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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:
الرئيس  عهد  فــى  الصحة  وزارة  حققت 
لها  يسبق  لم  إجنــازات  السيسى  الفتاح  عبد 
اخلاصة  الرئاسية  املــبــادرات  وحركت  مثيل، 
بهذا القطاع املياه الراكدة وانقذت اآلالف من 
املوت  مصير  يواجهون  كانوا  الذين  املرضى 
سنوات  منذ  احلرجة  جراحاتهم  تأخر  بسبب 
وكانت مبادرة الرئيس فى القضاء على قوائم 
واحلرجة  الدقيقة  اجلــراحــات  فــى  االنتظار 
هى طوق النجاة لهم وبالفعل مت القضاء على 
اجلــراحــات املــتــراكــمــة فــى غــضــون عــام كما 
اإلدارى  القصور  الرئاسية  املــبــادرة  عاجلت 
والفنى داخل املستشفيات ودفعت عجلة اإلنتاج 
فى جميع قطاعات الصحة حيث مت إلزام كل 
إدارة اوقطاع مبهمة  مدير مستشفى أو مدير 

محددة إلجنازها فى زمن محدد.
أكد  قد  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  وكان 
قوائم  تقليل  يخص  فيما  مصر  حققته  ما  أن 
االنتظار خالل الـ 3 سنوات األخيرة لم حتققه 
دول أكثر قدرة اقتصادية عن مصر وأن إجراء 
قوائم  من  جراحية  عملية  مليون   1.3 حوالى 
االنتظار بلغت تكلفة الواحدة منها ما بني 100 
إلى  ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، مشيراً 
أن القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وجه 
بسرعة العمل على تقليل مدة انتظار املرضى 
االستفادة  بتحقيق  موجهاً  أسابيع   3 من  ألقل 
ــوفــرة لـــدى كافة  ــت ــات امل ــان ــك ــن اإلم املــثــلــى م
مؤسسات املنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة 

الصحة أو املستشفيات اجلامعية.
الدين  تــاج  عــوض  محمد  الدكتور  وكشف 
والوقاية  الصحة  لشئون  الرئيس  مستشار 
إن الدولة أنفقت 11 مليار جنيه على عالج 
االنتظار سواء احلاالت طبية  قوائم  حاالت 
القلب  تشمل  التى  اجلراحية  احلــاالت  أو 
والعظام  األعضاء  وزرع  واألعصاب  واملــخ 
املليون  على  قاربنا  حيث  املفاصل  وتغيير 
عمليات  إجــراء  مت  حالة  املليون  ونصف 
لها خالل الفترة املاضية، مشيراً إلى أن 
اجلراحة  إجراء  النتظار  الزمنية  الفترة 
أقــل مــن الــفــتــرات املــوجــودة فــى جميع 

أنحاء العالم وكل العمليات مت إجرائها باملجان 
وهى على نفقة التأمني الصحى ونفقة الدولة 

واملريض ال يدفع شيئاً.
متابعة  هــنــاك  أن  الـــديـــن«  »تـــاج  وأوضــــح 
دقيقة من الرئيس السيسى أسبوعياً لكشوف 
احلاالت وأنواع العمليات وعدد احلاالت التى 
مت إجراء جراحات لها حيث وجهمؤخراً بدعم 
إضــافــى ملــبــادرة انــهــاء قــوائــم انتظار حــاالت 
جنيه  مليون   600 احلرجة مبقدار  اجلراحات 
للمواطنني  التوعية اإلعالمية  برامج  زيادة  مع 
بكيفية  لتعريفهم  وذلــك  باملبادرة  املستهدفني 
وسلسلة  مــيــســرة  بطريقة  منها  ــفــادة  االســت
من  املرضى  عن  املعاناة  رفع  فى  يساهم  مبا 
املواطنني، مشيداً بالكوادر الطبية التى أجرت 
أن أيحالة حتتاج لعملية  هذه العمليات مؤكداً 
تقرير بحالته  ويتم رفع  املستشفى  إلى  تذهب 
الصحية واتخاذ اإلجراءات الالزمة على الفور.
املتحدث  عبدالغفار  حسام  الدكتور  وأكــد 
املبادرة  أن  والسكان  الصحة  لــوزارة  الرسمى 
ــعــظــام والــرمــد  تــشــمــل جـــراحـــات الــقــلــب وال
واألورام والقساطر املخيةوقسطرة القلب واملخ 
واألعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة 
على  املرضى مركزياً  توزيع  إلى  القوقعة الفتاً 
املستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم 
على اخلدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنةالفتاً 
إلىأن خدمات مبادرة رئيس اجلمهورية إلنهاء 
ال  واملريض  بالكامل  مجانية  االنتظار  قوائم 
يتحمل أى أعباء مادية حيث أن املبادرة قائمة 
وإجــراء  الــقــادريــن  غير  معاناة  تخفيف  على 
اجلراحات العاجلة واحلرجة بأعلى جودة وفى 

أسرع وقت ممكن.
برفع  الــوزارة  اهتمام  إلى  عبدالغفار  وأشار 
أفضل  لتقدمي  باملستشفيات  األداء  مستوى 
التدريب  خــالل  من  للمرضى  طبية  خدمات 
املستشفيات  وتزويد  الطبية  للكوادر  املستمر 
باملستلزمات واألجهزة احلديثة الالزمة إلجراء 

التطوير  إلى  باإلضافة  اجلراحية  التدخالت 
فى  بالعمل  اخلــاص  املميكن  للنظام  املستمر 
املبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البياناتالفتاً 
إلى أن املبادرة ساهمت منذ إطالقها فى تفعيل 
اجلهات  بني  تربط  موحدة  إلكترونية  منظومة 
الــعــالج ســـواء على نفقة  ــرارات  ــق ل املــصــدرة 
السعة  على  بناء  الصحى  التأمني  أو  الدولة 
إمكانية حتويل  لكل مستشفى مع  االستيعابية 

احلاالت بني القطاعات املقدمة للخدمة.
مشروع  مدير  ســالم  كــرمي  الدكتور  ويقول 
القضاء على قوائم االنتظار، أن مبادرة الرئيس 
للقضاء على قوائم االنتظار كانت مبثابة طوق 

قوائم  بلغت  حيث  املــصــرى  للمريض  النجاة 
حالة  املليون  ونصف  مليون  حوالى  االنتظار 
وملحة،  عاجلة  جراحات  إلى  حتتاج  مرضية 
تشتمل  قوائم  االنتظار هى  قوائم  أن  موضحاً 
بعضها  مؤجل  طبية  وتدخالت  جراحات  على 
حلاالت حرجة وملحة وبعضها يحتمل التأخير 
الدخل  معدومى  للمرضى  تكون  مــا  وغــالــبــاً 
حالتهم  الحتتمل  الذين  الدخل  مــحــدودى  أو 
االقتصادية تدخالً سريعاً فى القطاع اخلاص 
مراحل  يهمل  احلــاالت  هذه  أغلب  أن  خاصة 
اجلراحى  للتدخل  احلاجة  قبل  األولى  العالج 
وبالتالى يكون هناك حاجة لتدخل الدولة فى 

متويل اجلراحة سواء عن طريق قرارات العالج 
على نفقة الدولة أو التأمني الصحي.

وأشار كرمي إلى أن الهدف من املشروع هو 
واألعباء  املواطن  على  املالية  األعباء  تخفيف 
اإلدارية من خالل ميكنة كل القرارات املدرجة 
ولكن  ــراءات  ــ اإلجـ يخص  فيما  فقط  ولــيــس 
كل  فى  االنتظار  وقــت  متوسط  تقليل  األهــم 
التعامل مع املرضى بأفضل  تخصص وسرعه 
جودة ممكنة موضحاً أن املشروع يقوم بتقدمي 
اخلـــدمـــات الــعــالجــيــة املــطــلــوبــة لــلــعــديــد من 
من  األولــى  املرحلة  بــدأت  حيث  التخصصات 
املشروع بـ9 تخصصات فقط ثم زادت إلى 11 
القلب  القلب وجراحات  تخصصاً هم قسطرة 
ــخ واألعــصــاب وجــراحــة العظام  وجــراحــة امل
وجراحة الرمد وجراحة األورام وزراعة الكلى 
والقساطر  القوقعة  وزراعـــة  الكبد  وزراعـــة 
مت  وقــد  الدموية  األوعــيــة  وجــراحــات  املخية 
أخرى  تخصصات  ثالثة  زيــادة  مؤخرا  بالفعل 
لألطفال  اخللقية  والعيوب  الصدر  هيجراحة 

وزرع النخاع.
املعهد  الغنيمى مدير  الدكتورة حنان  وقالت 
ــةأن املــعــهــد له  ــدي ــرم ــارى لــألبــحــاث ال ــذك ــت ال
للقضاء  الرئاسية  املــبــادرة  فى  قوية  مشاركة 
على قوائم االنتظار ومت تقدمي اخلدمة ألكثر 
من 12 ألف حالة منذ بدء املبادرة ويعتبر مركز 
يتم إرسال احلاالت املتقدمة واخلاصة له التى 
حتتاج ملهارات خاصة منوهة بأن املعهد يأمل 
أن  على  للمواطنني مشددة  الكثير  فى حتقيق 
الدولة ال تبخل على املواطن باألجهزة احلديثة 
مستدله على ذلك مبركز عيون األطفال املتميز 
غرف  جتهيز  ومت  املعهد  داخـــل  أقــيــم  الـــذى 
العمليات بأحدث األجهزة عاملياً ووحدة االطفال 

ين  ملبتسر ا
بـــــــــــهـــــــــــا 

ــرات  ــ ــي ــ ــام ــ ك
أحــــــــــــــــــدث 

خلدمة  نسخة 
األطـــــــــــفـــــــــــال 
املــــبــــتــــســــريــــن 
على  ــاظ  ــ ــف واحلــ
لديهم  الــشــبــكــيــة 
أن  إلــــــى  الفــــتــــة 
بــعــض اخلــدمــات 
ــاملــجــان  ــدم ب ــقـ تـ
تأمني  وبعضها 
صحى وبعضها 
بقوائم  خاص 
ــار  ــظــ ــ ــت ــ االن
ــاك  ــ ــ ــن ــ ــ وه
اقتصادى 
واخلدمة 
املقدمة 
للجميع 

واحدة.

السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

أنفقت 11 مليار جنيه إلنهاء »قوائم االنتظار« ودعم إضافى 600 مليونا..

الدولة تنقذ حياة »الحاالت الحرجة«

غالء أسعارها مع تدنى مجاميع طالب الثانوى..

بورصة الجامعات الخاصة »فى العالى«

خالد عبد الغفار   محمد عوض تاج الدين 

كتب رأفت كمال:
بورصة  بدأت  العامة  الثانوية  نتيجة  إعالن  عقب 
فى ظل  الصعود، خصوصاً  اجلامعات اخلاصة فى 
القسمني  طالب  عليها  حصل  التى  املجاميع  تدنى 
العلمى واألدبى على حد سواء، حيث ظهر جلياً اجتاه 
اجلامعات إلى رفع أسعارها عن العام املاضى متأثرة 
بارتفاع أسعار مختلف السلع واخلدمات الذى تشهده 
مصر فى الشهور األخيرة، كما أن اجلامعات التى لم 
الذى  املستوى  إلى  بها  االلتحاق  تستطع رفع أسعار 
كانت تطمح إليه جلأت إلى حيل أخرى جلمع األموال 
من الطلبة حتت بنود ومسميات أخرى تضاف قيمتها 

إلى املبلغ اإلجمالى الذى يتم سداده. 
وعقب اعتماد وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
اجلامعات  تنسيق  نتيجة  الغفار  عبد  خالد  الدكتور 
اخلاصة للطلبة املصريني وكذلك الطالب الوافدين 
من دول أخرى وحتديد احلد األدنى للقبول لكل كلية 
و%90  البشرى  للطب   %95 درجــة  اعتماد  مت  حيث 
الطبيعى  والعالج  والصيدلة  األسنان  طب  لكليات 
و%70  البيطرى  والــطــب  الهندسة  لكليتى  و%80 
لكليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية 
احلاسب  وعلوم  احليوية  والتكنولوجيا  التطبيقية 
واالقتصاد  والترجمة  واللغات  اإلعالم  كليات  و%60 
الــزراعــة  كليات  و%55  اإلدارة  السياسية  والعلوم 
وباقى الكليات بدأت اجلامعات اخلاصة فى الترويج 
لنفسها وعرض أسعارها على الراغبني فى االلتحاق 

بها عبر وسائل اإلعالم املختلفة.
للعلوم  الــيــابــانــيــة  املــصــريــة  وكــشــفــت اجلــامــعــة 
والتكنولوجيا عن مصاريفها للعام الدراسى 2022-

حاسبات  مــصــاريــف  إجــمــالــى  يبلغ  حــيــث   2023
الدعم  بعد  جنيه  ألــف   62 للمصريني  ومعلومات 
املبلغ على قسطني متساويني  ويتم سداد  احلكومى 
الدراسى  بالفصل  واآلخر  األول  الترم  فى  أحدهما 
املصرية  اجلــامــعــة  مــصــاريــف  قيمة  وتبلغ  الــثــانــى 
اليابانية 2022 كلية احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات 
على  تسدد  دوالر  ألف   12 املصريني  غير  للطالب 
دفعتني األول بالترم األول والثانى بالفصل الدراسى 
اليابانية  اجلامعة  مصاريف  حتديد  ومت  األخــيــر 
صيدلة فارم دى 2022 للطالب الوافدين واملصريني 
الــعــامــة وتسدد  الــثــانــويــة  احلــاصــلــني على شــهــادة 
املصاريف على قسطني أيضاً وتبلغ القيمة اإلجمالية 
الدعم املقدم من  لها فى السنة 85 ألف جنيه بعد 

احلكومة ولغير املصريني بقيمة 15 ألف دوالر.

املصرية  اجلــامــعــة  أعلنت  الــتــى  الكليات  ومــن 
اليابانية عن قيمة مصروفاتها مصاريف كلية هندسة 
حددت  فيما  جنيه  ألف   80 للمصريني  بلغت  حيث 
قيمتها بالنسبة للوافدين بسعر 15 ألف دوالر يدفع 
الفصلني  على  متساويني  قسطني  على  منهما  كل 
الدراسيني وفيما يتعلق بـمصاريف إدارة أعمال فقد 
دفعها  يتم  جنيه  ألف   62 املصريني  للطالب  بلغت 
كلية  وأما مصاريف  دراسى  بكل فصل  مرتني  على 
املصريني  لغير  واإلنسانيات  الدولية  األعمال  إدارة 
فبلغت 12 ألف دوالر يتم دفعها على قسطني مشيرة 
إما من خالل حسابه  يكون  املصاريف  دفع  أن  إلى 
اخلاص به عبر خدمة فورى على املوقع اإللكترونى 
للجامعة أو عن طريق كارت الفيزا أو املاستر كارد 
وإرفاق صورة من إيصال السداد مع استمارة التقدمي 
مشيرة إلى أن مصاريف كلية العلوم والتكنولوجيا ال 
تشمل مصروفات اإلقامة باملدن اجلامعية الفتة إلى 
أنها تتيح عدداً من املنح الدراسية التى تتطابق مع 

سياستها للمنح والدعم املالي.
وتشمل مصاريف اجلامعة األملانية كلية الهندسة 
 62 األولــى  الدفعة  دفعات   3 على  جنيه  ألف   219

ألف جنيه و150 جنيهاً والثانية 73 ألف جنيه و350 
وكلية  جنيهاً  و950  جنيه  ألــف   83 والثالثة  جنيهاً 
دفعات   3 على  جنيه  ألــف   219 اإلدارة  تكنولوجيا 
الدفعة األولى 62 ألف جنيه و150 جنيهاً والثانية 73 
ألف جنيه و350 جنيهاً والثالثة 83 ألف جنيه و950 
 207 احليوية  والتكنولوجيا  الصيدلة  وكلية  جنيهاً 
اآلف جنيه و75 جنيهاً على 3 دفعات الدفعة األولى 
ألف جنيه  والثانية 69  و850 جنيهاً  ألف جنيه   58
جنيهاً  و450  جنيه  ألف   79 والثالثة  جنبهاً  و450 
وكلية العلوم التطبيقية والفنون 68 ألف جنيه و400 
والدراسات  احلقوق  وكلية  واحــدة  دفعة  على  جنيه 
القانونية 207 ألف جنيه و193 جنيهاً على 3 دفعات 
الدفعة األولى 55 ألف جنيه والثانية 64 ألف جنيه 

و900 جنيه والثالثة 74 ألف  جنيه و250 جنيهاً.
والتكنولوجيا  للعلوم  مــصــر  جــامــعــة  ــددت  وحــ
 72 الصيدلة  بلغت  بحيث   2023-2022 مصاريف 
وطب  جنيه  ألــف   130 البشرى  والطب  جنيه  ألــف 
ألف  الطبيعي75  والعالج  آالف جنيه  األسنان 105 
جنيه والهندسة 55 ألف جنيه وكلية اآلثار واإلرشاد 
جنيه  ألــف   40 واإلعـــالم  جنيه  ألــف   25 السياحى 

ألف جنيه  املعلومات 45  تكنولوجيا  وكلية  للشعبتني 
التربية  وكلية  جنيه  ألــف   35 والترجمة  واللغات 
اخلاصة 25 ألف جنيه واإلدارة واالقتصاد 40 ألف 
ألف  التكنولوجيا احليوية 55  وكلية  للشعبتني  جنيه 

جنيه وكلية التمريض 36 ألف جنيه.
-2022 الكندية  األهــرام  جامعة  مصروفات  أما 
والتصميم  جنيه  ــف  أل  124 األســنــان  طــب   2023
جنيه  ألــف   58 والهندسة  جنيه  ألــف   58 والفنون 
األعمال  وإدارة  جنيهاً  و960  ألفاً   88 والصيدلة 
ألف جنيه  »كلينيكال« 88  والصيدلة  ألف جنيه   48
واإلعالم »إجنليزي« 48 ألف جنيه واإلعالم »عربي« 
والعالج  جنيه  ألف   51 واحلاسبات  جنيه  ألف   43
الطبيعى 73 ألف جنيه واللغات والترجمة 43 ألف 
جنيه فيما جاءت مصاريف اجلامعة احلديثة 2022-
ألف   46 والهندسة  جنيه  ألف   35 التمريض   2023
 120 البشرى  والطب  جنيه  ألف   42 واإلدارة  جنيه 
وطب  جنيه  ألــف   69 الطبيعى  والعالج  جنيه  ألــف 
الفم واألسنان 99 ألف جنيه واإلعالم 42 ألف جنيه 
ألف  و85   »pharm D« جنيه  ألف   80 والصيدلة 
االصطناعى  والذكاء  واحلاسبات  »كلينيكية«  جنيه 

46 ألف جنيه.
-2022 »ميريت«  جامعة  مصاريف  يخص  وفيما 
والصيدلة  جنيه  ألــف   68 الطبيعى  العالج   2023
البشرى 120 ألف جنيه أما  65 ألف جنيه والطب 
مصاريف اجلامعة الصينية فى مصر 2022-2023 
جنيه  ألــف   56 والهندسة  جنيه  ألــف   98 صيدلة 
والتجارة  واالقتصاد  ألف جنيه  والعالج طبيعى 78 
ألف جنيه فى حني مصاريف اجلامعة  الدولية 44 
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2023-2022  املصرية 
إدارة األعمال الدولية 62 ألف جنيه والصيدلة 85 
ألف جنيه والهندسة 80 ألف جنيه وعلوم احلاسب 

62 ألف جنيه.
 -2022 أكتوبر   6 جامعة  مصاريف  وتضمنت 
2023 طب األسنان 100 ألف جنيه والعالج الطبيعى 
ألــف جنيه  واجلــراحــة 125  والطب  ألــف جنيه   70
واللغات والترجمة 30 ألف جنيه للشعبة اإلجنليزية 
العلوم  وتكنولوجيا  العربية  للشعبة  جنيه  ألف  و25 
الصحية 40 ألف جنيه والفنون التطبيقية 40 ألف 
االقتصاد  وكلية  جنيه  ألــف   60 والهندسة  جنيه 
وفنون  واإلعــالم  اإلجنليزية  للشعبة  جنيه  ألف   40

جنيه  ألف   25 والتمريض:  جنيه  ألف   35 االتصال 
جنيه  ألف  و30  جنيه  ألف   20 والفنادق  والسياحة 
لبرنامج  جنيه  ألف   85 والصيدلة  العربية  للشعبة 

»فارم دي« و95 ألف جنيه الصيدلة اإلكلينيكية.
 2022 النهضة  جامعة  مبصاريف  يتعلق  وفيما 
وكلية  جنيه  ــف  أل  87.500 الــبــشــرى  الــطــب  كلية 
الصيدلة  وكلية  جنيه  ألف   64.500 واألسنان  الفم 
49.500 ألف جنيه وكلية العالج الطبيعى 44.500 
ألف جنيه وكلية الهندسة 34.100 ألف جنيه وكلية 
اإلعالم  وكلية  جنيه  ألف   24.000 احلاسوب  علوم 
والعالقات العامة 22.500  ألف جنيه وكلية التسويق 
ألف   22.500 اإلجنليزية  بالشعبة  األعمال  وإدارة 
العربية  باللغة  األعمال  وإدارة  التسويق  وكلية  جنيه 
النهضة فى بنى  13.500 ألف جنيه وتضم جامعة 
والفم وطب  الصيدلة  مختلفة هى  كليات   6 سويف 
والتسويق  واإلعالم  واحلاسبات  والهندسة  األسنان 

