
فى الوقت احلالى لالستفادة من حرية السفر 

مقارنة باملواطنني فى أوروبا أو األمريكتني.
  Henley Passport و أوضح تقرير مؤشر
وكــوريــا  سنغافورة  على  تقدمت  الــيــابــان  أن 
إلى  مواطنيها  وصــول  إمكانية  فى  اجلنوبية 
بــدون  الــعــالــم  أنــحــاء  193 وجــهــة فــى جميع 

تأشيرة أو بتأشيرة عند الطلب، لتحتل بذلك 
املركز األول فى القائمة.

فى  اجلنوبية  وكوريا  سنغافورة  جاءت  فيما 
املركز الثاني، حيق تتيح السفر إلى 192 دولة 
العديد من  تأتى  تأشيرة دخول، كما  من دون 
أملانيا  تتيح  حيث  القمة،  فى  األوروبية  الدول 
بذلك  وهما  وجهة   190 إلى  السفر  وإسبانيا 
يحتالن املركز الثالث فى القائمة، تليها فنلندا 
وجهة   189 بإمكانية  ولوكسمبورج  وإيطاليا 

حول العالم.
وهــولــنــدا  ــارك  ــدمنـ والـ النمسا  جـــاءت  ــم  ث
فرنسا  واحتلت  اخلامس  املركز  فى  والسويد 
املركز  املتحدة  واململكة  والبرتغال  وأيرلندا 
املتحدة  والواليات  نيوزيلندا  السادس، وجاءت 
فى املركز السابع إلى جانب بلجيكا والنرويج 

وسويسرا.
وكندا  أستراليا  جاءت  الثامن،  املركز  وفى 
بإمكانية  ومالطا  واليونان  التشيك  وجمهورية 
وجــاءت  العالم،  فــى  وجهة   185 إلــى  السفر 
هنغاريا فى املركز التاسع بحوالى 183 وجهة 
فى العالم، وفى املركز العاشر، جاءت ليتوانيا 
 182 إلى  السفر  بإمكانية  وسلوفاكيا  وبولندا 

وجهة فى العالم.
العالم  فى  سفر  جــوازات  ألســوأ  وبالنسبة 

الشمالية  كــوريــا  احتلت   ،2022 يوليو  حتى 
وصول  بإمكانية  القائمة  فى  ــى  األول املرتبة 
مواطنيها إلى 40 وجهة فى جميع أنحاء العالم 
وتليها فى نيبال وفلسطني بحوالى 38 وجهة، 
وجاءت الصومال فى املرتبة الثالثة مبعدل 35 
بحوالى  الرابع  املركز  اليمن  واحتلت  وجهة 

فى  باكستان  جـــاءت  ثــم  وجــهــة،   34
وصول  بإمكانية  اخلامس  املركز 

وجهة   32 ــى  إل مواطنيها 
فقط حول العالم.

وجــــــــــــاءت 
ســـــــــوريـــــــــا 
فـــى املــركــز 
الـــــســـــادس 
مبــــــــعــــــــدل 
وجــهــة   30

والـــعـــراق فى 
ــع  ــســاب ــز ال ــ ــرك ــ امل

مبعدل 29 وجهة حول 
الــعــالــم وأفــغــانــســتــان فى 

املركز الثامن مبعدل 27 وجهة 
حول العالم.

 Henley & قــائــمــة  أن  يـــذكـــر 
مــؤشــرات  ــدة  عـ مــن  واحــــدة   Partner

جــوازات  لتصنيف  املالية  الشركات  أنشأتها 
التى  الوصول  إلمكانية  وفًقا  العاملية  السفر 

توفرها ملواطنيها.
ويصنف 

مؤشر Henley Passport عدد 199 جواز 

سفر وفًقا لعدد الوجهات التى ميكن 

بــدون  إليها  الــوصــول  حلامليها 

حتديثه  يتم  مسبقة  تأشيرة 

عندما  العام  مــدار  على 

ــل تـــغـــيـــيـــرات  ــدخــ ــ ت

سياسة التأشيرة 

حــــــــــيــــــــــز 

التنفيذ.

أقوى جوازات السفر فى العالم
اليابان فى المقدمة.. 

