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اتفاق مصر واألردن خطوة لنجاح مشروع »الشام الجديدة«

صندوق النقد »المالذ اآلمن« لالقتصاد المصرى
البورصة متعطشة لطرح »وطنية« و»صافى«
4 بنوك »عالمات مضيئة« داخل القارة السمراء

مبادرة الـ%3 للتمويل العقارى تتوسع للشرائح األكبر
طفرة هائلة فى نتائج أعمال بنكى »األهلى ومصر«

»درع حماية« للمصريين ضد 
األزمة االقتصادية العالمية

إجمالي الودائع
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إجمالي القروض 

يونيو ٢٠٢٠  ٧٢٣ مليــار  جم

يونيو٢٠٢٢ ١٣٩٦ مليار  جم

األرباح قبل الضرائب
٣٠٫٦ مليارجــم        يونيــو ٢٠٢٠

١٣٫١ مليــار  جــم     يونيو ٢٠٢٠ 

صافي األرباح
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٢٩٫٧ مليار جنيه صافي األرباح خالل الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
في سابقة أولى إتاحة إستخدام لغة اإلشارة لذوي الهمم في ٥٥ فرع كمرحلة أولى 

١٢٣ مليار جنيه حجم المساهمة في مبادرات البنك المركزي المصري - ٢٫٨ مليار جنيه حجم المساهمة في مجال المسئولية المجتمعية
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١٧٫٨ مليون عميل فى ديسمبر ٢٠٢١

بطاقات الخصم المباشرالبطاقات االئتمانية
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جريدة إسبوعية اقتصادية
تصدر  عن شركة املاسة للصحافة والطباعة 

والنشر والتوزيع    ش. م. م 

بترخيص من املجلس األعلى للصحافة

نــــيفـــــني يــــاســني
رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذى

عبدالقادر إسماعيل
ديسك مركزى

كرمية سالم- رأفت كمال

توزيع مؤسسة دار التحرير »اجلمهورية«

التجهيزات الفنية بجريدة البورصجية

صدر العدد األول بتاريخ
 23 نوفمبر 2008

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

اإلخراج الفنى

 محمود طلعت - عصام حسنى 

اجلمع اإللكترونى
أحمد فوزى - سامح املنوفى

املراجعة اللغوية

عمر عبدالعزيز- أحمد فايق

هيئة التحرير

العنوان

التنفيذ
طــه حســـني

 سحر عبدالغنى 
ليلى أنور - خالد خليل 

أحمد عبداملنعم - أسامة محمد
عبدالعزيز عمر  - عادل حسن 

صفاء أرناؤوط -  رمي ثروت 
محمد التهامى  - حنان نبيل 

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

منال عمر-هيثم محمد

كتب رأفت كمال:
السيسى  ــاح  ــت ــف ال عــبــد  ــس  ــي ــرئ ال أصــــدر 
ــراءات احلماية  ــ بــالــتــوســع فــى إجـ تــوجــيــهــات 
القرارات  باتخاذ حزمة من  االجتماعية وذلك 
العاملية،  االقتصادية  األزمة  تداعيات  ملجابهة 
اجلــديــدة  ــراءات  ــ اإلجـ حــزمــة  تضمنت  حيث 
زيادة عدد األسر املستفيدة من برنامج »تكافل 
للبرنامج  إضافية  أسرة  مليون  بضم  وكرامة« 
أكثر  املواطنني  من  املستفيدين  حجم  ليصبح 
من 20 مليون مواطن على مستوى اجلمهورية، 
استثنائية  مــســاعــدات  صــرف  سيجرى  كما 
بتكلفة  قادمة  شهور   6 ملدة  أســرة  ماليني  لـ9 
لألسر  شهرياً  جنيه  مليار  حــوالــى  إجمالية 
الذين  املعاشات  ومن أصحاب  احتياجاً  األكثر 
 2500 من  أقــل  شهرى  معاش  على  يحصلون 
اإلدارى  باجلهاز  العاملني  مــن  وأيــضــاً  جنيه 
من  أقــل  راتــب  على  يحصلون  الــذيــن  للدولة 
2700 جنيه شهرياً، وسيتم أيضاً تعزيز األمن 
واألطفال  واألمهات  الفقيرة  لألسر  الغذائى 
مــن خــالل الــتــوســع فــى طــرح كــراتــني السلع 
الغذائية املدعمة بنصف التكلفة وبواقع مليونى 
خالل  من  توزيعها  يتم  بحيث  شهرياً  كرتونة 
منافذ القوات املسلحة مع قيام وزارة األوقاف 
بالشراكة مع وزارة التضامن االجتماعى بتوزيع 
قيام  وكذلك  العام  مدار  األضاحى على  حلوم 
الالزمة فى  املالية  املوارد  بتوفير  املالية  وزارة 
هذا الصدد والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار 

جنيه.
وقالت الدكتورة نيفني القباج وزيرة التضامن 
االجتماعى أن ملف احلماية االجتماعية يحتل 
أهمية خاصة من رئيس اجلمهورية وأنه يوجه 
بالرعاية  األولى  الفئات  حقوق  مبراعاة  دائماً 
القادرين  وتأهيل  أطفالها  فــى  واالســتــثــمــار 
من  األســر  هذه  تتمكن  حتى  فيها  العمل  على 
لتشارك  تدريجياً  الفقر  دائـــرة  مــن  اخلـــروج 
بشكل إيجابى فى سوق العمل واإلنتاج، مشيرة 
الدعم  برنامج  الدولة املصرية أطلقت  أن  إلى 
النقدى املشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت 
فيه فى عام 2016 وقت تبنى برنامج اإلصالح 
والشروع  الصرف  سعر  وحترير  االقتصادى 

اهتمام  بــرز  ثم  الدعم  ملف  توزيع  إعــادة  فى 
الناجتة  االقتصادية  األزمات  أثناء  فى  الدولة 
خاصة  وبصفة  املستجد  كورونا  فيروس  عن 
دعم كل من احلكومة واملجتمع املدنى للقطاع 
العمالة  ومساعدات  النقدى  والدعم  الصحى 
مرة  الــدولــة  دور  يتصاعد  ثــم  املنتظمة  غير 
ثانية بحزمة من إجراءات احلماية االجتماعية 
النقدى  والــدعــم  ــغــذاء  ال تــأمــني  تشمل  الــتــى 
احلالى  الوقت  فى  االستثنائية  واملساعدات 
الذى متر به كافة الدولة ومنها مصر بأزمات 

اقتصادية بسبب احلرب الروسية األوكرانية.
ــى أن الــدعــم يخص  ــارت »الــقــبــاج« إل وأشــ
ثالثة  طرح  مت  حيث  بالرعاية  األولــى  الفئات 
األكــثــر  األســـر  ملــســاعــدة  رئيسية  تــداخــالت 
ــاجــاً حــيــث ســيــتــم صـــرف مــســاعــدات  ــي احــت
استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالى 37 
األسر  تلك  استهداف  مت  حيث  مواطن  مليون 
اإلدارية من األسر  الرقابة  بالتنسيق مع هيئة 
وزارة  بيانات  قواعد  وكذلك  احتياجاً  األكثر 
املساعدة  وستستمر  االجتماعى  التضامن 
االستثنائية ملدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالى 

مليارات   6 ــوازى  ي ما  أى  شهرياً  جنيه  مليار 
الصرف  وسيتم  أشــهــر،  الستة  خــالل  جنيه 
التموين  بطاقات  أو  ميزة  بطاقات  خالل  من 
ومستهدف منها أصحاب املعاشات الفئة التى 
شهرياً،  جنيه   2500 من  أقل  معاشاً  تتقاضى 
كما مستهدف كذلك أرباب األسر من العاملني 
أقــل  ويــتــقــاضــون  بــالــدولــة  اإلدارى  بــاجلــهــاز 
األسر  إلى  باإلضافة  شهرياً  جنيه   2700 من 

الفقيرة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن التدخل الثانى 
يتعلق  فهو  اجلمهورية  رئيس  بــه  وجــه  ــذى  ال
برنامج  من  املستفيدة  واألسر  النقدى  بالدعم 
الدعم النقدى تكافل وكرامة، حيث كان هناك 
إبريل  فى  اجلمهورية  رئيس  من  سابق  توجيه 
من  املستفيدة  ــر  األسـ عــدد  ــادة  ــزي ب املــاضــى 
تكافل وكرامة لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالى 
األسر املستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة وصدر 
بزيادة  اجلمهورية  رئيس  من  توجيه  مــؤخــراً 
عدد األسر املستفيدة من تكافل وكرامة لتصل 
 20 من  أكثر  يشمل  أســرة مبا  5 ماليني  إلــى 
أعداد األسر  زيادة  تكلفة  وتبلغ  مليون مواطن 

مليار   5.4 من  يقرب  ما  النقدى  الدعم  فى 
سيتحملها  أسرة  ألف   400 هناك  حيث  جنيه 
مبا  التنموى  األهلى  للعمل  الوطنى  التحالف 
يبلغ 2.4 مليار جنيه وستتحمل خزانة الدولة 
3 مليارات جنيه، مشددة على أنه سيتم تطبيق 
النقدى تكافل  كافة الشروط املرتبطة بالدعم 
والطفل  لـــألم  الصحية  بــالــرعــايــة  اخلــاصــة 
الدراسة  سن  فى  األطفال  وانتظام  وبالتحاق 

باملدارس وبعدم تزويج القاصرات .
من  الثالث  التوجيه  أن  »القباج«  وأضافت 
توزيع  فى  التوسع  فى  اجلمهورية متثل  رئيس 
كراتني السلع الغذائية املدعمة بنصف التكلفة 
حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتني 
والنصف اآلخر يتحمله املواطن وسيتم التوزيع 
والداخلية  املسلحة  القوات  منافذ  خالل  من 
املناطق  فى  تواجدها  سينتشر  التى  والتموين 
األضاحى  حلــوم  إلــى  باإلضافة  فقراً،  األكثر 
حيث  العام  مــدار  على  توزيعها  يستمر  التى 
وتتعاقد  تكلفتها  بتحمل  األوقــاف  وزارة  تقوم 
التموين،  وزراة  مــع  بالتنسيق  توفيرها  على 
فى  االجتماعى  التضامن  وزارة  تساهم  كما 

باإلطعام وحلوم  التصريحات اخلاصة  إصدار 
االجتماعى  التضامن  تساعد  كما  األضاحى 
احتياجاً  الفقيرة واألكثر  فى استهداف األسر 
وتوزيعها بالقرى املستهدفة من خرائط الفقر 
هيئة  لدى  املسجلة  األسر  بيانات  قواعد  ومن 

الرقابة اإلدارية.
بــــدرة اخلبير  الــدكــتــور مــصــطــفــى  وقــــال 
االقتصادى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر 
حزمة من القرارات املهمة والتى يجنى ثمارها 
املواطن البسيط بشكل مباشر ومتهد حلالة من 
االستقرار املستمر فى األسواق نتيجة إصرار 
الرئيس على تنفيذ برنامج احلماية االجتماعية 
العاملية  االقتصادية  األزمــة  تداعيات  ملواجهة 
إلى أن قرارات الرئيس السيسى شملت  الفتاً 
خريطة عمل وخطة واضحة ملواجهة تداعيات 
منها  تضرر  التى  العاملية  االقتصادية  األزمــة 
كافة شعوب الكرة األرضية، موضحاً أن قرارات 
اإلصالح االقتصادى والتى اتخذتها الدولة فى 
تقليل  فــى  كبير  بشكل  ساهمت  سابق  وقــت 
املواطن  على  احلالية  االقتصادية  األزمة  حدة 
األزمة  تداعيات  من  للتخفيف  الدولة  وتسعى 
األسعار  ارتفاع  ومواجهة  العاملية  االقتصادية 

من خالل قرارات احلماية االجتماعية.
وأكدت رانيا يعقوب اخلبيرة االقتصادية إن 
الفتاح  عبد  الرئيس  برئاسة  املصرية  الدولة 
األعباء  تخفيف  إلــى  دائــمــاً  تسعى  السيسى 
الدولة  أجهزة  فى  والعاملني  املواطنني  على 
الالئقة  احلياة  توفير  على  وتكون حريصة  بل 
األكثر  واألســـر  املواطنني  مــع  تتناسب  والــتــى 
احتياجاً من خالل التوسع فى إجراءات وزيادة 
قرارات  أن  الفتة  االجتماعية،  احلماية  مظلة 
تأتى  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  وتوجيهات 
بها  تقوم  التى  ــراءات  اإلجـ من  العديد  ضمن 
الدولة املصرية منذ توليه الرئاسة حيث يضع 
األكثر  واألســر  الدخل  مــحــدودى  كل  الرئيس 
املصرية،  الدولة  عمل  أولــويــات  فى  احتياجاً 
مؤكدة أن الدولة تتخذ العديد من اإلجراءات 
االســتــبــاقــيــة ملــواجــهــة أى حتـــديـــات تــواجــه 
املواطنني فى ظل الظروف االقتصادية العاملية 

الصعبة فى الوقت احلالي.

كتب رأفت كمال:
املحلية  التنمية  ــا  ــ وزارتـ تــتــعــاون 
خدمة  تــقــدمي  أجــل  مــن  والتخطيط 
ــالل املــراكــز  أفــضــل وأســــرع مــن خـ
ــدة املــنــتــشــرة  ــديـ الــتــكــنــولــوجــيــة اجلـ
باملحافظات واملراكز والتى مت تطوير 
أغلبها وميكنة اخلدمات التى تقدمها، 
ــعــد املـــراكـــز الــتــكــنــولــوجــيــة  حــيــث ت
باألحياء واملدن حالياً منصات رقمية 
على  واملستثمرين  املواطنني  خلدمة 
حتقيق  سبيل  فــى  وتتبع  ســـواء  حــد 
ــا وتـــقـــدمي خـــدمـــات راقــيــة  ــه أهــداف
للمواطنني أسلوباً متطوراً يساهم فى 
املحليات  عن  السلبية  النظرة  تغيير 
من خالل نظام موحد ومركزيومميكن 
ويتيح  املختلفة  ــاإلدارات  ــ بـ مرتبط 
مراكز  جلميع  الــالمــركــزيــة  اإلدارة 
الشباك  نظام  عبر  املحلية  الوحدات 
وتبسيط  ميكنة  عــن  فضالً  الــواحــد 
ــول عـــلـــى هـــذه  ــصــ إجـــــــــراءات احلــ

اخلدمات.
والتنمية  التخطيط  وزارة  وتبنت 
قومى  مشروع  تأسيس  االقتصادية 
املعلوماتية  الــبــنــيــة  لــتــكــامــل  شــامــل 
املصرية  التخطيط  ملنظومة  املكانية 
التنموى  ــقــرار  ال كــفــاءة  ــع  بــهــدف رف
البنية  تطوير  ــضــاً  واي االســتــثــمــارى 
املختلفة  الدولة  لقطاعات  املعلوماتية 

وتطوير اخلدمات احلكومية.
أنه  لها  تقرير  ــوزارة فى  ال وأكــدت 
لتصل  املحليات  خــدمــات  تطوير  مت 
تــكــنــولــوجــيــاً على  إلـــــى287 مـــركـــزاً 
142 خدمة  تــقــدم  ــة  ــدول ال مــســتــوى 
وتراخيص  البناء  تراخيص  أبــرزهــا 
التجارية  املحالت  وتراخيص  الهدم 
واإلعالنات إلى جانب بوابة اخلدمات 
بعدد  املحليات  خلدمات  اإللكترونية 
44 خدمة كما مت االنتهاء من تطوير 
املنظومة لربط تراخيص البناء بصور 
 22 تطوير  مت  كما  الصناعى  األقمار 

املدن  مستوى  على  تكنولوجياً  مركزاً 
العمرانية اجلديدة تقدم 144 خدمة 
سكنية  وحــدة  استالم  طلب  أبــرزهــا 
أو قطعة أرض وطلب سداد أقساط 
بوابة  االنتهاء من تصميم  إلى جانب 
عدد  وتطوير  اإللكترونية  اخلدمات 

40 خدمة.
السعيد  هــالــة  الــدكــتــورة  ــدت  ــ وأك
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
مكانية  معلوماتية  بنية  إنــشــاء  أن 
تخطيط  إلجـــراء  مهمة  أداة  يعتبر 
شامل وإلعداد استراتيجيات التنمية 
اتخاذ  فــى  يساهم  ممــا  املــســتــدامــة 
دقيقه  معلومات  على  مبنية  قــرارات 
ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة 
تطوير  الــــوزارة  تبنت  ولــهــذا  فعاله 
منظومة التخطيط املصرية وتأسيس 
البنية  لتكامل  شامل  قومى  مشروع 
املعلوماتية املكانية ملنظومة التخطيط 
ــع كــفــاءة الــقــرار  املــصــريــة بــهــدف رف
تطوير  وأيضاً  االستثمارى  التنموى 
الدولة  لقطاعات  املعلوماتية  البنية 

املختلفة وتطوير اخلدمات احلكومية.
وقال املهندس أشرف عبد احلفيظ 
أن  الرقمى  للتحول  الوزيرة  مساعد 
التكنولوجية  املــراكــز  مشروع  هناك 
املتنقلة والذى يتمثل فى جتهيز مركز 
اخلدمات  لتقدمي  متنقل  تكنولوجى 
حتى  للمواطن  وتوصيلها  احلكومية 
عن  الضغط  لتخفيف  إقامته  محل 
ــز املــتــكــدســة ولــتــوفــيــر حــيــاة  ــراكـ املـ
افضل وايسر للمواطن، بهدف تقليل 
اجلهات  على  املواطنني  تــردد  معدل 
واجلهد  الــوقــت  وتــوفــيــر  احلكومية 
ــرضــا لــدى  ــال ورفـــع مــســتــوى ال ــ وامل
عدد  إجمالى  أن  موضحاً  املواطنني، 
مركزاً   127 بلغ  قد  املتنقلة  املــراكــز 
 40 منها   2022 ــارس  مـ شهر  حتى 
قطاع  بخدمات  متنقالًيختص  مركزاً 
مركزاًيختص  و12  املدنية  األحـــوال 
ــرور و40 مــركــزاً خــاصــاً  ــ بــقــطــاع امل
والتوثيق  العقارى  الشهر  بخدمات 
تطوير  مبشروع  خاصاً  مــركــزاً  و31 

املحليات.

ــز  ــراك ويــعــمــل مـــشـــروع تــطــويــر امل
التكنولوجية باألحياء واملدن ومشروع 
باملدن  التكنولوجية  املــراكــز  تطوير 
خلطة  تنفيذاً  اجلــديــدة،  العمرانية 
املستدامة  والتنمية  اإلدارى  اإلصالح 
املصرية  للحكومة  الرقمى  والتحول 
والتى تعتمد على تكنولوجيا املعلومات 
زمن  وتقليص  ــراءات  اإلجــ وتبسيط 
ــات لــلــمــواطــنــني مع  ــدمـ تــقــدمي اخلـ
احلديثة  التقنيات  مــن  ــفــادة  االســت
تقدمي  مــراكــز  بــني  التكامل  وحتقيق 
ــة بــاملــحــلــيــات  اخلـــدمـــات احلــكــومــي
على  موحد  مركزى  نظام  باستخدام 
املحلية  ــدات  ــوحـ الـ جــمــيــع  مــســتــوى 
املستثمرين  وخــدمــات  باجلمهورية 
واملواطنني بهيئة املجتمعات العمرانية 

اجلديدة.
ــى محاربة  إل املــشــروعــان  ويــهــدف 
العام  املـــال  على  واحلــفــاظ  الفساد 
إجــراءات  تبسيط  استثماره  وكيفية 
احلكومية  اخلــدمــات  على  احلصول 
ــمــواطــنــني حتــســني بــيــئــة الــعــمــل  ــل ل

للموظفني عالوة على تعظيم وتوفير 
الرقابة من اإلدارة العليا ودعم متخذ 
الدورية  اإلحصائية  بالتقارير  القرار 
لسرعة دعم اتخاذ القرار إلى جانب 
وإتــاحــة  والسيطرة  الــرقــابــة  إحــكــام 

أدوات تقييم أداء املوظفني 
ويـــقـــول الــدكــتــور مــحــمــد حــســام 
إن مراكز  املعلومات  تكنولوجيا  خبير 
ورفــع  حتسني  على  تعمل  البيانات 
واختصار  الصحية  الرعاية  مستوى 
التطور  عملية  فى  الوقت  من  الكثير 
ــاج وتــأمــني  ــ ــت ــ وخـــفـــض تــكــلــفــة اإلن
النقل  ــل  وســائ وتــدعــيــم  اخلـــدمـــات 
كفاءة  أكثر  بشكل  لتعمل  واالتــصــال 
أســواق  فتح  جانب  إلــى  تكلفة  وأقــل 
ــاء  ــذك جــديــدة وتــطــبــيــق مــفــاهــيــم ال
االصــطــنــاعــى والــعــمــل عــلــى جــذب 
ــثــمــارات األجــنــبــيــة املــبــاشــرة،  االســت
املــفــاوضــات  إدارة  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
التكنولوجيا  شــركــات  مــع  ــة  اجلــاري
البيانات  مراكز  إنشاء  حول  العاملية 
النهائية  مــراحــلــهــا  فــى  وخــصــوصــاً 

الكيانات  تلك  لطبيعة  تفهم  تتطلب 
حجمها  ــرضــه  ــف ي ومــــا  ــة  ــمــالق ــع ال
االقـــتـــصـــادى مـــن أهــمــيــة دراســــة 
خــيــاراتــهــا االســتــثــمــاريــة جــيــداً قبل 
أن  أى خطوة، موضحاً  اإلقــدام على 
على  يرتكز  البيانات  مراكز  مستقبل 
يقوم  للصناعة  متكامل  تقدمي منوذج 
على أساس بحث مستجدات مختلف 
االبتكار  دور  مثل  األساسية  املحاور 
ــادة األعــمــال فــى الــدفــع بقاطرة  وريـ
التحول الرقمى نحو املستقبل وأهمية 
وحتليل  وإدارة  االصطناعى  الــذكــاء 
املستقبل  مالمح  رســم  فى  البيانات 
األساسية  القطاعات  مختلف  إلدارة 
لألمن  احلديثة  واالجتاهات  بالدولة 
ــورة مها  ــت ــدك الــســيــبــرانــي.وأكــدت ال
الشال مدير مركز التخطيط والتنمية 
القومى  التخطيط  مبعهد  الصناعية 
متكاملة  بيانات  قواعد  إنشاء  أهمية 
عن البحوث والدراسات واملشروعات 
واجلـــدوى  إجنــازاتــهــا  وأهـــم  املنتهية 
تطبيقها  إمكانية  ومدى  االقتصادية 
وحــصــر املـــشـــروعـــات والـــدراســـات 
القابلة للتسويق الفتة إلى أن االهتمام 
تستهدف  التى  والدراسات  بالبحوث 
املنتجات  وإنتاج  التكنولوجيا  تطبيق 
الصناعية أو تطويرها لتحسني اجلودة 
املــواصــفــات  تطبيق  فــى  واملساهمة 
القياسية للصناعات وإنتاجها وجودته 
وإنتاج مستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار 
مــحــلــيــاًبــدالً مــن اســتــيــرادهــا وإنــتــاج 
التكنولوجيا، وأشارت إلى أن اخلبرات 
هيكلة  إعادة  ضرورة  كشفت  الدولية 
لتلبية  البحثية  واملــراكــز  اجلامعات 
البحوث  وحتويل  الصناعة  متطلبات 
الــعــلــمــيــة إلــــى تــطــبــيــقــات خلــدمــة 
البحوث  مــراكــز  ــشــاء  وإن الــصــنــاعــة 
واالعتماد  اجلامعات  داخل  والتطوير 
على سياسات مركزية للبحث العلمى 

من قبل احلكومة .

رانيا يعقوبنيفني القباج  مصطفى بدرة

السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

عبر حزمة إجراءات جديدة من الرئيس..

»درع حماية« للمصريين ضد األزمة االقتصادية العالمية

منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين..

»المراكز التكنولوجية« ترتدى ثوب »الجمهورية الجديدة«

2 محرم 1444–31 يوليو 2022
العدد »253 «

تهنئة
تتقدم االستاذة /
 نيفين ياسين 

رئيس مجلس إدارة جريدة 

البورصجية

واالستاذ/ عبد القادر إسماعيل 
رئيس التحرير التنفيذي

واألستاذة الصحفية / سحر سالمة

بخالص التهنئة 

لالستاذ / رضا عبدالقادر
بتعيني سيادته  مساعًدا لوزير املالية  

لشئون مصلحة الضرائب املصرية، 

وندب االستاذ/ مختار توفيق 
لشغل وظيفة رئيس مصلحة 

الضرائب املصرية

وكذلك نتقدم بخالص الشكر 

لسيادة  وزير  املالية على هذا القرار.. 