وإدارة األعمال.  
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رمي ثروت
انطلق موسم األوكازيون الصيفى 2021 والذى يستمر 
ملدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعني، وسط توقعات 
عليه  املواطنني  من  كبير  إقبال  وجــود  بعدم  التجار  من 
استنفاذها  مت  والتى  لهم  الشرائية  القوة  ضعف  بسبب 

فى عيد األضحى  من شراء مالبس وأضحية وحلوم .
ــة، فى  ــي ــداخــل وبـــــــدأت وزارة الــتــمــويــن والــتــجــارة ال
الصيفي«  الثانية »األوكازيون  املوسمية  إطالق التصفية 
يريد  يوم، وعلى من  ملدة 30  يستمر  والــذى  لعام 2022 
الصيفى  األوكازيون  فى  التجارية املشاركة  من املحالت 
الواقع  الداخلية  والتجارة  التموين  مديريات  إلى  التوجه 
تلتزم  أن  بشرط  املوافقة،  على  للحصول  دائرتها  فى 
للبيع  املعروضة  السلع  ثمن  عن  باإلعالن  اجلهات  هذه 
يف التصفية مقترًنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت 

تباع به هذه السلع خالل الشهر السابق على التصفية.
ووجه الدكتور على املصيلحى، وزير التموين والتجارة 
ملشاركة املحالت  ــراءات  اإلجــ كافة  بتيسير  الداخلية، 
لتوفير منتجات   2022 الصيفى  األوكازيون  التجارية فى 
تشكيل مجموعات عمل  بأسعار مخفضة مع  للمواطنني 

منتجات  من طرح  للتأكد  مركزية،  عمليات  وغرفة 
القياسية خالل فترة  للمواصفات  جيدة، ومطابقة 
األوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع املواطنني 
من خالل اجلوالت امليدانية، والتعرف على مدى 
تكون  وأن  يقدمها التجار،  التى  العروض  حقيقة 

العروض حقيقية وليست وهمية.
ومن املتوقع وصول عدد املحالت املشاركة فى 
االوكازيون الصيفى  هذا العام إلى 3500 محل 
يقتصر  حيث ال  املاضي،  العام  فى  كما حدث 
األوكازيون فقط على محال األحذية واملالبس 
بل  يشارك فيه محال األدوات املنزلية وغيره 
ــرى  شـــرط الــتــقــدم إلــى  مــن األنــشــطــة األخــ
التجاري.  املحل  لها  التابع  التموين  مديرية 
والــتــجــارة  التموين  ــوزارة  ــ ل تقرير  وكــشــف 
فى  املشاركة  املــحــالت  عــدد  أن  الداخلية 
محل   500 بلغ   2022 الصيفى  األوكازيون 

فى اليوم األول.
وقال محمد عزت، عضو غرفة صناعة املالبس 

فرصة  تعتبر  الصيفى  ــون  ــازي األوك فترة  أن  اجلــاهــزة، 
القادمة،  الفترة  خالل  املالبس  سوق  لتحريك  مناسبة 
قــرارًا  الداخلية  والتجارة  التموين  وزيــر  أصــدر  أن  بعد 
وزاريا ببدء موسم التصفية املوسمية الثانية »األوكازيون 
وملدة  املاضى  االثنني  من  اعتبارا   ،2022 لعام  الصيفي« 

شهر.
وأضاف أن صناعة املالبس اجلاهزة فى مصر تأثرت 
بشكل كبير بفترة اإلغالق خالل أزمة فيروس كورونا، ثم 
تضررت من احلرب الروسية األوكرانية خاصة مع ارتفاع 
أسعار اخلامات بشكل الفت، األمر الذى يجعل السوق فى 
حاجة إلى قوة دفع لتحريك املبيعات وتصريف املتاح لدى 

املحالت واملصانع.
وأضاف »عزت« أن مصر متتلك مؤهالت جتعلها قادرة 

عــلــى 
ــطــاع الــصــنــاعــى  ــق قـــيـــادة ال

أن  خاصة  مرتفعة،  منــو  مــعــدالت  حتقيق  نحو  ككل 
من  عدد  ولديه  العمالة  االستهالك  كثيف  القطاع  هذا 
والتطريز  والنسيج  الــغــزل  منها  املرتبطة  الصناعات 
والطباعة والغسيل والصباغة والطباعة وغيرها. وأشار 
عن  للتخفيف  اإلنتاج  خامات  سعر  تثبيت  ضــرورة  إلى 
املنتج  تكلفة  على  ينعكس  أسعارها  ارتفاع  ألن  املصانع، 
النهائي، وكلما ارتفع سعر املنتج قلت قدرته على املنافسة 
رغم  وتركيا  الصني  أن  إلى  الفتا  الدولية،  األســواق  فى 
صناعة  بها  مصر  أن  إال  لديهم،  املالبس  صناعة  تطور 
من  كثير  فــى  والصينى  الــتــركــى  املنتج  فــاقــت  مــالبــس 

املنتجات.

أهمية  إلـــى  وتـــطـــرق 
تـــصـــنـــيـــع املـــــدخـــــالت 
ــة الــبــســيــطــة  ــيـ ــاجـ ــتـ اإلنـ
ــى يــتــم اســتــيــرادهــا  ــتـ الـ
ــه إذا مت  ــارج، وأنـ مــن اخلــ
فــإن  مــصــر  فــى  تصنيعها 
ستتراجع  اإلنتاجية  التكلفة 
أن  إلــى  بشكل واضــح، الفتا 
فى  االكــســســوارات  صناعة 
املالبس اجلاهزة حتتاج اآلن نظرة من الدولة، وذلك عبر 
توطينها فى مجمعات صغيرة، وهذه املجمعات ميكن أن 
يخلق  وهذا  الكبيرة،  للمصانع  الصغيرة  املدخالت  تنتج 
القطاع  على  مباشرة  بــصــورة  ينعكس  صناعى  تكامل 

الصناعى ككل.
التى  اخلصومات  مــن  انزعاجهم  املــواطــنــون  وأبـــدى 
تقوم  حيث  »بالوهمية«  واصفينها  املــحــالت  تطرحها 
االخيرة برفع االسعار بصورة مبالغ فيها وعمل تخفيض 

عليها لتصل الى سعرها احلقيقى .
واشار املواطنون الى ان ذلك يعتبر »غش« وعدم إلتزام 

لدى  الفورى  بالتدخل  مطالبنها  التموين  وزارة  بقرارات 
تلك املحالت للتحقيق معهم .

كان  بالفعل  انه  املوالت  احد  املواطنني فى  احد  وقال 
اجلامعة  لدخولها  البنته  واحــذيــة  مالبس  شــراء  ينوى 
و  االوكازيون  بالرغم من  االسعار  بارتفاع  ولكنه فوجىء 
التخفيضات املعلن عليها، مشيرا الى أن تلك التخفيضات 

على  وارغامهم  فقط  الزبائن  جلــذب  وهمية  تعد 
جذب  مصدر  تكون  حتى  للمحال  الدخول 

لباقى الزبائن لتشجيعهم على الدخول.
ولفت الى أن البديل هو فى االسواق 
الشراء  الــى  مضطر  وأنــه  الشعبية 

منها وأنها ال حتتاج ألوكازيون .
مواطنة  أبـــدت  املــقــابــل،  وفــى 
بالتخفيضات  سعادتها  اخــرى 
وأنها  املــحــال  عنها  تعلن  التى 
ــراء مــا كانت  اســتــطــاعــت شــ
ــهــا و  ــاجــه مـــن لـــــوازم ل حتــت
ألطفالها بسبب التخفيضات 
انها  مضيفة  بــاالوكــازيــون، 

تنتظر موعد االوكازيون سواء الصيفى او الشتوى لشراء 
مستلزماتها .

وفيما يخص األقبال، أوضح احمد عربى احد التجار 
، أن عملية الشراء والبيع كانت محلك سر وغير مجدية 
وتخوفات  الغلق  قــرار  بسبب  كورونا  فترة  خــالل  باملرة 
حتسن  اإلقبال  اآلن  ولكن  والشراء  النزول  من  الزبائن 

بشكل كبير. 
وفى املقابل أبدى احد اصحاب املحال عن حزنه بسبب 
منذ  له  حدثت  الــى  خسائرة  تعويض  على  قدرته  عــدم 
توقف البيع و الشراء بسبب ازمة فيروس كورونا وحظر 
بالرغم  ضعيفا،  مــازال  االقبال  أن  الى  مشيرا  التجوال 
وحثهم  الزبائن  يقدما جلذب  التى  التخفيضات  كل  من 

على الشراء .
كافية  غير  اصبحت  املــواطــنــني  دخـــول  ان  ــاف  واضـ
لشراء املالبس حيث تعتبر حاليا رفاهية بالرغم من أن 
للتجار بسبب دخول اجلامعات  الفترة تعتبر موسم  تلك 
التجارة  حركة  لزيادة  يشفع  لم  ذلك  ان  اال  ــدارس  امل و 

وانعاشها فى السوق.
التجارة  و  التموين  ــوزارة  ــ ل رســمــى  تقرير   وكــشــف 
عــروض  فــى  املــحــالت  مشاركة  اســتــمــرار  عــن  الدخلية 
اختيار نسبة  املحالت  وأن من حق  تخفيضات األسعار، 
بأى  إلزامها  بها فى األسعار دون  املشاركة  التخفيضات 

التخفيضات،  نسبة فى 
تكون  أن  شــريــطــة 

هذه التخفيضات 
وأن  حــقــيــقــيــة، 
صاحب  يلتزم 
املحل باإلعالن 
عن سعر املنتج 
قــــبــــل وبـــعـــد 

التخفيضات.

3500 محل تأمل فى القضاء على الركود ونمو المبيعات..

األوكازيون الصيفى »زقة« لتحريك األسواق

مخاوف من تأثير قرارات الحكومة بترشيد الكهرباء..

»ممنوع السهر« للمحالت التجارية

رمي ثروت
قــرارات  تأثير  من  التجارية  املحالت  أصحاب  يتخوف 
الكهرباء  ترشيد  بشأن  مدبولى  مصطفى  ــوزراء  ال رئيس 
واملتضمنة غلق املحال العامة واملوالت التجارية فى الساعة 
11 مساء، فضآل عن قطع الكهرباء عن املبانى احلكومية 
الوحدات  عدا  فيما  الرسمية،  العمل  مواعيد  انتهاء  بعد 
التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها 
استمرار  تتطلب  والتى  والسيرفرات،  الكمبيوتر  أجهزة 

توصيل التيار الكهربائى لها.
 وبررت احلكومة ذلك القرار بأن أكثر من 60% من إنتاج 
مصر من الغاز الطبيعى يذهب ملحطات الكهرباء حتى تولد 

الطاقة الكهربائية لالستخدامات اليومية.
إن  اسمه،  ذكر  عدم  املحال، فضل  أصحاب  أحد  وقال 
قرار إغالق املحالت التجارية احلادية عشر مساًء يحمل 
نوع من التضييق والتعنت على احلريات، وكان يجب عليها 
مناقشته بصورة مستفيضة، متوقعاً فشله لكونه قرارا غير 
مدروس،  مضيفاً أن القرار إذا كان هدفه ترشيد استهالك 
الكهرباء، فسوف تترتب على اإلغالق قرارات أخرى، من 
عليهم  الديون  وزيادة  املحال  أصحاب  زيادة خسائر  بينها 
الفواتير  ســداد  على  قدرتهم  وعــدم  املصانع،  ألصحاب 

والرواتب واإليجارات.
الشافعي،  خــالــد  الــدكــتــور  االقــتــصــادى  اخلبير  وأكـــد 
اقتصاديا  بالنفع  ستعود  املقررة  التنظيمية  القرارت  أن 
مبينا  املواطن،  أو  الدولة  ســواء  اجلميع  على  واجتماعيا 
أن االنتظام يؤكد أن مصر أصبحت دولة حديثة، ويعطى 
مؤشرات إلى اخلارج بوجود حياة منظمة فى البالد متكنهم 

من حتقيق أهدافهم.
خالل  مصر  خاضتها  التى  التجربة  أن  الشافعى  وذكر 
أزمة كورونا واتخاذ قرارات الغلق اجلزئى والتى أدت إلى 
زيادة نسبة البطالة إلى 9.6%، وفقا لبيان اجلهاز املركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء، قبل أن تعود احلياة إلى طبيعتها 
تدريجيا ويسمح بالعمل حتى الثانية عشر مساء لينخفض 

معدل البطالة إلى 7،3% فى الربع الثالث من العام املاضي، 
لتؤكد التجربة احلالية أنه لن يكون هناك تأثير سلبى على 

أصحاب املحال واملطاعم والكافيهات والعاملني.
وفى دراسة أعدتها الهيئة املصرية العامة للبترول، والتى 
أكدت أنه فى حال إغالق املحال التجارية واملنشآت غير 
 %10 توفير  شأنه  من  فهذا  مساء،  العاشرة  فى  احليوية 
من دعم الطاقة، أما وزارة الكهرباء والطاقة فقد أعلنت 
األنشطة  تلك  استهالك  من   %15 نحو  سيوفر  القرار  أن 

التجارية للطاقة. 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
فــى تطبيق  النظر  أنــه مت  لــه ،  فــى تصريحات  ــد   أك قــد 
التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، مضيفاً أنه سيكون 
هناك توجيه للموالت التجارية التى تضم تكييفات مركزية، 
بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل 
الكهرباء  من  املزيد  توفير  فى  سيسهم  ما  وهــو   ،25 من 

وترشيد استهالك الغاز الالزم إلنتاجها.
اإلنــارة  ايقاف  أيضاً  أنه سيتم  ــوزراء  ال رئيس  وأضــاف 
اخلارجية ملختلف املبانى احلكومية، وامليادين العامة، هذا 
واملحاور  الشوارع  إنارة  تخفيض  نحو  التحرك  جانب  إلى 
املحافظات  مــع  بالتنسيق  ذلــك  يتم  أن  على  الرئيسية، 
ووزارتى االسكان والكهرباء، الفتاً إلى أنه مت بالفعل البدء 
اإلنــارة  ايقاف  اإلجـــراءات، حيث مت  فى تطبيق مثل هذه 
اخلاصة مبيدان التحرير، وكذا بعض املبانى العامة، مؤكداً 
أنه بدءاً من مطلع االسبوع املقبل سيكون التطبيق الكامل 
والفعلى خلطة ترشيد استهالك الكهرباء، قائالً: »سيكون 
واملسئولني  اجلهات  مختلف  قبل  من  يومية  متابعة  هناك 
اخلاصة  اإلجراءات  مختلف  تطبيق  من  للتأكد  التنفيذية، 

بخطة ترشيد استهالك الكهرباء«.
موضحا  الكهرباء،  وتوفير  الترشيد  أهمية  إلى  وأشــار 
“قمنا بالنظر ملحطات الكهرباء لتوفير املازوت املنتج محليا 

لزيادة فائض الغاز للتصدير”.
احلكومة  أن  مؤمتر صحفى  “مدبولي”، خالل  وأضاف 

جنحت فى توفير فائض مت تصديره متوسطه 150 مليون 
دوالر شهريا، مشيرا إلى أن هذا حتقق دون تخفيف أحمال 
الطبيعى  الغاز  أسعار  فاتورة  إلى  مشيرا  الكهرباء،  على 
زادت جدا على مستوى العالم فكان طبيعيا أن تزيد أسعار 
أن  إال  االستهالك؛  ترشيد  على  املواطن  إلجبار  الكهرباء 

احلكومة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء ملدة 6 أشهر.
وأكد الدكتور أمين حمزة املتحدث باسم وزارة الكهرباء، 
الكهرباء،  فى  عجز  هناك  أن  تعنى  ال  الترشيد  خطة  أن 

ولكن الدولة متتلك مخزون احتياطى كبير »فائض«.
وأضاف، خالل تصريحات له أنه فى املاضى كانت هناك 
مشكلة  أى  يوجد  ال  اآلن  ولكن  الكهرباء،  فى  مشكالت 
محطات  باستخدام  وجــه  الرئيس  و  بالكهرباء،  خاصة 
كهرباء بنظام الدورات املركبة، وذلك دون استخدام وقود.

ولفت إلى أن معظم الغاز الطبيعى الذى يتم استخدامه 
حالة  ففى  الكهرباء،  محطات  تشغيل  فى  استخدامه  يتم 
الترشيد سيكون هناك وفرة فى الغاز الطبيعي، وبعد ذلك 
ملساعدة  صعبة  عملة  على  احلصول  ويتم  تصديرة،  يتم 

الدولة فى الظروف التى متر بها.
العملة  توفير  الدولة هدفها  به  تقوم  ما  أن  إلى  وأشــار 
الصعبة، وأن وزارة الكهرباء، لديها خطة لـ الترشيد، وان 
من  الكهرباء  على  للحصول  محطات  بعمل  تقوم  ــوزارة  ال

خاليا الشمس.
املوارد  الترشيد تستهدف استخدام  وأوضح أن سياسة 

املتاحة دون أى ضرر و احلفاظ عليها لسنوات طويلة.
وأكد أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
الوزراء، سيتم تنفيذها من األسبوع املقبل، وعلى املواطنني 

بـ ترشيد استخدام الكهرباء، و السير على نهج احلكومة.
وكشفت بيانات رسمية حديثة أن االستهالك املحلى فى 
مصر من الغاز الطبيعى سجل تراجعا ملحوظا فى الفترة 
األخيرة، حيث بلغت الكمية اإلجمالية لالستهالك املحلى 
فى شهر مارس املاضى »مبدئيا« نحو 3.734 مليون طن، 
بينما كان نحو 4 ماليني طن فى شهر مارس عام 2021، 

بتراجع 
نحو  بــلــغ 

ــف  أل  266
بنسبة  ــن،  طــ

تراجع بلغت نحو 
.%6.6

ــات  ــانـ ــيـ ووفــــــــق بـ
ــزى  ــ ــركـ ــ ــاز املـ ــ ــ ــه ــ اجلــ

ــة  ــ ــام ــ ــع ــ ــة ال ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
واإلحـــصـــاء فـــى مــصــر، 
االستهالك  فإن معدالت 

املــحــلــي تــواصــل الــتــراجــع 
منذ بداية العام حيث سجل 

االستهالك املحلى من الغاز 
فبراير  شــهــر  فــى  الطبيعى 

املاضى نحو 3.481 مليون طن 
مقارنة  املاضي،  فبراير  شهر  فى 
بنحو 3.556 مليون طن فى شهر 
فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 

74.8 ألف طن.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية 
األخـــــــرى فـــقـــد شـــهـــد ارتـــفـــاعـــا 
فـــى املــقــابــل، حــيــث بــلــغــت كمية 
االستهالك نحو 2.888 مليون طن 

فى شهر مارس املاضي، مقابل نحو 
2.289 مليون طن فى نفس الشهر 

ألف   559 بلغت  بــزيــادة   ،2021 عــام 
طن، مسجلة ارتفاعاً بنسبة %26.

16 محرم 1444– 14 أغسطس ٢٠٢٢
العدد »٢55 «
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السنة الثالثة عشرةاألحد

»الغاز الطبيعى« خارج نطاق لجنة التسعير

إحالل وتجديد المستودعات البترولية االستراتيجية

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

ال زيادة فى أسعاره الفترة المقبلة..

»ميناء الحمراء«.. مركز إستراتيجى لتداول المنتجات البترولية
كتب – عبد العزيز عمر

تشهد العديد من موانيء النفط املصرية 
قدراتها  لزيادة  وتطوير؛  توسعات  أعمال 
الوقود  جتارة  على  املتوقع  الطلب  لتواكب 

فى املنطقة خالل املدة املقبلة.
مصر  فــى  النفط  مــوانــيء  عــدد  ويبلغ 
محافظات  مختلف  فى  منتشرة  ميناء   12
لتنفيذ  اإلعداد  ويجرى حالًيا  اجلمهورية، 
باعتبارها  بها  موسعة  تطوير  عمليات 
القومية  اإلستراتيجية  فى  مهًما  عنصًرا 
مركز  إلى  لتحويل مصر  حالًيا  ذ  ُتَنفَّ التى 

إقليمى لتجارة الغاز والنفط وتداولهما.
املهندس طارق  وفى هذا اإلطــار، وضع 
املال وزير البترول والثروة املعدنيـة حـجـر 
األسـاس لتوسعات منطقـة ميناء احلمـراء 
األرض  قطعـة  فــى  واملتمثلة  الــبــتــرولــى 
الشاطئية على مساحة 120 فـداناً بهـدف 

امليناء  لتسهيالت  التخزينيـة  السعة  زيادة 
 630 سعة  تخزين  مستودعات   4 بإضافة 
ألف برميـل خام لكل منها، للوصـول لسعة 
تخزينية 5.3 مليون برميـل لتسهيل حركـة 
مبينـاء  اخلـــــام  الــزيــت  واستقبال  تـــــداول 

احلمـراء.
باإلضـافة إلى قطعـة األرض 420 فـداناً 
والـتـى  احلـمـراء  مينـاء  ملنطقـة  املجـاورة 
سـيتم استغاللها كمنطقة لتـداول املنتجـات 
لــلــشــحــن خلدمـة  ومــحــطـــــة  الــبــتــرولــيـــــة 
فى  واملساهمة  العلمني  منطقة  توسعات 
والظهير  العمرانى اجلديد  املجتمع  تنميـة 

الصناعى والزراعى مبدينة العلمني.
تنفيذ  أن  املــال  طــارق  املهندس  وكشف 
حتويله  يخدم  بامليناء  التوسعية  اخلطط 
ملــركــز اســتــراتــيــجــى عــلــى ســاحــل البحر 

املتوسط لتداول اخلام واملنتجات البترولية، 
الفتا إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تعمل 
على تعظيم االستفادة من البنية األساسية 
لقطاع البترول ورفع كفاءتها بشكل مستمر 
مصر  مشروع  فى   حيوى  دور  لها  ليكون 
لتخزين  إقليمى  ملــركــز  للتحول  القومى 

وتداول وجتارة الطاقة  .
وأوضح أن تطوير ورفع كفاءة امليناء الذى 
يستقبل اخلام حاليا يهدف لالستفادة منه 
املنتجات  وتخزين  لتداول  كمركز   أيضا 
البترولية على ساحل البحر املتوسط  ومبا 
تطوير  لسرعة  الدولة  مخطط  فى  يسهم 
وتنموياً  عمرانياً  اجلديدة  العلمني  منطقة 
التنمية  شرايني  اهم  من  الطاقة  باعتبار 
والزراعى   الصناعى  الظهير  يخدم  كما  

بهذه املنطقة الواعدة .