»كاظم الساهر« يعود 
للساحل الشمالى بعد غياب 

كرمية سالم
يستعد القيصر كاظم الساهر إلحياء حفل غنائى ضخم فى مصر 
مبنطقة الساحل الشمالى يوم اخلميس املوافق 4 أغسطس املقبل، 
إحيائه  عن  عاًما   10 الـــ  جتــاوزت  طويلة  غياب  فترة  بعد  وذلــك 

للحفالت الغنائية داخل مصر.
بوستًرا  ونشر  املُقبل،  الساهر حلفله  كاظم  الكبير  الفنان  وروج 
»بعد  وعلق:  »إنستجرام«،  الرسمى مبوقع  عبر حسابه   ، ترويجًيا 

أكثر من 10 سنوات كاظم الساهر يعود مرة أخرى ملصر«.
التذاكر  أسعار  تذاكر احلفل،أن  بحجز  املنصة اخلاصة  وأعلنت 
تبدأ من 1500 جنيه كحد أدنى، وتصل لـ8 آالف جنيه، كحد أقصى، 
آالف، و6500  و6  االف،  و4  آالف،   3 منها  فئات،   6 وتتكون من 

جنيه.
الساهر،  كاظم  العربى  الغناء  قيصر  وأحيا 

مؤخًرا حفل عيد األضحى املبارك فى مركز 
إسطنبول  مدينة  فى  للمؤمترات  اخلليج 
مميًزا  تفاعال  شهدت  والــتــى  التركية، 

والسياح  اجلمهور  قبل  الــذيــن من 
خصيًصا  حضروا 

مـــــــــن أجــــــل 
حـــــــــضـــــــــور 

احلفل.
ــن املـــقـــرر  ــ ومـ

»كاظم«  يجول  أن 
فـــــــى عــــــــــدد مـــن 
الـــدول األروبــيــة ما 
بــني أمــريــكــا وكــنــدا 
ــاء مــجــمــوعــة  ــ ــي إلحــ

هناك  احلــفــالت  مــن 
فى  أغسطس   15 تبدأ 

ــة تـــورونـــتـــو بــكــنــدا،  ــن مــدي
يوم 20 من نفس  مــرورًا بحفل 

فى  ويختتمها  شيكاجو،  فى  الشهر 
 21 األمريكية  ميشيغان  بوالية  ديترويت  مدينة 
 26 بواشنطن  كونستيتيوشن  ومدينة  أغسطس، 
األمريكية  جيرسى  نيو  والية  وحفل  أغسطس، 

27 اغسطس.
على جانب آخر.. انتهى الفنان كاظم الساهر 
اجلديد  البومه  أغانى  تسجيل  من  فترة  منذ 
املوسيقار ميشال  بتوزيع معظم األغانى  وقام 
األلــبــوم،  مــن  أغنية   11 وّزع  الـــذى  فــاضــل، 
مع  التفاق  التوصل  الساهر  كاظم  ينتظر  و 
لتتولى مهمة إصدار  إحدى شركات اإلنتاج 

وتوزيع األلبوم.

كتبت - ليلى أنور
بعد سلسلة تأجيالت امتدت ألكثر من عامني..روجت 
الفنانة دنيا سمير غامن لفيلمها اجلديد »تسليم أهالي« 
حسابها  عبر  للعمل  الدعائى  البوستر  نشر  خــالل  من 
 3 األربعاء  يوم  طرحه  واملقرر  »إنستجرام«،  فى  اخلاص 
أغسطس فى دور العرض السينمائي، ليدخل فى منافسة 
األولفى  الصف  أفالم جنوم  كبيرة من  حادةمع مجموعة 

موسم الصيف اجلاري.
غامن  سمير  دنيا  الفنانة  بطولة  من  أهــالــى«  »تسليم 
وعمرو  عبدالعزيز  دالل  والراحلة  ماجد،  هشام  والفنان 
وهبة والفنان بيومى فؤاد، وعدد آخر من جنوم الكوميديا، 
شريف  تأليف  من  جديدة  كوميدية  الفيلم  يقدم  حيث 

جنيب و إخراج خالد احللفاوي.
سمير  لدنيا  األولــى  املطلقة  البطولة  هو  الفيلم  ويعد 
غامن فى السينما، ويشهد عودة »دنيا« للمشهد بعد فترة 
غياب نظراً للظروف التى مرت بها خالل الفترة املاضية 
عقب إصابة والديها الفنان سمير غامن والفنانة دالل عبد 

العزيز بفيروس كورونا ووفاتهما.
»لوسى«  الفنانة  مطاردة  حــول  الفيلم  أحــداث  وتــدور 
الشديد  حبها  بسبب  ــداث؛  األحــ خــالل  الفيلم  لبطلة 
لـ«هشام ماجد« الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما 

وتــدور  يتزوجا  لكى  لوسى  من  الهروب  إلــى  يضطرهما 

األحداث بينهما فى إطار كوميدى.