متمنيني لهم التوفيق والتقدم

زيادة المستفيدين من »تكافل وكرامة« إلى 20 مليون مواطن.. ومساعدات استثنائية لـ9 ماليين أسرة
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االصدار الثانى

السنة الثالثة عشرةاألحد اشراف رمي ثروتاستثمار

خطوة جادة للحفاظ على مكتسبات اإلصالح رغم مخاوف زيادة األعباء على المواطن

رمي ثروت
لعل اتفاق  مصر واألردن  على إزالة القيود 
التى حتد من انسياب حركة التجارة بني البلدين، 
يعد نقطة فاصلة فى تطور العالقات التجارية 
بني البلدين، خاصة بعد استكمال االتفاق على 
تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات املعنية 
مبصر واألردن لتيسير اإلجراءات والتعامل مع 
أى حتديات مستقبلية، و حتديد نقطتى اتصال 

لهذا الهدف فى سفارتى البلدين  .
ــذى من  ــفــاق والـ ورحـــب اخلــبــراء بــهــذا االت
شأنه العمل على زيادة حركة التجارة والتبادل 
التكامل  نحو  خطوة  فى  البلدين  بني  التجارى 

االقتصادى العربى.
ــم الــعــربــى رئيس  ــراهــي ــد املــهــنــدس إب ــ وأك
غرفة  ورئيس  التجارية  للغرف  العام  االحتــاد 
القاهرة التجارية، أن هناك لقاءات دورية على 
املستويات احلكومية من خالل اللجنة الوزارية 
املشتركة أو لقاءات القطاع اخلاص، بني األردن 
العالقات  وعمق  طبيعة  على  مثنيا  ومــصــر، 

املتميزة بني البلدين.
الشقيقني  البلدين  أن  إلى  “العربي”،  وأشار 
العالقات  لتنمية  فــرص  عــن  البحث  دائــمــى 

التجارية والصناعية املشتركة.
الغرف  احتــاد  مشاركة  إلــى  العربي،  ولفت 

ــتــجــاريــة فـــى مــعــرض املــنــتــجــات املــصــريــة  ال
من  كرمية  برعاية  والــذى مت  عّمان  بالعاصمة 
وزراء التجارة والصناعة فى مصر واألردن فى 

دورته الـ14.
التجارية  الــغــرف  احتــاد  إن  العربي،  ــال  وق
ــادات  ــ ــع احتـ ــات مــســتــمــرة مـ ــاحــث يـــجـــرى مــب
إلزالة  األردنية  التجارية  والغرف  الصناعات 
التجارية  العالقات  تنمية  أمام  املعوقات  كافة 
للغرف  العام  االحتاد  استقبل  حيث  املشتركة، 
التجارية وفد احتاد الصناعات األردنى وتباحثا 
ورفع  التجارية  العالقات  معوقات  كافة  فى 
احتاد الغرف التجارية مذكرة للجهات الوزارية 

املسؤولة فى مصر لتذليل تلك العقبات.
ونوه بأن العالقات املشتركة بني البلدين مبنية 
على وحدة التاريخ واللغة وهى من األفضل بني 
دول املتوسط؛ كما تتسق دائما وجهات النظر 
وتعد  البلدين  بــني  واالجتماعية  السياسية 
جتاريا  األساسيني  مصر  شركاء  أحد  األردن 

وصناعيا.
كافة  فى  تتسق  البلدين  رؤى  أن  إلى  ولفت 
الغرف  كاحتاد  املشتركة  االقتصادية  املحافل 
يلعبه  الــذى  املهم  بــالــدور  مشيدا  التجارية، 
احتاد الغرف التجارية األردنية وما يقوم به من 
جهود مشاركة باالحتاد العربى لغرف التجارة 

والصناعة.
إن  الشيخ،  مها  االقتصادية  اخلبيرة  وقالت 
هناك تنسيق وتكامل استراتيجى مشترك بني 
البلدين  اململكة ومصر، ويتم دعم التجارة بني 
مينائهما،  فى  العقبات  كافة  جتاوز  خالل  من 
فى محاولة لتسهيل نقل املنتجات املصرية إلى 
املــجــاورة ومنها  الــدول  إلــى  عّمان ومــن هناك 

سوريا والعراق والعكس.
شركة  تطوير  أهمية  إلــى  الشيخ،  وأشــارت 
اجلسر العربى البحرية الطريق البرى فى إطار 
مشروع »الشام اجلديدة«، الذى يتضمن عددا 
من املشروعات االقتصادية التى تخدم شعوب 
الدول الثالث، وتستفيد من مواردها وأصولها 
تضمن شراكات استثمارية طويلة األجل وتبادال 
جتاريا واسعا يسهم فى تعزيز السوق العربية 
مناطق  من  واالستفادة  االستثمارات  وتبادل 

التجارة احلرة.
وشددت اخلبيرة الشيخ على أهمية التكامل 
مختلف  فــى  ومصر  اململكة  بــني  االقــتــصــادى 
التعاون فى ظل  املجاالت، مشيرة إلى ضرورة 
أنه  وأكدت،  بالعالم.  املتكررة  واألزمات  العوملة 
االقتصاد  فى  املتوقعة  غير  للصدمات  نتيجة 
ينبغى  والضائعة،  الغامضة  والفرص  العاملى 
على الدول العربية وخاصة مصر واألردن إعادة 

صياغة منهج وخطط الشركاء االستراتيجيني 
فى التجارة العاملية مع وضع خطوات أساسية 
لبناء هيكل تنظيمى لبيانات التجارة واالستيراد 
القطاع  سيتجه  أيـــن  إلـــى  يتنبأ  والــتــصــديــر 

التجارى العاملى املرتبط باالقتصاد.
وقال الدكتور محمد عبداحلميد، وكيل أول 
الــنــواب،  مبجلس  االقتصادية  الــشــؤون  جلنة 
اســتــعــراضــهــا خــالل  ــى مت  ــت ال الــقــضــايــا  إن 
املوسعة  األردنية  املصرية-  املشاورات  جلسة 
ونائب  شكري،  سامح  اخلارجية  وزير  برئاسة 
رئيس الــوزراء ووزيــر اخلارجية األردنــى أمين 

الصفدي، متثل أهمية كبيرة.
ــحــرص اجلــانــبــني  ــاد عــبــداحلــمــيــد، ب ــ وأشـ
التعاون  مجاالت  دعم  على  ــى  واألردن املصرى 
ضوء  على  للجانبني  ــة  ــوي األول ذات  الثنائى 
والتى  واإلقليمية  الدولية  التحديات  تصاعد 
وتعزيز  املنطقة  واستقرار  أمن  على  انعكست 
السيما  املقبلة؛  الفترة  خالل  العالقات  أوجه 
واالســتــثــمــارى  االقــتــصــادى  الصعيدين  على 
وتعزيز حركة التبادل التجارى وفى مجال النقل 
ومبا يتسق مع توجيهات قيادة البلدين باملُضى 
ُقدًما فى دفع مختلف أطر وآليات التعاون بني 

مصر واألردن فى كل املجاالت.
االقتصادية  الشؤون  جلنة  أول  وكيل  وأكــد 

مبجلس النواب األهمية الكبيرة التفاق اجلانبني 
على إزالة القيود التى حتد من انسياب حركة 
تشكيل  مــع  الشقيقني  البلدين  بــني  الــتــجــارة 
فريق عمل مشترك من الوزارات املعنية مبصر 
أى  مع  والتعامل  اإلجـــراءات  لتيسير  واألردن 
حتديات مستقبلية، فضاًل عن حتديد نقطَتى 
البلَدين،  ســفــارَتــى  فــى  الــهــدف  لهذا  اتــصــال 
بني  التجارة  حركة  قيود  إزالــة  أن  إلى  مشيراً 
حركة  ــادة  زي على  يعمل  ســوف  واألردن  مصر 
التجارة والتبادل التجارى بني البلدين، مطالباً 
بني  املهم  االتفاق  تطبيق هذا  يتم  أن  بضرورة 
الوحدة  حلم  لتحقيق  العربية  الـــدول  جميع 

والتكامل االقتصادى بني الدول العربية.
املركزى  اجلــهــاز  عــن  صــادر  تقرير  وكشف 
بني  التجارى  التبادل  قيمة  ارتفاع  لإلحصاء، 
مصر واألردن لتصل إلى 915.6 مليون دوالر 
دوالر  مليون   731.7 مقابل   2021 عام  خالل 
لنحو  وصــلــت  منــو  بنسبة   2020 عــام  خــالل 

.%25.1
وصّدرت مصر إلى األردن خالل عام 2021، 
تقطيرها  ومنتجات  املعدنية  والزيوت  الوقود 
من  ومنتجات  دوالر،  مليون   145.9 بقيمة 
خزف بقيمة 49.3 مليون دوالر، آالت وأجهزة 

دوالر،  مليون   47.4 بقيمة  كهربائية  ومعدات 
بقيمة  ونباتية  حيوانية  وزيــوت  ودهــون  شحوم 
بقيمة  خضر  محضرات  دوالر،  مليون   37.9
33.5 مليون دوالر، فواكه بقيمة 32.8 مليون 
بقيمة  األلبان  صناعة  ومنتجات  ألبان  دوالر، 
31.7 مليون دوالر، محضرات غذائية متنوعة 
بقيمة 25.5 مليون دوالر، حديد وصلب 20.3 
عضوية  غير  كيميائية  منتجات  دوالر،  مليون 

بقيمة 19.6 مليون دوالر.
عام  خــالل  األردن  مــن  مصر  واســـتـــوردت 
دوالر،  مليون   64.3 بقيمة  أســمــدة   ،2021
دوالر،  مليون   19.4 بقيمة  الصيدلة  منتجات 
مليون   9.8 بقيمة  متنوعة  كيميائية  منتجات 
دوالر،  مليون   6.6 بقيمة  وشــاى  بــن  دوالر، 
خامات معادن بقيمة 6.4 مليون دوالر، فواكه 
بقيمة 5.8 مليون دوالر، ورق بقيمة 5.4 مليون 
مليون   4.8 بقيمة  ومصنوعاتها  لدائن  دوالر، 
 3.7 بقيمة  والصباغة  للدباغة  مــواد  دوالر، 
بقيمة  للمنسوجات  ولباد  حشو  دوالر،  مليون 

3.7 مليون دوالر.

إزالة القيود التجارية خطوة لتحقيق التكامل االقتصادى..

 اتفاق مصر واألردن خطوة لنجاح مشروع »الشام الجديدة«

الحكومة تلجأ له للمرة الرابعة خالل 7 سنوات..

صندوق النقد »المالذ اآلمن« لالقتصاد المصرى
رمي ثروت

االقتصادية  األوســاط  فى  حاليا  يتداول 
عن وجود عالقة بني وصول املفاوضات مع 
متقدمة  مرحلة  إلى  الدولى  النقد  صندوق 
انتهاء  بعد  جــديــد،  قــرض  على  للحصول 
جــولــة مــن املــشــاورات واملــبــاحــثــات الفنية 
املصرية  واحلكومة  الصندوق  من  بعثة  بني 
جديد،  متويلى  برنامج  بخصوص  للتباحث 
االتفاق على مستوى اخلبراء، ومن  ويتبقى 
ثم موافقة املجلس التنفيذى للحصول على 
توقعاته  على  األخير  إبقاء  وبــني  القرض، 
لنمو االقتصاد املصرى خالل العام احلالى 
عند نسبة 5.9%، فى حني خفض تقديراته 
لنمو االقتصاد العاملى من 3.6% إلى %3.2.
النقد  صندوق  من  مصر  اقتراض  ويعد 
الــدولــى الــرابــع خــالل 7 أعـــوام بــدايــة من 
2016 وذلك لوجود فجوة متويلية فى املوازنة 
االحتياطى  انخفاض  إلــى  إضافة  العامة، 
النقدى وحاجتها إلى 35 مليار دوالر خالل 
لتعويض  اجلارى 2023/2022  املالى  العام 
بلغت  البالد  من  أجنبية  استثمارات  خروج 
التزاماتها  وسداد  دوالر،  مليار   20 قيمتها 

الدولية بقيمة 15 مليار دوالر.
قرض  مصر  طلب  حــول  اآلراء  وتباينت 
مــا بني  الــدولــى  النقد  جديد مــن صــنــدوق 
فرصة  بــاعــتــبــارهــا  اخلــطــوة  لتلك  مــؤيــد 
على  واحلفاظ  املصرى  االقتصاد  ملساندة 
عملية  بفضل  حتققت  الــتــى  املكتسبات 
ــتــى متــت خــالل  ــصــادى ال ــت اإلصــــالح االق
بآخر  أو  بشكل  وتأثرت  املاضية  السنوات 
أجمع  العالم  يشهدها  التى  األزمات  نتيجة 
من انتشار فيروس كورونا واحلرب الروسية 
االوكرانية ، بينما ينتقد البعض اآلخر هذا 
الطلب خوفا من أن يتسبب فى زيادة االعباء 

املفروضة على املواطن املصرى.
تقييمه  الــدولــى  النقد  صــنــدوق  وأصـــدر 
الذى  االئتمانى  لبرنامج االستعداد  الالحق 
حصلت مصر مبوجبه على 5.2 مليار دوالر 
فى  كــورونــا  ــة  أزم ذروة  فــى  الصندوق  مــن 
2020. وقال الصندوق، فى بيان له مبناسبة 
إّن  البرنامج،  انتهاء  على  شهًرا   12 مــرور 

من  املــســتــهــدفــات  معظم  حققت  ــالد  ــب ال
األساسى  الهدف  ذلــك  فى  مبا  البرنامج، 

منه.
وقال مديرو الصندوق، إّن مصر ما زالت 
املرتفع،  الدين  عــبء  بينها  ثغرات،  تعانى 
هنا  ومن  الكبيرة،  التمويلية  واالحتياجات 
يجب التأكيد على ضرورة التطور احلاسم 
والهيكلية  املــالــيــة  اإلصــالحــات  تبنى  فــى 
لــزيــادة  مــصــر  لــهــا  الــتــى حتــتــاج  العميقة 
الشفافية،  وتــعــزيــز  اقــتــصــادهــا  تنافسية 

وتقوية املرونة ضد الصدمات.
به  قــامــوا  ــذى  الـ التقييم  أن  وأضـــافـــوا 
بني  اجلارية  املناقشات  فى  مفيًدا  سيكون 

مصر والصندوق حول البرنامج املقبل. 
ــى  ــدول وكــانــت بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد ال
قــد قــالــت إنــهــا أنــهــت زيــارتــهــا ملصر قبل 
مبناقشات  قامت  أنها  وذكــرت  أسبوعني، 
مثمرة، وأكدت أن البرنامج اجلارية دراسته 

هو برنامج التسهيل املمدد.
لنمو  توقعاته  من  الصندوق  خّفض  فيما 
اقتصاد مصر خالل العام املالى اجلارى إلى 
الصندوق  يتوقعها  كانت   %5 مقابل   %4.8
فى أبريل املاضي، بينما أبقى على توقعاته 

للعام املالى املاضى عند %5.9.
اخلبير  مختار  شــرف  الــدكــتــور  ورحـــب 
االقتصادى بإقدام مصر على طلب الدعم 
الدولى،  النقد  صندوق  من  واملالى  الفنى 
يقدمها  التى  املزايا  تلك  من  تستفيد  حتى 
الصندوق للدول األعضاء، ولتعزيز قدرتها 
على تخطى التداعيات االقتصادية العاملية 
خاصة وأنه ال يظهر فى األفق موعد محدد 

النتهاء تلك األزمات.
وقـــال أن مــا قــامــت بــه مصر مــن طلب 
به  تقوم  إجـــراء  هــو  والفنى  املــالــى  الــدعــم 
تدبير  نحو  تسعى  التى  ــدول  ال من  الكثير 
أزماتها  تداعيات  ملواجهة  الالزمة  التمويل 
االقتصادية، مشيًرا إلى أن اململكة العربية 
عن  أعلنت  املــثــال  سبيل  على  السعودية 
دوالر  مليار   26 مــن  يــقــرب  مــا  ــراض  ــت اق

إضافية فى موازنة هذا العام .
وأضاف أن احلفاظ على استقرار اجلنية 
املصرى أمام العمالت االجنبية يعد ضمن 
وأن  جديد،  متويل  على  احلصول  أسباب 
ذلك يتطلب تدخل لدعم احتياطات البالد 
ظل  فى  املحلية  للعملة  استقرار   وتوفير 
االقتصادات  طافة  أداء  فى  كبير  تراجع 

العاملية األمر الذى يضع االقتصاد املصرى 
فى اختبار حقيقى البد من جتاوزه.

وأشار الشريف إلى أن أغلب دول العالم 
قــروضــا  طلبت  الــنــاشــئــة  ــات  واالقــتــصــادي
يساهم  أمر  وهو  اآللية،  لهذه  وفقا  شبيهة 
بشكل كبير فى تعزيز املرونة املالية بالنسبة 

إليها.
وانتقد اخلبير االقتصادى حازم الشريف 
النقد  الى صندوق  أخرى  مرة  جلوء مصر 
الــدولــى مــحــذرا مــن زيـــادة اعــبــاء املواطن 
املصرى خاصة وأن الشعب عانى مؤخرا من 
التزامات  فرض  من  النقد  طلبات صندوق 
عنيفة أدت الى تراجع املستوى االقتصادى 

و املعيشى للمواطن املصرى 
التى  األولــى  املــرة  ليست هذه  أنها  يذكر 
الدولى  النقد  صندوق  من  مصر  تقترض 
خالل آخر 7 سنوات، حيث حصلت مصر 
فى السنوات السبع األخيرة، على 3 قروض 
عام  فى  األول  الدولي؛  النقد  صندوق  من 
2016 بقيمة 12 مليار دوالر لتمويل برنامج 
لإلصالح االقتصادي، والثانى بقيمة 2.77 
مليار دوالر ملواجهة تداعيات جائحة كورونا، 
واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات 

دوالر ضمن برنامج االستعداد االئتماني.
ــذت مـــصـــر بـــرنـــامـــجـــا لـــإلصـــالح  ــ ــف ــ ون
املؤسسات  جميع  به  أشــادت  االقتصادي، 
منها حتقيق  عدة  وحقق جناحات  الدولية، 
املحلى  الناجت  من   %2 بنسبة  أولــى  فائض 
وهو ما وَفّر للحكومة مساحة مالية متكنها 
مـــن الــتــعــامــل مـــع األزمـــــات والــصــدمــات 
املوازنة  كما مت تخفيض عجز  االستثنائية، 
احتياطيات  وتكوين  العام  الدين  وتخفيض 
على  قادرة  األجنبى  النقد  من  كافية  دولية 
النقدية  ــاع  األوضــ اســتــقــرار  عــن  ــاع  ــدف ال
واملــالــيــة فــى الــبــالد مــن خــالل امتصاص 
الصدمات اخلارجية واضطرابات األسواق 

العاملية التى مير بها العالم أجمع.
رفع  أن  معيط،  محمد  املالية  وزير  وذكر 
النمو  توقعاته ملعدل  الدولى  النقد  صندوق 
يشير إلى أهمية تعظيم القدرات اإلنتاجية 
فرص  وتوفير  التصديرية  القاعدة  وتوسيع 
ــا جنـــاح مــصــر فى  ــًض ــوضــح أي الــعــمــل، وي
حيث  »كورونا«،  أزمة  مع  اإليجابى  التعامل 
بتخصيص حزمة  السياسية  القيادة  بادرت 
املحلى  الناجت  من   %2 تبلغ  مساندة  مالية 
األكثر  والفئات  القطاعات  لدعم  اإلجمالى 

تضررًا.
وأرجع اخلبير االقتصاد الدكتور عبداملنعم 
للدراسات  الــقــاهــرة  مــركــز  رئــيــس  السيد 
االقتصادية، أسباب رفع التوقعات اخلاصة 
بنمو االقتصاد املصري، إلى إطالق احلكومة 
على  ضخمة  قومية  مــشــروعــات  املصرية 
يشهد  الذى  كرمية«،  »حياة  مشروع  رأسها 
إنفاقا استثماريا ضخما من القطاعني العام 
واخلاص مما يعنى تشغيل مصانع وشركات 
بشكل كبير، كذلك حققت السياحة فى عام 
2021 منو فى اإليرادات لتسجل 13 مليار 
عام  عــن  أضــعــاف   3 أكبر  مبعدل  دوالر- 

2020- لتعود إلى مستوياتها السابقة.
وقال رئيس جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس 
اجتهت  مصر  إن  الفقي،  فخرى  الــنــواب، 
صندوق  مــن  جديد  قــرض  على  للحصول 
من  التمويلية  الفجوة  لسد  الدولى  النقد 
حتاول  مصر  أن  وأضــاف  األجنبي.  النقد 
ــاطــى مـــن خــالل  ــي تــعــويــض تـــراجـــع االحــت
مساعدات خليجية، ورجح أن حتصل مصر 
على قرض بقيمة تتراوح بني 5 و7 مليارات 
ضمن  ــدولــى  ال النقد  صــنــدوق  مــن  دوالر 

برنامج تسهيل ممدد ملدة 3 سنوات.

٢ محرم 1444–31 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢53 «
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السنة الثالثة عشرةاألحد

»تنقيب          « عن الثروات البترولية فى البحار

800  مليون جنيه استثمارات خط بترول »سنان - ميناء الحمراء«

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

عبر مشروعات المسح السيزمى اإلقليمى..

إيرادات »منجم السكرى«.. »فالصو«
عبد العزيز عمر

كشف مسؤول بهيئة الثروة املعدنية، عن 
السكرى  إيــرادات مصر من منجم  تراجع 
اجلــارى  الــعــام  مــن  األول  النصف  خــال 
بنسبة 41.4% مقارنة مبا كانت عليه فى 

نفس الفترة من عام 2021.
وأشار إلى أن احلكومة املصرية حصلت 
 33.2 بقيمة  املنجم  مــن  ــرادات  ــ إي على 
مليون دوالر خال النصف األول من عام 
2022 مقابل 56.7 مليون دوالر فى نفس 
أن  إلــى  الفتا  املــاضــي،  الــعــام  مــن  الفترة 
مليون   11.7 بني  تنوعت  اإليـــرادات  هذه 
دوالر ملدفوعات اإلتاوة، إلى جانب 21.5 
مليون دوالر عن حصتها فى األرباح خال 

النصف األول من العام.
إنــتــاج الــذهــب مــن منجم  وأضـــاف أن 
العام  من  األول  النصف  خــال  السكرى 
وصل  حيث  طفيفا  تراجعا  شهد  اجلــارى 
إلى 203.9 ألف أوقية مقابل نحو 204.2 
ألف أوقية فى نفس الفترة من عام 2021 
بنسبة هبوط 0.15%، الفتا إلى أن مصر 
منجم  من  ــرادات  إي إجمالى  على  حصلت 

السكرى بقيمة 19.2 مليون دوالر.
وأوضح أن تراجع اإليــرادات يرجع إلى 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  منها  أسباب  عــدة 
إنشاء  فى  استثمارات  إلى ضخ  باإلضافة 
محطة شمسية وغيرها من األسباب التى 
أدت إلى هذا التراجع، موضحا أنه خال 
تــدارك  ملحاولة  اجتماع  عقد  سيتم  ــام  أي

األمر ووقف هذا التراجع.
الثانى  الربع  املنجم خال  إنتاج  وسجل 
أوقية  ألــف   110.8 نحو   2022 عــام  من 
نفس  خــال  أوقــيــة  ــف  أل  100.2 مقابل 
الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة %10.6.

وباعت شركة سنتامني املسؤولة عن إدارة 
الذهب  من  أوقية  ألــف   111 نحو  املنجم 
املنتج خال الربع الثانى من العام اجلارى 
الفترة  نفس  فى  أوقية  ألف   97.2 مقابل 

من عام 2021 بزيادة نسبته %14.2.
وحققت الشركة عائدات بقيمة 207.2 
العام  من  الثانى  الربع  دوالر خال  مليون 
دوالر  مليون   177.5 نحو  مقابل  اجلــارى 
بزيادة   2021 عام  من  الفترة  نفس  خال 

نحو %16.7.
ويعتبر منجم السكرى للذهب، أول وأكبر 

باإلضافة  مصر،  فى  حديث  ذهب  منجم 
ــه أحــد أكــبــر املــنــاجــم املنتجة فى  ــى أن إل
العالم، ومنذ أن بدأ اإلنتاج فى عام 2009، 
أوقية من  السكرى حوالى 5 مايني  أنتج 
الذهب، واليوم يبلغ عمر املنجم املتوقع 12 

عاًما.
ــر، قــال املــصــدر إن  على اجلــانــب اآلخـ
عدة  إلــى  يتطرق  املعدنية  الــثــروة  قــانــون 
الطبيعية  بالثروات  متعلقة  هامة  قضايا 
وآليات االستفادة منها بعد أن ظل املوضوع 

منسيا لسنوات كان يتم خاها نهب هذه 
وقواعد  وشــروط  ضوابط  حيث  الثروات 
ــواد املــعــدنــيــة واســتــغــال  ــ الــبــحــث عــن امل

املناجم واملحاجر.
وأشار إلى أنه وفقا للمادة السابعة من 
للسلطة  بقانون  يرخص  أن  يجوز  القانون 
املواد  عن  بالبحث  تعهد  أن  فى  املختصة 
املــعــدنــيــة واســتــغــال املــنــاجــم واملــحــاجــر 
واملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط 
القانون،  هذا  بأحكام  التقيد  دون  خاصة 

هذه  بالترخيص  الصادر  القانون  ويحدد 
ــادة على  امل الــشــروط، ويسرى حكم هــذه 
بالقانون  عليها  املنصوص  الوقود  خامات 
رقم 66 لسنة 1953 املنظم خلامات الوقود 

بحثا واستغاال.
إدارة  ملجلس  أجــاز  القانون  أن  وأوضــح 
تعديل  اقــتــراح  ســنــوات  ثــاث  كــل  الهيئة 
القيمة اإليجارية ملساحات املناجم ويصدر 
بناًء  الـــوزراء  مجلس  رئيس  من  قــرار  بها 
الوزير املختص، وال يجوز أن  على عرض 

على  تزيد  وال   %5 عن  اإلتـــاوة  قيمة  تقل 
15% من قيمة اإلنتاج السنوى للخام الذى 
حتــدده  ملــا  وطبقا  ــه،  ل املــرخــص  يستغله 
بالنسبة  القانون  لهذا  التنفيذية  الائحة 
%من   6 نسبة  تخصص  أن  على  خام  لكل 
بها  الــواقــع  املختصة  للجهة  القيمة  هــذه 

مساحة االستغال للتنمية املجتمعية بها.
اإلخــال  عــدم  مــع   ،)8( للمادة  ووفــقــا 
تصدر  القانون،  هذا  من   )7( املادة  بحكم 
خلامات  واالســتــغــال  البحث  تــراخــيــص 

بعد  املختص،  الــوزيــر  مــن  بــقــرار  املناجم 
وتــصــدر  الــهــيــئــة،  إدارة  مجلس  مــوافــقــة 
تراخيص البحث واالستغال للمناجم التى 
ال تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار 
أقصى  وبحد  الهيئة،  إدارة  مجلس  مــن 
منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص 

القانون اخلاص.
منح  يــكــون  أن  على   )9( ــادة  املـ وتــنــص 
واملناجم  للمحاجر  االســتــغــال  ترخيص 
الصغيرة واملاحات التى ال تزيد مساحتها 
من  بقرار  مربع  متر  كيلو  على ستة عشر 
اجلهة املختصة وملدة ال تزيد على خمسة 
ترخيص  مــنــح  ــجــوز  ي وال  عـــامـــا،  عــشــر 
االستغال ملا زاد على املساحة املنصوص 
املعادن  ملناجم  أو  السابقة  بالفقرة  عليها 

الثمينة أو األحجار الكرمية إال بقانون.
له  املــرخــص  يــؤدى  بــأن  القانون  ويــلــزم 
بأعمال االستغال خلامات املناجم سنويا 
قيمة  الترخيص  املساحة محل  للهيئة عن 
إلى  حصيلتهما  وتـــؤول  وإتـــاوة،  إيجارية 
الائحة  وحتــدد  للدولة،  العامة  اخلزانة 
اإليجارية  القيمة  القانون  لهذا  التنفيذية 
املستحقة التى يؤديها املرخص له عن كل 
سنويا  وتسدد  املناجم،  خلامات  ترخيص 

ومقدما.
ونصت املادة على أن يجوز ملجلس إدارة 
تعديل  اقــتــراح  ســنــوات  ثــاث  كــل  الهيئة 
القيمة اإليجارية ملساحات املناجم ويصدر 
بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على 
تقل  أن  يجوز  وال  املختص،  الوزير  عرض 
قيمة اإلتاوة عن 5% وال تزيد على 15% من 
يستغله  الذى  للخام  السنوى  اإلنتاج  قيمة 
الائحة  ملــا حتــدده  وطبقا  ــه،  ل املــرخــص 
لكل  بالنسبة  الــقــانــون  لــهــذا  التنفيذية 
نسبة 6 %من هذه  أن تخصص  خام على 
القيمة للجهة املختصة الواقع بها مساحة 
ويؤدى  بها«،  املجتمعية  للتنمية  االستغال 
قيمة  مــن   %1 نسبة  للهيئة  لــه  املــرخــص 
تخصص  املناجم  السنوى خلامات  اإلنتاج 
للمساهمة فى التنمية املجتمعية باملحافظة 
وفقا  وذلك  االستغال  بها مساحة  الواقع 
للضوابط التى حتددها الائحة التنفيذية 

لهذا القانون.