مــن جــانــبــه، صـــرح املــهــنــدس إبــراهــيــم 
الصحراء  بــتــرول  شــركــة  رئــيــس  مسعود 
سيتم  بأنه  للميناء  املشغلة  ويبكو  الغربية 
للمنتجات  وتــداول  تخزين  منطقة  إقامة 
امليناء  بجوار  لشحنها   ومحطة  البترولية 
مدينة  خلدمة  فــدان   420 مساحة  على 

العلمني اجلديدة.
إلى  مسعود  إبراهيم  املهندس  وأشـــار 
تضيفان  اجلديدة  التوسعات  منطقتى  أن 
من    %240 إلــى  تصل  للميناء  مساحة 

مساحته احلالية .
عبد  املهندس حمدى  كشف  جانبه،  من 
وزارة  باسم  الرسمى  املتحدث  الــعــزيــز، 
مــركــًزا  مصر  إنــشــاء  تفاصيل  الــبــتــرول، 

لتداول وتخزين املنتجات البترولية.
املصرية  »الــدولــة  العزيز«،  »عبد  وقــال 

تطوير  بنودها  ضمن  مــن  خطة  وضــعــت 
مصر  تكون  حتى  البترول  قطاع  وحتديث 
املنتجات  ــداول  وتـ لتجارة  إقليمى  مركز 
البترولية والغاز الطبيعى وعملنا على هذا 

املحور ألن هذا أحد املحاور املهمة«.
ــع »مـــصـــر تــتــضــمــن الــعــديــد من  ــابـ وتـ
لتجارة  إقليمى  مــركــز  لتكون  اخلــطــوات 
وجــود  بفضل  الطبيعى  ــغــاز  وال الــبــتــرول 
مصانع اإلسالة والشبكات وقناة السويس 
تكرير  ومعامل  اجلــديــدة  السويس  وقناة 
مؤهالت  كلها  بتروكيماويات  ومشروعات 

تخليك تكون مركز إقليمي«. 
ــئ فــى السخنة  مــوان ــود  ــاف »وجــ وأضــ
هذا  فى  قوة  تعطيك  والدخيلة  والسويس 
إلى  التى حتتاج  املوانئ  االجتاه من ضمن 
على  يقع  الــذى  احلمرة  ميناء  هو  تطوير 

البحر املتوسط يتم حالًيا رفع كفاءته وزيادة 
مستودعات  أربــع  وعمل  التخزينية  سعته 
برميل  ألــف   630 إلــى  باإلضافة  جــديــدة 
مليون   85 إلى  التخزينية  سعتها  وزيادتها 
بفضل هذه  العلمني  برميل وخدمة مدينة 

التوسعات اجلديدة«.
تنفيذا  يــأتــى  ــك  ــ ذل أن  ــى  عــل وشــــدد 
بتعظيم  ــرول  ــت ــب ال وزارة  الســتــراتــيــجــيــة 
لقطاع  األســاســيــة  البنية  مــن  االســتــفــادة 
البترول ورفع كفاءتها بشكل مستمر ليكون 
القومى  مصر  مشروع  فى  حيوى  دور  لها 
وتـــداول  لتخزين  إقليمى  ملــركــز  للتحول 
وجتارة الطاقة، وحتويله ملركز استراتيجى 
على ساحل البحر املتوسط لتداول اخلام 

واملنتجات البترولية.

على ساحل البحر المتوسط..

إعادة تأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز..

كتب – عبد العزيز عمر
يعد قطاع البترول إحدى الدعامات األساسية 
للنمو االقتصادى باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير 
احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة 
خطط  مبتطلبات  الوفاء  فى  ومباشرة  إيجابية 
التى  والشاملة  املستدامة  االقتصادية  التنمية 

تتبناها الدولة املصرية .
وتتجلى أهمية هذا القطاع فى حتمله مسئولية 
 ، االقتصادية  القطاعات  كافة  احتياجات  تأمني 
تعزيز  عن  فضال  النهائي،  االستهالك  وأســواق 
ــه  الــتــجــارى مــن خـــالل تنمية صــادرات ــزان  ــي امل
ــأســواق اخلــارجــيــة وتــرشــيــد وارداتــــه منها،  ل
وذلك على نحو مستدام يتوافق مع االحتياجات 
االســتــهــالكــيــة لـــأعـــداد الــســكــانــيــة املــتــزايــدة، 
ومقتضيات اخلطط التنموية الطموحة للبالد . 

للتنمية  خطة  وضع  على  احلكومة  وحرصت 
االستغالل  ولتحقيق  واالجتماعية  االقتصادية 
من  الطبيعية  ــروات  ــث ــل ل األمــثــل  االقــتــصــادى 
ــروة املــعــدنــيــة  ــثـ خـــالل تــكــثــيــف مــشــروعــات الـ
والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل 
التكرير القائمة وحتديث وحدات اإلنتاج وأنظمة 
أنشطة  فى  التوسع  إلــى  باإلضافة  بها،  العمل 

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واملصانع.
املعدنية،  والثروة  البترول  وزارة  وضعت  كما 
الراهنة،  االقتصادية  التحديات  ملواجهة  خطة 
السياسية  للقيادة  القوية  اإلرادة  توافر  ظل  فى 
مؤشرات  لتحقيق  اقتصادية،  إصالحات  وتنفيذ 
املوازنة وخفض  كبيرة، وخفض عجز  اقتصادية 
وحتقيق  التضخم،  من  واحلــد  البطالة  معدالت 

األمن واالستقرار والتنمية.
وكشف مصدر بوزارة البترول، أن االستثمارات 
والــثــروة  لتنمية قــطــاع  املــوجــهــة مــن احلــكــومــة 
عام  خــالل  جنيه  مليار   49.5 قدرها  املعدنية 
 17.6 تنقسم  أنــهــا  ــى  إل الفــتــا   ،2023/2022
مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و31.9 مليار 
من  بنسبة %3.5  االستخراجات،  جنيه ألنشطة 

إجمالى االستثمارات.

على  يستحوذ  اخلاص  القطاع  أن  إلى  وأشار 
احلصة األكبر، حيث أن استثمارات القطاع تصل 
لـ70%، بينما يخص القطاع العام النسبة املتبقية 
30%، والتى تتوزع بني استثمارات كل من الهيئات 
االقتصادية 7.2 مليار جنيه، والشركات العامة 

7.8 مليار جنيه.
خالل  املستهدفة  باملشروعات  يتعلق  وفيما 
الــعــام اجلــديــد فــى قطاعى الــبــتــرول والــثــروة 
ــا تــتــضــمــن مــشــروعــات  ــه ــح أن ــيــة، أوضــ املــعــدن

البترولية  املستودعات  وجتــديــد  إحــالل  خطة 
مستودعا   15 حــوالــى  وعــددهــا  االستراتيجية 
مبختلف أنحاء اجلمهورية، وإنشاء شبكة خطوط 
طول  بإجمالى  القناة  شــرق  ثابتة  وقــود  أنابيب 
263.5 كم. وشدد على أن الهيئة املصرية العامة 
العام اجلديد،  للبترول تضع على خطتها خالل 
مشروعات جتديد وحدات معاجلة ضغط الغاز، 
وحماية  الصناعى  األمــن  نظم  وجتديد  إحــالل 
الشبكة  تأهيل  وإعــادة  وجتديد  إحــالل  البيئة، 

باالستهالكات  والــوفــاء  الغاز  خلطوط  القومية 
املطلوبة للوحدات السكنية واملصانع والشركات، 
الغاز،  سوق  أنشطة  تنظيم  جلهاز  بالنسبة  أما 
فيستهدف استكمال جتهيز املقر اإلدارى لتنمية 

نشاط الغاز الطبيعي. 
أن  إلــى  أشــار  التعدين،  قطاع  يخص  وفيما 
اجلديد،  الــعــام  خــالل  املستهدفة  املــشــروعــات 
فى  يأتى  املعدنية  للثروة  املصرية  العامة  للهيئة 
للذهب  معتمدة  مصفاة  أول  إنــشــاء  مقدمتها 

البحر األحمر،  مبرسى علم فى نطاق محافظة 
إيقات  منطقة  فــى  التجارى  الكشف  إن  حيث 
بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو 
ومن  أدنــى،  كحد  الذهب  من  أوقية  مليون  على 
املتوقع أن تتجاوز االستثمارات فى الكشف املليار 

دوالر. 
مشروعات  جانب  إلى  يأتى  ذلك  أن  وأوضــح 
تطوير املعامل املركزية بالدقى مبحافظة اجليزة، 
احتياطى  لتأكيد  الالزمة  االحتياجات  وتوفير 

وإمـــداد  النيل  وادى  مبنطقة  الفوسفات  خــام 
الصعيد،  »شــمــال  مبــنــاطــق  احلقلية  الــبــعــثــات 
جنوب الصعيد، البحر األحمر، الوادى اجلديد« 
واملراكز  الرئيسى  املقر  وإمـــداد  باحتياجاتها، 
إنشاء  باحتياجاتها،  املناجم  وتفاتيش  التعدينية 
دليل املستثمر لصناعة التعدين والقيمة املضافة، 
التراخيص  ونــظــام  الرقمية  اخلريطة  ووضـــع 

الرقعي.
املال  طــارق  املهندس  صرح  سابق،  وقت  وفى 
الطريق  بــأن  املعدنية،  ــثــروة  وال الــبــتــرول  وزيــر 
الـ8  السنوات  خالل  شهد  اجلديدة  للجمهورية 
أعمال  نتائج  عنها  نتجت  دؤوبة  جهوًدا  املاضية 
حتقيقها  يكن  لم  واجتماعًيا  اقتصادًيا  متميزة 
ممكًنا لوال توافر اإلرادة القوية للقيادة السياسية 
وما أصرت على تنفيذه من إصالحات اقتصادية 

وما توافر ملصر من استقرار سياسي.
يــجــرى حــالــًيــا تنفيذ عـــدة مــشــروعــات  كــمــا 
استثمارات  باجمالى  الطاقة  لكفاءة  استثمارية 
فى  وفر  لتحقيق  دوالر  مليار   1.5 حوالى  تبلغ 
الكربون  أكسيد  ثانى  انبعاثات  وخفض  الطاقة 
ومحطة  ــتــرول  ــب ال لتصنيع  الــســويــس  بــشــركــة 

ضواغط دهشور بشركة جاسكو.
كذلك يتم حالًيا تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة 
ومنظمة  األوروبــى  االحتــاد  مع  بالتعاون  الطاقة 
بشركات  »اجلــايــكــا«  ــدولــى  ال للتعاون  الــيــابــان 
أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول 
للبترول  والــعــامــة  املــصــريــة  والــبــتــروكــيــمــاويــات 
جديدة ميكن  فرص  إبراز  بهدف  وذلك  وجابكو 
استثمارية  مــشــروعــات  تنفيذ  فــى  استغاللها 

لتحديث وحتسني كفاءة استخدام الطاقة.

كتب – عبد العزيز عمر:
كشف مسؤول بارز بوزارة البترول، أنه ال صحة 
لما يتم تداوله فى الفترة األخيرة من أنباء حول 

زيادة أسعار الغاز الطبيعى خالل األيام القادمة.
وقال املصدر إن هذا اجلدل جاء عقب حديث 
الوزراء،  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
عن الغاز الطبيعي، واجتاه الدولة نحو توفير أكبر 
على  واحلصول  اخلــارج  إلى  لتصديره  منه  كمية 

النقد األجنبي.
من  مــن %60  أكثر  إن  الــــوزراء،   رئيس  ــال  وق
انــتــاج مــصــر مــن الــغــاز الــطــبــيــعــى يــذهــب إلــى 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الكهرباء،  محطات 
فكلما  ولذا  حياتنا،  مناحى  فى  نستخدمها  التى 
استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعى التى تخدم 
محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير 
وبالتالى  الطبييعية،  الثروة  هذه  من  أكبر  جانب 

جلب عملة صعبة أكثر.
رئيس  مــدبــولــي،  مصطفى  الــدكــتــور  ــاف  وأضـ
أكتوبر  من  اعتباراً  البدء  أنه مت  الــوزراء،  مجلس 
عدد  تشغيل  فى  تتمثل  اتباع خطوة  فى  املاضي، 
من محطات الكهرباء، باملازوت املنتج محلياً، بدالً 
من الغاز الطبيعي،  وجنحنا بفضل هذه اخلطوة، 
الكهرباء  وزارتـــى  مــن  جـــداً  كبير  جهد  ونتيجة 
والبترول، فى حتقيق فائض مت تصديره على مدار 
 150 الى   100 بني  ما  متوسطه  املاضية،  الفترة 
اتخاذ  الى  اإلضطرار  دون  شهرياً،  دوالر  مليون 
أو  الكهرباء،  أحمال  بتخفيض  تتعلق  ــراءات  اجـ

تقليل استهالكها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه إلى أن فاتورة 
على  كبيرة،  ــادة  زي تشهد  الطبيعى  الغاز  أسعار 
الــدوالر،  سعر  حتريك  ظل  فى  العالم،  مستوى 
على  متزايدة  ضغوطاً  يفرض  بــات  الــذى  األمــر 
واملنطقى  الطبيعى  مــن  ــان  ك بحيث  احلــكــومــة، 

زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة فى طريق  ترشيد 
االجتماعية،  للظروف  نتيجة  أنه  إال  االستهالك، 
الفتاح  الرئيس عبد  من حرص فخامة  وانطالقاً 
املساس  عدم  على  اجلمهورية،  رئيس  السيسي، 
القرار  هذا  تطبيق  إرجــاء  مت  البسيطة،  بالفئات 

ملدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.
الــوزراء  رئيس  حديث  أن  على  املصدر  وشــدد 
االجتماعية  اإلجــراءات  من  إطار حزمة  فى  جاء 

االستثنائية، بهدف تخفيف األعباء عن املواطنني، 
مــؤكــًدا أنــه ال زيـــادة فــى أســعــار الــغــاز الطبيعى 

للمنازل أو السيارات.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى 
إلى نحو 5.6 مليار دوالر خالل أول 9 أشهر من 

العام املالى املاضى 2022-2021.
صادرات الغاز الطبيعى خالل تلم الفترة تشمل 
نحو 2.5 مليار دوالر خالل الربع األخير من عام 

2021، ونحو 2.6 مليار دوالر فى الربع األول من 
عام 2022.

زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى جاءت 
العاملية  األسعار  فى  امللحوظ  االرتفاع  ضوء  فى 
أســواق  فتح  مــع  منه  املــصــدرة  الكميات  وزيـــادة 
إيطاليا  رأسها  على  ــا  وأوروبـ تركيا  فى  جديدة 

وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
ساهمت هذه الزيادة فى ارتفاع فائض امليزان 

خالل  دوالر  مليارات   4 بنحو  البترولى  التجارى 
أول 9 أشهر من العام املالى املاضى ليسجل نحو 
4.1 مليار دوالر مقابل نحو 174.9 مليون دوالر 
خالل نفس الفترة من العام املالى 2021-2020.

املصرية  البترولية  الصادرات  وسجلت حصيلة 
نحو  املاضى  املالى  العام  من  أشهر   9 أول  فى 
13.1 مليار دوالر مقابل نحو 5.9 مليار دوالر فى 
بزيادة  السابق عليه  املالى  العام  الفترة من  نفس 

.%120.4
خالل  البترولية  مصر  واردات  سجلت  بينما 
نفس الفترة نحو 8.9 مليار دوالر مقابل نحو 5.8 
مليار دوالر فى أول 9 أشهر من عام 2021-2020 

بنسبة زيادة %55.3.
التلقائى  التسعير  جلنة  قــررت  قد  كانت 

مبتابعة  املعنية  الــبــتــرولــيــة  للمنتجات 
التلقائى  التسعير  تطبيق  آليات  وتنفيذ 
سنوى  ربع  بشكل  البترولية  للمنتجات 
فى اجتماعها املنعقد، عقب انتهاء شهر 
يونيو املاضي، التوصية بتعديل األسعار 
املحلية،  السوق  فى  السائدة  احلالية 

وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022.
بيع  ســعــر  تــعــديــل  ومت 

منتجات البنزين بأنواعه 
الثالثة كاآلتى: 8.00 
البنزين  للتر  جنيه 
جنيه  و9.25   ،80
 ،92 الــبــنــزيــن  للتر 
جــنــيــه  و10.75 
لـــلـــتـــر الــبــنــزيــن 
95، وكــذا زيــادة 
ــســوالر  ســعــر ال
والــكــيــروســني، 
ليصبح 7.25 

جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن املازوت املورد لباقى 
الطن  ليصبح سعر  جنيه/ طن،   400 الصناعات 
املورد  املــازوت  أسعار  وثبات  طن،  جنيه/   5000

للصناعات الغذائية والكهرباء.
البترول  وزيــر  املــال،  طــارق  املهندس  أعلن  كما 
منفتح  البترول  قطاع  أن  عن  املعدنية،  والــثــروة 
فى  الــرقــمــى  الــتــحــول  تطبيق  فــى  الــتــوســع  على 
الوقود  توزيع  منظومة  فى  أنشطته، خاصة  كافة 
تلبى  كونها  السيارات،  من خالل محطات متوين 
إطار  وفى  للمواطنني،  أساسية  يومية  احتياجات 

تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة لهم.
وأوضح »املال« أن التحول الرقمى فى محطات 
متوين السيارات بالوقود ميضى فى أكثر من 
املنبثقة  الوزارة  استراتيجية  وفق  اجتاه 
من رؤية مصر 2030، سواء من خالل 
باملحطات  العمل  منظومة  رقمنة 
بواسطة احللول والتقنيات احلديثة 
التشغيل  كفاءة وسرعة  ترفع  التى 
الوقود  توزيع  ومنظومة  باملحطات 
للمستهلكني أو التوسع فى تقدمي 
ــة  ــرقــمــي اخلــــدمــــات ال
اخلاصة بتيسير 
الـــتـــعـــامـــالت 
املــــــالــــــيــــــة 

للمواطنني.