الفيلم شخصية  الفنانة دنيا سمير غامن خالل  وتقدم 

ابنة دالل عبدالعزيز من خالل فتاة تدعى »زاهية«، وهى 

للعديد من  وتتعرض  ورومانسية  الشخصية  فتاة ضعيفة 

األزمات بشكل كوميدي.

النجمة  قامت  عمل  آخــر  أهالي«  »تسليم  فيلم  ويعد 

الراحلة دالل عبد العزيز بتصويره، حيث أن الراحلةانتهت 

من تصوير جميع مشاهدها قبل إصابتها بفيروس كورونا 

ووفاتها.

دنيا  بالفنانة  اجتمع  قد  ماجد  هشام  الفنان  أن  يذكر 

»بــدل احلــدوتــة 3«،  ذلــك فى مسلسل  سمير غــامن قبل 

من  املكونة  الثالثة  القصة  بطل  ماجد  هشام  كان  حيث 

إعجابًا  القصة  هذه  حققت  وقد  دنيا،  أمام  حلقات   10

كبيًرا من اجلمهور، مما جعلهم ينتطرون اجتماعهم مًعا 

فى عمل آخر.

بعد تأجيل عرضه عامين..

»دالل عبدالعزيز« تشهد أول بطولة سينمائية مطلقة لـ»دنيا سمير غانم«

٢٥ من ذى احلجة ١٤٤٣–٢٤ يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢٥٢ «
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UNCTAD’s analysis shows that a 10 
per cent increase in food prices will 
trigger a five per cent decrease in the 
incomes of the poorest families
Billions of people are facing the 
greatest cost of living crisis in a 
generation due to rising food and 
energy prices amid rapid inflation 
and increasing debt, leaving the 
most vulnerable consumers in a 
dire situation, said the UN trade and 
development body, UNCTAD on 
Tuesday.
UNCTAD’s analysis shows that a 10 
per cent increase in food prices will 
trigger a five per cent decrease in 
the incomes of the poorest families, 
roughly equivalent to the amount 
those families would normally spend 
on healthcare.
As consumers try to reduce their 
spending, they will pay a high 
price if they buy cheaper, but 
unsafe products. The United States 
reports 43,000 deaths and 40 million 
injuries per year associated with 
consumer products, with yearly costs 
of over $3,000 per capita.
“Governments must strive 

to continue and succeed in their 
long-term mission of protecting 
their consumers, a mission 
of renewed relevance today,” 
said UNCTAD Secretary General 
Rebeca Grynspan at the organizati
on’s intergovernmental meeting on 
consumer protection held on 18 and 
19 July.
Cross-border threat
Keeping consumers safe is generally 

a top priority for governments around 
the world. UNCTAD research 
shows , with a developed network 
of laws and standards promoting 
product safety.
While more developed countries 
have put in place product safety 
frameworks, including laws, 
enforcement institutions, recall 
mechanisms and communication 
campaigns, developing countries 

with weaker systems, UNCTAD said, 
are less able to regulate the scourge 
of unsafe products.
More international cooperation is 
therefore needed to improve product 
safety for all.
Governments must strive to 
continue and succeed in their long-
term mission of protecting their 
consumers, a mission of renewed 
relevance today

In 2020 UNCTAD adopted its 
first recommendation on product 
safety. It aims to curb the flow 
of unsafe products being traded 
internationally, by strengthening 
ties among consumer product safety 
authorities and sensitizing businesses 
and consumers.
‘Huge potential’
“UNCTAD’s recommendation 
offers a huge potential for protecting 
consumers in my country and in 
yours, if implemented on a broad 
scale,” said Alexander Hoehn-Saric, 
chair of the US Consumer Product 
Safety Commission. “By working 
together, we can improve product 
safety for all our consumers.”
UNCTAD says consumers’ 
vulnerability is heightened since they 
may be unaware that health or safety 
requirements vary from country to 
country and may assume that all 
products on sale online are safe.
As consumers often underestimate 
risk and may decide to purchase the 
cheapest products out of financial 
necessity.
“Product safety is one of the key 