هبوط كبير بنسبة 41% وخطة لوقف التراجع..

عبد العزيز عمر
أن  للبترول،  العامة  بالهيئة  مسئول  مصدر  كشف 
نقل  خط  مشروع  على  املنفقة  االستثمارات  إجمالى 
البترول اخلام »سنان /ميناء احلمراء«، التابع للشركة 

العامة للبترول، يقارب 800 مليون جنيه.
وأشار املصدر إلى االنتهاء من اخلط اجلديد عبر 
وضع  حالياً  يجرى  أنــه  إلــى  الفتا  بتروجت،  شركة 
الرسمى  للتشغيل  باملشروع متهيدا  األخيرة  اللمسات 

خال شهر. 
اجلديد  اخلــط  نقل  طاقة  أن  على  املصدر  وشــدد 
اخلام،  البترول  من  يوميا  برميل  ألف   50 نحو  تبلغ 
بطول 170 كيلومترا، موضحا أن املشروع يهدف إلى 
العامة  الشركة  آبار  من  اإلنتاج  فى  الزيادة  استيعاب 
للبترول والكيانات الشقيقة مبنطقة الصحراء الغربية.

البترولية  الشركات  من  العديد  هناك  أنه  وأوضــح 
منها  اجلديد،  املشروع  خدمات  من  ستستفيد  التى 
حيث  وغيرها،  و«بتروسنان«  العرب«  و«برج  »خالدة« 
سيعمل اخلط اجلديد على نقل البترول اخلام املنتج 
منطقة  إلــى  بتوريده  تقوم  والتى  الشركات  تلك  من 

جتميع »أبو سنان« ليتم نقله إلى ميناء احلمراء. 
وأكد املصدر أن الشركة العامة للبترول تكثف حالًيا 

والتنمية  واالستكشاف  والتنقيب  احلفر  برامج  من 
معدالت  على  للحفاظ  مصر،  فى  امتيازها  مبناطق 
إنتاج مرتفعة وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية 
احلقول، فضًا عن حتقيق مستهدفاتها على صعيد 

زيادة حجم اإلنتاج اليومي.
حجم  ــادة  زيـ للبترول  العامة  الشركة  وتستهدف 
إلى  لتقفز  بها  العاملة  االمتياز  مناطق  من  إنتاجها 
وتخطط  املقبلة,  الفترة  قياسى جديد خال  مستوى 
للوصول إلى معدالت إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف برميل 

زيت يوميا و80 ألف برميل يومى زيت مكافئ.
بني  مستمرا  تنسيقا  هناك  أن  إلى  املصدر  وأشــار 
الشركة العامة للبترول ومسئولى الهيئة العامة للبترول 
ملتابعة تطورات تنفيذ برامج احلفر والتنقيب واإلنتاج 

والتنمية.
جدير بالذكر أن املهندس طارق املا، وزير البترول 
فى  االستمرار  أهمية  مؤخرا  أكد  املعدنية،  والثروة 
وتنمية  واالستكشاف  البحث  وأنشطة  أعمال  تكثيف 
احلقول القائمة ووضع آبار جديدة على اإلنتاج لزيادة 

وتعظيم اإلنتاج

٢ محرم 1444–31 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢53 «

عبد العزيز عمر
يواصل قطاع البترول تكثيف مشروعات املسح 
عن  بيانات  لتوفير  الرامية  اإلقليمى  السيزمى 
جذب  فى  املساهمة  الواعدة  البترولية  املناطق 
قرب  مع  بالتزامن  لاستثمار،  العاملية  الشركات 
طرح مناطق جديدة؛ للبحث عن البترول والغاز .

عـــدد من  تنفيذ  الــبــتــرول  قــطــاع  ويــســتــهــدف 
مت  حيث  اإلقليمي،  السيزمى  املسح  مشروعات 
إطاق بوابة مصر لاستكشاف واإلنتاج الرقمية 
واالستكشاف  البحث  ملناطق  والترويج  للتسويق 

عاملياً وهو مركز معلومات رقمى متكامل.
ــوزارة الــبــتــرول، أنه  وصــرح مصدر مــســؤول بـ
جارى حالياً االنتهاء من املرحلة الثانية من املسح 
األحمر مبساحة  بالبحر  األبعاد  ثاثى  السيزمى 
مليون  تبلغ 74.5  بتكلفة  مربع  كيلومتر  ألف   13

دوالر.
وأشار إلى أنه جارى أيضا تنفيذ برنامج للمسح 
السيزمى ثاثى األبعاد ألول مرة بالبحر املتوسط 
باستخدام تكنولوجيا النودز ملساحة 329 كيلو متر 

مربع بتكلفة تبلغ 35 مليون دوالر. 
الثانية من  املرحلة  االنتهاء من  أنه مت  وأوضح 
فى  املتوسط  بغرب  اإلقليمى  السيزمى  املسح 
سبتمبر 2018 لتسجيل وجتميع ومعاجلة بيانات 
سيزمية ثنائية األبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 

22 ألف كم.
املشروع  هــذا  نتائج  على  »بناء  املصدر  وقــال 
عامليا  واملصنفة  الكبرى  الشركات  ــدت  أب فقد 
البحث  فى  جديدة  استثمارات  ضخ  فى  رغبتهم 
غرب  منطقة  فى  البترول  وإنتاج  واالستكشاف 

املتوسط البكر فى أسرع وقت«.

وأشار إلى أنه مت توقيع 7 اتفاقيات فى منطقة 
غرب املتوسط مع شركات إكسون موبيل، بى بى 
إجــراء مسح  كما مت   ، ، شيفرون  ، شل  توتال   ،
سيزمى ثاثى األبعاد ألول مرة بتلك املناطق فى 
بتكلفة  كم2  ألف   30.8 ملساحة   املتوسط  غرب 
115 مليون دوالر ، الفتا إلى أنه من املخطط طرح 
باقى املناطق فى مزايدة عاملية جلذب مزيد من 

الشركات واالستثمارات فى غرب املتوسط.
األحمر  البحر  منطقة  وضــع  مت  أنــه  وأضــاف 
البحث  فــى  االستثمار  خريطة  على  مــرة  ألول 
عن البترول والغاز بعد تعيني احلدود مع اململكة 
مزايدة  أول  طــرح  مت  حيث  السعودية،  العربية 
عاملية فى مارس 2019 للبحث فى منطقة البحر 
عاملية  بترولية  3 شركات  على  والترسية  األحمر 
مناطق   3 فى  ومبادلة  وشل  شيفرون  هى  كبرى 
فى  البدء  ويتم  مــر،  ألول  وذلــك  األحمر  بالبحر 
أعمال احلفر داخل تلك املناطق خال عام 2023، 
مشددا على أن تلك املزايدة جاءت كنتيجة ملشروع 
قطاع  نفذه  الذى  اجليوفيزيقية  البيانات  جتميع 
البترول بالتعاون مع شلمبرجير العاملية  فى تلك 

املنطقة.
البترول  وزارة  بني  اتفاقية  توقيع  إلــى  ولفت 
مسح  إجــراء  وتشمل  العاملية  شلمبرجير  وشركة 
مصر  فى  مــرة  ألول  تنفيذه  يتم  متقدم  سيزمى 
خليج  منطقة  فى  البترولية  املــوارد  تقييم  إلعادة 

السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت اخلام.
ــح أنـــه مت االنــتــهــاء مــن أعــمــال املسح  وأوضــ
كـــم2 فى  ملــســاحــة 820  اإلقــلــيــمــى  الــســيــزمــى 
يوليو2020 لشركة بترول خليج السويس »جابكو« 
وكذلك االنتهاء من املسح السيزمى لشركة نبتون 

أنه  إلى  يوليو2020،الفتا  فى  كم2   305 ملساحة 
جارى االنتهاء من املعاجلة املتقدمة لهذه البيانات 

بتكلفة إجمالية تزيد عن 70 مليون دوالر .
كــمــا أشــــار إلـــى مـــشـــروع جتــمــيــع الــبــيــانــات 
مصر،  بجنوب  املفتوحة  باملناطق  اجليوفيزيقية 
حيث قامت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول 
بالتعاقد مع شركة تى جى إس اإلجنليزية لتنفيذ 
جيوفيزيقية  بــيــانــات  لتجميع  يــهــدف  مــشــروع 
وبتكلفة  أعمالها  بنطاق  املفتوحة  البرية  باملناطق 
االنــتــهــاء من  وقــد مت  حــوالــى 50مــلــيــون دوالر، 
بتغطية مسافة 11ألف  مارس2018  املشروع فى 
كم2، متهيداً لطرح مزايدات مستقباً للبحث فى 

تلك املناطق.
وسبق وكشف املهندس طارق املا وزير البترول 
والثروة املعدنية، اهتمام الدولة املصرية مبنطقة 
بفرص  واعــدة  منطقة  تعد  التى  األحمر  البحر 
البترول والغاز مما دفعها إلى  كبيرة الستكشاف 
البحث  بعمليات  لإلسراع  جــادة  خطوات  اتخاذ 
خال  من  البكر  املنطقة  تلك  فى  واالستكشاف 
إجراء الدراسات الازمة وعمليات جمع البيانات 
اجليوفيزيقية فضا عن تطبيق بنود جديدة أكثر 
تنافسية مبا ينعكس إيجابا على جذب استثمارات 

الشركات العاملية للعمل فى البحر األحمر .
وأوضح أن أنشطة البحث واالستكشاف بالبحر 
السنوات  خــال  مهمة  تطورات  شهدت  األحمر 
القليلة املاضية حيث مت طرح أول مزايدة عامليه 
للبحث عن البترول والغاز فى تلك املنطقة وذلك 
ألول مرة بعد ترسيم احلدود البحرية مع اململكة 
العربية السعودية والتى أسفرت عن جذب ثاث 
شركات بترول عاملية هى شيفرون وشل ومبادلة، 

املنطقة  تلك  للعمل فى  اتفاقيات معها  وتوقيع 3 
حيث جاءت تلك التطورات انعكاسا لنجاح املرحلة 
بالبحر  السيزمى  البحث  عمليات  مــن  األولـــى 
ثنائى  البحث  بتقنية  إجراءها  مت  والتى  األحمر 

األبعاد على مساحة 11 ألف كيلومتر.
ثاثى  السيزمى  املــســح  أعــمــال  أن  وأضـــاف 
األبعاد على مساحة 6700 كم2 فى البحر األحمر 
قد أوشكت على االنتهاء األمر الذى يتيح القيام 
الفتا   ، املستقبلية  واالستكشاف  البحث  بأعمال 
إلى انه من املخطط إجراء عمليات جديدة جلمع 

البيانات السيزمية خال الفترة املقبلة .
وجنحت وزارة البترول فى توقيع 108 اتفاقيات 
من  عــدد  مع  ســنــوات،   8 خــال  جديدة  بترولية 
والغاز،  البترول  عن  للبحث  العاملية  الشركات 
باستثمارات حدها األدنى حوالى 22 مليار دوالر 
ومنح توقيع قدرها حوالى 1.3 مليار دوالر حلفر 

409 آبار استكشافياً كحد أدنى.
يونيو  وحتى   2014 يونيو  من  الفترة  فخال 
الكتشافات  تنمية  عقد   112 توقيع  مت   ،2022
والــصــحــراء  املــتــوســط  بالبحر  جــديــدة  بترولية 
الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر 

بـ 53.2 مليون دوالر.
كما حتقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً »281 
زيت خام، 120 غازاً« مبناطق الصحراوين الغربية 
والشرقية والبحر املتوسط وسيناء والدلتا وخليج 
السويس، وأضافت هذه االكتشافات احتياطيـات 
زيت  برميل  مليون   503 حوالى  قدرهـا  بتروليـة 
غاز  قــدم3  تريليون   39.9 وحــوالــى  ومتكثفات، 

طبيعي.
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كتبت- حنان محمد:
لبيع  وطنية  شركة  لتأهيل  احلكومة  تستعد 
الوطنية  والشركة  البترولية  املنتجات  وتــوزيــع 
للمشروعات اإلنتاجية »صايف«، التابعتني جلهاز 
للطرح  متــهــيــداً  الوطنية  اخلــدمــة  مــشــروعــات 

بالبورصة.
وتعمل احلكومة على طرح عدد من الشركات 
التابعة للجيش فى البورصة املصرية من خالل 
عملية  يتولى  الـــذى  الــســيــادى  مصر  صــنــدوق 
قاعدة  توسيع  بهدف  وهيكلتها،  األصول  اختيار 
املساهمني، وتعزيز االستثمارات اخلاصة املحلية 

واألجنبية.
وحدد الصندوق ثالث شركات أخرى مملوكة 
جلهاز مشروعات اخلدمة الوطنية مرشحة للبيع 
وتعمل  أسمائها.  اآلن عن  يكشف حتى  لم  لكنه 
والسلع  الغذاء  قطاعات  فى  الثالث  الشركات 

االستهالكية غير الغذائية والبتروكيماويات.
أن  لـ«البورصجية«،  املــال  ســوق  خبراء  وأكــد 
بالبورصة  ووطنيه  صافى  مثل  شــركــات  طــرح 
رؤوس  ويجذب  السوق  عمق  من  يزيد  املصرية 
أمـــوال جــديــدة الــســوق املــصــرى، موضحني أن 
السوق املصرى متعطش ملنتجات جديدة يستطيع 
من خاللها إعادة االستثمارات العربية واألجنبية 
مراحل  عــدة  فــى  عنيف  بشكل  خرجت  والــتــى 

مختلفة أثرت على معظم األسواق.
سياسة  لتحقيق  الباب  يفتح  ذلــك  أن  ورأوا 
االستثمارات،  معظم  من  الدولة  تخارج  وثيقة 
الذى مازال  القطاع اخلاص  أمام  املجال  وفتح  
يحبو فى ظل متغيرات داخلية وخارجية عصفت 
املحلى  بالسوق  التواجد  عن  املتعاملني  بشهية 
للعملة  املرجعى  للسعر  األريحية  عــدم  وأهمها 

املحلية أمام سلة العمالت.
إن  املــال،  أســوق  خبير  مرتضى  أحمد  وقــال 
وارتفاع  الغربى  واملعسكر  روسيا  بني  التوترات 
االستقرار  مع  اخلليج  دول  فى  البترول  أسعار 
والسياسى وإطالق مشاريع عمالقه فى  األمنى 
مصر تساهم بشكل فعال بجذب سيولة خليجية 
للسوق املصرى لتستوعب الطروحات احلكومية 

ــدء اتخاذ  ــالن عــن ب املــؤجــلــة وكــذلــك بعد اإلعـ
طبقا  ووطنيه  صافى  شركة  لطرح  ــراءات  اإلجـ

لتصريحات رئيس الوزراء،
ورأى أن هذا من شأنه أن يزيد من عمق السوق 
ويجذب رؤوس أموال جديدة للبورصة خاصة فى 
التداوالت، لذلك يجب  ارتفاع أحجام وقيم  ظل 
اإلسراع بطرح شركات حكومية جديدة من خارج 
السوق عبر السوق األولية ملميزات السوق األولية 

فى جذب شرائح جديده من خارج السوق.
ان  املقبلة  الفترة  يجب خالل  إنه  إلى  وأشــار 
وباالسواق  داخليا  املصرى  للسوق  الترويج  يتم 
اخلــارجــيــه فــى ظــل انــخــفــاض أســعــار األسهم 
ووصولها ألسعار مغريه ال تعبر عن حجم ونتائج 
أعمال الشركات بدال من االعتماد على صفقات 
ويجب  رئيسي،  مستثمر  جانب  من  االستحواذ 
العمل على اعتماد مؤشرات لتوقع نتائج األعمال 

ربحيات  على  اجلوهرية  األحــداث  أثــر  وقياس 
الشركات والقطاعات املختلفة قبل صدور تقارير 
نتائج األعمال كما هو متبع فى األسواق العاملية، 
وذلك إلعطاء مزيد من الشفافية و جذب مزيد 

من االستثمارات.
نسبة  زيـــادة  على  العمل  يجب  أنــه  وأضـــاف 
واألوقاف  واملعاشات  التأمينات  أموال  استثمار 
بالسوق، وفيما يخص األفراد يجب إعادة النظر 
خاصة  الرأسمالية  األربـــاح  ضرائب  ملف  فى 
واألجــانــب  واملــؤســســات  الصناديق  إعــفــاء  بعد 
املستثمرين  لتحفيز  وذلــك  الضريبة  تلك  مــن 
املصرى  للسوق  الدخول  من  املصريني  األفــراد 
وذلك  شركات  بطرح  املشاركة  من  واالستفادة 
الهدف  وحتقيق  الوطنى  العائد  تعظيم  بهدف 
املرجو من البورصة بزيادة رؤوس األموال وتنوع 
انخفاض  ظــل  فــى  خاصة  املستثمرين  قــاعــدة 
األوعية  السوق مقارنة مع  األفراد داخل  أعداد 

معدالت  بزيادة  يساهم  مبا  األخــرى  االدخارية 
عجلة  بدفع  تساهم  عمل  فرص  وخلق  التداول 
التنمية املستدامة بدال من االجتاه ألوعية الدخل 

الثابت فقط خاصة بعد رفع معدالت الفائدة.
أوضحت عصمت ياسني مدير تداول األفراد 
إنــه   املــالــيــة  األوراق  ــداول  ــت ل أســطــول  بــشــركــة 
وخاصة  احلكومية  الطروحات  برنامج  أضحى 
املؤسسة العسكرية بالبورصة املصرية، حيث أن 
السوق املصرى متعطش ملنتجات جديدة يستطيع 
من خاللها إعادة االستثمارات العربية واألجنبية 
مراحل  عــدة  فــى  عنيف  بشكل  خرجت  والــتــى 

مختلفة أثرت على معظم األسواق. 
وأضافت أنه من خالله خطة الدولة الطموحة 
العسكرية  املؤسسة  بعض شركات  بطرح  للوفاء 
باملشاركة  والــدفــع  املحلى  السوق  فى  للتداول 
اجلماهيرية خاصة بالشركات التى حتقق عائد 
من  كان  إيجابية،  أعمال  نتائج  خالل  من  قوى 

التعدين  بقطاع  شــركــات  الــشــركــات  تلك  أهــم 
شركتى  اسمى  تـــداول  لنجد  األغــذيــة،  وقــطــاع 
العسكرية،  للمؤسسة  والتابعة  للمياه  صافى 
للمؤسسة  أيضا  والتابعة  للبترول  وشركة وطنية 

العسكرية.
وأشارت إلى أن ذلك يفتح الباب بتحقيق سياسة 
االستثمارات،  معظم  من  الدولة  تخارج  وثيقة 
مازال  الذى  اخلاص  القطاع  أمام  املجال  وفتح 
يحبو فى ظل متغيرات داخلية وخارجية عصفت 
املحلى  بالسوق  التواجد  عن  املتعاملني  بشهية 
للعملة  املرجعى  للسعر  األريحية  عــدم  واهمها 
نطلع  مازلنا  حيث  العمالت،  سلة  أمــام  املحلية 
على أوراق بحثية من مؤسسات استثمارية كبرى 
مازالت حتذر  والتى  استثمارى مبصر  ذراع  لها 
من خطورة ارتفاع سعر العملة املحلية امام سلة 
على  مباشر  بشكل  يؤثر  الــذى  االمــر  العمالت، 

االستثمارات االجنبية والعربية.

وأشارت إلى إنه مع استمرار تقلبات األسواق 
جند أن ملف الطروحات املحلية يجب النظر إليه 
بشكل مختلف، حيث أن األصل فى الطروحات 
هو اختيار التوقيت املناسب عاملًيا، والذى يتبعه 
جديدة  استثمارات  جلذب  للمنتج  جيد  تسويق 
الطرح  دخول  مع  انتعاش  ليشهد  السوق  تدخل 
مرحلته األخيرة والتداول على شاشة البورصة، 
والذى يعطى تقييم وتسعير حقيقى طبقا آللية 
العرض والطلب على املنتج اجلديد ليقيس مدى 
الذى  املنتج  على  للمضاربة  املستثمرين  شهية 
كانت  سواء  القطاع  بنفس  املنتجات  باقى  يقيم 
مقيدة بجداول البورصة ام  الزالت خارجيه وهنا 
تنافسية  ميزة  املقيدة  الشركات  تشهد  ان  يجب 
القيمة  ان  حيث  التسعير  حيث  مــن  مضافة 
السوقية اليومية متاحة حني حدوث أى برنامج 
استحواذ القتناص الفرص االستثمارية الناشئة.

يزيد عمق السوق ويجذب رؤوس أموال جديدة..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

»ايجيترانس تؤسس« 
شركتين تابعتين

النقل  خلــدمــات  املــصــريــة  شــركــة  أعلنت 
إجـــراءات  مــن  انتهائها  عــن  )ايجيترانس(، 
تأسيس شركة تابعة فى املنطقة االقتصادية 
السيارات  تخزين  لنشاط  السويس  لقناة 
املستعملة للمعاقني باسم »إيجيترانس حللول 

السيارات«.
وقالت الشركة، إنه جارى العمل على إنشاء 
شركة تابعة جديدة استعدادا لنقل األنشطة 
اللوجستية الرئيسية للشركة إليها مثل النقل 

البحرى واجلوى والتخليص اجلمركي.

الــنــقــل  املـــصـــريـــة خلـــدمـــات  أن  ــار  يـــشـ
 3.16 بلغ  ربح  »إيجيترانس« سجلت صافى 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 
خسائر  جنيه  ألف   20.05 مقابل  املاضي، 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
الثالثة  خالل  الشركة  إيــرادات  وارتفعت 
أشهر األولى من العام اجلاري، حيث سجلت 
مقابل  مــارس،  بنهاية  جنيه  مليون   94.28
من  الفترة  نفس  جنيه خالل  مليون   75.18

العام املاضي.

عصمت ياسنيأحمد مرتضى 

للمالبس  ــس  داي شركة  إدارة  مجلس  ــق  واف
اجلاهزة، على زيادة رأسمال الشركة املصدر فى 
حدود رأس املال املرخص به من مبلغ قدره 106 
وذلك  جنيه،  مليون   357.32 إلى  جنيه  مليون 
وفًقا لقرار اجلمعية العامة العادية وغير العادية 

املنعقدة فى فبراير املاضي.
بقيمة  نقدية  الزيادة  أن  الشركة،  وأضافت 
251.32 مليون جنيه من خالل إصدار 1.25 
االسمية  بالقيمة  فيها  االكتتاب  مت  سهم  مليار 

للسهم البالغة 20 قرًشا للسهم.
بعد  املصدر  الشركة  رأسمال  يصبح  وبذلك 
على  موزعا  جنيه  مليون  نحو 357.32  الزيادة 
1.78 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم 

مسدد بالكامل.
وأشار الشركة إلى أنه مت االكتتاب فى أسهم 
زيادة رأسم املال وفًقا للخطاب الصادر من بنك 

قطر الوطنى األهلى -متلقى االكتتاب- بتاريخ 
25 يوليو 2022. 

سجلت  اجلاهزة،  للمالبس  دايــس  أن  ُيشار 
صافى ربح بلغ 10.08 مليون جنيه خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية مارس املاضي، مقابل أرباح 
بقيمة 4.06 مليون جنيه خالل الربع األول من 

2021، مع األخذ فى االعتبار حقوق األقلية.
األم  الشركة  مساهمى  حقوق  ــاح  أرب وبلغت 
مقابل  جنيه،  مليون   9.56 نحو  الفترة  خــالل 
أرباح بلغت 3.2 مليون جنيه خالل الربع األول 

من العام املاضي.

وافقت جلنة القيد بالبورصة على حتويل 
6 ماليني سهم من شركة “القابضة املصرية 
الكويتية”، اململوكة ألحد املساهمني، ليكون 
التداول  من  بــداًل  بــالــدوالر  عليها  الــتــداول 

عليها باجلنيه.
بذلك يصبح  أنــه  الــبــورصــة،  وأوضــحــت 
بعد  بالدوالر  للتداول  املتاحة  األسهم  عدد 
وعدد  سهم،  مليون   700.03 نحو  التعديل 
املصرى  باجلنيه  للتداول  املتاحة  األسهم 

نحو 462.84 مليون سهم.
وكانت وافقت جلنة القيد بالبورصة على 
شركة  أسهم  من  سهم  مليون   8.5 حتويل 
“القابضة املصرية الكويتية”، اململوكة ألحد 
بالدوالر  عليها  التداول  ليكون  املساهمني، 

بداًل من التداول باجلنيه.
بذلك يصبح  أنــه  الــبــورصــة،  وأوضــحــت 
بعد  بالدوالر  للتداول  املتاحة  األسهم  عدد 

وعدد  سهم،  مليون   675.6 نحو  التعديل 
ــداول بــاجلــنــيــه نحو  ــت ــل ــم املــتــاحــة ل األســه

451.27 مليون سهم.

تحويل 6 ماليين سهم من »القابضة الكويتية« للتداول بالدوالرإدارة »دايس للمالبس« تقر زيادة رأس المال

»رواد السياحة« تشترى أصول عقارية بحد أقصى مليار جنيه

»مصر الجديدة لإلسكان« تستهدف 919.2 مليون جنيه أرباح

لشركة  العادية  العامة  اجلمعية  وافقت 
ملجلس  الترخيص  رواد،   - السياحة  رواد 
اإلدارة لشراء أصول عقارية بهدف تعظيم 
أصول ومحفظة الشركة املالية، بحد أقصى 
مليار جنيه وفًقا للقيمة التى ستسفر عنها 

دراسة املستشار املالى املستقل.
فوضت  العمومية  إن  الشركة،  وقــالــت 
مجلس اإلدارة فى التوقيع على عقود شراء 
تلك األصول، مشيرة إلى امتناع املجموعة 
هذا  على  التصويت  من  بالكامل  املرتبطة 

القرار.
من  كل  تعني  على  العمومية  وافقت  كما 

عبدالرازق  ومها  الــدالــي،  إبراهيم  وليد 
محمد حسن، وهالة محمد كمال اخلطيب 

أعضاء من ذوى اخلبرة مبجلس اإلدارة.
رواد،  السياحة-  رواد  شركة  وحققت 
جنيه  مليون   30.35 بلغت  صافى خسائر 
منذ بداية يناير حتى نهاية مارس املاضي، 
جنيه  مليون   1.21 بقيمة  أربـــاح  مقابل 
أرباحاً خالل نفس الفترة من العام املاضي.