16 محرم 1444– 14 أغسطس ٢٠٢٢
العدد »٢55 «
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كتب- أحمد عبداملنعم و حنان محمد:
قياسية  ارتفاعات  املصرية  حققت البورصة 
كبير من  لتعوض جــزء  املــاضــيــة،  األيـــام  خــال 
بعد  وذلــك  احلالي،  العام  بداية  منذ  خسائرها 
برنامج  واستئناف  بالسوق  احلكومى  االهتمام 
لطرح شركات  باإلضافة  احلكومية،  الطروحات 

القوات املسلحة فى البورصة املصرية.
برحيل  املالية  الرقابة  هيئة  لتعديات  وكــان 
وتولى  الهيئة  رئــيــس  عــمــران  محمد  الــدكــتــور 
الدكتور محمد فريد خلفا له، عودة الروح ألسهم 
املضاربات من جديد فى البورصة املصرية بعد 

حتقيقها ارتفاعات قوية.
قــرارًا  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  وأصــدر 
محمد  الدكتور  بتكليف   ،2022 لسنة   353 رقم 
فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة 
وذلك  عــام،  ملــدة  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 

اعتبارا من 7 أغسطس 2022.
ــد صــالــح  ــري ومت تــعــيــن الــدكــتــور مــحــمــد ف
منذ  املصرية  البورصة  إدارة  مجلس  كرئيس 
رقم  الوزراء  رئيس  لقرار  وفقاً  أغسطس 2017 

.2017/1759
رئيس  منصب  حاليا  فريد  الدكتور  ويشغل 
ــورصــات وذلـــك  ــلــب ــوى ل ــيـ ــورواسـ ــيـ االحتـــــاد الـ
باالنتخاب، وعضو مجلس إدارة احتاد البورصات 
أســواق  احتــاد  إدارة  مجلس  وعضو  األفريقية، 

املال العربية.
من جانبه، قال محمد عبدالهادى مدير شركة 
عدة  توجد  أنــه  املالية،  األوراق  لــتــداول  وثيقة 
أسباب أدت إلى ارتفاع البورصة املصرية لكافه 
مؤشراتها من أهمها عودة شراء املؤسسات بعد 
املؤسسات  بتمكن  الـــوزراء  رئيس  من  قـــرارات 
احلكومية زيادة شرائهم بالسوق املصرى وبالتالى 
قامت اجلهات الرقابية بتدشن ذلك من خال 
التأمن من 2% الى 5% أو  زيادة نسب صناديق 

أكثر %10 .
فى  ساعد  هذا  أن  إلى  »عبدالهادي«  وأشــار 
ارتفاع أسهم املؤسسات املصرية بالسوق وخاصة 

املؤشر الرئيسى ايجى اكس 30، كما أن القرارات 
أمام  املصرى  اجلنيه  قيمه  بتخفيض  املتوقعة 
فى  االستثمار  جاذبية  ــاده  زي وبالتالى  الـــدوالر 
الشركات املقيدة وأيًضا االستحواذات التى متت 
فى السوق املصرى خال الفترة السابقة، نظًرا 
لوصول مضاعف ربحيه الشركات من 4 إلى 5 

مرات.
هيئة  قــيــادات  فــى  التغيرات  إلــى  بــاإلضــافــة 
الرقابة ساعدت بشكل كبير على حترك املؤشر 
قـــرارات  بعد  املــضــاربــات  أســهــم  أو  السبعينى 
إلى  أدت  التى  املستمرة  واإليقافات  اإللــغــاءات 
التحرك وبشكل رأسي، وخاصة أن سياسة دكتور 
محمد فريد تهدف إلى تنشيط البورصة وزيادة 
عدد الشركات املقيدة وتسعى إلى اتخاذ أساليب 
واإليقافات  ــغــاءات  اإلل مفهوم  تغير  نحو  أكثر 
التى  األمريكية  التجربة  من  واالستفادة  املطبقة 

استحدث فيها قانون ساربينز اوكسلي.
األفــراد  ــداول  ت مدير  ياسن  عصمت  وقالت 
بشركة أسطول لتداول األوراق املالية أنه جاءت 

وأهمها  لاستثمارات  محفزة  إيجابية  أخــبــار 
أمــام  املحلية  العملة  سعر  خلفض  االســتــعــداد 
باإليجاب على شهية  أثرت  والتى  العمات  سلة 
التى  والعربية  األجنبية  وخاصة  االستثمارات، 
أسهم  معظم  فى  وواضح  تواجد صريح  شهدت 
لتستمر  املصرى،  بالسوق  القيادية  القطاعات 
األسبوع  نهاية  منذ جلسة  النشطة  احلركة  تلك 
باجللسة  والتى وصفت  احلالى  األسبوع  ومطلع 
اختراق  الرئيسى  املؤشر  بها  استطاع  التاريخية 
على  للتجربة  والعودة  فرعية  مقاومة  مستويات 
مع  أعــاهــا،  والثبات  نقطة  الــــ10000  منطقة 
مستويات  على  السوق  قياديات  معظم  جتربة 
بشكل  مرتفعة  ســعــريــة  حــركــة  فــى  ــقــاومــة   امل
رأسي، لنتوقع معها بعض التهدئة إلعادة اختبار 
مستويات الدعم واملتوقع ان تعود القوة الشرائية 
من أعاها لتعيد النشاط مرة أخرى الستمرار 

احلركة السعرية الصاعدة.
وأضافت أن صاحب ذلك تعين مؤقت لرئيس 
جديد لهيئة الرقابة املالية وهو رئيس البورصة 

السابق، والذى توقع معه خبراء السوق ان تكون 
سيعطى  والـــذى  للوجوه  وتغيير  جــديــدة  بــدايــة 
بعض النشاط للسوق بشكل ايجابى وخاصة على 
واضح  تذبذب  شهدت  التى  املضاربية  األسهم 
بشكل  ســاهــم  وكــذلــك  املنقضي،  الــعــام  خــال 
إيجابى اجتماع رئيس الوزراء مع أطراف السوق 
ومناقشة القضايا واملعوقات التى أعاقت حركة 
السوق وهروب لرؤوس األموال وخاصة األجنبية 
ارتــفــاع  ليعقبها  ــا،  ــورون ك جائحة  انتشار  منذ 
الفائدة  بأسعار  عصف  والذى  العاملى  التضخم 
عامليا مما دعا إلى استمرار نزوح  االستثمارات 

األجنبية من األسواق الناشئة.
ورأت أنه ومع بدء التعافى امللحوظ فى أرقام 
قد  والتى  التضخم  معدالت  وتهدئة  الوظائف 
القادم  االجتماع  خــال  الفائدة  بتثبيت  تدفع 
السيولة  ستعود   ، املقبل  االمريكى  للفيدرالى 
األجنبية »األموال الذكية« للبحث  القتناص فرص 
استثمارية جديدة ، ليحظى السوق املصرى بجزء 
للشركات  السوقية  القيمة  مع رخص  منها  قليل 

ــدة،  ــ ــي ــ ــق ــ امل
إلى  باإلضافة 

استكمال  انــتــظــار 
لسعر  الهيكلة  ــادة  ــ إع

لتستطيع  املــحــلــيــة  الــعــمــلــة 
واقتناص  السيولة،  تلك  اجــتــذاب 

قرض صندوق النقد الدولى خال الفترة 
املقبلة.

وأشارت إلى أن املؤشر الرئيسى مع التجربة 
والثبات  نقطة  الـ 10000  املقاومة  على مستوى 
أعاها جلستان متتاليتان نتوقع معه عودة التجربة 
على الـ 10200 نقطة، على ان يكون الدعم عند 
عندها  يجد  أن  واملتوقع  نقطة،   9650-  9800
املشترى القادر على دفع األسعار مرة  ألعلى، كما 
يتبعه مؤشر األسهم الصغيرة واملتوسطة محدد 
األوزان فى الصعود،  حيث استطاع ان يغلق اعلى 
مستوى الـ 2000 نقطة، لنتوقع ان يعاود التجربة 

على 
 2500 ثــم   –  2250 ـــ  نـــقـــطـــة، عـــلـــى أن ال

يكون الدعم عند 1950 -1880 نقطة.
النشط  احلـــراك  مــن  باالستفادة  ونصحت   
احلالى   املصرى  بالسوق  األسهم  تشهده  الــذى 
بإعادة زيادة املراكز الشرائية واقتناص الفرص 
املضاربية لاستفادة بهامش ربح خال احلركة 

السعرية احلالية.

حققت ارتفاعات قوية بعد رحيل »عمران«..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

تعيين »داليا خورشيد« 
عضوًا منتدبًا فى »بلتون«

»باكين« تنفى تلقيها عروض استحواذ من »سايبس« العالمية

نمو أرباح بنك الشركة 
»نعيم« توصى المصرفية العربية الدولية %79

بشراء 3 أسهم

ارتفاع أرباح »مدينة 
اإلنتاج اإلعالمى« %33

تنفيذ صفقة على »مترو 
ماركت« خارج المقصورة

ــرات املــالــيــة لــبــنــك الــشــركــة  ــؤشـ كــشــفــت املـ
األرباح  ارتفاع  عن  الدولية،  العربية  املصرفية 
خال النصف األول من العام احلالى بنسبة 79 

باملائة، على أساس سنوي.
وأوضح البنك، أنه حقق صافى ربح بلغ 16 
يونيو  نهاية  يناير حتى  بداية  منذ  دوالر  مليون 
املاضي، مقابل 8.95 مليون دوالر أرباحاً خال 

نفس الفترة من العام املاضي.
وتراجع صافى إيرادات الفوائد خال الستة 

أشهر األولى من العام احلارى لتسجل 184.6 
مليون دوالر، مقابل 197.79 مليون دوالر خال 

نفس الفترة من العام املاضي.
العربية  املصرفية  الشركة  بنك  أن  ُيــشــار 
الدولية، حقق صافى ربح بلغ 7.67 مليون دوالر 
خال الفترة من يناير حتى نهاية مارس املاضي، 
فى  دوالر  مليون   5.25 بلغ  ربح  صافى  مقابل 

الربع املقارن من العام السابق.

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء 3 
أسهم فى البورصة املصرية، وحددت مستهدفات 

صاعدة لهم، بقيادة سهم “بالم هيلز للتعمير” .
وأوصت بشراء “بالم هيلز” وحددت مستهدفاته 
عند 1.43 ثم 1.53 جنيه، ومتثل السهم الثانى فى 
شركة “إيديتا للصناعات الغذائية”، وتوقعت حركة 
والثالث  ثم 10.60 جنيه،  له نحو 9.90  صاعدة 
“مصر لأللومنيوم” عند 18.10 ثم 19.40 جنيه.

كشفت املؤشرات املالية املجمعة لشركة 
ــاج اإلعـــامـــي، عن  ــت املــصــريــة ملــديــنــة اإلن
ارتفاع  اجلـــاري،  العام  من  األول  النصف 
بنسبة 32.9%، على أساس  الشركة  أرباح 

سنوي.
وأوضحت الشركة ، أنها حققت صافى 
ربح بلغ 104.27 مليون جنيه خال الفترة 
املاضي، مقابل  يونيو  نهاية  يناير حتى  من 
نفس  خــال  ــاح  أربـ جنيه  مليون   78.45

الفترة من 2021.
الستة  الشركة خال  إيــرادات  وارتفعت 
أشهر األولى من العام اجلارى إلى 306.98 
جنيه  مليون   280.65 مقابل  جنيه،  مليون 

خال نفس الفترة من العام املاضي.
ارتفعت  املجمعة،  للقوائم غير  وبالنسبة 

أرباح الشركة املستقلة خال النصف األول 
من العام اجلارى إلى 100.5 مليون جنيه، 
نفس  خــال  جنيه  مليون   87.55 مقابل 

الفترة من العام املاضي.
اإلنــتــاج  ملدينة  املصرية  أن  ــى  إل يــشــار 
اإلعامي، سجلت صافى ربح بلغ 50.43 
نهاية  حتى  يناير  بداية  منذ  جنيه  مليون 
مارس املاضي، مقابل 25.57 مليون جنيه 
مع   ،2021 من  الفترة  نفس  خال  أرباحاً 

األخذ فى االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خال الثاثة 
أشهر األولى من العام اجلارى إلى 92.71 
 90.56 مقابل  مارس،  بنهاية  جنيه  مليون 
العام  من  الفترة  نفس  خال  جنيه  مليون 

املاضي.

كشف التقرير اليومى للبورصة املصرية، عن تنفيذ صفقة على 
شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع بحجم تداول 8.97 مليون 
)سوق  املقصورة  خارج  بسوق  جنيه  مليون   114.9 بقيمة  سهم 

الصفقات(.
كما مت تنفيذ صفقة على شركة ماركيرل للصناعات الدوائية 
بحجم تداول 22.6 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون جنيه، وتنفيذ 
صفقة على شركة األفق للتنمية الزراعية 2.3 مليون سهم بقيمة 

16.24 مليون جنيه.
وبلغ حجم التداول 16.1 مليون سهم بقيمة 173 مليون جنيه 

لعدد 43 عملية.

على  القابضة،  املالية  بلتون  وافقت شركة 
لشركة  حـــازم خــورشــيــد، ممــثــًا  دالــيــا  تعين 
أوراسكوم املالية القابضة، بداًل من باسم محمد 

صاح عبد السام.
وقالت الشركة، إنه تقرر تعين داليا خورشيد 
محمد  إبراهيم  من  بداًل  لبلتون  منتدبًا  عضًوا 
حسنن كرم، وذلك حلن انعقاد اجلمعية العامة 
العادية النتخاب مجلس إدارة جديدة بداًل من 

املجلس احلالى املؤقت النتهاء مدتيه.
العامة  اجلمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  وقرر 
النتخاب  اجلـــارى  أغسطس   31 يــوم  العادية 

مجلس اإلدارة ملدة 3 سنوات.
الثاثة  خــال  الفوائد  ــرادات  إيـ وتراجعت 
 97.56 مقابل  دوالر،  مليون   94.2 إلى  أشهر 
العام  مــن  نفسها  الفترة  خــال  دوالر  مليون 

املاضي.
وبلغ صافى ربح بنك الشركة املصرفية بعد 
دوالر،  مليون   19.93  ،2021 خال  الضريبة 
دوالر  مليون   20.44 بلغ  أربــاح  صافى  مقابل 

خال العام السابق له.
القابضة،  املالية  أوراسكوم  شركة  أن  يشار 

رأسمال شركة  أسهم  فى  كامل حصتها  باعت 
بلتون املالية القابضة والبالغة 55.9%، إذ باعت 
بقيمة  املالية  بلتون  فى  سهم  مليون   259.12
384.79 مليون جنيه، مبتوسط سعر بيع 1.48 

جنيه للسهم.
الشراء  عــرض  املاضى  اخلميس  يــوم  ونفذ 
املقدم من شركة شيميرا لاستثمار  اإلجبارى 
فى  أغلبية  حصة  على  لاستحواذ  اإلماراتية، 
لعدد  الــقــابــضــة،   املالية  بلتون  شــركــة  أســهــم 
 384،79 إجمالية  بقيمة  سهم  مليون   259،12

مليون جنيه.
بلغت  وحققت بلتون املالية القابضة، أرباحاً 
3.835 مليون جنيه خال الفترة من يناير حتى 
نهاية مارس املاضي، مقابل أرباح بلغت 3.803 
املقارنة من 2021، مع  الفترة  مليون جنيه فى 

األخذ فى االعتبار حقوق األقلية.
وارتـــفـــع إجــمــالــى إيــــــرادات الــشــركــة إلــى 
املاضي،  مــارس  بنهاية  جنيه  مليون   107.26
مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه فى 

الربع األول من العام املاضي.

نفقت شركة البويات والصناعات الكيماوية 
من  ملزم  غير  شــراء  عــرض  تلقيها  باكن،   -
والكيماويات  الــبــنــاء  ــواد  ملـ العاملية  الــشــركــة 

»سايبس«، لاستحواذ على أسهم باكن.
ما  بخصوص   ، للشركة  بيان  فى  ذلك  جاء 
البناء  ــواد  مل العاملية  الشركة  قيام  عــن  ــردد  ت
ــات )ســايــبــس ( بـــارســـال عــرض  ــمــاوي ــكــي وال
البويات  أســهــم  على  لاستحواذ  مــلــزم  غير 

والصناعات الكيماوية باكن.
إدارة  مجلس  نــاقــش  املــاضــي،  يوليو  وفــى 
شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكن، 
عــرض الــشــراء غير املــلــزم املــقــدم مــن شركة 
على  لاستحواذ  الصناعى  لاستثمار  سايباد 

أسهم »باكن«.
أن  قرر  اإلدارة  مجلس  إن  الشركة،  وقالت 
القيمة احلقيقية  مع  يتناسب  العرض ال  قيمة 
أقــرب  على  الــعــرض  مــع  وأصــولــهــا،  للشركة 
فحص  إجــراء  »سايباد«  طلب  قادمة  عمومية 

نافى للجهالة.
النظر  بإعادة  العرض  مقدم  الشركة  ودعت 
فى العرض املقدم، للوصول لسعر يتناسب مع 

القيمة احلقيقية والعادلة للشركة.
على  االستحواذ  »سايباد«  عرض  ويتضمن 
وبحد  »باكن«  رأسمال  أسهم  من   %90 نسبة 
أدنى للتنفيذ نسبة 51% بسعر مبدئى يتراوح ما 
بن 16 إلى 16.5 جنيه للسهم، وذلك شريطة 

الفحص  ــراءات  إجــ فــى  بالبدء  سايباد  قــيــام 
النافى للجهالة على شركة باكن لتحديد سعر 

الشراء النهائي.
ــراء غير  ــشـ ــرض الـ ــع ــوســط الــســعــر ب ــت وم
للسهم  جنيه   16.25 نحو  يبلغ  ــذى  وال امللزم 

وفقاً  جنيه،  مليون   390 بقيمة  الشركة  يقدر 
حلسابات »معلومات مباشر«.

مليون جنيه  نحو 240  باكن  رأسمال  ويبلغ 
موزعاً على عدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية 

10 جنيهات للسهم.

يشار إلى أن البويات والصناعات الكيماوية 
بلغ 856.16  باكن، سجلت صافى خسائر   -
مارس  نهاية  يوليو حتى  بداية  منذ  ألف جنيه 
مليون   50.13 بقيمة   ــاح  أرب مقابل  املاضي، 
جنيه خال نفس الفترة من العام املالى املاضي.

عصمت ياسنيمحمد عبدالهادى

عودة الروح ألسهم المضاربات فى البورصة

الدولى  التجارى  شركة  قالت 
املــالــيــة،  األوراق  فــى  للسمسرة 
لطفى  إبراهيم  يس  املساهم  إن 
أسهم  فــى  حصته  رفــع  منصور، 
للتعمير  بالم هيلز  رأسمال شركة 

من 6.01% إلى %6.04.
يس  أن  ــة،  ــشــرك ال وأوضـــحـــت 
إبراهيم منصور اشترى 900 ألف 
سهم من بالم هيلز للتعمير بقيمة 
مليون   1.21 للصفقة  اجمالية 
جنيه مبتوسط سعر شراء 1.34 

جنيه للسهم.
إلى أن نسبة حصص  وأشــارت 
باملساهم  املرتبطة  املجموعات 
واملغربى  ملنصور   %40.14 هــى 
و%1.34  والتنمية،  لاستثمار 

ملحمود لطفى إسماعيل، و%0.39 
حلسن  و%0.05  للتأمن،  لرويال 
األمن  ملحمد  و%0.001  درويش، 
لطفى منصور. وبلغت نسبة ملكية 
بعد  املرتبطة  واملجموعة  املساهم 

التنفيذ %48.02.
للتعمير،  هيلز  بــالــم  أن  يــشــار 
 305.8 بلغ  ربــح  صافى  سجلت 
مليون جنيه خال الفترة من يناير 
املاضي، مقابل  نهاية مارس  حتى 
أرباح بلغت 217.39 مليون جنيه 
فى الفترة املقارنة من 2021، مع 
األخذ فى االعتبار حقوق األقلية.

الشركة  مالكى  نصيب  وارتفع 
الثاثة  خـــال  األربــــاح  فــى  األم 
أشهر األولـــى مــن الــعــام اجلــارى 

بنهاية  جنيه  مليون   294.96 إلى 
مليون   204.72 مقابل  ــارس،  مـ
جنيه خال نفس الربع من 2021.
غير  احلــقــوق  نصيب  ــراجــع  وت
املسيطرة فى األرباح خال الفترة 
بنهاية  جنيه  مليون   10.83 إلــى 
مارس، مقابل 12.66 مليون جنيه 
من  املــقــارنــة  الفترة  نفس  خــال 

العام املاضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خال 
الربع األول من العام اجلارى إلى 
مبيعات  مقابل  جنيه،  مليار   2.9
بلغت 1.97 مليار جنيه فى الربع 

املقارن من 2021.

»يس منصور« يرفع حصته فى أسهم رأسمال »بالم هيلز«

16 محرم 1444– 14 أغسطس ٢٠٢٢
العدد »٢55 «
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

رغم تداعيات األزمة االقتصادية العالمية..

»أرباح البنوك« تجنى ثمار رفع »فائدة القروض«

»بنك مصر« يطلق برنامجًا جديدًا لالبتكار التشاركى مع الشركات الناشئة

»البنك الزراعى« يتعاون مع »الفيوم لصناعة السكر« لتمويل مزارعى البنجر

قفزة كبيرة فى تحويالت 
المصريين من السعودية

كتبت- منال عمر: 
أعلنت بعض البنوك حتقيق طفرة قياسية فى 
خالل  سنوى  أساس  على  أرباحها  صافى  منو 
العام اجلارى 2022 مقارنة  النصف األول من 
بنفس الفترة من العام السابق بدعم منو حجم 
اإليرادات، يأتى ذلك رغم حالة عدم اليقني التى 
متر بها املؤسسات االقتصادية العاملية على أثر 

استمرار حدة النزاع الروسى األوكراني.
وأرجع محللون هذه الطفرة إلى زيادة البنك 
القروض خالل  الفائدة 3% على  املركزى سعر 
انعكس  ممــا   2022 مــن  والثانى  األول  الــربــع 

إيجابيا على حجم إيراداتهم وزيادة الربحية. 
وكانت جلنة السياسة النقدية للبنك املركزى 
فى   %1 بواقع   %3 الفائدة  رفع  قررت  املصرى 
زيــادة من 5 سنوات و2% فى  مارس وهى أول 
مايو املاضيني الستخدام كل أدواته لكبح جماح 
صدمة  المتصاص  منه  محاولة  وفى  التضخم 
املركزى  –البنك  الفيدرالى  االحتياطى  رفــع 

األمريكي- الفائدة على الدوالر. 
ــى الــبــورصــة  ــت 5 بــنــوك مــطــروحــة ف ــال وق
املصرية والتى انتهت من إعداد القوائم املالية 
خالل أول 6 شهور من العام اجلارى إن صافى 
خالل  مسبوقة  غير  طــفــرة  حققت  أربــاحــهــم 
النصف األول من العام اجلارى ليصل فى أحد 
اإليــرادات  حجم  منو  بدعم   %72 إلــى  البنوك 

وجود املحافظ االئتمانية. 
التجارى الدولى 

بنسبة  منو  مبعدل  البنك  ربح  صافى  ارتفع 
28% فى نهاية الصنف األول من العام اجلارى 
مقارنة بنفس الفتر من العام السابق ليقفز إلى 
7.765 مليار جنيه من 6.1 مليار جنيه خالل 
فترات املقارنة بحسب بيان منشور للبنك على 

البورصة فى وقت سابق. 
خــالل  للبنك  املــجــمــعــة  اإليــــــرادات  ــت  ومنـ
 %16 بنسبة  اجلــارى  العام  من  األول  الصنف 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة 
بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة %17. 

فيصل اإلسالمى 

قــفــز مــعــدل صــافــى الــربــح خـــالل النصف 
ليسجل   %72 بنسبة  اجلــارى  العام  من  األول 
جنيه  مليار  بنحو  مقارنة  جنيه  مليار   1.747
من  بدعم  السابق  العام  من  النصف  نفس  من 

منو اإليرادات
 بنسب 31.9% لتصل لـ 6.892 مليار جنيه 
العام اجلارى مقارنة  األول من  النصف  خالل 
العام  الفترة من  5.223 مليار جنيه من نفس 

السابق له. 