pillars or drivers of consumer trust,” 
said Helena Leurent, director general 
of Consumers International, “the 
lack of consumer understanding is a 
substantive challenge,” she added.
Regional is safer
According to UNCTAD’s World 
Consumer Protection Map, 60 per 
cent of countries lack experience in 
cross-border enforcement when it 
comes to consumer protection.
“Most countries in Africa do not 
have the capacity or experience to 
deal with the distribution of unsafe 
products,” said Willard Mwemba, 
CEO of the COMESA Competition 
Commission, “but regional efforts 
can build those capacities and benefit 
all participating countries.”
High-level officials participating in 
the UNCTAD meeting agreed that 
preventing cross-border distribution 
of known unsafe consumer products 
is a priority for countries, as it 
can improve consumer confidence 
and boost sustainable economic 
development.

Cost of living crisis hits poorest the hardest, warns UNCTAD

African Development Bank Group Board Approves More 
Than $1 Billion for Emergency Food Production Plan

Enabling Over 5,000 African Businesses to Trade 
in the Africa Continental Free Trade Area

The African Development Bank 
Group’s (www.AfDB.org) Board 
of Directors has approved 24, 
fast-track programs to help Africa 
mitigate rising food prices and 
inflation caused by Russia’s war 
in Ukraine, climate change and the 
Covid-19 pandemic.
The first round of approvals is part 
of the Bank’s $1.5 billion African 
Emergency Food Production 
Facility, established in May to 
boost food security, nutrition, and 
resilience across the continent.
The facility will provide 20 million 
African smallholder farmers with 
certified seeds and increased 
access to agricultural fertilizers. It 
will also support governance and 
policy reform, which is expected 
to encourage greater investment 
in Africa’s agricultural sector. The 
African Emergency Food Production 
Facility will enable African farmers 
to produce 38 million additional 
tons of food over the next two years. 
This is food worth an estimated $12 
billion.
As of 15 July, the Bank Group’s 
Board of Directors had approved 
a total of $1.13 billion in mixed 
financing for Emergency Facility 

programs targeting 24 countries: 
eight countries in West Africa; 
five in East Africa; six in Southern 
Africa; four in Central Africa and 
one in North Africa.
“These programs will deliver much-
needed climate-adapted seeds, 
access to affordable fertilizers and 
usher in policy reforms”
“This is a landmark week for the 
African Development Bank and 
the African Emergency Food 
Production Facility,” said Dr. Beth 
Dunford, the Bank’s Vice President 
for Agriculture, Human and Social 
Development.  “These programs 
will deliver much-needed climate-
adapted seeds, access to affordable 
fertilizers and usher in policy 
reforms to enable the agriculture 
sector to supply immediate, 
medium and long-term solutions 
to challenges faced in regional 
member countries.”
The African Emergency Food 
Production Facility is designing 
programs to respond to requests from 
more countries on the continent.  
The facility focuses on staple crops 
that many African nations largely 
import from Russia and Ukraine. 
However, the Russia-Ukraine war 

has left the continent facing a deficit 
of at least 30 million tons of food. 
Successful implementation of the 
facility will deliver 38 million tons 
of food, exceeding the amount 
imported from Russia and Ukraine. 
Through the facility, African 
farmers will produce approximately 
11 million tons of wheat, 18 million 

tons of maize, 6 million tons of rice 
and 2.5 million tons of soybeans.
The program will build on the success 
of the Bank’s Technologies for 
African Agricultural Transformation 
(TAAT) platform. Launched in 
2019, TAAT delivered heat-tolerant 
wheat seed varieties to 1.8 million 
farmers in seven countries. It also 

increased wheat production by 2.7 
million tons, valued at $840 million.
Full list of beneficiary countries of 
the first batch of approvals:
West Africa (8): Senegal, Liberia, 
Niger, Togo, Sierra Leone, The 
Gambia, Côte d’Ivoire Nigeria 
East Africa (5): Tanzania, Kenya, 
Burundi, South Sudan, Somalia. 