القابضة  الشركة  نصيب مساهمى  وبلغ 
نحو  أشــهــر  الثالثة  خــالل  اخلسائر  مــن 
وصلت  أرباح  مقابل  جنيه،  مليون   29.33
الربع  نفس  مليون جنيه خالل  إلى 1.59 

من 2021.
بلغ نصيب احلقوق غير املسيطرة  فيما 
من اخلسائر خالل الفترة نحو 1.02 مليون 
جنيه، مقابل خسائر بقيمة 386.79 ألف 
جنيه خالل نفس الفترة من العام املاضي.

املجمعة،  غــيــر  الــقــوائــم  صعيد  وعــلــى 
حتولت الشركة املستقلة خالل الربع األول 
مليون جنيه  لتتكبد 26.46  إلى اخلسائر 
بقيمة  أربــاح  مقابل   ،2022 مــارس  بنهاية 
2.76 مليون جنيه خالل نفس الفترة من 

العام املاضي.

اجلديدة  مصر  شركة  إدارة  مجلس  اعتمد 
للعام  التقديرية  املــوازنــة  والتعمير،  لإلسكان 

املالى اجلارى 2023-2022.
حتقيق  تستهدف  أنها  الــشــركــة،  وأوضــحــت 
919.22 مليون جنيه أرباًحا بنهاية العام املالى 

اجلارى فى يونيو 2023.
بقيمة  إيــرادات  الشركة حتقيق  كما تسهدف 
اجلــاري،  املالى  العام  خالل  جنيه  مليار   2.45
ومصروفات مستهدفة بقيمة 1.56 مليار جنيه.
نحو  استثمار  تستهدف  أن  الشركة  وأضافت 

460.69 مليون جنيه خالل العام املالى اجلاري.
والتعمير،  لإلسكان  اجلديدة  مصر  أن  يشار 
بلغت 19.23 مليون جنيه خالل  حققت أرباحاً 
الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022، مقابل 
أرباح بلغت 16.25 مليون جنيه بالفترة املقارنة 

من العام املالى املاضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر 
 294.35 مقابل  جنيه،  مليون   297.45 إلــى 
مليون جنيه إيرادات فى الفترة املقارنة من العام 

املالى املاضي.

حوار مجتمعى حول إستراتيجية تطوير البورصة
كتب- أحمد عبداملنعم:

األحــد،  الــيــوم  املــالــيــة،  الــرقــابــة  هيئة  تطلق 
سوق  تطوير  استراتيجية  عن  مجتمعًيا  حــوارًا 
رأس املال )2022-2026(؛ لوضع تصور لزيادة 
فى  املحلى،  الــنــاجت  مــن  ونسبته  الــســوق  حجم 
الشاملة  الثانية من إستراتيجيتها  املرحلة  إطار 

لألنشطة املالية غير املصرفية 2026-2022.
أعضاء  مبشاركة  املجتمعى  احلـــوار  ويــأتــى 
اللجنة االستشارية لسوق املال بالهيئة والبورصة 
املصرية وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد 
واجلمعية  املستثمر،  حماية  وصندوق  املركزى 
املالية،  األوراق  وشعبة  املالية  لألوراق  املصرية 
الثابت،  الــدخــل  ألدوات  املــصــريــة  واجلمعية 
ــراف الــســوق  بــاإلضــافــة إلـــى ممثلني عــن أطــ

املختلفة وممثلى وسائل االعالم.
ويلعب سوق رأس املال دور محورى فى تنمية 
املتراكمة  املدخرات  حتويل  وحتفيز  االقتصاد، 

ومت  جــديــدة،  مشروعات  فــى  استثمارات  إلــى 
األوراق  إصــدارات  قيمة  إجمالى  ارتفاع  رصد 
املالية لتصل إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه 
 141 عن  يزيد  مبا  مقارنة   ،2021 عــام  خــالل 
 %100 وبــزيــادة   ،2017 عــام  خــالل  جنيه  مليار 

على الرغم من جائحة كورونا.
املــال  رأس  ســـوق  تــطــويــر  مــحــاور  وتتضمن 
املبادرات التى تبنتها الهيئة ملساندة الدور الذى 
تلعبه البورصة املصرية فى جذب االستثمارات، 
املــال  رأس  حجم  ــادة  ــزي ل تــصــور  وضــع  ومنها 
على  يعتمد  املحلى  الناجت  من  ونسبته  السوقى 
امللكية  قــاعــدة  لتوسيع  برنامج  تنفيذ  سرعة 
خالل  مــن  يتكون  بــالــدولــة  اململوكة  للشركات 

تصور قصير األجل وأخر طويل األجل.
واستهدفت الهيئة فى استراتيجيتها الشاملة 
 ،)2026-2022( املصرفى  غير  املالى  للقطاع 

رفع القيمة السوقية للشركات املقيدة بالبورصة 
املصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، 
ولظروف جائحة كورونا وما حدث من تباطؤ فى 

االقتصاد العاملى حال دون حتقيق املستهدف.
وأضافت الهيئة، أنه مع االستقرار املتوقع أن 
تشهده األسواق، والذى يساعد فى تشجيع قيام 
القطاع اخلاص على قيد شركاته فى البورصة 
بجانب طرح الشركات اململوكة للدولة والشركات 
فقد  الوطنية،  اخلدمة  جلهاز  اململوكة  املدنية 
 1.6 يقارب  ما  إلــى  السوقى  املــال  رأس  يصل 
تريليون جنيه بحلول عام 2026. وفى حالة طرح 
والشركات  اجلديدة  اإلداريـــة  العاصمة  شركة 
احلكومية املستهدفة قد يصل رأس املال السوقى 
2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس املال 
السوقى للناجت املحلى اإلجمالى املتوقع فى عام 

2026 ستصل إلى %24.

»الرقابة المالية« تضع تصورًا لزيادة حجم السوق ..

البورصة متعطشة لطرح »وطنية« و »صافى«

٢ محرم 1444–31 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢53 «
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

تتواجد فى 6 دول إفريقية..

4 بنوك »عالمات مضيئة« داخل القارة السمراء

» ISO« البنك األهلى« يحصل على«
فى جودة إدارة المجموعة القانونية

ارتفاع صافى أرباح CIB 28% فى 6 أشهر

»العربى مصر« يدرج مزايا جديدة على برنامج الشباب

»تمويلى« تطلق »منتج أخضر« لمشروعات الطاقة الشمسية

كتبت- منال عمر: 
خالل  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أعلن 
لقائه مع نظيره رئيس دولة الصومال أن جهود 
تكللت  الصومال  فى  فــرع  الفتتاح  مصر  بنك 
من  اجلــارى  يوليو  شهر  مستهل  فى  بالنجاح 
خالل منح املركزى الصومالي، رخصة التشغيل 
النهائية للبنك ليمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز 
الصومال،  فى  واالستثمارى  التجارى  التواجد 

مبا يحقق مصالح اجلانبني. 
وتنفرد 4 بنوك مصرية بالتواجد فى السوق 
األفريقية وتسعى لتحقيق االنتشار والتوسع فى 
عدد من الدول املحورية ذات املوقع اجلغرافى 
املميز لتكون مبثابة انطالقه لها فى زيادة تعزيز 
األفريقية  والقارة  مصر  بني  التجارى  التعاون 
بالنفع  تعود  جديدة  استثمارية  فرص  وإيجاد 

على اجلميع. 
ودشن بنك األهلى املصرى ومصر والقاهرة 
والتجارى الدولى فروع ومكاتب متثيلية لها فى 
عدد من الدول األفريقية املختلفة، وتسعى هذه 
القارة السمراء أو  البنوك بتعزيز مكاناتها فى 
دخول دول جديدة لفتح أسواق أمام املستثمرين 

املصريني وإيجاد فرص للتبادل التجاري. 
ومصر خالل  املــصــرى  األهــلــى  بنكا  وأعــلــن 
أفريقية  دول  فى  فــروع   2022 اجلــارى  العام 
األهلى  البنك  افتتح  حيث  مــرة،  ألول  أخــرى 
فرع  مصر  وبنك  السودانن  جنوب  فى  له  فرع 
فى الصومال مع وجود خطط للبنكني للتواجد 
وأوغندا  جيبوتى  مثل  جديدة  أســواق  دول  فى 
اإلجـــراءات  بعض  مــن  االنــتــهــاء  بعد  وغيرها 

واملوافقات األزمة. 
إفريقية  دول   6 فى  البنوك  هذه  وتواجدت 
أثيوبيا،  وهــم  النيل  حــوض  مــن  دول   5 بينهم 
جنوب  بجانب  ــدا،  وأوغــن وكينيا،  ــســودان،  وال

أفريقيا، وكوت ديفوار والصومال. 

 البنك األهلى املصري
ــواجـــدا كــبــيــرا فـــى بــعــض الـــدول  ميــتــلــك تـ
السودان،  فى  ملؤسسته  تواجد  عبر  األفريقية 
ومكتب متثيلى له فى العاصمة اإلثيوبية أديس 
بجنوب  جوهانسبرج  فى  متثيلى  ومكتب  بابا، 

أفريقيا، وجنوب السودان. 
ــبــنــك األهـــلـــى عــلــى تــوطــيــد  كــمــا يــعــمــل ال
األفريقية،  القارة  فى  املراسلني  مع  عالقاتهم 
بنك«،  »أفريكسيم  مثل  التنموية  والــبــنــوك 
والبنك األفريقى للتنمية، بهدف تسهيل وتعزيز 

العمليات التجارية بني الدول األفريقية. 
وبدأ البنك األهلى تعزيز تواجده فى القارة 
اإلفريقية منذ أكثر من 10 سنوات فى 3 دول 
أفريقيا  وجــنــوب  والــســودان  أثيوبيا  أفريقية 
البنك  محافظ  عامر  طارق  يشغل  كان  عندما 

املركزي، رئيسا للبنك األهلي. 

وافتتح البنك األهلى فى أبريل 2010 مكتب 
ــس  )أدي األثــيــوبــيــة  بالعاصمة  لــه  تــابــع  متثيل 
لتعزيز  احلكومة  جهود  ومساندة  لدعم  بابا( 
دعم  مجال  فى  أثيوبيا  مع  الثنائية  العالقات 
املصرية  االستثمارات  وزيادة  التجارى  التبادل 
إلى  املصرية  للصادرات  والترويج  أثيوبي،  فى 
بالفرص  اخلاصة  املعلومات  وإتاحة  أثيوبيا، 
بحسب  اإلثيوبى  بالسوق  املتاحة  االستثمارية 

بيان البنك األهلى فى ذلك الوقت. 
تابعا  بنكا  املصرى  االهلى  البنك  دشن  كما 
لتوسيع  وموقعه   2012 خالل  السودان  فى  له 

ومتويل  ومصر،  السودان  البلدين  بني  التجارة 
املشروعات وتقدمي اخلدمات املصرفية . 

فى  مكتب متثيل  بــإطــالق  الــبــنــك،  قــام  ثــم 
التبادل  لتعزيز  أفريقيا،  بجنوب  جوهانسبرغ 

التجارى والفرص االستثمارية بني الدولتني. 
يوليو  شهر  خــالل  لــه  ــرع  ف رسميا  وافــتــتــح 
يدعم  مبا  بجوبا  السودان  جنوب  فى  اجلــارى 
بني  الــتــعــاون  تنمية  تستهدف  الــتــى  اخلــطــط 

البلدين مبختلف املجاالت. 

 )CIB( البنك التجارى الدولى 

فى  متثيل  مكتب  خــالل  من  البنك  يتواجد 
البنك  وكــان  كينيا.  فى  له  تابع  وفــرع  أثيوبيا، 
عن   2020 أبريل  فى  أعلن  الــدولــى  التجارى 
من   %51 نسبة  على  االستحواذ  صفقة  إمتــام 
بنك ) )Bank Mayfair الكينى بنجاح، وذلك 
بعد احلصول على كافة املوافقات الالزمة من 
اجلهات الرقابية املختصة وعلى رأسها موافقة 

البنكني املركزيني املصرى والكيني. 
و متثل كينيا للبنك أول عملية استحواذ للبنك 
خارج مصر وتعكس هذه اخلطوة إلتزامهم نحو 
زيادة التجارة بني الدول األفريقية وبعضها وتعد 

هذه الشراكة أحد السبل لتبادل اخلبرات بني 
التى ستثمرها  التعاون  ونتطلع آلفاق  السوقني 

هذه الشراكة كما ذكر البنك فى وقت سابق. 
فى  له  تابع  متثيل  مكتب  افتتح  البنك  وكان 
التجارى  التبادل  لتعزيز   2019 أثيوبيا  دولــة 

والفرص االستثمارية بني الدولتني. 

بنك القاهرة 
من  أفريقيا  قــارة  فى  القاهرة  بنك  يتواجد 
خالل بنك القاهرة أوغندا الذى استحوذ عليه 
حصة  شرائه  بعد  املاضى  العام   %100 بنسبة 
فى  للتوسع  نافذة  ليكون  ومصر  األهلى  بنكى 

القارة السمراء. 
بنك  إدارة  مجلس  رئيس  فايد  طــارق  وكــان 
القاهرة، قال فى تصريحات سابقة فى سبتمبر 
2019، إن البنك املركزى املصري، و األوغندى 
كمباال،  القاهرة  بنك  رأسمال  رفع  على  وافــق 
واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكى مصر 
واألهلى فى »القاهرة كمباال« لتصل حصته إلى 

100% من أسهم البنك خالل الشهر اجلاري. 
وتدعيمة  أوغــنــدا  القاهرة  بنك  هيكله  ومت 
بخبرات وكوادر مصرفية حتى يصبح انطالقة 

لتمويل التجارة بني دول القارة. 

بنك مصر 
متثيل  مكتب  خــالل  من  مصر  بنك  يتواجد 
طويلة،  سنوات  من  ديفوار،  كودت  فى  له  تابع 
شهر  فى  الصومال  فى  له  جديد  فرع  وافتتح 

يوليو اجلاري. 
إن  مصر  بنك  رئيس  اإلتــربــى  محمد  وقــال 
الــبــنــك حــصــل عــلــى مــوافــقــة الــبــنــك املــركــزى 
إلطالق مكاتب متثيلية فى 3 دول أفريقية وهم 

الصومال وكينيا وتنزانيا. 
فى  فــرعــا   15 فتح  مصر  بنك  ويستهدف 
التوسعية  خطتهم  إطــار  فى  األفريقية  الــدول 
وباقى  مصر  بــني  التجارية  الــعــالقــات  لــدعــم 
فى  اإلتربى  قاله  ما  بحسب  األفريقية  الــدول 

وقت سابق. 

كتبت- منال عمر: 
أعلن البنك األهلى املصرى حصوله كأول 
األوســط  والشرق  وأفريقيا  مصر  فى  بنك 
مجال  فى   9001:2015  ISO شهادة  على 
جودة إدارة املجموعة القانونية واملمنوحة من 
 BSI” British« هيئة املواصفات البريطانية
من  املعتمدة   Standards Institution
باململكة  الدولية  االعتماد  هيئة   -  UKAS
الدولية  املؤسسات  من  تعد  والتى  املتحدة، 
أنظمة  مجال  فى  دولــيــاً  والــرائــدة  العريقة 
اجلــودة، ويعد ذلك إجناز غير مسبوق على 
مستوى املجموعات القانونية ببنوك القطاع 

املصريف.
وقال البنك ، إنه مت تسليم الشهادة خالل 
باملركز  املصرى  األهلى  البنك  أقامه  حفل 
الرئيسى للبنك بحضور هشام عكاشة رئيس 
ود.  املــصــري،  األهــلــى  البنك  إدارة  مجلس 
املواصفات  هيئة  مدير  الفضل  أبــو  محمد 
رئيس  شعبان  وأشــرف  مبصر،  البريطانية 
املجموعة القانونية بالبنك وبعض من فريق 

العمل احلاصل على تلك الشهادة. 
وقال هشام عكاشة إن هذه الشهادة تعكس 
كفاءة فريق عمل املجموعة القانونية بالبنك، 
ويؤكد على قدرة البنك وحرصه على تطبيق 
احلديثة  القانونية  ــراءات  واإلجــ األساليب 
فى  العاملى  التطور  تواكب  التى  والضوابط 
املالية  املؤسسات  فى  واملطبقة  املجال  هذا 
واملصرفية الكبرى فى ظل شراكة املجموعة 
القانونية مع باقى مجموعات البنك املختلفة 

فى مباشرة األعمال. 
وأضاف أن الشهادة تؤكد أيضا على ثقة 
وتقدير املؤسسات الدولية فى البنك األهلى 

املصرى  االقــتــصــاد  أعــمــدة  كأحد  املــصــرى 
وهو ما أدى إلى التطور الهائل فى اخلدمات 

املصرفية املقدمة لعمالء البنك. 
املبذولة  اجلهود  إن  شعبان  أشــرف  وقــال 
من كافة الكوادر البشرية والكفاءات املدربة 
)التقاضى  بجناحيها  القانونية  باملجموعة 
عن  أســفــرت  بالبنك  الــقــانــونــي(  والــدعــم 
ريــادة  وتعزيز  الشهادة  تلك  على  احلصول 
وتطبيق  تبنى  فــى  املــصــرى  األهــلــى  البنك 
أفضل املمارسات واملعايير الدولية، والسعى 
الشراكة  مبفهوم  والعمل  للتطوير  املستمر 
خالل  مــن  املختلفة  األعــمــال  قطاعات  مــع 
التى  املخاطر  إلدارة  قانونية  حلول  إيجاد 
البنك مبا يساهم فى حتقيق  أعمال  تعترى 
البنك  مؤسسة  واستراتيجيات  مستهدفات 

األهلى املصرى بأعلى معدالت الكفاءة. 
هيئة  مدير  الفضل  أبــو  محمد  د.  وقــال 
املجموعة  إن  مبصر  البريطانية  املواصفات 
أول  تعد  املصرى  األهلى  بالبنك  القانونية 
مصر  مستوى  على  ببنك  قانونية  مجموعة 
األوســـط حتصل على  ــشــرق  وال وأفــريــقــيــا 
 9001:2015  ISO ــودة  اجلـ إدارة  شــهــادة 
الدولية من قبل هيئة املواصفات البريطانية 
 British Standards Institution
BSI« » املعتمدة من UKAS فى هذا املجال 
املراجعات  وإجــراء  دقيق  بعد فحص  وذلــك 
والتقييمات الالزمة من جانب اجلهة املانحة 
استغرق عدة أشهر للتحقق من كفاءة أنظمة 
وسياسات وإجراءات العمل املتبعة باملجموعة 
القانونية بالبنك وكذا توافر اآلليات الالزمة 
ومراقبة  املخاطر  وادارة  وضــبــط  لقياس 
املقدمة  القانونية  األعــمــال  جــودة  مستوى 

بجناحيها  القانونية  املجموعة  قطاعات  من 
)التقاضى والدعم القانوني( لكافة قطاعات 
ومــجــمــوعــات الــبــنــك املــخــتــلــفــة فــى مصر 

واخلارج. 
مؤسسة  ــاون  ــع ت ــمــرار  اســت أن  وأضــــاف 
املواصفات  هيئة  مع  املصرى  األهلى  البنك 
للشهادة  املانحة  اجلهة  بوصفها  البريطانية 
الدولية  املعايير  التوافق مع  التحقق من  فى 
ــى واهــتــمــام  ــا يــعــكــس وعـ واملــتــطــلــبــات امنـ
أفضل  تطبيق  بأهمية  بالبنك  العليا  اإلدارة 
التعامل  على  وحرصهم  الدولية  املمارسات 
مع الهيئات الدولية املعتمدة وسعيهم املستمر 
نحو رفع كفاءة األعمال والتوافق مع أنظمة 
اجلودة فى عدة مجاالت حيث سبق حصول 
البنك األهلى املصرى على شهادة اجلودة من 
هيئة املواصفات البريطانية فى مجالى أمن 

املعلومات واستمرارية األعمال. 
بالبنك  الــقــانــونــيــة  املــجــمــوعــة  أن  يــذكــر 
اجلوائز  مــن  العديد  على  حصلت  األهــلــى 
 GC Powerlist مثل  الدولية  والشهادات 
القانونية واألكثر تأثيراً على  كأفضل الفرق 
ضمن   2018 لــعــام  افريقيا  قـــارة  مستوى 
باململكة  قبلهم  من  تنظيمه  مت  حــدث  اخــر 
اإلدارات  بأفضل  اخلــاص  لندن  املتحدة- 
افريقيا،  بقارة  العاملة  باملؤسسات  القانونية 
بالبنك  القانونية  املجموعة  تصنيف  وكــذا 
ضمن األفضل على مستوى قارة افريقيا عام 
 ،»African - Legal Awards«  2021
فضالً عن تصنيف املجموعة ضمن األفضل 
 2022 لعام  االوســـط  الــشــرق  مستوى  على 

 .»Middle East Legal Awards«

خدمة  مصر  املتحد-  األهــلــى  البنك  أطلق 
جزئًيا  املصرفية  احلسابات  فتح  تتيح  جديدة 
الهاتف  طريق  عن  للعمالء  إلكترونية  بطريقة 

املحمول أو املوقع اإللكترونى للبنك. 
ــدة التى  ــال الــبــنــك،  إن اخلــدمــة اجلــدي وقـ
مت إطــالقــهــا حتــت اســم »احلــســاب املصرفى 
للعميل  تتيح   ،»e-Account  – اإللكترونى 
احلصول على رقم احلساب فور إمتام اخلطوات 

إلكترونًيا. 
فى  تساهم  اجلــديــدة  اخلــدمــة  أن  ــاف  وأضـ
للعمالء  املُقدمة  املصرفية  بالتجربة  االرتــقــاء 
بطريقة أسرع وأكثر أماًنا، وتقليص عدد زيارات 
يوًما  إلى مرة واحدة خالل 14  للفروع  العمالء 
للتوقيع على كافة املستندات للتفعيل، متاشًيا مع 

تعليمات البنك املركزى املصري. 
وذكر البنك أن اخلدمة اجلديدة متكن العمالء 
يتواجدون فيه،  من فتح احلساب من أى مكان 

بسيطة  فى خطوات  املطلوبة  البيانات  وإدخــال 
ــق، مــن خــالل حتميل  ــائ وســهــلــة، فــى بضع دق
التطبيق عبر جوجل أو آبل ستور أو من خالل 

املوقع اإللكترونى للبنك. 
الذى  للفرع  بالتوجه  ذلك  بعد  العميل  ويقوم 
إلمتام  املوبايل  من  احلساب  فتح  أثناء  اختاره 
اإلجراءات بصورة مبسطة، مع التطبيق الكامل 
الصادرة  واملتطلبات  الرقابية  اإلجــراءات  لكافة 

عن البنك املركزى املصري، بحسب البنك. 
متاحة  اجلــديــدة  اخلدمة  أن  البنك  وأوضــح 
بعد  تتيح  ــى  ــت وال ــوم،  رســ أيـــة  بـــدون  للعمالء 
ذلــك احلــصــول على رقــم احلــســاب فــور إمتــام 
فى  األرصدة  وتفقد  اآلمن  والتحكم  اخلطوات، 

أى مكان وأى وقت. 
مجانيا  إصــــدارا  أيــضــا  اخلــدمــة  وتتضمن 
اإللكترونية،  واملحفظة  الدفع  مسبقة  للبطاقة 
والتسجيل التلقائى فى خدمات كشف احلساب 

إمكانية  مع  القصيرة،  والرسائل  اإللكترونى 
احلصول على خدمات اإلنترنت البنكى واملوبايل 

البنكى دون رسوم، وفقا للبيان. 
التجزئة  قطاع  رئيس  السيد،  أسامة  وقــال 
إن  مصر،  املتحد-  األهــلــى  بالبنك  املصرفية 
البنك يساهم فى عملية الشمول املالى والتحول 
ــى الـــدولـــة عــبــر تــوفــيــر اخلــدمــات  الــرقــمــى ف
ثقافة  من  يعزز  مبا  إلكترونى  بشكل  املصرفية 
الشمول املالى ويدعم خطط الدولة لتحقيق هذا 

الهدف. 
الستراتيجية  وفًقا  يعمل  البنك  أن  وأضــاف 
منتجات  ــرح  مــواصــلــة طـ تــســتــهــدف  تــوســعــيــة 
الراحة  تتيح  مبتكرة  رقمية  وحلول  وخــدمــات 
العمليات  تنفيذ  فى  بــاألمــان  وتتسم  للعمالء، 

املصرفية. 

كتبت- منال عمر: 
قال البنك التجارى الدولى مصر )CIB( إن 
العام  األول من  النصف  أرباحه خالل  صافى 
اجلارى 2022 ارتفع بنسبة 28% مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق 2021 مدفوًعا بارتفاع 

صافى اإليرادات والدخل من العائد. 

ووفقا لبيانات القوائم املالية املجمعة املعلنة 
عن  الربح  صافى  سجل  املصرية،  بالبورصة 
أول 6 شهور فى 2022 نحو 7.780 مليار جنيه 
مقاربل 6.089 مليار جنيه من نفس الفترة من 

العام السابق. 
بنسبة  للبنك  املجمعة  اإليـــرادات  وارتفعت 

16% خالل الفترة، حيث ارتفع صافى الدخل 
من العائد بنسبة 17%، حسب البيان. 

الــبــنــك خــالل  قـــروض  وارتــفــعــت محفظة 
 %29 بنسبة  اجلــارى  العام  من  األول  النصف 

والودائع بنسبة %11. 