كريدى أجريكول 
سجل صافى الربح خالل النصف األول من 
عام 2022 أفضل أداء ألول مرة فى آخر عامني 
ونصف،  منذ نتائج الربع الرابع من عام 2019، 

وذلك بدعم من منو صافى دخل األعمال. 
ووصل معدا منو صافى الربح خالل النصف 
بنفس  مقارنة   %33 اجلـــارى  الــعــام  مــن  األول 
 1.019 إلــى  ليرتفع  املاضى  العام  من  الفترة 
مليار جنيه بدعم من منو صافى دخل األعمال 

بالبنك
سنوي،  أســـاس  على   %12 قــدرهــا  بنسبة   
حيث بلغ 2.101 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر 

للبنك. 
QNB األهلى مصر 

خالل  البنك  ربــح  صافى  منــو  معدل  وصــل 
 %16 بنسبة  اجلــارى  العام  من  األول  النصف 
ليسجل 4.754 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 
مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق. 

  )EGBE.CA( املصرى اخلليجى
بنسبة  البنك  ربــح  صافى  منو  معدل  سجل 
جينه  مليون   193.751 إلــى  ليرتفع   %22.7
من  ــارى  اجلـ الــعــام  مــن  األول  النصف  خــالل 
من  الفترة  نفس  من  جنيه  مليون   157.781

العام السابق له. 
بقطاع  مالى  محلل  شعبان،  أمانى  وقالت 
البنوك بشركة برامي لتداول األوراق املالية إن 
يعد  أرباحها  صافى  فى  منو  البنوك  تسجيل 

البنك  قــرار  بعد  مسبقا  حدوثه  متوقع  أمــرا 
اإلقراض  على  وخاصة  الفائدة  برفع  املركزى 
من  ربحيتهم  زيـــادة  إلــى  أدى  ممــا   %3 بنسبة 

الفائدة املقررة على قروض العمالء. 
املركزى  البنك  فــى  الفائدة  أســعــار  وبقيت 
لــإيــداع،   %11.25 مستوى  عند  الــقــرار  بعد 
جلنة  وتــعــود  األن  حتى  لــإقــراض  و%12.25 
لعقد  املــركــزى  البنك  فــى  النقدية  السياسة 
اجتماعها اجلديد فى 18 أغسطس القادم وهو 
العام اجلارى لبحث  خامس اجتماعاتها خالل 
الفائدة على اإليداع واإلقراض بحسب  مصير 
جدول االجتماعات املنشور على موقع املركزي. 
ــت أمـــانـــى شــعــبــان أن الــضــغــوط  ــحـ وأوضـ
الشركات  أغلب  دفعت  التى  هى  التضخمية 
تكلفة  ارتفاع  رغــم  االقــتــراض  فى  لالستمرار 
عبء الفائدة لكن مجبرة على ذلك بهدف سد 

إلتراماتها التشغيلية
 التى شهدت قفزات فى التكلفة بسبب زيادة 
األسعار عامليا وهو عكس ما يحدث فى األوقات 
يتراجع  الفائدة  عبء  يرتفع  عندما  الطبيعية 

معدل اإلقراض. 

منو  ــادة  زي استمرار  شعبان  أمانى  وتوقعت 
صافى ربح البنوك بنهاية العام اجلارى 2022 
فى ظل توقع رفع املركزى الفائدة مجددا بنسبة 
لن تقل 1% لكبح جماح التضخم وهو ما سيجبر

 الشركات على طلب املزيد من القروض لسد 
وتيرة  زيــادة  استمرار  بسبب  التشغيل  تكاليف 

التضخم. 
البنوك  أحــد  فى  خزانة  قطاع  مدير  وقــال 
اخلاصة إن املركزى رفع الفائدة على اإلقراض 
والودائع معا إلعطاء فرصة للبنوك بزيادة حجم 

إيراداتها وتخفيف األعباء من على كاهلها
لديها  الودائع  تكلفة  توظيف  زيادة  فى ظل   
وهو ما ظهر بالفعل فى منو صافى الربح خالل 

الصنف األول من العام اجلاري.

بنك  برنامج  بإطالق  مؤخًرا  مصر  بنك  قام 
 BM( مصر لتسريع وتيرة منو الشركات الناشئة
Acceleration Program( مبشاركة 10 من 

الشركات الناشئة .
رئيس  االتربي،  محمد  اإلطــالق  حفل  حضر 
مدير  ببيير  وايزابيل  مصر،  بنك  إدارة  مجلس 
الفرنسى  البنك  ــة،  ــي واألوروب الدولية  الشؤون 
العام لالستثمار كضيفة شرف وبرعاية وحضور 

ممثلني من البنك املركزى املصري. 
اإلدارة  ممثلى  ــالق  االطــ حــفــل  حــضــر  كــمــا 
القطاعات  ورؤســــاء  مــصــر  لبنك  التنفيذية 
ممثلني  حضور  إلى  باإلضافة  بالبنك،  املختلفة 
مايكروسوفت وجريندستون جنوب  عن شركتى 
إفريقيا، والشركاء التنفيذيني لبرنامج بنك مصر 
لنمو الشركات الناشئة وحضور لفيف من شركاء 

البرنامج االستراتيجيني الدوليني واملحليني. 
النهائية  العروض  الناشئة  الشركات  وقدمت 
املُشكلة  اللجنة  أمام  املبتكرة  وحلولها  ألعمالها 
انضمامها  عن  سيعلن  التى  الشركات  الختيار 
لدعم  أشهر   6 لـ  مدته  تصل  والتى  للبرنامج 

الشركات الناشئة. 
الشركات  لنمو  مصر  بنك  بــرنــامــج  ويــقــوم 
للشركات  الــداعــمــة  خدماته  بتقدمي  الناشئة 
الناشئة واالستفادة من خبرات استشارية دولية 
ــفــادة من  وفـــرص فتح أســـواق جــديــدة واالســت
واالستشارية  التسويقية  اخلدمات  من  حزمة 
للشركات  عمل  مساحات  وتوفير  واالستثمارية 

وفرص شراكات مع البنك. 
كلمته خالل احلفل  فى  االتربى  وأكد محمد 

األعــمــال  رواد  يــولــى  مــصــر  بــنــك  إن   ” ــاًل  قــائ
للنهوض  الــالزم  الدعم  كل  الناشئة  والشركات 
بهم ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التى 
قد تواجههم، واليوم بإطالقنا لبرنامج بنك مصر 
لنمو الشركات الناشئة املختص بتقدمي خدمات 
الدعم الفنى واالستثمارى والتسويقى للشركات 
التى سيقع االختيار عليها لالنضمام للبرنامج”. 

وأشار إلى استمرار دور بنك مصر فى دعم 
فى  وخاصة  الناشئة  والشركات  االعمال  رواد 
ظروف  وجــود  من  تعانى  التى  ــة  اآلون تلك  ظل 
عاملية تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول”. 
التشاركى  االبتكار  برنامج  االتربى  أشار  كما 
مع الشركات الناشئة الذى مت إطالقه فى أوائل 
2020، و يعد أحد الركائز األساسية من برنامج 

التحول االستراتيجى الشامل لبنك مصر والذى 
الشاملة  الرقمى  التحول  منظومة  على  يشتمل 
داخل البنك، و إطالق أول بنك رقمى و إطالق 
صندوق االستثمار )NCLUDE( فى الشركات 

الناشئة بالتعاون مع عدة بنوك أخرى. 
وأكد على ان قيمة البرنامج تكمن فى اخلبرات 
التى سيوفرها  والتسويقية  واالستشارية  الفنية 

البنك من خالل اداراته املختلفة  وشبكة فروعه 
املنتشرة بجميع انحاء اجلمهورية. 

مجلس  رئيس  -نائب  املغربى  عاكف  وأوضح 
إدارة بنك مصر “إن إطالق برنامج بنك مصر 
اليوم يعد جزء أساسى  الناشئة  لنمو الشركات 
من اجلهود الرئيسية فى تأكيد دور مصر كمركز 
إقليمى للشركات الناشئة كما ميثل حلقة مهمة 

جلعل مصر دائما واجهة جذب استثمارات رأس 
املال”. 

الشركات  مع  التعاون  يساعد  أنه  إلى  ولفت 
الناشئة فى تغيير مستقبل التمويل واألعمال فى 
مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمى وتطوير 

السوق املحلي. 
وأضاف األستاذ عاكف املغربى “أن بنك مصر 
الشركات  مع  ستتعاون  كبرى  مالية  كمؤسسة 
الناشئة املشاركة فى البرنامج من خالل التعرف 
على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة 
معرفة  على  مبنية  حلول  وتــقــدمي  للمنتجات، 

دقيقة باحتياجات العمالء. 
وتابع أن ستستفيد الشركات الناشئة املنضمة 
للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فنى من 
اخلبرات املختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف 
بهدف  مصر  بنك  مع  للشراكات  جديدة  فرص 

حتقيق منو أسرع لهذه الشركات”. 
ومن اجلدير بالذكر أن بنك مصر يولى أهمية 
كبرى لقطاع املشروعات على اختالف احجامها 
وترسيخ مفهوم ريادة األعمال باعتبارها قاطرة 
بافتتاح  البنك  قام  فقد  لذا  االقتصادي،  النمو 

عدد من مراكز خدمات تطوير األعمال. 
وذلـــك بــهــدف دعــم رواد األعــمــال وإطــالق 
عدد  ــادة  وزيـ الشباب  لــدى  الكامنة  الــطــاقــات 
وتشجيع  واملــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  املــشــروعــات 
القطاعات  فــى  والقائمة  الناشئة  الــشــركــات 
االقتصادية املستهدفة؛ لتعزيز املنتج املحلى من 
خالل صناعة وطنية متتلك القدرة على املنافسة 

وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي. 

كتب - خالد خليل 
قيمة  أن  املصرى  املــركــزى  البنك  أعلن 
املصريني  العاملني  من  املالية  التحويالت 
فى اخلارج  وصلت إلى 23، 6 مليار دوالر 
فى الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022  
للتعبئة  املــركــزى  اجلهاز  لبيانات  وفًقا 
ــاء عــن خــريــطــة تــوزيــع  ــصـ الــعــامــة واإلحـ
بلغ  والــذيــن  بــاخلــارج،  املقيمني  املصريني 
مصرى  ماليني   9 نحو  اإلجمالى  عددهم 
وفقا ألحدث اإلحصائيات يتركز فى الدول 
مصرى  مليون   4،9 سجلوا  حيث  العربية 
فى نهاية عام 2015 بنسبة 66،5% وارتفع 
العدد إلى 7 ماليني نسمة 68،4% فى نهاية 
عام 2017 وتراجع عدد املصريني إلى 4،9 
املقيمني  إجمالى  من   %54،6 بنسبة  مليون 

باخلارج فى نهاية 2019
املصرى  اإلحصاء  جهاز  لبيانات  ووفقا 

فى   %49،9 بنسبة  املــصــريــني  تــركــز  ــان  ف
اململكة العربية السعودية نهاية عام 2017 
من   2015 عــام  نهاية  فى   %41.7 مقابل 
بينما  العربية،  بــالــدول  املقيمني  إجمالى 
إلــى  لتصل  املــصــريــني  نسبة  انــخــفــضــت 
36.6% فى نهاية عام 2019  وبذلك يشكل 
فى  األكبر  النسبة  اململكة  فى  املصريني 
التحويالت النقدية ملصر بقيمة 7،8 مليار 

دوالر  خالل 9 أشهر .
فى  األول  املركز  حتتل  اململكة  ان  يذكر 
حتويالت املصريني العاملني بها خالل العام 
املالى 2020 حيث  سجلت 9.6 مليار دوالر 
الثانية،4.2  املرتبة  فى  الكويت  وجــاءت 
مليار دوالر، واالمارات 3.4 مليار دوالر  ثم 
قطر  1.3 مليار دوالر، ثم عمان 160.4 
 127.7 البحرين  وأخــيــرا  دوالر،  مليون 

مليون دوالر.

كتبت- منال عمر: 
وشركة  املــصــرى  الــزراعــى  البنك  وقــع 
تعاون  بروتوكول  السكر  لصناعة  الفيوم 
لتمويل مزارعى بنجر السكر فى محافظة 

الفيوم. 
وشهد توقيع البروتوكول الدكتور أحمد 
االنصارى محافظ الفيوم ،واألستاذ عالء 
فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى 
عماد  محمد  الدكتور  بحضور  املصري، 
نــائــب املــحــافــظ، وســامــى عبد الــصــادق 
الزراعى  البنك  إدارة  رئيس مجلس  نائب 

املصري، وعدد من قيادات البنك. 
ووقــــع الــبــروتــوكــول الــدكــتــور صــالح 
الفيوم  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  فتحى 
جنم  هــشــام  واألســتــاذ  السكر  لصناعة 
الرئيس التنفيذى ملجموعة مخاطر ائتمان 

الشركات بالبنك.  
بني  ثالثيا  تعاونا  الــبــروتــوكــول  وميثل 
البنك والشركة ومزراعى البنجر فى إطار 
سعى البنك للتوسع فى الزراعة التعاقدية 
مبا ينعكس على زيادة إنتاجية املحاصيل 

ورفع مستوى دخل صغار املزارعني. 

يأتى ذلك فى إطار جهود البنك الزراعى 
املصرى لتحقيق التنمية الزراعية والريفية 
الالزم  التمويل  وتوفير  املحافظات  بكافة 
املزراعني  صغار  ودعــم  الزراعى  لالنتاج 
الصناعات  ومتويل  دعــم  فى  واملساهمة 
الغذائية االستراتيجية لتعظيم مساهمتها 

فى حتقيق األمن الغذائي. 
ثمن  البروتوكول  توقيع  هامش  وعلى 
الفيوم  محافظ  االنصارى  أحمد  الدكتور 
للمساهمة  املصرى  الزراعى  البنك  جهود 
فى حتقيق التنمية االقتصادية واملجتمعية 
داخل محافظة الفيوم ،والدور الكبير الذى 
الزراعى  القطاع  دعم  فى  البنك  به  يقوم 

ورفع مستوى معيشة صغار املزارعني. 
والبنك  املحافظة  بني  التعاون  أن  وأكد 
املـــجـــاالت السيما  مـــن  ــد  ــعــدي ال يــشــمــل 
فى  ــزراعــى  ال القطاع  بتنمية  يتعلق  مــا 
املزارعني  وتشجيع  عام،  بشكل  املحافظة 

للتحول لنظم الرى احلديث. 
على  حريصة  املحافظة  ان  إلى  وأشــار 
االستفادة من إمكانياتها بقطاعات الزراعة 
مع  بالتعاون  وغيرها  احليوانية  والــثــروة 

وتوفير  التنمية  لتحقيق  الزراعي،  البنك 
فرص عمل حقيقية للشباب. 

وأكد عالء فاروق رئيس البنك الزراعى 
تعظيم  ــى  عــل ــك  ــن ــب ال املـــصـــري،حـــرص 
التنمية االقتصادية  مساهمته فى حتقيق 
نظًرا  الفيوم  محافظة  داخل  واملجتمعية 
متتلكه  ملا  الواعدة  املحافظات  من  النها 

من مقومات طبيعية وبيئية متفردة. 
لتمويل  يسعى  الــبــنــك  ان  إلـــى  ولــفــت 
احليوانية،  والثروة  الزراعية  املشروعات 
التنمية  عــجــلــة  ــع  ــ دف فـــى  لــلــمــســاهــمــة 

باملحافظة. 
ــح ان بــروتــوكــول الــتــعــاون الــذى  وأوضـ
لصناعة  الفيوم  شركة  مــع  البنك  وقعه 
السكر ياتى فى إطار سعى البنك للتوسع 
فــى متــويــل الـــزراعـــة الــتــعــاقــديــة بهدف 
مستوى  وحتسني  املــزراعــني  صغار  دعــم 
معيشتهم ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع 
مبا  املــحــصــول  وخــدمــة  ــاج  ــت االن تكاليف 

ينعكس على زيادة االنتاجية. 
الغذائية  الصناعات  يدعم  أنــه  وتــابــع 
التى  السكر  صناعة  مثل  االستراتيجية 

ــاج  ــت االن عــلــى  االول  املــقــام  فــى  تعتمد 
السكر  بنجر  مثل  محاصيل  من  الزراعى 

وقصب السكر . 
ميثل  التعاون  بروتوكول  أن  إلى  وأشــار 
واملصنع  واملــزراع  البنك  بني  ثالثياً  عقداً 
مبوجبه يقوم البنك مبنح صغار املزراعني 
الزراعة  على  ملساعدتهم  الــالزم  التمويل 
يقوم  أن  على  واملحصول  األرض  وخدمة 
املزراع بتوريد املحصول الذى تتم زراعته 
التى  واملعايير  املواصفات  وفــق  للمصنع 

يضعها املصنع. 
رئيس شركة  فتحى  دكتور صالح  وأكد 
من  الهدف  أن  السكر،  لصناعة  الفيوم 
توقيع بروتوكول التعاون تشجيع املزراعني 
وزيــادة  البنجر،  زراعــة  فى  التوسع  على 

إنتاجية الفدان. 
وأضاف أن التوقيع يهدف لرفع قدرات 
لتحديث  أهــدافــهــا  ضمن  السكر  شركة 
معدات املصنع ملضاعفة انتاجيته، خاصة 
ُمعظم إنتاج الشركة يتم استهالكه محلًيا، 
ويغطى ِحصة كبيرة من احتياجات وزارة 

التموين. 
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 كتبت- منال عمر: 
أعلن بنك أبو ظبى التجارى - مصر ارتفاع 
النصف  نهاية  فى   %  42 بنسبة  الربح  صافى 
مقارنة  سنوى  أســاس  على   2022 من  األول 
بنفس الفترة من العام املاضى ليصل إلى 507 

مليون جنيه. 
أعمال  نتائج  بشأن  بيان  فى  البنك  وأوضح 
 2022 اجلــارى  العام  من  األول  النصف  نهاية 
 1.153 بلغ  الــعــائــد  مــن  الــدخــل  صــافــى  أن 
مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022 بزيادة %43 

باملقارنة بنهاية 2021.
إلى  التشغيلية  االربــاح  صافى  ارتفع  فيما 
مقارنة   %49 بــزيــادة  جنيه  مــلــيــار   1.396

بالنصف األول من العام السابق.  
هائالً  ارتفاعاً  البنك  حقق  البيان  وبحسب 
فى محفظة ودائع العمالء على أساس فصلى 
فى أول 6 شهور من العام اجلاري، لتبلغ نحو 
57.1مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بنسبة منو 

39% بنهاية ديسمبر 2021.  
والتسهيالت  الــقــروض  إجمالى  ارتفع  كما 
جنيه  مليار   27.2 ــى  إل للعمالء  اإلئتمانية 
بنهاية ديسمبر  مبعدل منو قدره 22% مقارنة 

 .2021
استطاع البنك احلفاظ على معدالت الكفاءة 
النمو  هــذا  مع  يتناسب  مبا  املخاطر  ونسبة 
البنك  جنح  حيث  األعــمــال  استدامة  ويحقق 
وتنوعها  املحفظة  جـــودة  على  احلــفــاظ  فــى 
إلى  ليصل  املتعثرة  القروض  معدل  وانخفض 

3.6%بحسب البنك.  
املنتدب  العضو  الــســويــركــى  إيــهــاب  ــال  وقـ
»حتقيق   : قــائــالً  للبنك  التنفيذى  والرئيس 
من  األول  النصف  خــالل  قياسية  منــو  نسب 
العام اجلارى تعكس عمل دؤوب والتزام بتنفيذ 
عالمة  لتعزيز  اخلمسية  البنك  استراتيجية 
السوقية  احلصة  ــادة  وزي التجارية  املجموعة 
ــمــرار فى  ــتــوســع فــى األعــمــال مــع االســت وال

احلفاظ على مستوى املخاطر .  
وتلبية  االقــتــصــاد  بــدعــم  ايــضــاً  نلتزم  كما 

الرقمى  التحول  تعزيز  مع  العمالء  احتياجات 
حتقيقاً لرضا العمالء بحسب السويركي. 

الرقمية  اخلدمات  فى  املسجلني  عدد  وزاد 
يونيو  نهاية  فى  ال%180  جتاوز  كبيرة  بنسبة 
2022 وباملقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.  
البنك  نظام  بتحديث  حاليا  البنك  ويقوم 
إطالق  على  العمل  البنك  ويواصل  األساسى 
لتحقيق  قريباً  الرقمية  املنتجات  من  حزمة 
مزيد من الراحة للعمالء ودعم انتشار الشمول 

املالى . 

 كتبت- منال عمر: 
قال إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد 
الدفع،  وخــدمــات  لنظم  املــركــزى  البنك 
املحافظ  باستخدام  املعامالت  قيمة  إن 
الهاتف املحمول سجلت معدل منو سنوى 
اجلــارى  العام  من  األول  النصف  خــالل 
بنفس  مقارنة   %161 إلــى  تصل  بنسبة 
ما  وهو   2021 السابق  العام  من  الفترة 

مدى  فى  الكبيرة  الطفرة  حجم  يعكس 
اعتماد املواطن على اخلدمة الرقمية. 

وأوضح، خالل كلمته فى مؤمتر احتاد 
املعامالت  قيمة  أن   العربية،  املصارف 
املحمول  الــهــاتــف  املــحــافــظ  بــاســتــخــدام 
النصف  فى  جنيه  مليار   96 من  قفزت 
األول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه 

فى ذات املدة لعام 2022 . 