Southern Africa (6): Eswatini, 
Madagascar, Malawi, Zimbabwe, 
Zambia, Mozambique. 
Central Africa (4): Central Africa 
Republic, Chad, The Democratic 
Republic of the Congo, Cameroon. 
Northern Africa (1): Egypt

When the African Continental 
Free Trade Area (AfCFTA) came 
into force on 30 May 2019, Africa 
committed to expanding its business 
opportunities
ITC’s partnership with the African 
Export-Import Bank (Afreximbank) 
supports innovative, green finance 
solutions, strengthens Africa’s 
creative economy through 
tailored trainings – with 5,000 
small businesses skilled so far – 
and promotes African business 
opportunities within the Caribbean 
region.
ITC recognizes that 
‘Partnerships4Purpose’ can 
contribute to impactful projects 
and sustainable outcomes. To 
celebrate the teamwork behind these 
efforts, ITC is proud to highlight 
game-changing initiatives that are 
made possible through strong and 
meaningful collaboration.
When the African Continental 
Free Trade Area (AfCFTA) came 
into force on 30 May 2019, Africa 
committed to expanding its business 
opportunities, streamlining its 
continental approach for trade 
regulation, and ensuring the free 
movement of goods and services.

The AfCFTA is one of the flagship 
initiatives of the African Union 
to achieve its Agenda 2063. The 
agreement connects 1.3 billion 
people across 55 African countries 
with a combined GDP of $3.4 
trillion, and provides an opportunity 
for industrialization, job creation, 
industry innovation and economic 
growth.
“Through its SME Trade Academy, 
ITC and Afreximbank developed an 
e-learning course on How to Export 
with the AfCFTA”
The unique approach: Tailoring 
trainings to boost intra-African 
export potential
Recent developments in the 
global economy present African 
businesses with several challenges 
that ITC describes as the four 
Cs – COVID-19, climate change, 
conflict, and costs. The AfCFTA 
offers an opportunity for businesses 
to adjust and bounce back from 
these challenges, provided the right 
mechanisms are in place for support.
In its continued commitment 
to further intra-African export 
potential, Afreximbank has teamed 
up with ITC to support small 
businesses, especially women and 

youth entrepreneurs, to make the 
most of the Free Trade Area.
Through its SME Trade Academy, 
ITC and Afreximbank developed an 
e-learning course on How to Export 
with the AfCFTA. The training 
provides business owners with the 
knowledge and skills needed to 
effectively engage in cross-
border trade and secure 
international business 
opportunities.
The impact: Improved 
access to African 
trade opportunities for 
marginalized groups
The pilot ran in Côte 
d’Ivoire, Nigeria and 
Rwanda in 2020 and 
was then extended to 
include Ghana, Morocco 
and Zimbabwe. One 
week after its launch, the 
programme received almost 
1,500 applications. It supports 
businesses at country level to 
trade continentally using a dual 
approach: it includes a free online 
component on the Afreximbank 
Academy, while ITC facilitates 
in-country workshops to train 
business owners, business support 

organizations and government 
stakeholders.
Through the trainings, entrepreneurs 

can easily find tailored market 
opportunities for their businesses, 
identifying the highest export 

potential for their products and how 
to capitalize on potential financing 
opportunities. The trainees also have 
access to trade financing and trade 
facilitation interventions offered 
by Afreximbank to support intra-
African trade. Over 5,000 small 
businesses have been trained so far. 

Next to English and French, the 
training will soon be available 
in Arabic and Portuguese as 
well.
Moving forward: A vibrant 
African private sector
Afreximbank and ITC are 
currently broadening their 
partnership and will soon 
sign an MoU to expand and 
diversify trade in Africa:
The ‘How to Export with the 

AfCFTA’ online training will 
be expanded to all 55 Member 

States of the African Union, 
include additional modules 

and will roll out in-person skills 
and knowledge-building national 
workshops in at least 12 additional 
countries in Africa.
The agreement will also establish 
a continental collaborative group 
to pave the way for African 
designers and artists to engage in 

the continent’s vibrant creative 
economy.
To secure investment opportunities 
for African businesses, the 
partnership will support the Pan 
African Private Sector, Trade and 
Investment Committee (PAFTRAC).
The new partnership will also push 
for African businesses to pursue 
opportunities beyond their regional 
markets and consider international 
export opportunities in the 
Caribbean.
With the increasing need for 
businesses to adopt sustainable 
approaches due to climate change, 
the partnership will promote the 
uptake of relevant and innovative 
green solutions at global events, 
including COP27 in November 
2022.
Through its partnership with 
Afreximbank, ITC continues to 
broaden its commitment to equip 
African women and youth-led 
businesses, maximizing the benefits 
of the AfCFTA agreement and thus 
trade across Africa.

Facility targets 20 million African smallholder farmers to end reliance on food imported from Russia and Ukraine