مزايا  إدراج  عن  مصر  العربى  البنك  أعلن 
العمرية  للفئة  شباب«  »برنامج  على  متعددة 
رســوم  مــن  ــاء  اإلعــف منها  ســنــة   25-16 مــن 
املنظومة  فى  جذبهم  بهدف  احلسابات  فتح 

املصرفية. 
ويقدم البنك للشباب مجموعة من اخلدمات 
لتلبية  املصرفية  وغــيــر  املصرفية  واملــزايــا 
االحتياجات احلالية واملستقبلية لفئة الشباب 
أو  وتواكب أسلوب حياتهم، سواء كانوا طالباً 

موظفني. 
فتح  مصاريف  مــن  إلعــفــاء  املــزايــا  وتشمل 

احلساب واالشتراك فى البرنامج، واحلصول 
ــورة الــدفــع وبــطــاقــة الــدفــع بتقنية  عــلــى أســ
إلكترونية  قسائم  وشراء  مجاناً،  الالتالمسية 
من  الــعــديــد  مــن  تفضيلية  بــأســعــار  مــبــاشــرة 

املتاجر من خالل تطبيق عربى موبايل. 
من  متنوعة  باقة  تقدمي  املــزايــا  تضم  كما 
واسعة  مجموعة  لدى  والعروض  اخلصومات 
من املطاعم ومراكز الترفيه والنوادى الصحية 
ومحالت التسوق والعديد من األماكن األخرى، 
مع  ترحيبية  نقطة  ألــف   15 على  واحلــصــول 
ــداع فــى احلــســاب، فتح حــســاب إي- إيـ أول 

توفير والذى مينح عائد مميز فى صورة نقاط 
مكافآت من خالل تطبيق عربى موبايل. 

فتح  فى  الراغبني  بإمكان  البنك  وبحسب 
حساب شباب لدى البنك العربى حتميل تطبيق 
التطبيقات:  متاجر  موبايل« من خالل  »عربى 
آبل ستور أو جوجل بالى واستخدام خيار »فتح 
إلدخــال  التطبيق  عبر  املتاح  جديد«  حساب 
البيانات املطلوبة ومن ثم القيام بزيارة سريعة 
احلساب  لتفعيل  العربى  للبنك  فــرع  ألقــرب 

اجلديد. 

متناهية  للمشروعات  متويلى  شركة  أعلنت 
متويلى  منتج  إطــالق   ، لها  بيان  فــى  الصغر، 
فى  الشمسية  الطاقة  إنتاج  يستهدف  أخضر 
عدد من األنشطة وخاصة فى املجال الزراعى 
واملصانع  الـــورش  وكــذلــك  الريفية،  باملناطق 
على  عملها  فى  تعتمد  والتى  باملدن  الصغيرة 

استخدام الكهرباء. 
التنفيذى  الرئيس  خــورشــيــد،  أحمد  وقــال 
املنتج  إن  متــويــلــي،  لشركة  املــنــتــدب  والــعــضــو 
متويل  على  أســاســيــة  بصفة  يتركز  اجلــديــد 
املطلوبة  الشمسية  الطاقة  إنتاج  مشروعات 
ملختلف األنشطة الصناعية واخلدمية وخاصة 

للعاملني فى النشاط الزراعي. 
وأضاف أنه سيتم متويل إنتاج طاقة شمسية 
تساعد هؤالء العاملني على حفر اآلبار الزراعية 
للبيئة  امللوث  السوالر  على  االعتماد  من  بــدالً 

واألعلى تكلفة. 
وأوضح خورشيد أنه سيتم تقدمي نفس املنتج 
واملصانع  الــورش  ألصحاب  اجلديد  التمويلى 
الصغيرة إلنتاج طاقة شمسية نظيفة ومنخفضة 
األمر  واملصانع،  الــورش  هذه  لتشغيل  التكلفة 
الذى من شأنه أن يخفض من تكلفة اإلنتاج لدى 
هؤالء العمالء ويعزز من قدراتهم التنافسية فى 

السوق. 
وذكر خورشيد إن متويلى أطلقت هذا املنتج 

اتفاقية حتالف  توقيع  السوق ومت  اجلديد فى 
مع شركة ازدهار لالستشارات والطاقة. 

وأضاف أن شركة متويلى تعد أول شركة فى 
مجال التمويل متناهى الصغر التى تقدم هذا 
النوع من التمويالت الصديقة للبيئة، مبا يعزز 

مسايرة الشركة ملتطلبات السوق والعمالء. 
لشركة  التنفيذى  الرئيس  خالد،  وقال سعد 
ازدهار، إن هذا التعاون بني الشركتني من شأنه 
أن يتيح حزمة من املنتجات التمويلية اخلضراء 

اجلديدة للسوق املصرى فى قطاع املشروعات 
متناهية الصغر. 

بدرجة  تتوجه  املنتجات  هــذه  أن  وأضـــاف 
خطط  لدعم  املــزارعــني  صغار  إلــى  أساسية 
أكثر  كبديل  شمسية  طــاقــة  محطات  إنــشــاء 
فعالية اقتصاديا وبيئيا مقارنة بالبدائل األخرى 
الديزل  مثل  الضارة  واالنبعاثات  التكلفة  عالية 

واملحروقات األخرى.
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»األهلى المتحد« يطلق خدمة فتح الحساب إلكترونيا
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األحد

 كتبت- منال عمر:  
ــوزراء  الـ مجلس  قـــرار  إن  مصرفيون،  قــال 
الوحدة  وقيمة  لألجر  األقصى  احلــد  بــزيــادة 
السكنية فى مبادرة التمويل العقارى 3% سنويا 
يساهم  الدخل  ومتوسطى  محدودى  لشريحتى 
فى استفادة أعداد أكثر من املبادرة ذات نسبة 
الفائدة املنخفضة، ويتماشى مع ارتفاع التضخم 

وزيادة احلد األٌقصى لألجور األخيرة.
موافقته  مؤخرا  أعلن  ــوزراء  ال مجلس  وكان 
على زيادة احلد األقصى لفئات الدخل الشهرى 
سكنية  وحــدات  حلجز  بالتقدم  لهم  املسموح 
فى برنامج »سكن لكل املصريني« فى إعالنات 
الدخل  مــحــدودى  لشريحتى  القادمة  احلجز 
وكذلك  واملــتــزوج  لألعزب  الدخل  ومتوسطى 
رفع احلد األقصى للوحدة السكنية للشريحتني 

املستهدفني.
األقصى  احلــد  ــادة  زيـ الــتــعــديــالت  وشملت 
آالف   6 بني  الدخل  محدودى  لشريحة  لألجر 
جنيه لألعزب بدال من 4500 جنيه، و8 آالف 
جنيه للمتزوج بدال من 6 آالف جنيه، فيما رفع 
متوسطى  شريحة  على  لألجر  األقصى  احلد 
الدخل إلى 13 ألف جنيه لألعزب بداًل من 10 
من  بداًل  للمتزوج  جنيه  ألف  و18  جنيه،  آالف 

14 ألف جنيه.  
وضمت تعديالت مجلس الوزراء زيادة احلد 
األقصى لقيمة الوحدة السكنية كاملة التشطيب 
إلى   األقصى  احلد  الدخل  متوسطى  لشريحة 
جنيه  مليون   1.4 من  بــدالً  جنيه  مليون   1.7
على أن أال يتم التعامل على الوحدات السكنية 
نصف تشطيب بحسب قانون التمويل العقاري.  
محدودى  على  السكنية  الــوحــدة  قيمة  أمــا 
للوحدات  جنيه  ألف   450 إلى  ارتفعت  الدخل 
كاملة التشطيب )3 غرف وصالة( بدال من 350 

ألــف جنيه  إعــالن و400  أخــر  ألــف جنيه فى 
للوحدة )غرفتني وصالة(.  

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى 
املصري، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل احلد 
األقصى لألجر وقيمة الوحدة السكنية يتواكب 
مع زيادة معدل التضخم وارتفاعات األسعار فى 
السوق،  ومبا يتواكب ما هو موجود على أرض 
الواقع.   وكان جمال جنم، نائب محافظ البنك 
املركزي، قال فى وقت سابق ، إن قرار مجلس 
الوزراء بزيادة احلد األقصى لألجر لشريحتى 
محدودى ومتوسطى الدخل فى مبادرة اإلسكان 
باعتباره  املصريني«  لكل  »سكن  االجتماعى 
تلقائيا  ستنعكس  الدخل  حتديد  عن  املسؤول 
العقارى  للتمويل  املركزى  البنك  مبادرة  على 

ذات الفائدة السنوية 3% على أساس متناقص.  
ــذه الــتــعــديــالت  ــيــد نــاجــى أن هـ وأوضــــح ول
من  املستفيدين  ــداد  أعــ ــادة  ــ زي فــى  ستساهم 
قيمة  زيــادة  بعد   %10 عن  التقل  بنسبة  املبادرة 
احلد األٌقصى لألجر باملبادرة فضال أن ضوابط 
مع  والتفاعل  بــاملــرونــة  دائــمــا  تتسم  ــادرات  ــب امل

املستجدات فى السوق مبا يخدم املواطن ويحقق 
أكبر استفادة متاشيا مع الضوابط املقررة.  

لتوجيهات  -استجابة  املركزى  البنك  وأطلق 
الرئيس عبد الفتاح السيسي- ضوابط مبادرة 
التمويل العقارى 3% بفائدة سنوية متناقصة فى 
شهر يوليو 2021 لشريحة محدودى ومتوسطى 

املنتج  هــذا  اعتماد  فى  البنوك  لتبدأ  الدخل 
 100 بقيمة  له  متويلية  شريحة  تخصيص  مع 
رئيس  البندارى  صبرى  وقــال  جنيه.    مليار 
قطاع االستثمار فى أحد البنوك اإلسالمية، إن 
قرار مجلس الوزراء بادخال تعديالت على رفع 
احلد االقصى لألجر يساهم فى دخول شرائح 

وحدة  على  للحصول  املجتمع  فئات  من  أكبر 
سكنية مدعمة مبا يخدم على الهدف الرئيسى 

للمبادرة سكن لكل املصريني.  
لقيمة  األقــصــى  ــادة احلـــد  ــ زي أن  ــاف  وأضــ
الدخل  متوسطى  السكنية فى شريحة  الوحدة 
إيجاد وحدة سكنية مناسبة،  يعطى مرونة فى 
ويواكب حتركات زيادة األسعار التى طرات على 
مما  وخالفه  وحديد  أسمنت  من  البناء  مــواد 
انعكس على زيادة قيمة الوحدة السكنية حيث 
السوق  فى  املتغيرات  مع  تفاعال  القرار  ميثل 

وارتفاع معدل التضخم.  
متتالية  قفزات  البناء  مواد  أسعار  وشهدت 
بسبب  اجلــارى  العام  من  الثانى  الربع  خــالل 
االقتصادية  واألوضـــاع  اإلنــتــاج  تكلفة  ارتــفــاع 

العاملية على أثر النزاع الروسى األوكراني.  
إلجمالى  السنوى  التضخم  مــعــدل  ووصـــل 
 %14.7 إلــى  املــاضــى  يونيو  فــى  اجلــمــهــوريــة 
مقابل 15.3% فى مايو، بحسب بيان من جهاز 

اإلحصاء صادر له فى وقت سابق.  
وتراجع معدل التضخم السنوى فى املدن فى 
يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% فى مايو، وفقا 
لبيانات اجلهاز.   ورغم تراجعه ال يزال معدل 
النطاق  متجاوزا  املــدن  فى  السنوى  التضخم 
ملعدل  املركزى  البنك  وضعه  الــذى  املستهدف 
أو  )بزيادة   %7 مستوى  عند  السنوى  التضخم 
نقصان 2%( فى املتوسط خالل الربع الرابع من 
عام 2022.   وسجل التضخم الشهرى إلجمالى 
اجلمهورية معدال سالبا بنسبة -0.3% فى يونيو 

مقابل معدل موجب 0.9% فى مايو املاضي.  
كما سجل التضخم الشهرى فى املدن معدال 
سالبا عند -0.1% خالل يونيو مقابل 1.1% فى 
 %0.4- سالبا  معدال  الريف سجل  وفى  مايو، 

فى يونيو مقابل معدل موجب 0.8% فى مايو

السنة الثالثة عشرة07 اشراف : نيفني ياسنيبنوك

بعد زيادة الحد األقصى لألجر وقيمة الوحدة السكنية..

مبادرة الـ3% للتمويل العقارى تتوسع للشرائح األكبر

»ميد بنك« يضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

»أوراسكوم العقارية« تقترض 1.5 مليار 
»O West« إلنشاءات CIB جنيه من

كتبت- منال عمر: 
ــس قــطــاع  ــيـ ــر، رئـ ــ ــاب ــد جــ ــمـ ــال أحـ ــ قـ
ميد  فى  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
متويالت  ضخ  يستهدف  البنك  إن  بنك، 
مليون   500 إلــى   450 بني  تتراوح  بقيمة 
للعام اجلارى  الثانى  النصف  جنيه خالل 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لتمويل 
من   %25 إلــى  املحفظة  بحجم  للوصول 
إجمالى محفظة القروض قبل نهاية العام 

اجلاري. 
ــدة مــســتــديــرة  ــائـ ــالل مـ ــك خــ ــ ــاء ذل جــ
ميد  إطــــالق  عــن  ــإعــالن  ل للصحفيني 
جو..  »ميد  اســم  حتت  استراتيجية  بنك 
انطلق بطموحك« لدعم متويل املشروعات 
تقدمي  خــالل  مــن  واملــتــوســطــة  الصغيرة 
واحلــلــول  البنكية  اخلــدمــات  مــن  حــزمــة 
عمالء  إلــى  توفيرها  يتم  التى  التمويلية 
الشركات الصغيرة واملتوسطة مبا يتناسب 

مع احتياجات كل شريحة. 
وأوضح جابر أن إجمالى حجم محفظة 
ــر املــبــاشــرة  ــمــويــالت املــبــاشــرة وغــي ــت ال

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بلغ 2.8 
مليار جنيه حتى اآلن. 

جو«  »ميد  البنك  إطــالق  أن  وأضـــاف 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لدعم 
من  متميزة  مجموعة  توفير  إلــى  يهدف 
اخلدمات التمويلية وغير التمويلية لتطوير 
من  وذلــك  األعــمــال  ومنــو  الشركات  أداء 
خالل عدة محاور من أهمها بناء شراكات 

مع مقدمى تلك اخلدمات. 
ــر جــابــر أنـــه مــن املــخــطــط إتــاحــة  وذكـ
عروض مميزة للخدمات واملنتجات البنكية 
املخصصة ألصحاب الشركات التى تندرج 

حتت شريحة العمالء املستهدفة. 
معدل منو  البنك حقق  أن  إلــى  وأشــار 
60% بعد مرور عام من تطبيق استراتيجية 
التوسع والنمو املوضوعة فى يونيو 2021، 
حجم  فى   %40 بنسبه  منــًوا  حقق  وأيًضا 
الشريحة  تلك  لعمالء  املوجهة  التمويالت 
بإغالق  مقارنه   2022 يونيو  نهاية  فــى 
عمالء  عـــدد  منــو  مــع   ،2021 ديــســمــبــر 
املنتظمني  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

بنسبه 27% منذ بدء تنفيذ االستراتيجية 
وحتى يونيو 2022. 

وأوضح جابر أن البنك انتهى خالل العام 
املاضى من إعادة هيكلة إدارة املشروعات 
الــصــغــيــرة بــهــدف تــقــدمي خــدمــة مميزة 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لتمويل 
العمالء  طموحات  تلبى  مختلفة  ببرامج 
وتخاطب اهتماماتهم املختلفة مع مراعاة 
فى  املرفقات  من  واالنتهاء  الوقت  عنصر 

وقت قصير. 
يستحوذ  الصناعى  القطاع  إن  وقـــال 
محفظة  مــن  األكــبــر  النسبة  على  حالياً 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة مبا يقرب 

من %30 
استراتيجية  وضع  »مت  جابر:  وأضــاف 
استناداً  عام 2021  منتصف  فى  ميدبنك 
العاملية  إلى أحدث األساليب واملمارسات 
فى  الرائدة  الــدول  فى  تطبيقها  يتم  التى 
الصغيرة  الشركات  ومتويل  خدمة  مجال 
بهذه  النهوض  بهدف  وذلــك  واملتوسطة، 
الشركات، ومت بالفعل إعادة هيكلة شاملة 

مبا يخدم توجه ميد بنك للتوسع فى هذا 
املجال«. 

وقــالــت إميـــان أبــو زيـــد، رئــيــس قطاع 
املشتركة  والــقــروض  املصرفى  االئتمان 
فى ميد بنك، إن البنك يستهدف الوصول 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بحجم 
 %25 نسبة  إلى  اجلــارى  العام  نهاية  قبل 
حيث  البنك  قروض  محفظة  إجمالى  من 

تستحوذ حاليا على %22. 
الــصــنــاعــى  الـــقـــطـــاع  أن  ــت  ــحــ وأوضــ
إجمالى  مــن   %30 نسبة  على  يستحوذ 
محفظة املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
بحجم  الــوصــول  مــن  البنك  متكن  فيما 
من   %10 إلى  فقط  الصغيرة  املشروعات 
لتعليمات  وفقا  البنك  محفظة  إجمالى 

البنك املركزي. 
محفظة  إجــمــالــى  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
متويالت الشركات الكبرى بالبنك بلغت 9 

مليارات جنيه. 

وليد ناجي

حصد بنك مصر العديد من اجلوائز واملراكز 
مبختلف قطاعات األعمال عن عام 2022،  من 
مؤسسات دولية مختلفة وصلت إلى 43 جائزة، 
وذلك تقديراً وتتويجاً إلجنازاته وجهوده املبذولة 

مبختلف القطاعات. 
مصر  أفضل  لقب  على  مصر  بنك  وحصل 
واملتوسطة  الصغيرة  املــشــروعــات  مــجــال  فــى 
ذا  كــوزمــوبــولــيــتــان  مجلة  مــن   2022 مــصــر   –
دايلي، ولقب أفضل بنك فى مجال املشروعات 
مجلة  من   2022 مصر   – واملتوسطة  الصغيرة 
فى  بنك  أفضل  ولقب  إنفيستور،  إنترناشيونال 
مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة – مصر 

2022 من مجلة وورلد إيكونوميك. 
وحاز بنك مصر مؤخراً على عدة جوائز عاملية 
جائزة  منها؛  املجتمعية  املسؤولية  مجال  فــى 
 – املجتمعية  املسئولية  مجال  فى  بنك  أفضل 
مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، 
فى  بنك  أفضل  جائزة  على  البنك  حصل  كما 
من   2022 مصر   – املجتمعية  املسئولية  مجال 
فى  بنك  أفضل  وجائزة  بيزنس،  جلوبال  مجلة 
2022مــن  مصر    – املجتمعية  املسئولية  مجال 
أفضل  وجائزة  البريطانية،  يوروبيان  ذا  مجلة 
مصر   – املجتمعية  املسئولية  مجال  فــى  بنك 
2022 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة 
 – املجتمعية  املسئولية  مجال  فى  بنك  أفضل 
مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك. 
وفى مجال قطاع املنتجات املصرفية للشركات 
واملؤسسات املالية فقد حصل البنك على جائزة 
التجارة – مصر 2022 من  لتمويل  بنك  أفضل 

على  البنك  حصل  كما  بيزنس،  جلوبال  مجلة 
مصر   – الــتــجــارة  لتمويل  بنك  أفــضــل  جــائــزة 
وفى  ريــفــيــو،  تــريــد  جــلــوبــال  مجلة  مــن   2022
استقصاء متويل التجارة ملجلة “يورومونى” حاز 
البنك على املراكز التالية عن عام 2022: أحد 
األفريقية،  للسوق  رائد  العاملية،  األســواق  رواد 
 – للخدمة  مقدم  أفضل  املصرية،  للسوق  رائد 

إفريقيا، أفضل مقدم للخدمة – مصر. 
املصرفية  التجزئة  مجال  فــى  حصل  وكما 
املوبايل  خــدمــات  فــى  بنك  أفضل  جــائــزة  على 
البنكى – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا 

دايلي، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك 
الدفع  وآالت  اإللكترونية  البطاقات  ملدفوعات 
مجلة  مــن   2022 مصر   – الــصــرف  وماكينات 
للموبايل  بيزنس، وجائزة أفضل تطبيق  جلوبال 
البنكى – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، 
للتجزئة املصرفية – مصر  بنك  وجائزة أفضل 
2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل 
عالمة جتارية للتجزئة املصرفية – مصر 2022 

من مجلة جلوبال براندز. 
وفـــى مــجــال االبــتــكــار الــرقــمــى حــصــل على 
من   2022 مصر  رقــمــي–  بنك  أفــضــل  جــائــزة 

أفضل  جــائــزة  دايــلــي،  ذا  كوزموبوليتان  مجلة 
تطبيق بنكى فى العام – مصر 2022 من مجلة 
إنترناشيونال إنفيستور، جائزة أفضل بنك مقدم 
من   2022 – مصر  اجلديدة  الرقمية  للقروض 

مجلة وورلد بيزنس أوت لوك. 
و  األمـــوال  إدارة  مــجــال  فــى  البنك  وحــصــل 
إدارة  فــى  بنك  أفضل  جــائــزة  على  املــراســلــني 
اخلزانة – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس 
أوت لوك، جائزة أفضل بنك فى إدارة اخلزانة 
ذا  مجلة  من   2022 مصر   – املراسلني  وشبكة 
بنك إلدارة  إيكونوميكس، جائزة أفضل  جلوبال 

النقد – مصر 2022 من مجلة وورلد إيكونوميك 
، جائزة بنك العام فى إدارة النقد املحلى – مصر 
فاينانس،  أند  بانكينج  آسيان  مجلة  من   2022
فى  بنك  أفضل  جائزة  على  البنك  حصل  كما 
إدارة اخلزانة – الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
2022 وجائزة أفضل بنك فى إدارة السيولة – 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022، وجائزة 
أفضل بنك فى إدارة النقد – مصر 2022 وجائزة 
 – األجنبية  العمالت  استبدال  فى  بنك  أفضل 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة 
األكثر  البنك  وجائزة  البريطانية،  يوروبيان  ذا 
ابتكاراً فى خدمات اخلزانة – مصر 2022 من 

مجلة إنترناشيونال بيزنس. 
ــى ومتــويــل  ــالمـ وفـــى مــجــال الــتــمــويــل اإلسـ
حاز  املشتركة،  ــقــروض  وال الكبيرة  الــشــركــات 
“التمويل  العام  عملية  جائزة  على  مصر  بنك 
عملية  وجــائــزة   ،2022 إفريقيا   – اإلســالمــي” 
إفريقيا   –  ”Leveraged Finance  ” العام 
2022، وجائزة بنك العام فى التمويل اإلسالمى 
– مصر 2022 من مجلة ذا بانكر العاملية التابعة 
ملؤسسة فايننشال تاميز، وجائزة أفضل عالمة 
مجلة  مــن   2022 مصر   – للشركات  جتــاريــة 

جلوبال براندز. 
إدارة  فى  بنك  أفضل  جائزة  على  حــاز  كما 
قصيرة  واالستثمارات  النقد  أســواق  صناديق 
األجــل فــى الــشــرق األوســـط  2022 مــن مجلة 

جلوبال فاينانس. 
استجابة  أفضل  جائزة  البنك  حصد  كذلك 
أثناء جائحة كورونا – مصر 2022 من  متميزة 

املبادرة   وجائزة  لوك،  أوت  بيزنس  وورلد  مجلة 
آسيان  مجلة  من   2022 مصر   – للعام  املحلية 
ثقة  البنوك  أكثر  وجائزة  فاينانس،  أند  بانكينج 
القطاع املصرفى – مصر 2022 من مجلة  فى 
جلوبال براندز، كما حاز البنك على شهادة األيزو 
اجلــودة  إدارة  مجال  فى   »9001:2015  ISO«
القانونية من ِقَبل TUV southwest – تى يو 
ا املتخصصة فى  فى ساوث وست والرائدة دولًيّ
واملعترف  والتدقيق،  والتفتيش  االختبار  مجال 
للمواصفات  العامة  الهيئة املصرية  ِقَبل  بها من 
مصر  بنوك  فى  قانونى  قطاع  كــأول  واجلـــودة، 
 ، املرموقة.  الشهادة  تلك  وإفريقيا يحصل على 
كما جاء البنك ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل 
طبقاً لتصنيف لينكيد ان  فى مصر للعام 2022، 
مجال  فــى  بنك  أفــضــل  جــائــزة  البنك  وحــصــد 
مجلة  مــن   2022 مصر   – الداخلية  املراجعة 

إنترناشيونال بيزنس. 
ويعد حصول البنك على هذه اجلوائز شهادة 
استحقاق لثقة عمالئه التى تعد محور اهتمامه 
دائماً، إذ إهم شركاء النجاح فى جميع األعمال، 
خدماته  متيز  تعزيز  إلــى  دائماً  البنك  ويسعى 
واملشاركة  املــدى  طويل  جناحه  على  واحلفاظ 
احتياجات  تلبى  التى  اخلــدمــات  فــى  بفاعلية 
عمالئه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك 
املستدامة  بالتنمية  التزامه  دائماً  تعكس  مصر 

والرخاء ملصر. 

»بنك مصر« يحصد 43 جائزة بمختلف قطاعات األعمال
من مؤسسات دولية خالل النصف األول من 2022..

قبل نهاية 2022..

التمويل العقارى
وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى املصري

جمال جنم، نائب محافظ البنك املركزي

٢ محرم 1444–31 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢53 «

للتنمية- مصر،  أوراسكوم  أعلنت شركة 
العقارية  ــوم  أوراســك التابعة  شركتها  أن 
الدولى  التجارى  البنك  مع  اتفاقية  وقعت 
بقيمة 1.5  ائتمانى  للحصول على تسهيل 

مليار جنيه. 
وبحسب بيان من الشركة املرسل للبورصة 
تسريع  فى  للمساهمة  االتفاقية  تهدف   ،
عملية اإلنشاءات باملراحل التى مت إطالقها 
و  ،whyte وهــى   ،”o west“ مبــشــروع 
و  ،club residencesو  ،tulwa

 .o business districtو ،hillside
املالية  املجموعة  قامت  البيان،  وبحسب 
احلصرى  املالى  املستشار  بدور  هيرميس 
واملــديــر األوحــد واملـــروج واألوحـــد ومرتب 
لشركة   »bookrunner  « الــصــفــقــة 
مكتب  قـــام  بينما  الــعــقــاريــة،  ــوم  ــكـ أوراسـ
املستشار  ــدور  ــ ب  MHR& Partners

القانونى لشركة أوراسكوم العقارية. 
االتفاقية  هــذه  امتــام  أن  البيان،  ــر  وذك
ميثل جناح عالمة فارقة فى مرحل تطوير 
املشروع، باعتبارها دليل على منو مشروع 
حيث  املـــالـــي،  ــز  ــرك امل ــوة  ــ وق  ”o west“
قبل  من  وثقة  كبيًرا  إقباالً  الصفقة  القت 

مؤسسات التمويل. 
وقـــــال أشـــــرف نــســيــم املـــديـــر املــالــى 
توقيع  مت  إنه  للتنمية،  أوراسكوم  ملجموعة 
شركة  عن  مستقل  بشكل  االتفاقية  هــذه 
يتيح  ما  وهــو  مصر،  للتنمية-  أوراســكــوم 
ويسمح  مستقال،  متويليل  هيكال  للمشروع 
خالل  املتوقع  التسليم  عمليات  بتسريع 
قبل  وهـــو   ،2023 عـــام  مــن  األول  ــع  ــرب ال

املواعيد املقررة للعمالء. 
يعد  التمويل  هــذا  أن  نسيم،  ــاف  وأضـ
املالية  املؤسسات  ثقة  على  شهادة  مبثابة 

فى املبيعات القوية واألداء املالى 
املــمــيــز لــلــمــشــروع مــنــذ إطــالقــه 
والتى بفضلها أصبح  o حتى اآلن،  “

منطقة  فى  جذابة  وجهة   ”west غــرب
مدار  على  املــشــروع  متكن  فقد  القاهرة، 
واحدة  املاضية من حتقيق  الثالث سنوات 
باملشروعات  مــقــارنــة  مبيعات  أعــلــى  مــن 

املماثلة بغرب القاهرة. 
فى  مــصــر  للتنمية  ــوم  ــكـ أوراسـ وتــعــمــل 
وإدارة  والــســيــاحــى  الــعــقــارى  االســتــثــمــار 
األعمال  لرجل  مملوكة  وهــى  املنتجعات، 

املصري، سميح ساويرس. 