محفظة  معامالت  حجم  سجل  فيما 
أساس  على  منو  معدل  املحمول  الهاتف 
سنوى 108% فى النصف األول من 2022 
السابق  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 

بحسب نصر. 
محافظ  معامالت  عــدد  أن  وأضـــاف  
مليون  ارتفعت من 101  املحمول  الهاتف 
معاملة فى النصف األول من 2021 إلى 

ما يقرب من 212 مليون معاملة فى ذات 
املدة لعام 2022. 

ــه مت اجـــــراء نحو  ــ أن وأوضـــــح نــصــر 
60.3 مليون معاملة شراء عبر االنترنت 
مليار   22.3 بقيمة   )E-Commerce(
نهاية  وحتى  يناير  من  الفترة  فى  جنيه 
مقارنة   %34 منــو   بنسبة   ،2022 يونيو 

بنفس الفترة من العام السابق. 

البنك  مساعد  محافظ  وكــيــل  ــال  وقـ
مليون  نحو 1.33  إجراء  أنه مت  املركزى 
معاملة حتويل من خالل شبكة املدفوعات 
اللحظية و تطبيق انستا باي، وبلغت قيمة 
حتى  جنيه  مليار   6.43 املعامالت  تلك 
نهاية يونيو 2022، منذ إطالقها فى 22 

مارس 2022. 

ارتفاع صافى أرباح »أبو ظبى التجارى« 42% بالنصف األول

161% معدل نمو معامالت محافظ الهاتف المحمول

QNB األهلى يحصد 6 جوائز من »جلوبال بانكينج آند فاينانس«

كتبت- منال عمر: 
الثدى  سرطان  لعالج  بهية  مؤسسة  وجهت 
رسالة شكر وتقدير للبنك األهلى املصرى على 
املؤسسة  وتطوير  دعم  جتاه  املثمرة  مجهوداته 
الستكمال   ،2015 عـــام  مــنــذ  تــأســســت  الــتــى 
مسيرتها فى احتضان عدد كبير من السيدات 
يدعم  املصرى  األهلى  البنك  العيلة”  “بيت  فى 
بهية  ملركز  جنيه  مليون  ـــ183  ب بهية  مؤسسة 

لعالج سرطان الثدى باملجان. 
لصحة  األول  املقصد  بهية  مؤسسة  وتعتبر 
مبتكرة  برامج  تقدمي  املرأة من خالل  وسالمة 
املبكر  ــكــشــف  وال الــتــوعــيــة  فـــى  متخصصة 
للمرأة  النفسى  والدعم  الثدى  سرطان  وعالج 

باستخدام أحدث التقنيات. 
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك 
يساهم  التى  املشروعات  أن  املصري  األهلي 
مباشر  بشكل  متس  املجال  بهذا  البنك  فيها 
ارتكزت  لــذا  املصريني  ماليني  حياة  وحــيــوى 
استراتيجية البنك األهلى املصرى فيما يخص 

ملف املسئولية املجتمعية على التركيز على عدة 
القطاع  دعم  أهمها  من  والتى  رئيسية  محاور 

الصحى ومساندة املرأة. 
وذكر أن املساهمات جتاوزت 9.3 مليار جنيه 
وفقاً  منحها  مت  األخيرة،  الست  السنوات  فى 
أثر  أفضل  لضمان  املستدامة  التنمية  ومعايير 

على حياة املواطن املصري. 
ــن رئيس  ــدي ــت نــرمــني شــهــاب ال كــمــا أعــرب
األهلى  بالبنك  املجتمعية  والتنمية  التسويق 
والــذى  التقدير  بهذا  اعتزازها  عن  املصري، 
املصرى على سد  األهلى  البنك  يعكس حرص 
الستقبال  الطبية  بهية  مؤسسة  احتياجات 
أعداد إضافية من السيدات، وذلك للمساعدة 
فى القضاء على قوائم االنتظار عن طريق زيادة 

وحدات الكشف املبكر لدى املؤسسة. 
وأضـــافـــت أن مــســاهــمــات الــبــنــك األهــلــى 
بهية  مؤسسة  تأسيس  منذ  بــدأت  قد  املصرى 
نحو  املساهمات  تلك  وبلغت   2015 عــام  فــى 
183 مليون جنيه، وكان من أبرزها توفير جهاز 

فى  نوعه  من  األول  اإلشعاعي،  “املاموجرام” 
مصر للكشف املبكر على أورام الثدى باملجان، 
والذى استطاع أن يوفر استفادة ألكثر من 165 

ألف حالة على مدار السنوات املاضية. 
البنك األهلى املصرى دعم  إلى أن  وأشارت 
الكيماوى  العالج  جلسات  بقيمة  بهية  مؤسسة 
إجراء حوالى 4000 جلسة  للحاالت، حيث مت 
عالج كيماوى وعدد 700 جلسة عالج كيماوى 
موجه سنوياً مبا يتراوح مببلغ 20 مليون جنيه. 
األهلى  البنك  جهود  استمرار  على  وأكــدت 
املصرى فى دعم املؤسسة لرفع مستوى اخلدمة 
الستكمال  “بهية”  مؤسسة  جانب  من  املقدمة 
مسيرتها فى عالج اآلالف من السيدات باملجان 

لتوفير حياة افضل ألهل مصر. 
بها أعضاء  قــام  التى  الــزيــارة  وذلــك خــالل 
املهندس  برئاسة  بهيه  مؤسسة  أمناء  مجلس 

تامر شوقى رئيس مجلس االمناء. 

رسالة شكر من »بهية« للبنك األهلى على جهوده فى تطوير المؤسسة

كتبت- منال عمر: 
فى  اجلــارى  العام  أول  من  البنوك  بدأت 
بياناتهم  حتديث  بضرورة  عمالئها  إخطار 
غير  املصرفية  احلسابات  على  والتعامل 
التى  )الراكدة(  مبصطلح  املعروفة  النشطة 
على  صاحبها  مــن  عليها  تعامل  يوجد  ال 
مدار سنة متواصلة جتنبا إلغالقها تنفيذا 
لتعليمات البنك املركزى بغرض إجراء حصر 
دقيق للعمالء فى اجلهاز املصرفى والتأكد 
من صاحب احلساب مازال على قيد احلياة، 
وحتديث البيانات بهدف الوقوف على مدى 
ومدى  للمواطنني  املالية  اخلدمات  إتاحة 
مستويات  قياس  وألهمية  لها،  استخدامهم 
الشمول املالى بشكل دقيق )حصر العمالء(. 
دورى  كتاب  أصــدر  املركزى  البنك  وكــان 
فى أغسطس 2021 يلزم فيه البنوك ببذل 
اجلهد الالزم لتقليص عدد حسابات العمالء 
الراكدة )غير املفعلة واملتعامل عليها( سواء 
حسابات توفير أو جارية، أو محافظ ذكية 
دورى  بشكل  بالعمالء  االتصال  خــالل  من 

)ربع سنوى على األقل(. 
وعرف املركزى احلساب الراكد الذى لم 

عليه:  التالية  املعامالت  من  أى  إجــراء  يتم 
االستعالم  أو  أو حتويل،  إيــداع،  أو  سحب، 
اإللــكــتــرونــى أو املــوثــق عــن الــرصــيــد، ملدة 
وحسابات  اجلارية  للحسابات  بالنسبة  عام 
الهاتف املحمول، وعامني بالنسبة حلسابات 

التوفير. 
وتعمل البنوك قبل وقف احلساب وإلغاءه 
راكدا  احلساب  اعتبار  قبل  العميل  إخطار 
بفترة 3 شهور، من خالل االتصال بالعمالء، 
تنشيط  بـــإعـــادة  لطلباتهم  واالســتــجــابــة 
احلساب الراكد أو إغالقه مع عدم احتساب 
أى مصروفات من أجل العمل على تقليص 
عــدد هــذا الــنــوع مــن احلــســابــات، وإخطار 
العميل باملصروفات الناجتة عن ذلك، وكذا 

إجراءات إعادة التنشيط. 
ويحق للبنك غلق احلساب فى حالة مرور 
عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم 
هذه  خــالل  التنشيط  بــإعــادة  العميل  قيام 
منتجات  وهناك  عليه،  التعامل  أو  الفترة 
التعليمات  هــذه  عليها  تنطبق  ال  مصرفية 
التسهيالت  تتضمن:  املــركــزى  البنك  مــن 
البطاقات  شاملة  أنواعها  بكافة  االئتمانية 

مقدماً،  املدفوعة  والبطاقات  االئتمانية، 
واألوعية االدخارية )الودائع والشهادات(.

احلساب  تنشيط  إعـــادة  خــطــوات  وميــر 
املصرفى )الراكدة( مبجموعة من اخلطوات 
فى حال كان للعميل عدة حسابات فى نفس 
عليه  يتعامل  ال  بعضها  أو  وأحدها  البنك 

وجتنبا إللغائه فى البنك. 
ميكن تنشيط العميل حساباته مرة أخرى 
من خالل االتصال بالبنك بأى وسيلة حسب 
خدمة  أو  الــفــرع  مــن  ســواء  البنك  سياسة 
أو قنوات  البنكي،  اإلنترنت  أو  الكول سنتر 
بعد  وذلــك  األخـــرى،  اإللكترونية  االتــصــال 

التأكد من هوية العميل. 
كتابة طلب إلعادة تنشيط احلساب

أو  إيــداع  أو  العميل عملية سحب  إجــراء 
ماكينات  أحــد  مــن  الرصيد  عــن  استعالم 
يتعامل  الذى  للبنك  التابعة  اآللى  الصراف 

معه. 
وتستجيب البنوك لطلبات العمالء بإعادة 
تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أى رسوم 
على إعادة تنشيط احلسابات أو إغالقها. 

ــات والـــرســـوم من  ــصــروف يــتــم خــصــم امل

من  احلسابات  من  النوع  هذا  على  البنوك 
رصيد احلساب، ولكن احلساب الذى يصل 
العميل  عليه  يتعامل  ولم  رصيد  صفر  إلى 
املركزى  أتــاح  احلالة  هذه  على  سنة  خالل 

للبنوك إغالقه. 
سنه  أو  اإلعاقة  ذوى  من  العميل  كان  لو 
أعلى من 65 عاما ميكن أن يطلب من البنك 
املوظفني  أحد  من  له  منزلية  زيــارة  إجــراء 
واستيفاء  الـــراكـــدة  احلــســابــات  لتنشيط 
البيانات والتوقيع على األوراق املطلوبة فى 

حال طلب العميل. 
وحترص البنوك تنفيذا لتعليمات املركزى 

على حماية حقوق العمالء والتى تشمل: 
1- تستمر البنوك فى صرف أية شيكات 
مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستدمية على 
إعادة  ذلك  ُيعتبر  وال  الــراكــدة،  احلسابات 
تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية 
قبل  الشيكات  صحة  مــن  للتأكد  الواجبة 
الصرف، وكذا إخطار العميل بعد الصرف 

بأى من وسائل االتصال املتاحة. 
أو مصاريف  أيــة رســوم  2- عــدم خصم 
انخفاض  حــال  ــدة  ــراك ال احلــســابــات  على 

رصيد احلساب إلى صفر، مع مراعاة عدم 
كشف احلساب بأى مصاريف أو عموالت، 
ــهــاتــف املــحــمــول  ــات ال وبــالــنــســبــة حلــســاب
أو مصاريف  رسوم  بخصم  يسمح  الراكدة، 
بحد أقصى 60 جنيها مصريا سنويا وذلك 

حال وجود رصيد كاٍف باحلساب. 
عائداً،  ُتدر  التى  للحسابات  بالنسبة   -3
للعميل،  املستحقة  العوائد  حساب  يستمر 
ــة  وإضــافــتــهــا وفــقــاً لــنــوع احلــســاب ودوريـ

حساب العائد. 
املشار  والبنود  الشروط  إدراج  يجب   -4
إليها بهذه التعليمات وكذا أية شروط أخرى 
متعلقة باحلسابات الراكدة بكافة املستندات 
اخلاصة بفتح احلسابات واملوقع اإللكترونى 
للبنك، مع قيام املوظف املختص بشرح تلك 
الشروط للعميل وتوعيته أثناء إجراءات فتح 

احلساب. 
لذوى  زيارات منزلية  بإجراء  السماح   -5
الـــ 65 عاما(  ــوق  )ف السن  وكــبــار  اإلعــاقــة 
لتنشيط احلسابات  البنك  من قبل موظفى 
على  والتوقيع  البيانات  واستيفاء  الراكدة 
العميل،  طلب  حــال  فــى  املطلوبة  األوراق 

مع ضــرورة وضع ضوابط وإجــراءات لهذه 
الزيارات. 

وكما توجد رقابة على احلسابات الراكدة 
آلياً  جتميدها  خالل  من  وذلك  البنوك  من 
ــة لها عــن طريق  ــراء مــراجــعــات دوريـ وإجــ
رقابة مزدوجة، على أن ينص على ذلك فى 
إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذا إعداد 
تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل إدارة 
االلتزام بالبنك. وكذلك تضمني احلسابات 
بنطاق  عليها  املراجعة  وإجـــراءات  الراكدة 

عمل املراجع الداخلى واخلارجى للبنك. 
فى  النظر  إعـــادة  على  الــبــنــوك  وتعمل 
تخفيض الرسوم واملصاريف على احلسابات 
الراكدة ألدنى مستوى ممكن، وعلى األخص 
وكذا  املنخفض،  الرصيد  ذات  احلسابات 
بــاســتــخــدام  فتحها  مت  ــتــى  ال ــات  احلــســاب
قواعد التعرف على هوية العمالء املبسطة، 
باإلضافة إلى تنقية احلسابات الراكدة لدى 

البنك لتتماشى مع كافة بنود التعليمات.
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بنك  أفضل  جائزة  التالية،  الفئات  فى 
للشركات، وجائزة أفضل بنك للخدمات 
وجائزة  الرقمية،  املصرفية  واملنتجات 
الصغيرة  لــلــمــشــروعــات  بــنــك  أفــضــل 
واملـــتـــوســـطـــة، وجـــائـــزة أفـــضـــل بنك 
وجائزة  لألفراد،  املصرفية  للخدمات 
وجائزة  التجارة،  لتمويل  بنك  أفضل 

أفضل بنك ألنشطة اخلزانة. 
دولى  كاعتراف  اجلوائز  هذه  وتأتى 
التى  املالية  اخلــدمــات  بــجــودة  جديد 
دعم  فى  الرائد  ودوره  البنك  يقدمها 
مبادراته  وجنــاح  املصرفية  الصناعة 
االســتــراتــيــجــيــة فـــى مـــجـــال متــويــل 
الشركات واملشاريع وما حققه من منو 

قوى فى أدائه املالي. 
قــال  اجلـــوائـــز،  هـــذه  عــلــى  وتعقيبا 
 QNB محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـ
هذه  على  البنك  حصول  إن  األهــلــي، 
اجلوائز يعد إجنازاً جديداً يعكس ريادة 
املصرية  املصرفية  السوق  فى  البنك 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  على  وحرصه 
ــن املـــؤســـســـات واألفـــــراد  لــلــعــمــالء مـ
التى  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات 

ُيوليها أهمية خاصة نظراً لدورها الهام 
فى حتقيق التنمية االقتصادية. 

ــر، الــرئــيــس  ــديـ وأضـــــاف مــحــمــد بـ
تعكس   ” األهــلــي:   QNB لـ  التنفيذى 
فى حتقيق  البنك  جنــاح  اجلوائز  هــذه 
مجاالت  فى  مسبوقة  غير  مستويات 
متعددة وليس مجال أو قطاع واحد مما 
يدل على تنوع القطاعات ومتيزها فى 
البنك  الستراتيجية  وحتقيقها  البنك 

القطاعات،  هــذه  بــني  ومــن  الـــرائـــدة، 
قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
ــذى حــدده  ــاوزت الــســقــف الـ حــيــث جتــ
إلــى  املــصــرى لتصل  املــركــزى  الــبــنــك 
26.7%، و ما حققه البنك من منو فى 
التجارى  التمويل  قطاع  عمليات  حجم 
ــذى يــواصــل فــيــه إثـــراء  فــى الــوقــت الـ
التجربة املصرفية لعمالئه من األفراد 

واالستثمار فى التكنولوجيا”. 



أطلقت، وزارة السياحة واآلثار، رسميا املوقع 
يعد  والــذى  لها  اخلدمى  الرسمى  اإللكترونى 
بعد  للوزارة  إطالقه  يتم  إلكترونى  موقع  أول 
دمج حقيبتى السياحة واآلثار فى وزارة واحدة، 
خدمى  رسمى  إلكترونى  موقع  أول  وكــذلــك 
لوزارة السياحة يتم إطالقه منذ عدة سنوات.

ويعد إطالق هذا املوقع فى صورة جتريبية، 
لتحديثه  متواصل  بشكل  العمل  سيتم  حيث 
اخلدمات  من  املزيد  وإضافة  مستمرة  بصفة 
الرقمية واملعلومات وكافة املستجدات التى قد 

تطرأ على قطاع السياحة واآلثار.
نحو  ــوزارة  ال استراتيجية  ضمن  ذلك  يأتى 
الرقمى وامليكنة الشاملة لكافة  التحول  تعزيز 
يسهل  مما  للجمهور  تقدمها  التى  اخلدمات 
إجناز اخلدمات إلكترونًيا بشكل سريع ودقيق، 
وقد مت البدء فى إنشاء هذا املوقع منذ أكثر 
من عام بالتنسيق والتعاون مع وزارة االتصاالت 
بروتوكول  ضــوء  فــى  املعلومات  وتكنولوجيا 

التعاون املُوقع بني الوزارتني.
ومت تصميم املوقع بشكل يتيح أعلى درجات 
املرونة التصميمية فى إضافة صفحات للموقع 
ومبا يتناسب مع املتطلبات اجلديدة، وُيعد أول 
موقع يتم إطالقه متوافًقا مع التصميم املوحد 
للمواقع  الـــوزراء  مجلس  رئــاســة  مــن  املعتمد 

احلكومية.
ويقدم هذا املوقع خدمات تعريفية ومعلوماتية 

عمل  بنطاق  املرتبطة  التفاصيل  كافة  تشمل 
التابعة  والهيئات  الوزارة  واختصاصات  ومهام 
لها، وكل ما يتعلق بالسياحة واآلثار ومقومات 
حيث  مصر،  فــى  السياحية  التحتية  البنية 
عامة  بصفة  ــعــام  ال ــرأى  ــل ل مــوجــًهــا  ســيــكــون 
وللقطاع السياحى بكافة منشآته والعاملني به 
سياحية  ومنشآت  شركات  من  خاصة  بصفة 
وفندقية وأنشطة سياحية وغيرها، باإلضافة 
األثرية  املواقع  لزائرى  املقدمة  اخلدمات  إلى 

واملتاحف ومعلومات أساسية عن كل منهم.
ويقدم املوقع خدمات رقمية ألول مرة، تصل 
من  فقط   %  50 ميثل  ملا  املرحلة  هــذه  فى 
لقطاع  الــوزارة  املقدمة من  إجمالى اخلدمات 
السياحة واآلثار من أبرزها تراخيص املنشآت 
الفندقية وشركات النقل السياحى وإخطارات 
املقدمة  اخلدمات  وكذلك  السياحية  البرامج 
إلى جانب  للعمرة،  املصرية  البوابة  من خالل 
للمواقع  الــزيــارة  تذاكر  شــراء  إمكانية  إتاحة 
األثرية واملتاحف فى مصر، وجارى العمل على 
املوقع،  هــذا  من  الثانية  املرحلة  من  االنتهاء 

خالل الفترة املُقبلة.
الرقمية،  اخلدمات  باقى  استكمال  وسيتم 
السياحية  املنشآت  تراخيص  أبــرزهــا  ومــن 
ومحال بيع العاديات ومراكز الغوص واألنشطة 
وغيرها  الــســيــاحــيــني  ــن  واملــرشــدي الــبــحــريــة 
إلكترونًيا،  املختلفة  التراخيص  خدمات  من 

السياحة  شــركــات  دلــيــل  تصميم  عــن  فضال 
)مطاعم  والسياحية  الفندقية  املنشآت  وأدلة 
السياحية  واألنشطة  واملــحــال  وكافيتريات( 
والتصفية  البحث  متضمًنا خاصية  املرخصة، 
مع  تكاملها  ودراسة  املستخدم،  على  للتسهيل 
حداثتها  لضمان  املُميكنة  التراخيص  أنظمة 
ــى إتــاحــة شــراء  بشكل حلــظــي، بــاإلضــافــة إل
للمواقع  واملجمعة  السنوية  الــزيــارة  تصاريح 
األثرية واملتاحف، واستخراج تصاريح التصوير 

وإقامة الفعاليات بها.
مركًزا  احلالية  مرحلته  فى  املوقع  ويتضمن 
وأحــدث  أهــم  على  الــضــوء  ُيسلط  إعــالمــًيــا 
عن  الرسمية  الصحفية  والبيانات  األخــبــار 
أنشطة الوزارة والهيئات التابعة لها أواًل بأول، 
وكذلك النشرة اإلخبارية الشهرية الصادرة عن 
الوزارة E-Magazine، إلى جانب احلمالت 
واألفالم الترويجية التى تنفذها الوزارة ممثلة 
فى الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي، 
ومقوماته  املــصــرى  الــســيــاحــى  املــقــصــد  عــن 
السياحية واألثرية املختلفة وأمناطه ومنتجاته 
التى  الفريدة  السياحية  والتجربة  املتنوعة 
يتميز بها ويقدمها لكافة الزائرين والسائحني، 
وكذلك عرض األنشطة والفعاليات الترويجية 
والسياحية املختلفة التى تقوم الوزارة بتنظيمها 
السياحية  املــعــارض  جانب  إلــى  رعايتها،  أو 

واألثرية التى تشارك فيها الوزارة.