Scan me



www.alborsagia.com https://www.facebook.com/alborsagia09
االصدار الثانى

األحد

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

أعلنت طرح 3 أخرى جديدة..

حجم  يدعمها  مــحــددة،  تسليمات  بخطة 
استثمارات وإنشاءات قوى خالل العام اجلاري، 
اعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن أبرز 
للعام  والتسويقية  االستثمارية  خطتها  مالمح 
خالل  منها  تنفيذه  فى  جنحت  ومــا  اجلـــاري، 

النصف األول.
ــال املــهــنــدس أحــمــد الــعــدوي،  مــن جانبه ق
للتنمية  إنــرشــيــا  لشركة  التنفيذى  الــرئــيــس 
للعام  قوية  خطة  لديها  الشركة  إن  العقارية، 
على  أســاســى  بشكل  ترتكز  والــتــى  ــاري،  اجلــ
كافة مشروعاتها،  التنفيذ فى  االرتفاع مبعدل 
وتسليم 1600 وحدة فى مشروعاتها املختلفة، 
خــالل  منهم  وحـــدة   800 ــى  حــوال تسليم  مت 
الشركة  خطة  إطار  فى  وذلك  األول،  النصف 
واحلفاظ على  بها  ثقة عمالئها  للحفاظ على 

رضائهم.

مشروعات  محفظة  إجــمــالــى  أن  ــاف  وأضـ
الــشــركــة تــضــم 8 مــشــروعــات، مت االنــتــهــاء 
بني  تتنوع  مــشــروعــات   4 وتسليم  تنفيذ  مــن 
تنفيذ 4  والتجارية، كما يجرى حاليا  السكنية 
مشروعات، الفتا إلى حجم التنوع فى محفظة 
مشروعات الشركة من حيث األنشطة واملواقع، 
احلاليني  الــعــمــالء  احتياجات  يلبى  مــا  وهــو 

واملستهدفني للشركة.
للشركة  اإلنشائية  اخلطة  أن  إلــى  وأشـــار 
مقاوالت  عقود  تنفيذ  تتضمن  اجلــارى  للعام 
التنفيذ  مــعــدالت  وتتم  جنيه،  مليارى  بقيمة 
مبشروعات الشركة وفقا للخطة املحددة، الفتا 
إلى أن االلتزام مبعدالت التنفيذ والتسليم جزء 

أساسى من خطة العام اجلاري.
وأكد أن السوق العقارى واجه عدة حتديات 
بالتغيرات  تــأثــرا  اجلـــاري،  الــعــام  مطلع  منذ 

احلكومى  الدعم  ولكن  العاملية،  االقتصادية 
التعامل  فى  الشركات  ومرونة  للقطاع  املقدم 
طلب  وجــود  إلى  باإلضافة  املتغيرات  هذه  مع 
حقيقي، كانت عوامل رئيسية للحفاظ على قوة 

القطاع واستمرار عمله.
مبيعات  حتقيق  تستهدف  الشركة  أن  وتابع 
مبشروعاتها  جنيه  مليارات   4 بقيمة  تعاقدية 
املستهدف  للعام اجلــاري، وجنحت فى حتقيق 
من هذه اخلطة خالل النصف األول، مدعومة 
التنفيذ  بوجود طلب حقيقي، وارتفاع معدالت 
مبشروعاتها، باإلضافة إلى طرح وحدات مميزة 

بأنظمة سداد متنوعة فى كافة املشروعات.
تنفيذ  حاليا  تستكمل  الشركة  أن  وأضــاف 
بالكامل،  تسويقه  مت  والذى   »Joulz« مشروع 
طريق  على  يقع  متكامل  سكنى  مشروع  وهــو 
القاهرة االسكندرية الصحراوي، ويقع املشروع 

وحدة   1152 ويضم  فــدان،   115 على مساحة 
هاوس،  وتاون  بني شقق سكنية،  تتنوع  سكنية 
مبساحات  منفصلة،  وفيالت  هــاوس،  وتوين 

متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات املشروع.
مــشــروع  تنفيذ  مــن  الــشــركــة  انــتــهــت  كــمــا 
مت  والــذى  القاهرة،  غرب  »Soleya« مبنطقة 
تسليمه،  فى  الشركة  وبــدأت  بالكامل  تسويقه 
وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 
هاوس  ــاون  وت سكنية  شقق  ويضم  فــدان،   19
وتوين هاوس وفيالت منفصلة، بإجمالى 172 
من  فقط   %22 إلى  تصل  بنائية  بنسبة  وحــدة 

إجمالى مساحة املشروع.
تــبــدأ فــى تسليم  الــشــركــة  إلـــى أن  ــار  وأشــ
عبارة  وهــو  ــاري،  اجلـ الــعــام   »Brix« مــشــروع 
وحدة،   194 يضم  متكامل  سكنى  مشروع  عن 
وتبلغ  مربع،  متر  ألف   44 مساحة  على  ويقع 

النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم وحدات 
مبساحات متنوعة تبدأ من 82 متر وحتى 275 

متر للشقق.
 «  Jefaira »چيفيرا  مــشــروع  أن  وأضـــاف 
الشركة،  مــشــروعــات  أبـــرز  أحــد  يعد  ــذى  والـ
مبساحة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويقع 
فى مكان مميز على ضفة البحر املتوسط فى 
هائلة  مساحة  على  وميتد  الشمالى  الساحل 
توفر لعمالئها جتربة حياة متكاملة على البحر 
درجة  أقصى  يوفر  رائــع  تصميم  مع  مباشرة 

استمتاع بالطبيعة.
وقال إن املشروع يضم عدة مراحل داخلية، 
وبدأ تنفيذ أول أحياء املشروع The Furl عام 
2017، ثم حى The Quayside عام 2018، 
ثم حى The Cribsعام 2019، وبدأت الشركة 

أولى تسليمات املشروع خالل العام اجلاري.

البحر  على  منفصلة  فيالت  املشروع  ويضم 
وتوين هاوس وتاون هاوس وفيالت وشاليهات 
البنائية  النسبة  وتبلغ  واستديوهات،  وشقق 
مفتوحة  مــســاحــات  والــبــاقــى   %20 للمشروع 
جتربة  يضمن  مبا  للعمالء،  متنوعة  وخدمات 
سكنية مميزة ومتكاملة للعمالء داخل املشروع.
باملشروع  املنفصلة  الفيالت  مساحات  وتبلغ 
387 متر، وتتراوح مساحات الفيالت بني 238 
و309 متر، والوحدات التوين هاوس بني 165 
تبلغ  تــاون هــاوس  والــوحــدات  متر و253 متر، 
بني  تتراوح  والشاليهات  متر،   164 مساحتها 
121 متر و225 متر، والشقق مبساحات تتراوح 

بني 50 متر و183 متر.

»إنرشيا« تنفذ عقود مقاوالت بقيمة مليارى جنيه خالل العام الجارى
تخطط لتسليم 1600 وحدة..

6 أشهر بدون مقابل مهلة تنفيذ 
مشروعات أراضى المدن الجديدة

»رشا حجاج« رئيسا للقطاع 
التجارى فى »ماستر جروب«

أعلنت وزارة اإلسكان أنه مت بدء سريان منح 
مدة  إلــى  تضاف  مقابل  بــدون  أشهر   6 مهلة 
املخصصة   األراضــى  بقطع  املشروعات  تنفيذ 
بــاملــدن اجلــديــدة، والــتــى وافــق عليها مجلس 
إدارة هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، فى 
للهيئة،  املقدمة  للطلبات  تلبية  سابق،  اجتماٍع 
عليها  املتعاقد  املشروعات  تنفيذ  والستكمال 
من  املمنوحة  باملهلة  وأســوة  اجلديدة،  باملدن 
بتاريخ   )186( رقــم  بجلسته  ــوزراء  الـ مجلس 
ملواجهة  العقود  تنفيذ  فترة  ملد   ،22/3/2022
األوكرانية،  الروسية  لألزمة  السلبية  ــار  اآلث

وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح املهندس حامت محمود حسن، نائب 
اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة  رئيس 
تسرى  املهلة  أن  والتجارية،  العقارية  للشئون 
لــشــركــات   ( املـُـخــصــصــة  لــلــمــشــروعــات  أوالً 
االستثمار العقارى – اجلمعيات – النقابات – 
اجلهات( باملدن اجلديدة بأنشطة )  عمرانى 
متكامل – خدمى – ترفيهى – نواد – صناعى 
ملغاة،  األرض  تكون  التالية:أال  بالشروط   ،)

وسداد جميع املستحقات املالية حتى تاريخه، 
والتنازل عن جميع الدعاوى املُقامة ضد الهيئة 
وتسرى  حتميه،  الــذى  واحلــق  املدينة  وجهاز 
التى  األراضـــى  على  مقابل  بــدون  املهلة  هــذه 
تزال سارية  وال  مادى  مت منحها مهلة مبقابل 
من تاريخ اإلعالن، على أن يتم إرجاء املهلة ) 
مبقابل مادى (، وُيعاد تقييم املوقف فى ضوء 
نسبة اإلجناز فى تاريخ انتهاء املهلة) 6 أشهر 
من  الصادرة  القرارات  وتطبيق  مقابل(،  بدون 
مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة واملنظمة لذلك، 
وأحكام الالئحة العقارية املعمول بها فى هذا 

الشأن.
بالنسبة  ثانياً،  الهيئة:  رئيس  نائب  وأضاف 
لألراضى املُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة 
املذكورة  املهلة  منحها  يتم  العينية،  احلصة  أو 
طبقاً  الشراكة  نسبة  استمرار  يلى:  ملا  وفقاً 
ببنود  ــتــزام  واالل إبــرامــهــا،  سبق  التى  للعقود 
العينية  احلصص  تسليم  يخص  فيما  التعاقد 

والتدفقات النقدية فى مواعيدها.

العقارى  للتطوير   « جــروب  ماستر   « شركة  قامت 
بالتعاقد مع الدكتورة رشا حجاج لتولى منصب رئيس 
القطاع التجارى بالشركة وذلك فى إطار خطط  التطوير 
املقبلة  املرحلة  خالل  الشركة  تنتهجها  التى  اجلديدة 
املتخصصة  والكوادر  الكفاءات  من  بعدد  واالستعانة 
الرؤية  مع  متاشيا  احليوية  القطاعات  من  عــدد  فى 
مشروعات  لتنفيذ  تستعد  والتى  لقياداتها  املستقبلية 

جديدة بالسوق املصرى خالل العام احلالى .
جامعة   – الصيدلة  كلية  من  حجاج  رشــا  تخرجت 
القاهرة ،حاصلة  على ماجستير فى إدارة األعمال من 
 South of من  دكتوراة  درجــة  و    ESLSCA Paris

Wales England
والهيكلة  التسويق  مبــجــال  خــبــرة  حــجــاج  ومتتلك 
الداخلية للقطاعات التجارية  متتد ألكثر من 18 عاما  
اجلنسيات  واملتعددة  الكبرى  الشركات  من  عــدد  فى 
النجاحات  مــن  عـــددا  حتقق  أن  خاللها  استطاعت 

املختلفة التى أهلتها لشغل هذا

MRB تتعاون مع 35 مشروع داخل العاصمة االدارية

جلنة  وكيل  شــكــري،  طــارق  املهندس  توقع   
اإلسكان مبجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة 
زيــادة  الصناعات،  بــاحتــاد  العقارى  التطوير 
القاهرة  غرب  منطقة  فى  االستثمارات  حجم 

فى املرحلة القادمة. 
بالتدريج،  تتم  التطوير  مرحلة  أن  وأكـــد 
وبــدأت  الــقــاهــرة،  بــدأت مبنطقة شــرق  حيث 
مؤخرا فى منطقة غرب القاهرة والتى تخطط 
الفتا  الشرق،  فى  كما حدث  لتطويرها  الدولة 
فى  سياحى  جــذب  عناصر  وجــود  أهمية  إلــى 
منطقة الغرب وهى األهرامات ومطار سفنكس 
دور  له  سيكون  مما  الكبير،  املصرى  واملتحف 
منطقة  فى  االستثمار  فــرص  زيــادة  فى  كبير 

غرب القاهرة الفترة القادمة. 
ــه جـــاٍر تــدشــني عــدد مــن الفنادق  وتــابــع أن
مبستوى راٍق ومميز جدا مبنطقة غرب القاهرة 
مبا سيجعلها قبلة حقيقية للسياحة فى املنطقة، 
الفتا  املميزة،  املنطقة  هذه  على  يحافظ  ومبا 
منطقة  من  ستجعل  التطويرات  هــذه  أن  إلــى 

غرب القاهرة نقطة جذب سياحى كبرى. 

الفترة  خــالل  العقارى  الــســوق  أداء  وحــول 
السابقة، أكد أنه دائما ما مير السوق العقارى 
املـــصـــرى بــبــعــض األزمـــــات نــتــيــجــة حتــديــات 
األزمــة  آخــرهــا  كــان  والــتــى  عاملية  اقتصادية 
األزمات  هذه  حدة  ورغم  األوكرانية،  الروسية 
واستمرار  العقارى  السوق  قوة  أكدت  أنها  إال 
العقارية فى  إلى دور الشركات  جاذبيته، الفتا 

دعم السوق. 
العقارية  الشركات  تعرض  رغم  أنه  وأوضــح 
خلسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء 
الوحدة  سعر  مع  فرق  ووجــود  التنفيذ  وتكلفة 
قيمة  بتثبيت  قامت  الشركات  أن  إال  املباعة، 
لها، مما  زيادات  املباعة وعدم إضافة  الوحدة 

أدى إلى متاسك القطاع. 
زيــادة  الوضع ساهم فى  هــذا  أن  إلــى  ــوه  ون
قناعة العمالء بأن العقار مالذ آمن لالستثمار 
تؤكده  ما  وهو  األزمــات،  ربحية خالل  واألكثر 
زيادة حجم املبيعات الذى يقدر بنحو 150 مليار 
البورصة  فى  املقيدة  الشركات  سجلتها  جنيه 

خالل النصف األول من العام اجلاري.

منطقة غرب القاهرة تتحول إلى نقطة جذب سياحى كبرى

التنفيذى  الرئيس  راشد  محمد  كشف 
املــوالت  وتشغيل  الدارة   MRB لشركة 
ــشــروعــات االســتــثــمــاريــة عــن تــعــاون  وامل
الــشــركــة خـــالل الــفــتــرة احلــالــيــة الدارة 
وتــشــغــيــل أكــثــر مــن 35 مــشــروع داخــل 

عدد  مع  اجلــديــدة  االداريـــة  العاصمة 
العقارى،  التطوير  شــركــات  مــن 

وتشغيل  إدارة  الــى  باالضافة 
ــر مــن املــشــروعــات  ــدد آخـ عـ
مبحافظات  العاصمة  خــارج 
ــدة وقــنــا  ــ ــدي ــــوط اجلــ ــي اســ
اجلديدة  ودمياط  اجلديدة 

وبورسعيد واملنوفية.
 MRB ان  واوضـــــــــــح 
ــع فــى  ــوســ ــ ــت ــ تـــســـتـــهـــدف ال

اخلــارجــيــة وخاصة  ــواق  االسـ
السعودية  الــعــربــيــة  باململكة 

وعدد من الدول العربية 
الى  باالضافة 

ــد  ــاقـ ــعـ ــتـ الـ

الدارة عدد من املشروعات اجلديدة داخل 
السوق املصرى.

تقدمت  شركته  ان  ــد«  »راشــ ــاف  واضـ
باوراقها فى املناقصة التى طرحتها شركة 
العاصمة االدارية اجلديدة الدارة وتشغيل 
12 مول باحلى احلكومى نشاط 
تــرفــيــهــى«  ادارى  »جتـــــارى 
ــراســة  ــى ك ــول عــل واحلــــصــ
الــشــروط، مــوضــحــاً ان 3 
شـــركـــات فــقــط هـــم من 
املناقصة من  تقدموا لهذه 
 ،MRB ــة  شــرك ضــمــنــهــم 
شركته  تعاون  عن  كاشفا 
ــرب مـــن 500  ــق مـــع مـــا ي
عالمة جتارية على مدار 
ــاً فى  اكــثــر مــن 20 عــام

مجال االدارة والتشغيل.
واشار راشد الى ان تشغيل 
املــــــشــــــروعــــــات 
الــــتــــجــــاريــــة 

املشروعات  عــن  كليا  يختلف  ــة  ــ واالداري
الــســكــنــيــة، حــيــث حتـــتـــاج املــشــروعــات 
الــتــجــاريــة الـــى وجـــود عــالمــات جتــاريــة 
من  املزيد  وجــذب  الفعلى  للتشغيل  قوية 
العالمات التجارية وخالل الفترة املاضية 
كـــان هــنــاك مـــشـــاورات ومـــراســـالت من 
التجارية  العالمات  من  كبير  عدد  خالل 
خاصة  العاصمة،  مبشروعات  للتسكني 
خاصة  طبيعة  لها  الكبرى  البرندات  وان 
فى التعامل وتوافر اشتراطات معينة لبدء 
مبادرات  انه من خالل  واوضح  التشغيل، 
ــدء الــتــشــغــيــل مــــوالت احلــى  ــب ــة ل ــدولـ الـ
احلكومى سيحفز هذه العالمات التجارية 
هناك  تكون  ان  املمكن  ومــن  للمشاركة، 
قائمة انتظار لبراندات كبرى للدخول الى 

العاصمة خالل العام القادم 2023.

عن  العقارى  للتطوير  البطل  شركة  أعلنت 
بشيراتون  جديدة  مشروعات  بـ3  العمل  بدء 
ــعــاصــمــة اإلداريــــــة والــتــجــمــع اخلــامــس،  وال
سكنية  مــشــروعــات   3 بتسليم  واالحــتــفــال 
العبور  ومدينة  أكتوبر  من  بالسادس  وجتارية 
يصل  استثمارات  بحجم  اخلامس،  والتجمع 
إلى  13 مليار جنيه، وجاء ذلك ضمن احتفالية 
كبرى أقامتها الشركة لالحتفال مبا حققته من 

إجنازات على مدار السنوات املاضية.
مت اإلحتفال ببدء تسليم مشروع »روك إيدن« 
أكتوبر،  من  السادس  مدينة  حدائق  قلب  فى 
والذى يحتوى على أول مول جتارى مفتوح فى 
بدء  عن  ايضاً  اإلعالن  وجاء   ، اكتوبر  حدائق 
»روك  مشروع  وهــو  الثانى  مشروعها  تسليم 
والــذى  اآلســيــوي،  الــطــراز  على  املشيد  ڤيل« 
العبور،  مدينة  مــن  اخلــامــس  احلــى  فــى  يقع 

املشروع  أما   ، سكنية  ڤيالت  عن  عبارة  وهو 
الثالث فهو مشروع   »روك ڤيرا« على الطراز 
اخلامس  التجمع  فى  يقع  والــذى  اإليطالي، 
بالقرب من أشهر اخلدمات الطبية والتعليمية 

واملوالت التجارية.
الرئيس  دوس،  سمير  عماد  املهندس  وقال 
البطل  لشركة  املــنــتــدب  والــعــضــو  التنفيذى 
للتطوير العقاري، أن تسليم املشروعات الثالثة 
هى شهادة ثقة جديدة مما يعد حافز كبير لنا 
يأتون  الذين  لعمالئنا،  دائماً  األفضل  لتقدمي 
عقارى  تطوير  كشركة  أولوياتنا  رأس  على 
متكاملة،  عمرانية  مجتمعات  إلقامة  تهدف 
للعمالء  التامة  والــراحــة  الرفاهية  لتحقيق 
واألنــشــطــة  للسكن  مختلفة  جتــربــة  ــاحــة  وإت

التجارية واإلدارية والترفيهية.
لضخ  تسعى  الشركة  أن  إلــى  دوس  وأشــار 

املصرى  بالسوق  اإلستثمارات  مــن  املــزيــد 
العمرانية،  التنمية  خطة  فى  واملساهمة 
باإلضافة إلى االستثمارات احلالية التى 
مليارات  مليار جنيه، منها 3  تبلغ 13 
للعام احلالى 2022، باإلضافة إلى أن 
الشركة متتلك محفظة من األراضى 
السكنية  بــني  املتنوعة  واملــشــروعــات 
املناطق  بأكثر  ــة  ــ واإلداري والتجارية 

احليوية واجلاذبة لالستثمارات.
للتطوير  ــبــطــل  ال شــركــة  وأعــلــنــت 
ــقــارى عــن إطــــالق 3 مــشــروعــات  ــع ال

بالعمل  البدء  يتم  للشركة،  جديدة 
الفترة  خـــالل  فيها 

الــــقــــادمــــة، 
وعــــــلــــــى 
رأســـهـــم 

ــة الــثــانــيــة من  ــرحــل إطــــالق امل
 ،1 كــابــيــتــال  روك  مــشــروع 
كأكبر صرح إدارى باحلى 
ــومــى بــالــعــاصــمــة  احلــك
اإلدارية برأس مال يصل 
كما  جنيه،  3مليار  إلى 
مت اإلعالن عن كمبوند 
مبنطقة  ــارد«  ــ يـ »روك 
هليوبوليس  ــون  ــرات شــي
عــلــى طـــراز مــديــنــة لــنــدن، 
جولد«وهو  ومشروع«روك 
مــــــول  أول 

متخصص فى سوق الذهب، ويقع فى التجمع 
اخلامس.

ترسيخ  البداية على  منذ  الشركة  وحرصت 
نتيجة  عمالءها  مــع  مميزة  تعاقدية  عالقة 
خدمات  وتــقــدمي  املنتج  وجـــودة  للمصداقية 
أكبر  الشركة متتلك  وان  البيع، خاصة  مابعد 

حصة سوقية مبنطقة شيراتون هليوبوليس.
للتطوير  البطل  شركة  لنجاح  واستكماالً 
العقارى فى السوق العقارى املصري، اتخذت 
الشركة خطوة غير مسبوقة فى قطاع التطوير 
العقارى الدولى و امتدت إلى السوق العقارى 
شركة  بتأسيس  قامت  حيث  كندا،  من  بداية 
البطل  لشركة  تابعة  كشركة  هــومــز«  »دوس 
للتطوير العقارى، وبالفعل متكنت الشركة من 
الالمعة  التجارية  األسماء  من  العديد  جذب 
مثل  مدن  فى  أونتاريو،  أنحاء  مختلف  فى 

وبيمبروك،  فولز،  ونياجرا  وهاملتون،  تورنتو، 
وهارو.

وتعمل الشركة على وضع مفهوم جديد فى 
مستفيدة  مصر  فى  املعمارية  الهندسة  مجال 
من التنوع الثقافى الكندى املصري، كما تهدف 
الشركة إلى اجلمع بني األصالة واملعاصرة، ومن 
هنا جاء مفهوم مشروعات روك )الصخرة( ملا 
وهذا  واستمرارية،  وطاقة  صالبة  من  متتلكه 
ما تسعى الشركة لتقدميه لعمالئها، فكان عام 
بشرق  روك  مشروعات  سلسلة  بداية   2016
ڤيل،  وروك  إيدن،  روك  وهم:  القاهرة  وغرب 
وروك ڤيرا، وروك يارد لتمتد إلى باقى أنحاء 
القاهرة الكبرى خالل مشروعات روك جولد، 

وروك كابيتال 1.

»البطل للتطوير العقارى« تحتفل بتسليم 3 مشروعات سكنية وتجارية
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األحد

كتب: أسامة محمد
االتصاالت  وزيــر  طلعت  عمرو  الدكتور  أكــد 
بخطوات  تسير  مصر  أن  املعلومات  وتكنولوجيا 
مصر  وبناء  الشاملة  التنمية  حتقيق  نحو  وثابة 
وزارة  استراتيجية  أن  ــى  إل مشيرا  الرقمية؛ 
على  ترتكز  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
ثــاثــة مــحــاور هــى الــتــحــول الــرقــمــى، وإتــاحــة 
الكفاءة  خدمات اتصاالت على درجة عالية من 
والثبات، وتوفير فرص عمل رقمية للشباب؛ حيث 
إتاحة خدمات حكومية  اإلستراتيجية  تستهدف 
بقطاع  عمل  فرص  وتوفير  للمواطنني،  ميسرة 
على  تعتمد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 

الشباب بكافة خلفياتهم العلمية واألكادميية.
طلعت  عمرو  الدكتور  كلمة  خــال  ذلــك  جــاء 
اللبنانية لرجال األعمال  أمام اجلمعية املصرية 
بحضور على احللبى سفير لبنان لدى القاهرة، 
االتــصــاالت  ــر  وزي نائب  لبيب  غــادة  واملهندسة 
املــؤســســى،  للتطوير  املــعــلــومــات  وتــكــنــولــوجــيــا 
القومية  الهيئة  رئيس  فــاروق  شريف  والدكتور 
للبريد، واملهندس فتح اهلل فوزى رئيس اجلمعية 
واملهندس  األعــمــال،  لرجال  اللبنانية  املصرية 
خــالــد حــجــازى رئــيــس قــطــاع االعــمــال بشركة 
اتصاالت مصر، وبعض قيادات وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، ومبشاركة عدد من رجال 

األعمال من اجلانبني املصرى واللبنانى.
إطار  فى  أنــه  طلعت  عمرو  الدكتور  وأوضــح 
حتقيق التحول الرقمى مت بناء البنية املعلوماتية 
البيانات  قواعد  كافة  ربط  خال  من  املصرية 
رقمية  صــورة  تكوين  فى  ساهم  مبا  احلكومية 
الستحقاقات كل مواطن وبالتالى متكني احلكومة 
صرف  وتسهيل  ملستحقيه  الدعم  توصيل  من 
منحة للعمالة غير املنتظمة فى بداية اجلائحة؛ 

الرقمى  املحول احلكومى  تنفيذ مشروع  كما مت 
البيانات  تبادل  من  احلكومية  اجلهات  لتمكني 
وبالتالى يحصل املواطن على اخلدمة املقدمة من 
جهات مختلفة من خال منفذ واحد؛ وكذلك مت 
إنشاء مراكز بيانات عماقة على أعلى مستوى 
تقنى لكى تستضيف بيانات املواطنني واحلفاظ 
إلى  مشيرا  التقنيات،  أحدث  باستخدام  عليها 

الفتاح  عبد  الرئيس  قام  أسابيع  عدة  منذ  أنه 
والتى  الرقمية  مصر  منصة  بإطاق  السيسى 
على  حكومية  خدمة   130 من  أكثر  حاليا  تضم 
منصة مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 
عدد من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع 
مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر 
من 15 مليار جنيه ومنها ميكنة منظومة احليازة 

الصحى،  التأمني  منظومة  وميكنة  الــزراعــيــة، 
وتطوير  القانون  إنفاذ  منظومة  من  واالنتهاء 
املحاكم االقتصادية ومنظومة التقاضى عن بعد، 

وميكنة منظومة التراخيص العقارية. 
كما مت البدء فى إصدار الرقم القومى للعقار، 
وكذلك التعاون مع وزارة السياحة واألثار إلتاحة 
للمقيمني  األثــريــة  لألماكن  افتراضية  جــوالت 

خارج مصر.
فى  البدء  مت  أنه  طلعت  عمرو  الدكتور  وأكد 
مبنية  الرقمية  اخلــدمــات  مــن  جــديــدة  مرحلة 
التوقيع اإللكترونى؛ موضحا أنه مت تفعيل  على 
مراحل  عدة  على  اإللكترونى  التوقيع  منظومة 
حيث  احلكومية  التطبيقات  فى  بتفعيله  بــدأت 
سيستخدم موظفو احلكومة التوقيع اإللكترونى 
للعاصمة  انتقال احلكومة  أعمالهم مع  أداء  فى 
منظومة  تفعيل  مرحلة  ثم  اجلــديــدة،  ــة  اإلداريـ
اخلاصة  التطبيقات  فــى  اإللكترونى  التوقيع 
اإللكترونية  الفاتورة  مثل  والشركات  باملنشآت 
بالتعاون مع وزارة املالية، ثم مرحلة التطبيق على 
باخلدمات  البدء  املواطنني حيث سيتم  خدمات 

القنصلية للمصريني املقيمني باخلارج.
أكثر من  إلى أن  الدكتور عمرو طلعت  وأشار 
90% من حركة البيانات بني الشرق والغرب متر 
موضحا  املصرية؛  واملــيــاه  األراضـــى  خــال  من 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  جهود 
مصر  خارج  الدولية  التحتية  البنية  فى  للتوسع 
من خال زيادة عدد الكابات البحرية، وتوسيع 
مت  حيث  مصر  داخـــل  الــدولــيــة  البنية  وتنمية 
البيانات  تنقل  التى  املحلية  الشبكة  مضاعفة 
البحر  البحر  إلى  املتوسط  األبيض  البحر  من 
كيلو  أكثر من 5 آالف  إلى  كم  لتزيد من 2700 
متر، والتوسع فى الشبكة الدولية بقارة أفريقيا 
جانب  إلى   ،»HARP« كابل  منظومة  خال  من 
التوسع فى مراكز البيانات لكى تنتقل مصر من 
دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات 
بيانات جتارى دولى  أكبر مركز  إنشاء  حيث مت 

مبصر.
وأوضح وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
املحمول  لشركات  جديدة  تــرددات  طرح  أنه مت 

فى عام 2021 بقيمة 2 مليار دوالر. كما مت اتباع 
سياسات لإلسراع فى بناء أبراج املحمول حيث 
ويستهدف  برج فى عام 2021  إنشاء 2300  مت 
الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022، مشيرا 
إلى أنه مت ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار 
جنيه لتنفيذ املرحلة األولى من مشروع رفع كفاءة 
شبكة اإلنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط 
سرعة االنترنت الثابت لتصبح مصر األولى فى 
الثابت  اإلنترنت  سرعة  متوسط  فــى  أفريقيا 
مبتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة 
باملركز 40 مبتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية 
قبل 2019؛، ويتم حاليا البدء فى املرحلة الثانية 
مليار   40 الــى  تصل  باستثمارات  املــشــروع  من 
الكابات  مالية إلحال  أعوام  ثاثة  على  جنيه 
النحاسية بكابات األلياف الضوئية ، الفتا إلى 
مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة حياة كرمية من 
خال توصيل شبكات كابات األلياف الضوئية 
إلتاحة خدمات اإلنترنت فائق السرعة ألكثر من 

3.5 مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.
قامت  الــوزارة  أن  الدكتور عمرو طلعت  وذكر 
حيث  من  البريد  مكاتب  لتطوير  خطة  باتباع 
الشكل واملضمون لتقدمي جميع اخلدمات املالية 
والبريدية واحلكومية للمواطنني حيث مت تطوير 
مع  مكتب،   4000 إجــمــالــى  مــن  مكتب   3370
استحداث منافذ جديدة لتقدمي خدمات جديدة 
الرقمية  البريد املصرى مثل خدمات مصر  فى 
إلى  للوصول  »يــالــا«  وتطبيق  وصلها  وخــدمــة 
شرائح جديدة من املجتمع املصرى مع نشر 140 
جتديد  مت  أنه  إلى  مشيرا  متنقلة،  بريد  سيارة 
عدد من مكاتب البريد التراثية مثل مكتب بريد 
أسوان ورفع كفاءة مبنى البريد التاريخى بالعتبة 

وتطوير متحف البريد املصرى.
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 بالتعاون مع »المصرية لالتصاالت«..

السنة الثالثة عشرة

»التوقيع اإللكترونى« يؤشر على مرحلة متطورة من الخدمات الرقمية
وفقا لـ3 محاور لتطبيق إستراتيجية وزارة االتصاالت..

إشراف:أسامة محمداتصاالت

كتب: أسامة محمد
إس سى  إى  أدفــانــســيــس  شــركــة  أعــلــنــت 
مجموعة  شركات  إحدى   ،Advansys ESC
أنترو جروب عن توقيعها عقد شراكة مع شركة 
سيلفوكس CELFOCUS العاملية املتخصصة 
مركز  وتشغيل  إلنشاء  الرقمية،  احللول  فى 
وذلك  مصر،  فى  مرة  ألول  اجلديد  خدماتها 
تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  رعاية  حتت 

املعلومات »إيتيدا«.
الرئيس  محفوظ،  عمرو  املهندس  وشهد 
بني  االتفاقية  توقيع  مراسم  للهيئة  التنفيذى 
الذكية  الــقــريــة  فــى  الهيئة  مبقر  الشركتني 
لإلعان عن البدء فى تشغيل املركز فعليا بعد 
مقرات  احــدى  فى  بالكامل  وجتهيزه  إنشائه 
شركة »أدفانسيس إى إس سي« بالقاهرة فى 

األول من يوليو 2022.
ويقدم املركز اجلديد مجموعة من اخلدمات 
التكنولوجية املتكاملة املتقدمة والتى تركز من 
األوســط  الــشــرق  منطقة  خدمة  على  خاله 
وإفريقيا بشكل أساسي، ليقدم خدمات وحلول 
مع  تتناسب  الشركات  أداء  لتحسني  رقمية 
مزايا  يحقق  مما  مؤسسة  أى  أعمال  منــوذج 

تنافسية عديدة.
باختيار  سى  إس  إى  أدفانسيس  وستقوم 
أفضل الكوادر املصرية فى مختلف املجاالت و 
التخصصات املتنوعة وعلى مستويات وظيفية 
مثل  مــجــاالت  فــى  مهنية  بــخــبــرات  مختلفة 
 ،Oracleو ،SQLو ،APIو ،JAVAو ،React
من  وغيرها  االتصاالت  وتكنولوجيا   CICDو
 Advansys املجاالت، وباالعتماد على قدرات

ــوادر  ESC املــمــيــزة فــى اخــتــيــار خــبــرات وكـ
للشركة،  االستراتيجية  املجاالت  فى  متفوقة 
لتشغيل املركز فى وقت قياسى وبأعلى مستوى 
أفضل  على  االعتماد  على  فضاً  تنافسي, 
التجارب و االستراتيجيات لاستعانة بالكوادر 
املصرية، مما سيساعد سيلفوكس على تطوير 

مناسبة  خدمات  وتقدمي  املنطقة  فى  حلولها 
لتطلعات عمائها بالشرق األوسط وإفريقيا.

احلكومة  توجه  إطــار  فى  االتفاقية  وتأتى 
حيث  املعلومات،  تكنولوجيا  صــادرات  لدعم 
وتكنولوجيا  ــاالت  ــصـ االتـ وزارة  تــســتــهــدف 
التكنولوجية  الــصــادرات  مضاعفة  املعلومات 

التعهيد  قطاع  فى  العاملني  بعدد  والــوصــول 
إلى 215 ألف موظف خال السنوات اخلمس 

املقبلة.
وتعليًقا على هذا التوسع قال آلفارو فيريرا 
الرئيس التنفيذى لشركة سيلفوكس »سيمكننا 
إس  إى  أدفانسيس  مع  االستراتيجى  التعاون 

فى  متطورًا  هندسًيا  مركًزا  تطوير  من  سى 
منطقة الشرق األوسط، باعتبارها العب مهم 
األوسط،  الشرق  منطقة  فى  املجال  هذا  فى 
أفضل  اخــتــيــار  عــلــى  الــشــركــتــان  وستعتمد 
مبا  املــصــريــة،  املهنية  واخلـــبـــرات  املـــهـــارات 
يساعدنا على توفير أفضل خدمة لعمائنا فى 

منتجات  باستخدام  وسهولة  ببساطة  املنطقة 
متطورة مبا يحقق أفضل نتائج لعمائنا”.

وعلق أحمد مغازى الرئيس التنفيذى لـشركة 
فى  دائــًمــا  »نسعى  ســى  إس  إى  أدفانسيس 
الشراكات  عقد  إلى  سى  إس  إى  أدفانسيس 
كبرى  ومــع  عاملًيا،  استراتيجيني  شــركــاء  مــع 
فــى هــذا  مــكــانــة مــصــر  لترسيخ  املــؤســســات 
املجال احليوى واملتطور فى قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، ونفخر بكوننا شركائهم 
تعهيد  يوفر خدمات  الذى  املركز اجلديد  فى 
العامليني فى مجال  الاعبني  أهم  لواحدة من 

تكنولوجيا املعلومات.
سيستفيد  اجلــديــد  املــركــز  أن  وأضــــاف:« 
واملوظفني  املهندسني  من  خبرائنا  قدرات  من 
الشركة  عماء  ملساعدة  املختلفني  املصريني 
على حتسني جتربة العماء وتوفير فرص أكبر 

لنمو أعمال سيلفوكس فى املنطقة«.
قطاع  مــديــر  محمد  ــن  ــدي ال شـــرف  وقـــال 
إس  إى  أدفانسيس  فى  االستراتيجى  التعاون 
تظهر  فارقة  عامة  يعد  املــشــروع  »إن  ســي: 
ونحن  التعهيد،  مــجــال  فــى  وقــوتــنــا  قــدراتــنــا 
اجلديد  املركز  هذا  لتدشني  جًدا  متحمسون 
لهندسة البرمجيات فى مصر لتوفير خدمات 
يدعم  كما  سيلفوكس  لعماء  مسبوقة  غير 
بالسوق  التوسع  فى  العاملية  الشركة  خطط 
خدمات  اجلــديــد  املــركــز  ويــوفــر  اإلقليمية، 
فى  املنطقة  تساعد  حيث  برمجيات  وتطوير 
قطاع  فى  الرقمى  التحول  نحو  استراتيجيتها 

يتمتع بفرص منو واعدة للغاية«.

»أدفانسيس« تبدأ تشغيل أول مركز للحلول الرقمية لـ »سيلفوكس« بالمنطقة

كتب: أسامة محمد
استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس 
عدنان  املــصــرى  البريد  إدارة  مجلس 
التنفيذى  الــرئــيــَس  ــزروع  ــ امل إبــراهــيــم 
للبريد  التابعة  اكسبرس  ناقل  لشركة 
السعودي، على رأس وفد رفيع املستوى 
التنفيذى  املدير  تروبكني  يضم دميترى 
لــلــعــمــلــيــات وكـــني روبـــرتـــســـون رئــيــس 
اهلل  ومدحت عطا  اإللكترونية  التجارة 
املدير اإلقليمى مبصر، وبحضور جميع 
القيادات اإلشرافية والتنفيذية بالبريد 
املصرى  البريد  مبقر  وذلــك  املــصــرى 

بالعتبة.
رئيس  فـــاروق  شريف  الدكتور  قــال 
إن  املـــصـــري:  ــبــريــد  ال إدارة  مــجــلــس 
الرئيس  املــزروع  إبراهيم  عدنان  زيــارة 
التنفيذى لشركة ناقل اكسبرس التابعة 
للبريد السعودى والوفد املرافق له تأتى 
وبحث  التعاون  أواصــر  توطيد  بهدف 
البريد  مــجــاالت  فــى  االستثمار  أوجــه 
حرَص  مــؤكــًدا  اإللكترونية،  والتجارة 
التعاون  آفاق  فتح  املصرى على  البريد 

مبا  واملــؤســســات  الكيانات  جميع  مــع 
يتيح تطوير اخلدمات البريدية وتقدمي 

خدمات جديدة لعماء البريد.
أشاد عدنان إبراهيم املزروع الرئيس 
مبا  اكسبرس  ناقل  لشركة  التنفيذى 
تطور  من  املصرى  البريد  إليه  توصل 
املقدمة  واخلدمات  التحتية  البنية  فى 
للعماء، ُمبدًيا إعجابه مبا شاهده من 
مقتنيات تاريخية فى متحف البريد بعد 
البريد على  تاريخ  توثق  والتى  تطويره، 
والنجاح  التوفيق  متمنًيا  العصور،  مر 
للبريد املصرى وأن تشهد الفترة املقبلة 
حتقيق  سبيل  فى  التعاون  من  مــزيــًدا 

الترابط والتكامل بني البلدين.
رئيُس  فــاروق  شريف  الدكتور  وسلم 
عدنان  املصرى   البريد  إدارة  مجلس 
التنفيذى  الــرئــيــَس  ــزروع  ــ امل إبــراهــيــم 
البريد  درعَ  اكــســبــرس  نــاقــل  لــشــركــة 
إبراهيم  عــدنــان  ســلــم   كما  املــصــري، 
»سيرة  كــتــاَب  فـــاروق  الــدكــتــور شريف 
الشريفني  احلــرمــني  خـــادم  ومــســيــرة« 

امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

»البريد المصرى« تفتح آفاق استثمارية 
مع »ناقل اكسبرس« السعودية

ــصــاالت  شــهــد الــدكــتــور عــمــرو طلعت وزيـــر االت
وتكنولوجيا املعلومات مراسم إطاق خدمات التوقيع 
الشركة  بــني  بالتعاون  تــراســت«  »دلــتــا  اإللــكــتــرونــى 
لألنظمة  الدلتا  وشركة   WE لاتصاالت  املصرية 
نشاط  مــزاولــة  رخصة  على  احلاصلة  اإللكترونية 
تقدمي خدمات التوقيع اإللكتروني، يأتى ذلك فى إطار 
جهود التوسع فى تقدمي اخلدمات الرقمية للشركات 
التحول  استراتيجية  يدعم  مبا  واألفــراد  واملؤسسات 

الرقمى فى مصر.
ومبوجب هذا التعاون مع الدلتا لألنظمة االلكترونية 
مشغل  أول   ،WE لاتصاالت املصرية  الشركة  تقوم 
متكامل خلدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى 
للشركات  اإللكترونى  التوقيع  بتقدمي خدمات  مصر، 
واألفراد من خال الفروع ومراكز البيع والسنتراالت 
استخدام  قاعدة  توسيع  فى  يسهم  مبا  لها،  التابعة 
التوقيع اإللكتروني، ورفع كفاءة العمل اإلدارى وتعزيز 

اخلدمات الرقمية املقدمة للمواطنني.
نحو  الدولة  توجه  مع  متاشيا  اخلطوة  هذه  تأتى 
تتيح  حــيــث  الــرقــمــى  الــتــحــول  استراتيجية  تنفيذ 
الــازمــة  األدوات  للمواطنني  ــدة  اجلــدي اخلــدمــات 
مثل خدمات مصلحة  الرقمية  للتعامل مع اخلدمات 
والتأمينات  االستثمار،  وهيئة  واجلمارك،  الضرائب، 
وغير  احلكومية  اخلدمات  من  وغيرها  االجتماعية، 

احلكومية التى يتم ميكنتها تباعا.
احلــدث  هــذا  أن  الــدكــتــور عمرو طلعت  وأضـــاف 
يعكس تضافر اجلهود بني كافة عناصر منظومة قطاع 
تقدمي  أجــل  من  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
يتم  لم  أنه  إلى  مشيرا  اإللكترونى؛  التوقيع  خدمات 
سابقا  مصر  فى  اإللكترونى  التوقيع  منظومة  تفعيل 
اإللكترونى؛  التوقيع  تستلزم  تطبيقات  وجــود  لعدم 
املحور  خال  من  تفعيلها  فى  البدء  مت  أنه  موضحا 
األول وهو اخلاص بالتطبيقات بني اجلهات احلكومية 
انتقال  ومع  القانون؛  إنفاذ  مبنظومة  البدء  مت  حيث 
سيمارس  اجلديدة  ــة  اإلداري العاصمة  إلى  احلكومة 
التوقيع  باستخدام  أعمالهم  اإلدارى  اجلهاز  موظفو 
اخلاص  هو  الثانى  املحور  أن  إلى  الفتا  اإللكترونى؛ 
اإللكترونية  الــفــاتــورة  تطبيق  خــال  مــن  بالشركات 

خدمات  إطاق  سيتم  كما  املالية  وزارة  مع  بالتعاون 
االستثمار والشركات بهذه التقنية؛ فيما يتمثل املحور 
الثالث فى تقدمي خدمات املواطنني التى تعتمد على 
هذه التقنية بالتعاون مع كافة جهات الدولة حيث مت 
واخلارجية  الداخلية  ــى  وزارت مع  التعاون  فى  البدء 
التوقيع  بــاســتــخــدام  القنصلية  ــات  خــدم لــتــقــدمي 

اإللكترونى والتى سيتم إطاقها بنهاية هذا العام.
وأوضح املهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى 
إطاق  أن  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  لهيئة 
لنشر  الهيئة  مساعى  إطــار  فى  يأتى  اخلدمة  هــذه 
واسع  نطاق  على  اإللكترونى  التوقيع  استخدامات 
فى حوكمة  يساهم  القطاع اخلاص مبا  مع  بالتعاون 
النمو  إلى  مشيرا  اإللكترونية؛  واملعامات  األنشطة 
االلكترونى حيث  التوقيع  معامات  املطرد فى حجم 
كانت حوالى 3 مليون بنهاية عام 2020، ثم بلغت أكثر 
من 153 مليون بنهاية 2021، ثم تخطت 197 مليون 

هذا  أن  مؤكدا  احلالى،  العام  من  األول  النصف  فى 
املشروعات  من  مجموعة  إطــاق  نتيجة  جــاء  النمو 
مختلف  مع  بالتعاون  إطاقها  مت  التى  واخلــدمــات 

اجلهات ارتكاًزا على تكنولوجيا التوقيع اإللكترونى.
ــادل حــامــد الــعــضــو املــنــتــدب  ــ ــال املــهــنــدس ع ــ وق
أن    WE لاتصاالت  للمصرية  التنفيذى  والرئيس 
جميع  فى  بفاعلية  املساهمة  على  »حريصة  الشركة 
املشروعات الداعمة الستراتيجية التحول الرقمى فى 
مصر، وعلى رأسها إتاحة خدمات التوقيع اإللكترونى 
اإلدارى  العمل  كفاءة  يعزز  مبا  والشركات  لألفراد 
ومنظومة اخلدمات الرقمية املقدمة للعماء« مضيًفا 
» سعداء بهذه اخلطوة اجلديدة التى اتخذتها الشركة 
جتاه ترسيخ مكانتها الرائدة ودعم قطاعات األعمال 
وتقدمي تطبيقات مبتكرة وخدمات جديدة تساعدهم 
طموحة  خطط  ولدينا  رقمًيا،  أعمالهم  إجنــاز  على 
نحو  اإللكترونية  لألنظمة  الدلتا  شركة  مع  بالتعاون 

فى  اإللكترونى  التوقيع  مستخدمى  قاعدة  توسيع 
مصر”

وقال اللواء حازم سعفان نائب رئيس مجلس اإلدارة 
اإللكترونية:  لألنظمة  الدلتا  لشركة  املنتدب  والعضو 
مع  جنــاحــات  مــن  حققناه  مــا  لكل  بالفخر  »أشــعــر 
ــى الــشــركــة املــصــريــة  الــشــريــك الــوطــنــى املــتــمــثــل ف
لاتصاالت.« مضيًفا إن »اخلدمات التى تقدمها دلتا 
تراست فى غاية األهمية وتعتبر مبثابة حجر الزاوية 
املواطنني  تعامل  تعزز من  إنها  الرقمى حيث  للتحول 
جلياً  ذلك  ظهر  وقد  الرقمية.  مصر  مع  والشركات 
الفاتورة  مثل  حالياً  منفذه  عديدة  مشروعات  فى 
نافذة  وبرنامج  الضرائب  مصلحة  مع  اإللكترونية 
التوقيع  ينتشر  أن  فى  ونأمل  اجلمارك  مصلحة  مع 
الدولة  قطاعات  كافة  ليشمل  مستقباً  اإللكترونى 
مثل البنوك واملحاكم والشهر العقارى ويأتى كل ذلك 

متاشيا مع رؤية مصر 2030.«

إطالق خدمات التوقيع اإللكترونى »دلتا تراست«

٢ محرم 1444–31 يوليو ٢٠٢٢
العدد »٢53 «

تحت رعاية »إيتيدا«..
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األحد

أشرف فهيم
فعلية  خطوات  اتخاذ  املصرية  الدولة  بــدأت 
املسيحية  الدينية  السياحة  حركة  جــذب  نحو 
والبالغة ما يفوق مليار سائح دولى فى العام لم 
جتد منهم مصر نصيبها العادل طوال السنوات 

املاضية.
واألسبوع اجلاري، افتتح الدكتور خالد العنانى 
واللواء محمود شعراوى  واآلثار،  السياحة  وزير 
القاضى  أسامة  واللواء  املحلية،  التنمية  وزيــر 
محافظ املنيا، أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء 
الطير  دير جبل  املقدسة مبنطقة  العائلة  مسار 
امليدانية  الزيارة  ضمن  وذلك  سمالوط،  مبركز 
تفقد  كما   ، باملحافظة  الــوزيــران  يجريها  التى 
الوزيران واملحافظ كنيسة السيدة العذراء مرمي 

عقب إنهاء أعمال الترميم والتطوير بها.
وزيــر  نــائــب  غـــادة شلبى  ــك بحضور  ذل جــاء 
والدكتور  السياحة  لــشــؤون  واآلثـــار  السياحة 
األعلى  للمجلس  العام  األمني  وزيــرى  مصطفى 
وزيــر  مساعد  سمير  هــشــام  والعميد  لــآثــار، 
واملتاحف،  ــار  اآلث ملشروعات  واآلثــار  السياحة 
والــدكــتــور أســامــة طلعت رئــيــس قــطــاع اآلثــار 
األعلى  باملجلس  واليهودية  والقبطية  اإلسالمية 
العام  املنسق  اجلندى  عــادل  واملهندس  لآثار 
املقدسة،  العائلة  مسار  رحلة  إحــيــاء  ملــشــروع 
املنيا،  محافظ  نائب  أبوزيد،  محمد  والدكتور 
العام  السكرتير  عبدالعزيز  ياسر  أ.ح  الــلــواء 
والشيوخ،  النواب  مجلسى  وأعضاء  للمحافظة 
سمالوط  مطرانية  وكيل  ناشد  داود  والقمص 
وزارتى  قيادات  القساوسة وعدد من  وعدد من 

التنمية املحلية والسياحة واآلثار.
السياحة  وزير  العنانى  الدكتور خالد  وأعرب 
من  جديدة  نقطة  بافتتاح  سعادته  عن  ــار  واآلث
نقاط مسار العائلة املقدسة، باملحافظة الرابعة 
وذلك بعد ما يقرب من شهرين منذ افتتاح نقطة 
فى  البحيرة  مبحافظة  النطرون  وادى  أديـــرة 
األهمية  إلى  مشيًرا  املاضي،  مايو  شهر  أواخر 
تعد  أنها  حيث  املقدسة  العائلة  لرحلة  الكبيرة 
من التراث الدينى العاملى الذى تتفرد به مصر 
الرحلة  بهذه  العالم، الرتباطها  بلدان  عن سائر 
أكثر  مــدار  على  الغالية  مصر  ألرض  املباركة 
العائلة  خاللها  باركت  ونصف  أعــوام  ثالثة  من 
ــوع مصر  ربـ فــى  بقعة  مــن ٢٥  أكــثــر  املــقــدســة 
املختلفة حتمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بني 
النيل  دلتا  إلى  جنباتها من ساحل سيناء شرقا 

حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.
اهتمام  على  ــار  ــ واآلث السياحة  وزيـــر  وأكـــد 
املقدسة،  العائلة  مسار  بإحياء  املصرية  الدولة 
بجميع  للمسار  الشامل  التطوير  أعمال  وتنفيذ 
أهم  من  املــشــروع  هــذا  يعد  حيث  املحافظات، 