ــع مــعــلــومــات عــن املــواقــع  ــوق كــمــا يــوفــر امل
وآليات  للزيارة،  املفتوحة  واملتاحف  األثــريــة 
لزيارة  واملوسمية  السنوية  التصاريح  شــراء 
األعلى  املجلس  يصدرها  والتى  األماكن  هذه 
الثقافية  الــســيــاحــة  منتج  لتشجيع  ــار  ــآث ل
إلى  ــرى،  األخــ السياحية  باملنتجات  وربــطــه 
املستردة،  اآلثــار  ملفات  عن  معلومات  جانب 
الدولية  العالقات  واألثــري،  السياحى  الوعى 
واالتفاقيات، املتاحف واملواقع األثرية املفتوحة 
للزيارة فى مصر ومن بينها تلك املسجلة على 

قائمة التراث العاملي.
ويتيح أيًضا خاصية الربط املباشر مع بعض 
منها  الصلة  ذات  األخــرى  اإللكترونية  املواقع 
رئاسة  اجلمهورية،  رئاسة  من  بكل  اخلاصة 
مجلس الوزراء، بوابة التأشيرة اإللكترونية فى 
مصر، البوابة املصرية للعمرة، النافذة املوحدة 
االحتاد  احلكومية،  الشكاوى  بوابة  لليخوت، 
اخلاصة  واملواقع  السياحية،  للغرف  املصرى 
للتنمية  العامة  الهيئة  السياحية،  بالغرف 
السياحية، بوابة Eco Egypt، البوابة املصرية 
للسياحة املستدامة، موقع كنوز للمستنسخات 
ــع مــؤمتــر األطـــــراف الــســابــع  األثـــريـــة، مــوق
املناخ   لتغير  املتحدة  األمم  التفاقية  والعشرين 

COP27، وغيرها من املواقع ذات الصلة.

خلص الكالم 

حواس والرسالة 
املزدوجة

الدكتور زاهى حواس حضر مؤمترين فى نفس الوقت  ؛ بالتأكيد 
ليس احلضور بشكل شخصى ،ونبدأ سرد املقال  عندما أُعلن عن 
العديد  ليرافق  2202؛  لعام  العربى   التراث  بجائزة  حواس   فوز 
القاسمى  الشيخ سلطان  اجلائزة،مثل  هذه  فى  العرب  قامات  من 
رئيس  والتويجرى  القطرى،  الثقافة  وزير  الشارقة،والكوارى  حاكم 
البحرينية  الثقافة  وزيــر  خليفة  بنت  مــى  االسيسكو،والشيخة 
ولكن فجأة  ،وأصر على احلضور  دانا فراس  وغيرهم  ،واالميرة 
اإلعالمى  اللقاء  فى  وأعلن  ايطاليا   إلى  املفاجئ  لسفره  اعتذر 
بإيطاليا عن  عقد مؤمتر  عاملى بحضور 04 عالم آثار من كافه دول 
الفرعون الذهبي، وكذلك إقامة حفل  آثار وتاريخ  العالم، ملناقشة 
»كارتر« كمتحف، وعمل  وافتتاح منزل  عشاء داخل معبد األقصر 

إفتتاح ضخم أمام مقبرة امللك »توت عنخ آمون« بوادى امللوك.
ندوة  حــواس  زاهــى  الدكتور  حضور  ان   بالصدفة  واكتشفت   
يطلق  91والذى  الـ  دورته  فى  الدولى  اإليطالى  السينما  مبهرجان 
دور  أحــدى  فى  الندوة  أقيمت  وقــد  كريسكا«   »مجنا  اســم  عليه 
السينما مبدينة كاتن زاروا وقد قدم الندوة رئيس املهرجان بنفسه  

وتساءلت ملاذا فضل الدكتور حواس هذا عن ذاك ؟
 رمبا لعشقه امللك توت حتى انه فى محاضرته استطرد كثيرا  
وقال ساعلن سرا ألول مره فى أكتوبر املقبل كيف مات امللك »توت 
عنخ آمون«، باإلضافة إلى اإلعالن عن طريقة استعمال احلامض 
ان  اسن  »عنخ  وامللكة  »نفرتيتي«  امللكة  مومياء  كشف  فى  النووى 

آمون« زوجه امللك توت عنخ آمون.
حواس  للدكتور   إيطاليا  دعــوة  ان  وللحق  ذلك  بعد  لى  وتبني   
إللقاء محاضرة عن »توت عنخ آمون« على ضوء اإلحتفال مبئوية 
توت عنخ آمون سبقت دعوته حلضور استالم اجلائزة  وخاصة بعد 
وأساتذة  واألثريني  العامة  الشخصيات  من  العديد  ايطاليا   دعوة 
بيروجيا  مبدينة  الهامة  الشخصيات  مــن  والــعــديــد  اجلــامــعــات 

التاريخية بإيطاليا.
وفى متحف اآلثار ببيروجيا شهدت القاعة التى ألقى بها حواس 
املحاضرة حضوراً كثيفاً، وبعد اإلنتهاء املحاضرة مت عرض الفيلم 

اخلاص بتوت عنخ آمون.
وألول مرة وعند موعد إغالق املتحف بعد انتهاء املحاضرة استمر 
احلضور فى البقاء لوقت أطول ولم يريدوا مغادرة املكان للتحدث 

مع حواس وسؤاله عن اكتشافاته اجلديدة والتقاط الصور معه.
 والصفحة االخرى اعلن مروان بن تركى آل سعيد وزير الدولة 
ومحافظ ظفار، والدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس املركز 
العربى لإلعالم السياحي، عن حصول الدكتور زاهى حواس عالم 
عمان،  بسلطنة   ٣202 لعام  العربى  التراث  بشخصية  املصريات 
واستدعى  والــتــراث  للسياحة  الثانى  العربى  املنتدى  فى  ــك   وذل
ووقدم  مختصرة  جميلة  ؤسالة  وقــال  افتراضيا  حــواس  الدكتور 
هذا  فى  وقــال  جميعا،  للحضور  الشكر  حــواس«  »زاهــى  الدكتور 
افتتاح  وهــو  جــدا  مهم  حــدث  السلطنة  فيه  تعيش  الــذى  الصباح 
يتخلله  والــذى  والتراث  للسياحة  الثانى  العربى  املنتدى  فعاليات 
تكرمي الفائزين بجوائز االعالم السياحى العربى لهذا العام، فأننى 
كنت ألكون  وقد  افتراضيا  أكون معكم فى هذا احلدث  أن  أسعد 
معكم حضوريا الى آخر اللحظات وذلك لظروف حالت بينى وبينكم 
البلد  هذا  لزيارة  الصادقة  رغبتى  مدى  اهلل  ليعلم  ولكن  منعتني. 
اجلميل سلطنة عمان وباألخص هذه املدينة احلاملة مدينة صالله 

فى محافظة ظفار التى حتتضن فعاليات هذا املنتدى.

خالد خليل

يقدم خدمات رقمية ألول مرة..

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

08األحد السنة الثالثة عشرة اشراف : أشرف فهيمسياحة

أول موقع إلكترونى خدمى لوزارة السياحة

تقريره عن حتديثات  “آيــاتــا”،  اجلــوى  للنقل  الدولى  االحتــاد  أصــدر 
تعافى  أن  أكد  والذى  املاضي،  يونيو  لشهر  اجلوى  والشحن  املسافرين 

الصناعة يسير على قدم وساق منذ بداية يونيو.
وقال االحتاد، إن شركات الطيران تواصل إظهار املرونة والقدرة على 
أسواق  من  كل  فى  بالتحديات  املليء  الوباء  بعد  ما  عالم  فى  التكيف 
كانت  لألزمة،  األولية  الضربة  بعد  أنه  إلى  مشيرا  والبضائع،  الركاب 
حركة السفر املحلية هى أول من انتعش ألن السفر املحلى واجه قدرًا 

أقل من عدم اليقني والقيود من السفر الدولي.
والصني«،  املتحدة  »الــواليــات  األســواق  أكبر  من  اثنتان  أن  وأضــاف 
سمحتا بالسفر الوافد فى وقت أبكر بكثير من بقية العالم، مما أدى إلى 
انتعاش قوى أيًضا فى األرقام العاملية، فيما تأثر السوق املحلى العاملى 
بشكل كبير ومتكرر فى عام 2021، على الرغم من أن الطلب القوى ضمن 

عودة حركة املرور بسرعة بعد كل نكسة.
وتابع: »واستقرت مستويات حركة املرور هذا العام حتى مايو، عندما 
انتهى هذا االجتاه اجلانبى بفضل إعادة فتح األسواق املحلية فى آسيا 
املنسقة  السفر غير  قيود  أدت  فيما  الصني،  الهادئ، وخاصة  واملحيط 

عبر املناطق إلى تأخير حركة املرور الدولية فى االنتعاش«.
وأكد االحتاد، أنه أدى الطلب املكبوت القوى على السفر إلى اخلارج 
املفروضة  القيود  تالشت  عندما  املجال  هذا  فى  االنتعاش  تسريع  إلى 
املرور  كانت حركة  األولى من عام 2022،  السفر، فخالل األشهر  على 
الدولية هى التى دفعت االنتعاش فى الصناعة بالفعل، وال تزال بعض 
واملحيط  آسيا  منطقة  انخفاض  استمرار  مع  قائمة  اإلقليمية  الفوارق 
الهادئ بسبب املخاوف املستمرة بشأن متحور Omicron، ال سيما فى 
الصني، فيما زادت معدالت احلمولة على مستوى الصناعة بنسبة ٪76 
على مدار العام حتى يونيو، تاركة املقياس الكلى بحوالى ٣0٪ أقل من 

مستوى ما قبل اجلائحة.

انتعاشة فى حركة الطيران 
منذ بداية يونيو الماضى

16 محرم 1444– 14 أغسطس ٢٠٢٢
العدد »٢55 «

أشرف فهيم
تصاعدت حدة أزمة تعديالت القانون ٣٨ لسنة 
1977 اخلاص بإنشاء الشركات السياحية، وعقدت 
عددا من شركات السياحة، اجتماعا موسعا عبر 
تطبيق »زووم« اإللكتروني، بدعوة من عضوى غرفة 
سالمة  أحمد  احلــوار  ومنسقا  السياحة  شركات 
وعادل شعبان، وبحضور ناصر تركى عضو مجلس 
نائب رئيس غرفة  إدارة االحتاد، وباسل السيسى 
عضو  الغمرى  وعــالء  السابق،  السياحة  شركات 
مجلس إدارة الغرفة السابق وياسر سلطان عضو 
يثار حول  ما  ملناقشة  السابق،  للحج  العليا  اللجنة 

التعديالت.
صراحة  اإلعــالن  بــضــرورة  الشركات  وطالبت 
فبعد  من عدمه،  القانون  فى  تعديالت  وجود  عن 
العنانى  خالد  الدكتور  تأكيد  مــن  أشهر   6 نحو 
من  ــوزارة  الـ انتهاء  على  ــار،  واآلثـ السياحة  ــر  وزي
انتظارا  »الثالجة«،  فى  ووضعه  القانون  تعديالت 
ملا وصفه الوزير بـ«الوقت املناسب« لإلعالن عنه، 
بعدما توسط أحمد الوصيف رئيس احتاد الغرف 
السياحية لتأجيل التقدم مبشروع التعديل أكثر من 
لتنفى  والغرفة  العام  واالحتاد  الوزارة  مرة، عادت 

مجتمعة وجود تعديالت من األساس.
تعديالت  مترير  يتم  لن  إنــه  تركى  ناصر  وقــال 
حوار  إجــراء  دون  السياحى  بالقطاع  يتعلق  قانون 
املقترحة،  التعديالت  الغرف حول  داخل  مجتمعى 
املؤيد،  قبل  منها  املعارض  اآلراء  لكافة  واالستماع 
التعديل، مضيفا  من  املنشود  الهدف  يتحقق  حتى 
من  يكفى  ما  لديها  السياحة  شركات  غرفة  أن 
خبرات وكفاءات وميزانية تتيح لها االستعانة بكبار 
جلان  لتشكيل  يؤهلها  ما  القانونيني،  املستشارين 
برأى  وتدلى  األعــضــاء  أراء  تستطلع  متخصصة 
السياحية  الغرف  احتــاد  له  يستجيب  موحد  عام 
ويعرض على الوزارة فى حال اقتراح تعديل قانون 
ونبذ  بالتكاتف  الغرفة  أعضاء  مطالبا  الشركات، 
حتى  الشائعات،  وراء  االنسياق  وعــدم  اخلالفات 
والعاملني  القائمة  االستثمارات  على  احلفاظ  يتم 

بالشركات ومستقبل صناعة السياحة فى مصر.
فى  برئاستى  تشكيل جلنة  »قررت  تركي:  وتابع 
احتاد الغرف السياحية، ستضم مجموعة موسعة 
القانونيني،  وخاصة  القطاع  وحكماء  خبراء  من 

وتكون مهمتها متابعة ما أثير حول تعديل القانون، 
وتأكيد وزير السياحة واآلثار خالد العنانى على أن 
فى  إعالنها  وسيتم  بالفعل  جرت  تعديالت  هناك 
الوقت املناسب.. احتمل مسؤلية هذا القانون أمام 
اجلمعية العمومى لغرفة الشركات التى أمثلها فى 
ولم   1996 منذ  العام  العمل  فى  وأعمل  االحتــاد، 
أفرط يوما فى حق الشركات، ولن نسمح بتمرير 
تــعــديــالت قــبــل عــرضــهــا عــلــى أعــضــاء اجلمعية 
العمومية للغرفة، وإال سأعلن انسحابى من العمل 

العام«.
كما دعا تركى لتشكيل جلنة مماثلة داخل غرفة 
القانون  فى  النظر  على  تقوم  السياحة  شركات 
متابعة  مهمتها  وتــكــون  لتعديله،  احلــاجــة  ــدى  وم
ملف التعديالت املثارة حاليا عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، مشيرا إلى أن الشركات ال متانع العمل 
ولكنها ال  الدينية،  املستجلبة بجانب  السياحة  فى 
متتلك من اخلبرة ما يكفي، كما أن سوق السياحة 
وسماسرة  معينة  مجموعة  عليه  يسيطر  األجنبية 
يستدعى  مــا  آلخــريــن،  مجال  يوجد  وال  كثيرون 
وتأهيل  الــشــركــات  ــب  ــدري وت االحــتــكــار  مكافحة 
سياحة  بجلب  الشركات  إلــزام  قبل  أوال  العاملني 

أجنبية مقابل العمل باحلج والعمرة.
فى  والصغيرة  املتوسطة  الكيانات  أن  إلى  ونوه 
قطاع السياحة تعانى بشدة، سواء فنادق أو شركات 
جميعها  وباتت  سياحية،  وعاديات  سلع  محال  أو 
مهددة بالغلق إثر أزمة تفشى فيروس كورونا، وهنا 
يجب على القطاع بالكامل سواء الوزارة أو الغرف 
فى  ومساندتها  االستثمارات  تلك  إلنقاذ  التكاتف 

مثل تلك األوقات العصيبة، وليس العكس.
غرفة  رئيس  نائب  السيسي،  باسل  قــال  فيما 
السياحة  شركات  إن  السابق،  السياحة  شركات 
باتت على يقني بوجود تعديالت على القانون رقم 
٣٨ لسنة 1977، مشيرا إلى أن نفى غرفة شركات 
وليس  التعديالت  وجود  على  دليال  كان  السياحة 
لرأى  واالستماع  الشفافية  يستدعى  ما  العكس، 

املعنيني بالقانون.
شركات  مــن  مجموعة  أن  السيسي،  وأضـــاف 
السياحة اتخذت املسارات القانونية بالتوجه الحتاد 
طلب  وتسليم  الــغــرف،  ومقر  السياحية،  الغرف 
التأكيد على ضرورة  رسمى الستيضاح األمر، مع 

استطالع رأى الشركات واألخذ بوجهة نظرهم عن 
تقدمي مشروع بتعديل القانون، الفتا إلى أنه طالب 
نادر الببالوى رئيس جلنة تسيير األعمال بضرورة 
تلك  بنود  عن  املتداولة  الشائعات  حقيقة  توضيح 
لتنفى  جدا  متأخرة  ردت  الغرفة  لكن  التعديالت، 
وجود  وليس  التعديل،  مشروع  من  نسخة  تسلمها 

املقترح والتعديالت من عدمه.
ال  السياحة  شركات  أن  على  السيسي،  وشــدد 
إعالمها  يجب  كان  ولكنه  القانون،  تعديل  ترفض 
الكافى  الوقت  ومنحها  جهة  أى  وقبل  أوال  باألمر 
لتقدمي الرأى واملقترحات ودراستها عبر املختصني 
للجهات  املشروع  تقدمي  ثم  ــوزارة  ال فى  واخلبراء 
املختصة، ومبا يسمح لها مبعرفة ما سيعود عليها 

من إيجابيات عند تعديل القانون.
وأصدر املجتمعون بيانا بالتوصيات التى شملت:

أوال : قانون ٣٨ لسنة 1977
مــن مشروع  أثــيــر  مــا  حــول  الرسمى  الـــرد   -1
لتعديالت قانون ٣٨ لسنة 1977 وجوده من عدمه 
والغرفة  االحتــاد  نفى  بني  اآلراء  تناقضت  حيث 
وبني ما مت تسريبه من أخبار تؤكد وجود مشروع 
القانون وذلك أثناء انعقاد مؤمتر اللجنة اإلقليمية 
 0٣  –  2٨ يوم  بالقاهرة  العاملية  السياحة  ملنظمة 
إرسال  األزمة ووأدها فى مهدها  وإنهاء   2022 –
رسالة طمأنينة للشركات السياحية نرجو إصدار 
بيان يوضح األمر خللق حالة استقرار بني جموع 

الشركات.
لتطوير  احلاجة  مدى  تعى  الشركات  أن  ونؤكد 
القوانني ملا  فيه الصالح العام والنهوض بالقطاع 
القانونية  باملراكز  املساس  دون  ولكن  السياحى 
الشركات  اكتسبتها  والتى  املستقرة  والدستورية 

مبوجب قانون ٣٨ لسنى 1977
2- تبنى الوزارة فكرة عقد دورات تدريبة برعاية 
الشركات  كافة  بتدريب  لتقوم  واالحتـــاد  الغرفة 
والتسويق  الــلــغــة  دورات  خـــالل  مــن  وموظفيها 
بالنشاط  املــرتــبــطــة  الــعــلــوم  وكــافــة  األلــكــتــرونــى 

السياحى .
مع  السياحة  وزارة  قيادات  تواصل  ٣- ضــرورة 
آرائهم  الى  واالستماع  السياحية  الشركات  جموع 
الشركات  قرب مبشاكل  عن  للتعرف  ومقترحاتهم 
واجلهة  الشركات  بني  اجلليد  وإذابـــة  السياحية 

اإلدارية.
ثانيا : قانون الغرف واالحتاد

مرة  املجتمعى  للحوار  وطرحه  القانون  إعــادة 
أخـــرى حــيــث أن هـــذا الــقــانــون ميــس عــن قــرب 

الشركات السياحية وغرفتها وااللتحام املصرى
ثالثا : العمرة:

اقرب  فى  العمرة  رحــالت  تنفيذ  بــاب  فتح   -1
وقت ممكن.

وتفعليهم وسرعة  املشرفني  2- معاجلة مشاكل 
لتدريب  الغرفة  خــالل  من  تدريبية  دورات  عقد 

كوادر جديدة من مشرفى السياحة الدينية.
لكثير  واملهنى  االجتماعى  البعد  مــراعــاة   -٣
بها  لالرتقاء  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  من 

ووضعها على املسار الصحيح.
لكل  املعتمرين  ألعــداد  عددية  كوتة  أقــرار   -4
كورونا  ــة  أزم قبل  ضــوابــط  ألخــر  محاكاة  شركة 
تناسب الطاقة االستيعابية لشركات الطيران ومبا 
يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول 

بسعر برنامج يناسب املواطن البسيط.
مما  التضامن  فــى  الــشــركــات  حــق  تفعيل   -5
وبالشروط  البرنامج  تكلفة  انخفاض  على  يساعد 
وبشروط  ــة  اإلداري اجلهة  حتددها  التى  واملعايير 

حازمة مانعه لتداول التأشيرة.
6- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم 
كافة أنواع التأشيرات األخرى الى البوابة مع زيادة 
املوازية  السوق  على  للقضاء  بها  الرسوم اخلاصة 
للدولة  العامة  اخلزينة  ــرادات  إيـ على  واحلــفــاظ 

ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة.
رابعا: خطاب الضمان

نــرجــوا  لــلــشــركــات  االقــتــصــاديــة  للحالة  نــظــرا 
تنفيذا  الضمان  خطاب  يكون  أن  على  املوافقة 
أقصى  وبحد  مستوياته  أدنــى  فى  البوابة  لقانون 
قيام  مع  املنقضى  املوسم  ضمان  خلطاب  مماثل 
الغرفة بضمان الشركات لدى الوزارة مما سيقضى 
بنسبة كبيرة على تداول التأشيرة ومشاركة جميع 
سوق  وخلق  العمرة  رحــالت  تنفيذ  فى  الشركات 
املواطن  على  النفع  ليعود  الشركات  بني  تنافسية 

الذى ميثل أولى اهتمامات الدولة.