املشروعات التراثية واحلضارية.
اهتماما  ــار  واآلثـ السياحة  وزارة  تولى  كما 
املجلس  يقوم  حيث  لــه،  كبيرا  وأثــريــاً  سياحًيا 
الواقعة  األثرية  املواقع  بترميم  لالثار  األعلى 
الـــوزارة  قيام  إلــى  باإلضافة  املــســار  هــذا  على 
املناطق  هذه  حول  السياحية  اخلدمات  بتطوير 
مع  بالتعاون  لها  املــؤديــة  الــطــرق  كــفــاءة  ورفـــع 
وزارة التنمية املحلية وجهاز التنسيق احلضارى 
لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة املقدسة وتكوين 
بنية حتتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول 
كافة  وتوفير  السياحية،  واألتوبيسات  السيارات 
فنادق  وتوفير  اإلرشــاديــة  واللوحات  اخلدمات 
خطة  من  اإلنتهاء  على  أوشــك  حيث  محيطة، 
باملحافظات  املــواقــع  مــن  لعدد  شاملة  تطوير 
العائلة  مسار  نقاط  على  حتتوى  التى  الثمانية 
زيارة  على  الدائم  حرصه  عن  معربا  املقدسة، 
مستمرة  بصفة  املقدسة  العائلة  رحلة  نقاط 

ومتابعة تطور مستجدات األعمال بها.
مسار  أن  إلى  العناني،  خالد  الدكتور  وأشــار 
التى  السياحية  املنتجات  من  املقدسة  العائلة 
عامليا  له  الترويج  يتم  ــذى  وال مصر  بها  تنفرد 

مبلغ  بتقدمي  قامت  الـــوزارة  أن  إلــى  مشيراً   ،
ورفع  لتطوير  كمساهمة  جنيه  مليون   7,٥0
كفاءة اخلدمات املقدمة للزائرين من املصريني 
فى  املقدسة  العائلة  مسار  بنقاط  والسائحني 
باملنيا، حيث مت عمل مجموعة من  جبل الطير 
إرشادية  لوحات  و  اجللوس  ومقاعد  املظالت 
للدير  املؤدية  الطرق  و متهيد  للمكان  وتعريفية 
وحتديد مسارات الزيارة مع مراعاة تعدد الطرق 
إلى  باإلضافة  املوقع،  إلى  للوصول  املستخدمة 
كفاءته  ورفـــع  للموقع  الــعــام  التنسيق  أعــمــال 
وحرم الكنيسة وضبط مناسيبه، باإلضافة إلى 
مبنى  عن  عبارة  سياحى  وصــول  نقطة  إنشاء 
دورين مزود بخدمات سياحية من قاعة لعرض 
املقصد  عن  الترويجية  األفــالم  من  مجموعة 
مقومات  من  به  يتميز  ومــا  املصرى  السياحى 
ومتنوعة،  مختلفة  سياحية  ومنتجات  وأمنــاط 
اإلنتهاء  عــن  فضال  كافتيريا،  إلــى  بــاإلضــافــة 
تأمني  حيث  من  اإلنشائى  الترميم  أعمال  من 

العناصر املعمارية واألثرية والترميم الدقيق.
مشروع  أن  واآلثـــار  السياحة  وزيــر  وأضــاف 
إحياء مسار رحلة العائلة املقدسة يأتى فى إطار 
املستدامة  للتنمية  واآلثــار  السياحة  وزارة  رؤية 
لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة 
ومــســتــدامــة، مــن خـــالل مــا متلكه مــن مـــوارد 
وأثرية  وبشرية  وطبيعية  سياحية  ومقومات 
غنية ومتنوعة، واملحافظة على اإلرث احلضارى 
والبشرية.  القادمة  لألجيال  الفريد  املصرى 
عمرانية  تنمية  حتقيق  على  املــشــروع  ويعمل 
فى  الفقيرة  املجتمعات  السيما  مــســتــدامــة، 
مسارات  وخلق  مصر،  وصعيد  الدلتا  منطقتى 
و  األثرية  املواقع  إلى  السياحية تضاف  للتنمية 
كفاءة  ورفــع  الهمم،  لــذوى  وإتاحتها  السياحية 
اخلدمات  مبستوى  ــقــاء  واالرت التحتية  البنية 
املنتج  إثراء  فى  يساهم  الذى  األمر  السياحية، 
الوقت ذاته على  السياحى املصرى، ويعمل فى 
نقاط  أن  السياحة حيث  القضاء على موسمية 
املسار ميكن زيارتها على مدار العام لكونه منتج 
روحانى فى املقام األول ال يقتصر على شريحة 
معينة من السائحني أو الزائرين، مما يعمل على 

إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، 
وبالتالى زيادة العائد من النشاط السياحى على 
مكانة  تعزيز  إلى  باإلضافة  املحلية،  املجتمعات 
ــان  األدي مختلف  حتتضن  كــأرض  عاملياً  مصر 
والثقافات واحلضارات وإبراز صورتها احلقيقية 

وممتلكاتها اإلنسانية.
وأكد وزير التنمية املحلية أن نقطة املسار التى 
نقاط مسار  أهــم  من  واحــدة  تعد  افتتحها   مت 
العائلة املقدسة حيث مكثت بها العائلة املقدسة 
مدة ثالثة أيام فى إحدى املغارات التى شيدت 

عليها هذه الكنيسة فى القرن الرابع امليالدى.
ــراوى أن هــذا  ــواء مــحــمــود شــع ــل ــاف ال وأضــ
تأتى  الطير  جبل  بدير  املسار  لنقطة  االفتتاح  
لنقاط  السابقة  املتتالية  لالفتتاحات  تتويجاً 
بالشرقية  وتل بسطا  املسار فى كل من سمنود 
وأديــرة  الشيخ  كفر  فى  بسخا  العذراء  وكنيسة 
وستتوالى  البحيرة  مبحافظة  النطرون  وادى 
املسار  نقاط  باقى  افتتاح  القادمة  األسابيع  فى 
لنعلن للعالم جاهزيتنا الستقبال وفود احلجاج 
من  للتبرك  األرض  بقاع  جميع  من  والسياح 

هذه األماكن املقدسة.
وأعلن وزير التنمية املحلية أن محافظات 
مسار  خط  بتأهيل  املعنية  الثمانية  مصر 
العائلة املقدسة قد استكملت أعمالها على 
كافة النقاط اخلمس والعشرين فى منظومة 
من اجلهد والتعاون املثمر الذى مت بالتعاون 
السياحة  وزيــر  العنانى  خالد  الدكتور  مع 
أن  إلــى  الفتاً   ، الــوزارتــني  فى  والعاملني 
باستكمال  قــامــت  الثمانية  املحافظات 
كافة بنود تطوير خط املسار لنقدم ملصر 
أهم  من  واحــدة  أجمع  وللعالم  وشعبها 
املتصلة  واإلنسانية  بل  التراثية  املعالم 
استكمال  مت  حــيــث  جــمــيــعــاً،  بشعوبنا 
ــداده  وتــأهــيــل وضــع خــط املــســار ، واعـ

للزيارة والبرامج السياحية الدولية .
إلى  شــعــراوى  الــلــواء محمود  ــار  وأشـ
متابعة اللجنة العليا املشكلة ملتابعة هذا 
املشروع والتى تضم وزارة التنمية املحلية 
ومشاركة وزارة السياحة واآلثار، واألمانة 

السياحة مبجلس  وجلنة  الوزراء  ملجلس  العامة 
القبطية  الكنيسة  مع  الكامل  وبالتعاون  النواب 
تواضروس  البابا  قداسة  من  كرمية  وبرعاية 
الــثــانــى بــابــا اإلســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
املرقسية واألباء الكهنة فى كافة ربوع محافظات 
مصر التى شملها املشروع، مشيراً إلى أنه كانت 
املحلية  التنمية  وزارتــى  من  جادة  متابعة  هناك 
والــســيــاحــة واآلثــــار ألعــمــال الــتــطــويــر لنقاط 
املشروع باإلضافة إلى جهود السادة املحافظني 
وكذلك بدعم ومساندة من اللجنة العليا املشرفة 
على استكمال تطوير خط املسار،  لتضع مشروع 
التطوير هذا أمام العالم كواحدة من أهم معالم 

مصر التراثية والدينية والسياحية،  والتى 
تطوير  فى  األثــر  أكبر  لها  ستكون 

املــجــتــمــع املــحــلــى وتــعــزيــز 
الشعبية  املــشــاركــة 

الــتــاريــخــى  ــذا اإلرث  ــود هـ ــادة مـــن وجــ ــف اســت
واالنسانى فى محافظات مصر املختلفة.

أعمال  أن  املحلية  التنمية  ــر  وزيـ وأضـــاف 
التطوير ملنطقة املسار املؤدى إلى دير جبل الطير 
وترميم  متر  كيلو  بطول  للطرق  متهيد  تضمنت 
وزارة  به  قامت  الــذى  اآلثــريــة  الكنيسة  صحن 
ومدخل  تطوير ساحة  وأعمال  واآلثار  السياحة 
الدير املتمثلة فى رصف وتطوير مداخل الكنيسة 
ودهان واجهات املقابر على ميني ويسار مدخل 

ــســة  ــي ــن ــك لتظهر بشكل حضارى ال
ومـــــــــشـــــــــرف 

على  والبوابات  التشجير  أعمال  وكذا  للزائرين 
مداخل الطريق املؤدى للدير وجتديد االستراحة 

السياحية .
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولى 
الشامل  التطوير  أعمال  لتنفيذ  كبيرا  اهتماما 
ملسار العائلة املقدسة بجميع املحافظات، حيث 
التراثية  املشروعات  أهم  من  املشروع  هذا  يعد 
تضاف  التى  والدينية  والثقافية  واحلضارية 
إلى رصيد اإلجنــازات التى حققتها مصر على 
اخلير  ويحمل  واحلــضــاري،  الثقافى  الصعيد 
التنمية  لتحقيق  الــقــومــي،  واقــتــصــادهــا  ملصر 

املستدامة وفقا لرؤية مصر  ٢030. 
رحلة  مسار  تطوير  أن  املنيا  محافظ  وأكــد 
يعد  الطير  جبل  دير  مبنطقة  املقدسة  العائلة 
توليها  التى  الهامة  القومية  املــشــروعــات  مــن 
خطط  ضمن  وهــو  بــالــًغــا  اهتماما  املحافظة 
ــى يــرعــاهــا الــرئــيــس  ــت الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة ال
عبدالفتاح السيسى - رئيس اجلمهورية، وذلك 
من خالل تطوير ورفع كفاءة املنطقة املحيطة بها 
يليق  مبا  عليها  وجمالًيا  تراثًيا  مظهًرا  وإضفاء 
الستقبال  مؤهلة  لتكون  املقدسة  العائلة  مبسار 
الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة 
العظيم  األثر  هذا  واستغالل  لهم  الراحة  سبل 
االقتصادية  املوارد  وتعظيم  السياحة  فى جذب 
عمل  فرص  توفير  بجانب  للمحافظة  والتنموية 

للشباب.
وأوضح محافظ املنيا أن أعمال تطوير املسار، 
الرئيسى ملنطقة كنيسة  تضمنت تطوير املدخل 
رصف  أعــمــال  الطير،  بجبل  الــعــذراء  السيدة 
مبدخل الدير ،تطوير الطريق السياحي، تركيب 

ارشادية،  املــؤديــة لوحات  الــطــرق  متهيد 
االثرية  للكنيسة 

بــــالــــبــــازلــــت 
وأعـــــــمـــــــال 
الــتــشــجــيــر 

واالنارة.

»العائلة المقدسة« تفتح مسارًا جديدًا لحركة »السياحة المسيحية«
أهم المشروعات التراثية والحضارية..
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السياحة  جلنة  رئيس  سامي،  إميــان  قالت 
إن  السياحة،  شركات  بغرفة  السابق  الدينية 
التطور الذى شهده نظام أداء العمرة ال يتماشى 
مع اآلليات التى وضعتها مصر للسفر وخاصة 
إلى  السفر  بات  للعمرة، حيث  املصرية  البوابة 
اململكة العربية السعودية أسهل كثيرا مما مضى 
بفعل الثورة التكنولوجية بها التى مكنت الراغب 
فى السفر من حجز رحلته بالكامل عبر الهاتف 

املحمول، وبأنواع تأشيرات مختلفة.
وأضافت سامي، فى تصريحات خاصة، أن 
تستطيع  لن  املصرية  واآلثــار  السياحة  وزارة 
حيث  األســلــوب،  بهذا  العاملى  التطور  مواكبة 
من  السعودية  فى  العمرة  تنفيذ  آليات  انتقلت 
شركة  خــالل  من  الفرد  مع  التعامل  أى   b٢b
الفرد  مع  التعامل  أى   b٢c إلــى  مؤسسة،  أو 
بأداء  التأشيرات  لكافة  سمحت  كما  مباشرة، 

العمرة، عالوة على السماح ألى حامل لتأشيرة 
سارية أمريكية او أوروبية أو أسترالية بالتوجه 
تفعيل  بجانب  العمرة،  وأداء  للمملكة  املباشر 
املحمولة  الهواتف  وتوكلنا على  اعتمرنا  برامج 
رحلته  تفاصيل  كافة  من حجز  الوافد  لتمكني 

للعمرة عبر الهاتف.
تزال مصر  وتابعت: »وفى غضون ذلك، ال   
للسفر  كشرطا  اإللكترونية  البوابة  عقبة  تضع 
التأشيرات  بعدد  تتحكم  كما  العمرة،  ألداء 
إلى  وصلت  والتى  بالسوق  املمنوحة  الرسمية 
١٥ تأشيرة فقط لكل شركة سياحة، وهو عدد 
وينعش  الــســوداء  الــســوق  يشجع  للغاية  قليل 
خزينة االقتصاد املوازي، كما يعرض املواطنني 
عليها«،  املتفق  بالبرامج  االلتزام  عدم  خلطر 
مؤكدة ان دور الوزارة هو رقابى فقط وال ميكن 
التنفيذ  وآلية  التأشيرات  عدد  فى  تتدخل  أن 

خاصة فى العصر احلالى الذى يجب مواكبته 
ليس العكس.

بوابة  عــدم جـــدوى  وشـــددت ســامــي، على 
املتغيرات  ظل  فى  حاليا،  اإللكترونية  العمرة 
التى طرأت على التأشيرات وحجز الرحالت، 
شركات  اململكة  منعت  فقد  املثال  سبيل  وعلى 
السياحة فى أمريكا وأوروبا وأستراليا من تنظم 
املباشر  للفرد باحلجز  رحالت احلج وسمحت 
وبتأشيرة إقامته فى تلك الدول وذلك قبل بدء 
موسم احلج بنحو أسبوعني، وهى خطوة على 
طريق فتح احلج والعمرة للجميع بسهولة ودون 
مستبعدة  اململكة،  زوار  عدد  لزيادة  تعقيدات 
تعرضت  بعدما  العمرة  برامج  أسعار  ارتــفــاع 
الشركات خلسائر كبيرة فى احلج الرتفاع ثمنه 

وضعف اإلقبال.

ارتفعت عدد الليالى السياحية فى أوروبا بنسبة 
مقارنة  العام  هذا  من  األول  النصف  خالل   %7.٢
فيروس  انتشار  قبل   ،٢0١9 عام  من  الفترة  بنفس 

كورونا.
األوروبــيــة  والسفر  الطيران  وكالة  ذلــك  أعلنت 
أن  مؤكدة  لها،  تقرير  أحــدث  بحسب   AirDNA
األرقام تظهر انتعاًشا كاماًل فى جميع أنحاء الدول 
ــادة فى  األوروبـــيـــة، وقــد سجلت كــرواتــيــا أكــبــر زيـ
الطلب، حيث مت حجز عدد ليالى أكثر بنسبة ١3٢% 
مقارنة بالعام املاضي، وفى الوقت نفسه، زاد الطلب 
أيًضا بشكل كبير فى النرويج )بنسبة ١١7 %( واملجر 

)زيادة 97 %(.
األوروبــيــة  الـــدول  غالبية  أن  التقرير،  وأوضـــح 
سجلت حتسًنا ملحوًظا فيما يتعلق باملكاسب مقارنة 
أن  حقيقة  من  الرغم  على  املاضي،  العام  بأرقام 
بعض البلدان، مبا فى ذلك فنلندا )زيادة بنسبة ٢٥ 
%( واململكة املتحدة )٢9 %( وهولندا، سجلت عودة 
متأخرة بعد أن اختار السائحني السفر إلى بلدان 

أخرى بداًل منها.
أوروبية  بلدان   ١0 فإن  للتقرير،  وفًقا  ذلك،  ومع 

الوباء،  قبل  ما  فترة  فى  أدائها  على  تفوقت  فقط 
أكبر حتسن فى هذا  اخــرى  دوال  فى حني حققت 
 ،)%  ٢7 )بنسبة  اليونان  ومنها:  يونيو،  فى  الصدد 

نفسه،  الوقت  %(، فرنسا )١8%(، وفى   ٢6( أملانيا 
 39 بنسبة  )انخفاض  التشيكية  اجلمهورية  بقيت 
%(، وهنغاريا )انخفاض بنسبة 30.3 %(، وأيرلندا 

)انخفاض بنسبة ٢6 %( فى أسفل اجلدول مقارنة 

بشهر مايو املاضي.

ــداث واســعــة  ــ ــا أن األحـ ــًض وكــشــف الــتــقــريــر أي

الباستيل  يوم  مثل  االحتفاالت  عن  فضاًل  النطاق، 

مع  الوافدين،  من  قياسًيا  تشهد عدًدا  فرنسا،  فى 

األسبوع،  نهاية  عطلة  فى  األجــل  قصيرة  إقامات 

 40 من  ألكثر  زيــادة  فرنسا  يوليو شهدت   ١4 ففى 

على  التأكيد  مت  وقد   ،٢0١9 أرقــام  إلى  مقارنة   %

أن أهم املكاسب لوحظت فى نورماندى )١.78 %(، 

لوار  دى  فال  ومركز   ،)%  7٥.7+( فرانس  دو  أوت 

.)% 74.4+(

وحتى هذه اللحظة، ألغت غالبية الدول األوروبية 

قيودها املتعلقة بـ COVID، حيث رحبت بعدد كبير 

مساعدة  وبالتالى  بلدانهم،  لدخول  السائحني  من 

القطاع االقتصادى على التعافى من األضرار التى 

تسبب بها فيروس كورونا وسالالته اجلديدة.

مفاجأة.. »بوابة العمرة« ال تواكب التطور التكنولوجى السعودى

ارتفاع الليالى السياحية فى أوروبا 7.2 % خالل النصف األول
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US$235 Million African Printing Industry 
to Benefit from SGI Dubai 2022

Innovative printing and signage industry 
products and solutions showcased at the 
largest B2B show, SGI Dubai 2022 will 
prove to be a catalyst for growth for the 
African industry stakeholders
Leading exhibitors from across the 
globe will once again head to SGI 
Dubai (www.SignMiddleEast.com) to 
showcase their latest innovations in a 
live and in person show. The show is 
scheduled to take place on the 19th, 
20th, and 21st September at the Dubai 
World Trade Centre. SGI Dubai aims 
to redefine the future of the printing 
and signage sector for the African 
industry stakeholders by unveiling their 
25th edition this year. 
In addition to the traditional sectors such 
as large format digital printing, signage, 
textile printing, screen printing, LED, 
metal cutting & engraving, spare parts, 
software, media & consumables the 2022 
edition of the show will have special 
focus on emerging technologies such 
as digital display, labeling, 3D printing 
and artificial intelligence.
As per reports, the African printing 
industry is expected to cross the 
value of US$235.3 million by the 
end of 2031. There are an estimated 
2,000 commercial printing companies 
operating in Africa, majority of 
which are small, medium, and micro 
enterprises (SMMEs). A further 1,000 
companies provide pre-press services, 
such as layout and design, or post-
press services, including binding & 
finishing. All these factors contribute to 
high growth of the printing industry in 
Africa.
“As businesses in Africa are moving 
away from the shadows of the pandemic, 

SGI Dubai 2022 will play a key role in 
their efforts to recover, redefine and 
rebuild themselves”
Sharif Rahman, CEO, IEC stated, 
“African economies are predicted 
to offer global market players with 
potential growth opportunities in the 
upcoming years. The demand for 
printing and signage products and 
services is expected to increase across 
the African belt due to the growth 
and development of its commercial 
printing industry. Innovations within 
the printing and signage industry is set 
to become a norm in 2022 and will be a 
key turning point to propel the African 
industry. All such innovations and 
market-ready applications and solutions 
can be witnessed at the 25th edition of 
the SGI Dubai (www.SignMiddleEast.
com) show.”
“As businesses in Africa are moving 
away from the shadows of the pandemic, 
SGI Dubai 2022 will play a key role in 
their efforts to recover, redefine and 
rebuild themselves and step on the 
growth path towards a more profitable 
future”, he added.
M. Karthik, Chief Catalyst, SGI 
Dubai stated, “Its time now for the 
stakeholders in Africa to look ahead and 
thereby construct their growth strategy. 
SGI Dubai (www.SignMiddleEast.com) 
is not just a B2B exhibition but an eco-
system of innovation and knowledge, 
that connects thousands of brilliant 
minds from across various vertical 
sectors. The show has witnessed steady 
growth in the number of trade visitors 
from Africa year-on-year. They are 
particularly from Kenya, Nigeria, 
Uganda, Cameroon, South Africa, 

Sudan, Uganda, Ghana, Namibia, 
Tanzania, Egypt, and Libya among 
several other African nations. The 
geographical proximity of our show 
provides an accessible platform for 
the African business owners to source 
top of the line machines with the 
latest technology. African visitors to 
the show can get the most competitive 
rates directly from the exhibitors and 
manufacturers of the top brands.”
SGI Dubai 2022 (www.SignMiddleEast.
com) is a must attend event for African 
sign-makers, print and production 
manufacturers, media agencies, mall 
owners, car wrapping industry, real-
estate developers, hospitality and 
tourism industries, 3D printing industry, 
architects, brand, and image consultants 
among other stakeholders. During the 
previous edition, SGI Dubai (www.
SignMiddleEast.com) welcomed over 
300 global exhibitors from across 30+ 
countries and registered thousands of 
trade visitors from 100 plus countries 
around the world.
“SGI Dubai (www.SignMiddleEast.
com) provides a unique opportunity for 
African visitors to do the much-needed 
market research and make informed 
business decisions. The show has been 
an integral part of not just the Middle 
East, but its influence extends to larger 
parts of Africa as well. The growing 
visitor count is a testimony of the 
show’s success as a result of the benefits 
we offer the various stakeholders,” 
concluded Karthik.
The show will also include a car 
wrapping competition - ‘Masters of 
Wrap 2022’ in addition to workshops 
conducted by industry experts.

Perenco’s PetroChad Exports First Oil via Chad-Cameroon Pipeline
The Perenco-owned company 
has announced the delivery of its 
first oil to the Chad-Cameroon 
pipeline, signaling a new era of 
oil production and distribution in 
Africa
In less than one month under new 
leadership, PetroChad Mangara 
has announced the export of its 
first barrel of oil via the Chad-
Cameroon pipeline, ushering 
in a new era of production and 
revenue generation for Chad. At a 
time when global demand for oil 
is on the rise, the export marks a 
significant step towards restarting 
and rebuilding production in Chad, 
as the company aims to position the 
country as a globally competitive 
oil producer.  
What makes this development such 
a cause for celebration is that it 
demonstrates the commitment of 
both international oil companies 
and the country itself, while 
signaling a new era of production 
growth in Chad. Just last month, 
European independent oil and 
gas company Perenco completed 
the acquisition of Anglo-Swiss 
multinational Glencore’s corporate 
entities in Chad, providing the 
company with full ownership of 
PetroChad Mangara. With the 
acquisition, Perenco kicked off 
an ambitious production drive, 
with the company announcing 
its intention to restart production 
across key fields, bringing the 
country’s oil output back up to 
16,000 barrels per day in the near 
term. Now, having announced its 
first export, this target is well on 

track, with a new era of industry 
growth awaiting the country.
Currently, PetroChad operates 
three major oil fields in Chad, 
namely, Mangara and Badila – both 
producing since 2014 and exporting 
oil via the Doba Oil Pipeline – and 
the undeveloped, yet high potential 
Krim oilfield. The announcement of 
first export via the Chad-Cameroon 
pipeline – a 1,070km-long pipeline 
linking the Doba oil fields in 
Chad with Cameroon’s Atlantic 
Coast pumping stations, ancillary 
facilities and infrastructure – marks 
the first step in the independent’s 
drive to resume production, while 

triggering associated exploration 
activities across the basin. The 
Krim oilfield itself represents a 
particularly attractive hydrocarbon 
hotspot, and with revenue generated 
from exports, exploration can 
kickstart and national output 
increase even further.
“Chad has created an environment 
worthy of foreign investment and 
following this announcement, new 
developments are set to follow”
According to Perenco, the 
export of first oil would not have 
been possible without the close 
coordination with Société des 
Hydrocarbures du Tchad (SHT) 

and the Ministry of Petroleum and 
Energy, led by Minister Djerassem 
le Bemadjiel. Both the ministry 
and SHT have emphasized the role 
that oil and gas will play in Chad’s 
energy and economic future, and by 
working closely with international 
energy major, Perenco, the country 
is already seeing growth. For SHT 
and the ministry, the announcement 
reaffirms Chad’s readiness to 
welcome international explorers 
and investors into the country 
while for Perenco, it demonstrates 
the company’s capacity to deliver 
operational results in a remarkably 
short time.

“Production is getting back on 
track. I am bullish about what this 
project. I have always believed 
that when African nations stop 
throwing up roadblocks and start 
working to ensure that our oil 
and gas operators invest, our best 
economic opportunities comes to 
fruition. Chad as a country will reap 
the benefits of its huge reserves 
now that its leaders are taking 
this historic opportunity with 
Perenco and other operators and 
we encourage them to continue the 
dialogue and put the right policies 
in place. Under Minister Djerassem 
le Bemadjiel, Chad has created an 

environment worthy of foreign 
investment and following this 
announcement, new developments 
are set to follow,” states NJ Ayuk, 
Executive Chairman of the African 
Energy Chamber (AEC), adding 
that, “These kind of developments 
are what we at  the AEC are excited 
to see in Africa. We have been 
saying for years that we need to 
develop our oil and gas resources 
to make energy poverty history 
and by getting production back 
on track, kickstarting exploration 
and utilizing intra-African pipeline 
networks such as the Chad-
Cameroon pipeline, Africa will 
develop.”
At a time when the African energy 
sector is getting ready to convene 
in Cape Town for the continent’s 
premier event for the oil and 
gas industry, African Energy 
Week (AEW) – taking place 
from October 182022  ,21- – the 
announcement of first export from 
PetroChad’s operations brings new 
hope for improving production in 
Africa. As it stands, declines in 
legacy fields across oil producing 
countries, inadequate investment 
in upstream activities and ongoing 
energy transition trends continue 
to hamper any real growth of the 
African upstream sector. However, 
as emerging producers such as 
Chad strengthen their sectors and 
exports begin to once again flow, a 
new era of development awaits the 
continent.