أزمة تعديالت قانون شركات السياحة تبحث عن »حوار مجتمعى«
مطالب باإلعالن عن حقيقتها ومناقشتها..
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األحد

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

العقارى  للتطوير  لينز،  أربــن  شركة  تعتزم 
ــات مــجــمــوعــة إمــيــل عــبــد اهلل،  إحــــدى شــرك
الــكــويــتــيــة، لــاســتــثــمــار، الــتــوســع فــى الــســوق 
املصرية بضخ استثمارات 11 مليار جنيه، من 
خال 3 مشروعات عقارية ضخمة، مت االتفاق 
على تنفيذها بالفعل، بعد أقل من 6 أشهر على 
دخولها السوق املصري، تتنوع ما بني ناطحات 
سحاب ومبانى إدارية وجتارية وخدمية وأخرى 
فى  التوسع  إلــى  باإلضافة  فندقية  منشئات 
للمقاوالت  الشركة  ذراع  املقاوالت عبر  أعمال 
فيرست جروب الكويتية إحدى أكبر الشركات 
العاملة فى مجال املقاوالت العام فى الكويت ، 
والتى متتد خبرتها ألكثر من 36 عاًما، ونفذت 
أكتر من 100 مشروع عقارى ضخم و 20 برج 

ما بني سكنى و جتارى وإداري.
ــل عــبــد اهلل، رئــيــس  ــي ــدس إم ــن ــه وقــــال امل
مجلس إدارة مجموعة شركات إميل عبد اهلل، 
الكويتية، إن الشركة إعتمدت خطة للتوسع فى 
السوق املصرية، وذلك نظًرا ملا يتميز به السوق 
فى  وتراجع  مرتفعة  ربحية  من  حالًيا  املصرى 
تكاليف اإلنتاج إذا ما قورن بغيره من األسواق 
املصرية  احلكومة  أن  موضًحا  املنطقة،  فــى 
شأنها  من  التى  اإلجـــراءات  من  عــدد  إتخذت 
لاستثمارات  املصرى  السوق  جاذبية  زيــادة 
األنسب  هو  الوقت  أن  عن  ومنوًها  األجنبية، 

لدخول السوق املصرية والعمل مبصر.
وتابع، أن الشركة تدرس التوسع فى شراكات 
ضخمة  قومية  مــشــروعــات  وتنفيذ  حكومية 

واالستفادة  املصرية،  احلكومة  مع  بالتعاون 
املشروعات  وكــوتــة  االســتــثــمــارى  التوسع  مــن 

لديها  الشركة  أن  التى تطرحها مصر، مشيًرا 
أذرع فى قطاعات التطوير العقارى واملقاوالت 

ومــكــاتــب االســتــشــارات والــتــصــمــيــمــات وفــق 
أحدث وأرقى التكنولوجبات العاملية، باإلضافة 
أحدث  متتلك  التى  التصميمات  مكاتب  إلــى 

اخلبرات العاملية.
لتنفيذ عدد من  نية  وتابع أن الشركة لديها 
وتــدرس   ،2023 خــال  االســتــحــواذ،  صفقات 
إمكانية طرح أسهمها فى بورصة مصر كنوع من 
االستثمار والتوسع فى السوق املصرية، موضًحا 
املصرية  السوق  فى  موجودة  كانت  الشركة  أن 
مشروع   20 من  أكثر  ونفذت   2005 عام  منذ 
مشروعاتها  مع  باملوازاة  تعمل  وكانت  عقاري، 
املنتشرة بالكويت وباقى دول العالم، لكن إرتأى 
لها  التوسع فى السوق املصرية  ونقل وتشييد 

مقارات لها للعمل مبصر. 
من  مجموعة  لديها  الــشــركــة  أن  وأوضـــح 
املشروعات الضخمة مثل بناء عدد من ناطحات 
السحاب، ضمن املناطق املميزة فى مشروعات 
إلى  بــاإلضــافــة  القومية،  املــصــريــة  احلــكــومــة 
السكنية  املـــدن  مــن  عــدد  إلطـــاق  التخطيط 
وتصميم  تنفيذ  مــن  ستكون  لألعمال  ــدن  وم
الشركة  أن  على  مشدًدا  كامل،  بشكل  الشركة 
تترك  أن  إستهدافها  بقدر  الربح  تستهدف  ال 

بصمة فى مجال العمارة والبناء فى مصر.
ــدس فــــادى إمــيــل عــبــد اهلل،  ــن ــه وقــــال امل
للتطوير  لينز،  أربن  لشركة  التنفيذى  الرئيس 
إميل  مجموعة  إدارة  مجلس  وعضو  العقاري، 

وهو  لني«  »إيست  أن  لاستثمارات،  اهلل  عبد 
ثانى مشروعاتها مبصر باستثمارات  2 مليار 
جنيه، وهو مشروع جتارى إداري، على مساحة 
خطة  الشركة  لدى  حيث  متر،   4780 لـ  تصل 
تتوافر  التى  األراضـــى  مــن  محفظتها  لــزيــادة 
فيها شرط التميز وهو ما ينعكس على اختيار 
الشركة ألرض »إيست لني« فهى قطعة األرض 
شارع  على  التجمع  مبنطقة  املميزة  األخــيــرة 
التسعني اجلنوبى أمام كونكرد بازا، وبالقرب 
من اجلامعة األمريكية، والتى تعد موقع مميز 
لاستثمار، موضًحا أن تفاصيل املشروع سيتم 
الكشف عنها فى مؤمتر صحفى موسع تزامًنا 

مع الطرح الرسمي.
الثانى  املشروع  طرحت  الشركة  أن  وتابع، 
»ايست الين » بعد 6 أشهر من مشروعها األول« 
ليفلز بيزنس تاور«، وهو ما يعكس مدى جدية 
الشركة للتوسع فى السوق املصري، مشيًرا إلى 
أن الشركة تعاقدت مع أكبر مكاتب االستشارات 
وإدراة  التشغيل  وشــركــات  والــعــمــارة  العاملية 
املشروع اجلديد، موضًحا  لتنفيذ  املشروعات، 
للمشروعات  تنفيذها  فى  تعتمد  الشركة  أن 
على إستقدام وإستحداث تكنولوجيات جديدة 
وجميعها  العميل،  مصلحة  إعتبارها  فى  تضع 

تكنولوجيات صديقة للبيئة وأصلية.

2 مليار جنيه استثمارات »أربن لينز« بمشروع »إيست لين« بالقاهرة الجديدة
تتوسع فى مصر عبر 3 مشروعات ضخمة..

خالل دورته الرابعة..

باستثمارات 850 مليون جنيه..

Arab Developers Holding تتعاقد مع 
Park Mall  لتأجير INCOMERCIAL

OJal مرحلة جديدة من »نخيل« 
Double Two Tower بمشروع

»لوزان« تتعاقد مع »كوميرسا« لتسكين الوحدات التجارية بمشروعها

 Arab Developers مجموعة  أعــلــنــت 
شـــركـــة  مــــــع  تــــعــــاقــــدهــــا   Holding
بتأجير   لتقوم  وذلـــك   ،  INCOMERCIAL
التجارية  الــعــامــات  مــن  لــعــدد   Park Mall
لسابقة  نظًرا  معها  التعاقد  مت  والتى  املميزة، 
العقارات  لتخصصها فى مجال  القوية  أعمالها 
التجارية وإدارة املشروعات التجارية، وهو تعاقد 
تنفذها  التى  االستراتيجية  اخلطة  ضمن  يأتى 

الشركة حاليا مبشروعاتها.
ووقع التعاقد كل من الدكتور أمين بن خليفة، 
 Arab Developers الرئيس التنفيذى لشركة
والرئيس  املؤسس  شحاتة  ومحمد   ،Holding
وذلك   ،  INCOMERCIAL لشركة  التنفيذى 

بحضور مسئولى الشركتني. 
قال الدكتور أمين بن خليفة، الرئيس التنفيذى 
  Arab Developers Holding ملجموعة 
استراتيجية  ضمن  يــأتــى  التعاقد  هــذا  إن   ،
املجموعة لرفع القيمة االستثمارية ملشروعاتها، 
ــعــاون مــع شــركــات قــويــة فــى تخصصات  ــت وال
هو مميز  ما  كل  تقدمي  إلى  باإلضافة  مختلفة، 
عماء  قاعدة  وزيــادة  احلاليني  الشركة  لعماء 

الشركة. 
ولفت إلى أن املجموعة تعمل ضمن استراتيجية 
عمل قائمة على عدة محاور أبرزها االلتزام مع 
عمائها واحلفاظ على ثقتهم ومستوى رضائهم، 
جدد  جنــاح  شركاء  مع  التعاون  إلــى  باإلضافة 

تتكامل أهدافهم مع أهداف املجموعة.
 INCOMERCIAL شــركــة  أن  ــح  وأوضــ  
مجال  فــى  املتخصصة  الــشــركــات  مــن  ــدة  واحـ
فى  استطاعت  والتى  التجارية  املــوالت  تأجير 
على  والعمل  التعاقد  سنوات  ثاث  فترة  خال 
مساحات جتارية، إيجارية تتجاوز الـ 100 ألف 
عامات  بجذب  لتقوم  معها  التعاقد  ومت  متر، 
جتارية للتواجد ضمن مول«Park Mall ، »وهو 
مشروع يقع فى مكان مميز، حيث يتواجد على 
أهم املحاور الرئيسية فى التجمع اخلامس وهما 
شارع التسعني الشمالى واجلنوبى وأمام اجلامعة 

األمريكية. 

مــول جتارى  عن  عبارة  املشروع  أن  وأضــاف 
مصر  فى  ماركت  لولو  لسلسلة  فرع  أكبر  يضم 
جيم  إلــى  باإلضافة  متر،   8200 مساحة  على 
رياضى على مساحة 2000 متر وسينما ومنطقة 
سكيب  النــد  متر   5000 مساحة  على  مفتوحة 
خدمات  املــول  ويضم  ــادل،  ب وماعب  ومطاعم 
كما  لــلــزائــريــن،  فــريــدة  تــقــدم جتــربــة  متنوعة 
داخل  املحات  على  فــورى  بشكل  التعاقد  يتم 

املشروع.
تبلغ  تأجيرية  مساحة  يضم  املــول  أن  وتابع 
30 ألف متر، ويضم وحدات مبساحات متنوعة 
شركة  مع  التعاون  أن  كما  مــتــًرا،   50 من  تبدأ 
التنويع  يضمن  مبا  بتأجيره  لتقوم  متخصصة 
فى العامات التجارية املتواجدة داخل املشروع 

ويزيد من قيمته االستثمارية. 
وأوضح أن »Park Mall »يقع ضمن مشروع 
القاهرة  مبدينة   »Nyoum New Cairo«
تضم  سكنية  أبــراج  عن  عبارة  وهــو  اجلــديــدة، 
شققا سكنية فاخرة وموال جتاريا ضخما، ويعد 

املشروع عامة مميزة فى أميز موقع فى مدينة 
اجلديد  التعاقد  وسيضيف  اجلديدة،  القاهرة 

للمشروع بالكامل.
والــرئــيــس  املــؤســس  ــع محمد شــحــاتــة،  ــاب وت
أن   ،  INCOMERCIAL لشركة  التنفيذى 
 Arab Developers مجموعة  مع  التعاقد 
شركته،  أعــمــال  لسابقة  يضيف   Holding
ملحفظة  مميزا  ومشروعا  قويا  مطورا  ويضيف 
املشروعات التى عملت عليها الشركة، فاملشروع 
التجارية  للعامات  اجلذب  عناصر  به  متكامل 
والتصميم  املــمــيــز  واملـــوقـــع  ــطــور  امل ــم  اسـ ــن  م

والتقسيم الداخلى للوحدات.
من  عــدد  مــع  تتعاون  أن شركته  إلــى  وأشـــار 
كبار املطورين العقاريني فى مشروعات متنوعة 
وضخمة مملوكة لشركات عقارية كبرى، وتتنوع 
التأجير  بني  ما  الشركة  تقدمها  التى  اخلدمات 
املحافظ  وإدارة  اإلداريــة،  واملساحات  للموالت 

العقارية التجارية.

طرح   العقارى  للتطوير  نخيل  شركة  أعلنت 
ــدة،  اجلــدي اإلداريـــــة  الــعــاصــمــة  ــى  ف  »𝐎𝐣𝐚𝐥«
بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 850 مليون جنيه.

التجارى  القطاع  رئــيــس  ــودة،  عـ وســيــم  ــال  ق
 »𝐎𝐣𝐚𝐥« إن  العقاري،  للتطوير  نخيل  بشركة 
ــدة مبــمــيــزات فــريــدة  ــارة عــن مــرحــلــة جــدي عــب
 »𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐰𝐨 𝐓𝐨𝐰𝐞𝐫” مبـــشـــروع 
وحــدات  وتضم  اجلــديــدة،  اإلداريـــة  بالعاصمة 
تشغيل  سيتم  والتى  وفندقية،  وإداريــة  جتارية 
بواسطة  منها  واإلدارى  التجارى  اجلزء  وإدارة 
لـ  التابعة  الشركات  إحــدى  إس  إف  إى  شركة 

شركة إى إف إس العاملية.
وأوضح أن أن شركة إى إف إس العاملية واحدة 
إدارة  فى  خبرة  لها  التى  الشركات  كبريات  من 
جتارية  لعامات  التابعة  املبانى  من  كبير  عدد 
عاملية، حيث متتلك 26 فرًعا فى 21 دولة وتدير 
الكبرى  الشركات  من  لعدد  مشروع   300 نحو 

إى إف إس  أن شركة  كما  واجلهات احلكومية، 
القطاعات  فى  قوية  أعمال  سابقة  لها  مصر 

العقارى والصحى والتكنولوجي.
 »𝐎𝐣𝐚𝐥»بـ الفندقية  الوحدات  أن  إلى  وأشار 
الفنادق« وسيتم تسليمها  ستديرها »تامي إلدارة 
كاملة التشطيب والفرش للعماء، وهو ما يضمن 
للعماء  والرفاهية  اجلــودة  من  عالى  مستوى 
أصحاب تلك الوحدات، مشيرا إلى أن الوحدات 
الفندقية أصبحت منتًجا جاذبًا بالسوقني املحلى 

والعاملي.
الــفــنــادق  تـــامي إلدارة  أن شــركــة  إلـــى  ولــفــت 
ــة تــقــوم بــــإدارة 5 عــامــات جتــاريــة  ــي ــارات اإلم
عدة  على  حاصلة  املجموعة  أن  كما  مرموقة، 
جوائز منها جائزة أفضل عامة جتارية للفنادق 
فى سوق الشرق األوسط من قبل جوائز السفر 
العربي، وجائزة اعتبار سلسلة فنادق املجموعة 
أفضل سلسلة فنادق عائلية فى الشرق األوسط.

وقال إن وحدات »𝐎𝐣𝐚𝐥« يتم طرحها بأنظمة 
سداد متميزة ومتنوعة للعماء، بخصومات تصل 
 10 إلى  تصل  لفترات  سداد  وأنظمة   %10 إلى 
باملشروع،  التميز  لعناصر  يضيف  مما  سنوات، 
بعناية  دراســتــهــا  األنــظــمــة مت  هــذه  أن  مــؤكــدا 
لتحقيق التوازن بني مصلحة العماء والشركة. 

 𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐰𝐨“ مــشــروع  أن  ــاف  وأضــ
𝐓𝐨𝐰𝐞𝐫” عبارة عن وحدات) جتارية – إدارية 
 9 تبلغ  إجمالية  مساحة  على  يقع  -فندقية(، 
آالف متر مربع، ويشغل اجلزء التجارى الطابقني 
األرضى واألول على مساحة 4 آالف متر للدور 
إجــمــالــى مساحة  مبــا ميــثــل حــوالــى 45% مــن 
املشروع، باقى األدوار على مساحة 1350 متًرا 
مربًعا لكل دور متثل 15% من املساحة اإلجمالية 

للمشروع.

العمرانى  للتطوير  لـــوزان  شركة  تعاقدت 
ألكبر  –وكــيــل  كوميرسا  شــركــة  مــع   ،LUD
العامات التجارية املصرية والعاملية- لتسكني 
بيزنس  أبيكس  مبشروع  التجارية  الــوحــدات 
مول apex business complex مبنطقة 

الداون تاون فى العاصمة اإلدارية اجلديدة.
صرح عادل عبداملنعم رئيس مجلس اإلدارة، 
إمياناً  جاء  »كوميرسا«  شركة  مع  التعاون  أن 
من شركتنا فى حتقيق أعلى عائد استثمارى 
توفير  فى  الشركة  دور  خــال  من  لعمائنا، 

واحلصول  العاملية  املاركات  كبرى  مع  التعاقد 
ــات الــتــجــاريــة  ــام ــع ــخــدام ال عــلــى حـــق اســت
»الفرنشايز«،  حيث أن ضمان عملية التشغيل 
قوية حتقق  جتــاريــة  عــامــات  بــوجــود  تكتمل 

توافد الزائرين  بشكل يومى.
وأوضح أن شركة كوميرسا ستقدم خدمات 
متنوعة من خال االستثمار اجليد فى تسكني 
الوحدات التجارية لتحقيق أعلى فائدة ممكنة، 
ودراسة األرباح املتوقعة للعماء وحتسني جودة 
خدمة التشغيل أالمثل لتعزيز قيمة ممتلكاتهم 

األجل  طويلة  أو  قصيرة  امللكية  مع  للتوافق 
وتقدمي املعلومات والتحليات فى أسرع وقت 

وتقليل نفقات التشغيل.
وأعلن رئيس مجلس اإلدارة، أنه مت التعاقد 
للعامات  املالكة  الطبيعية  األغذية  شركة  مع 
 The Burger (و)  بلدينا  )مطعم  التجارية 
Factory (لتكون أولى العامات فى مشروع 

أبيكس بيزنس مول.
العمراني« تسعى  للتطوير  »لوزان  وأشار أن 
بيزنس  »أبيكس  لعماء  لتحقيق قيمة مضافة 
السلعى  التنوع  مزيج  إعــداد  خال  من  مــول« 
لتحقيق  التجارية  باملنطقة  األنشطة  وتوزيع 
الوحدات  جميع  بني  احلركة  فى  االنسيابية 

واألدوار فى املشروع.
وأكد أن املشروع  »إدارى – جتارى – طبي« 
باستثمارات  مربع،  متر   2600 مساحة  على 
ــارة عن  تــقــتــرب مــن 700 مــلــيــون جــنــيــه، عــب
بواقع 230 وحدة متنوعة،  دور،  أرضى + 12 
مبساحات تبدأ من 35 مترا، وتصل إلى 100 
مقدم   %5 بـ  تبدء  ســداد  بأنظمة  مربع،  متر 
املتوقع  ومــن  عــام،   12 إلــى  تصل  وتسهيات 
 4 خال  بالكامل  املشروع  تسليم  من  االنتهاء 

سنوات من تنفيذه.

معرض »تارجت مصر« 
يستهدف مليار جنيه مبيعات 

 قال عاء علي رئيس مجلس إدارة شركة 
واملنظمة  املشروعات  إلدارة  مصر  تارجت 
تستهدف  الشركة  إن  مصر  تارجت  ملعرض 
جنيه  مليار  بقيمة  تعاقدية  مبيعات  حتقيق 
وذلــك من خــال  معرض تارجت مصر فى 
12و13  يومى  عقده  واملقرر  الرابعة  ــه  دورت
املقبل مبشاركة 35 شركة عقارية  اغسطس 

من اكبر الشركات العاملة بالسوق  
وأضاف ان معرض تارجت مصر فى دورته 
املشروعات  من  متنوعة  باقة  يشمل  الرابعة 
العقارية املتميزة بالعاصمة االدارية والقاهرة 
الشمالى  والساحل  السخنة  والعني  اجلديدة 
اكثر من 20 محافظة  ويستهدف عماء من 
كبنى سويف واملنيا واسيوط والسويس والفيوم 
والغربية  واملــنــصــورة  والشرقية  املنوفية  و 
االنتقاالت  وسائل  توفير  مع  واالسماعيلية 
الي   مشيرا  املحافظات  هــذة  مــن  للعماء 
محافظات  جميع  سيغطى  املعرض  هذا  ان 
العماء  ويستهدف  وبحرى  قبلى  وجه  مصر 
للشراء  حقيقية  رغبة  لديهم  الذين  اجلادين 
وليس مجرد حشد للعماء بدون هدف الفتا 
زوار  مــن  عماءها  ــدرس  ت الشركة  ان  الــي 
املستهدف  لتحقيق  فائقة  بعناية  املــعــرض 

البيعى املطلوب  
تارجت  استعانة  الــى  علي«  »عــاء  واشــار 

تنظيم  فــى  املتخصصة  بــالــكــفــاءات  مــصــر 
مارشيه  تيكتس  مع  التوقيع  فتم  املــعــارض   
مميزة  خــدمــة  ولــتــقــدمي  املــعــرض  لتنظيم 
لــشــركــات الــتــطــويــرالــعــقــارى املــشــاركــة فى 
التى  القوية  الــعــروض  جانب  الــى  املــعــارض 
تقدمها الشركات خال فترة املعرض وتسهيل 
الــى جناح  والــشــراء الفــتــا  البيع  اجــــراءات 
الدورات الثاث السابقة من معرض تارجت 
للمعرض  الثالثة  الــدورة  حققت  حيث  مصر 
مع  جنيه  مليون  ال560  تتخطى  مبيعات 
استهداف جميع الشرائح واملناطق املستهدفة 
كالعاصمة  الــعــمــاء  بــاقــبــال  حتــظــى  الــتــى 

والقاهرة اجلديدة والسخنة والساحل  
تارجت مصر  ادارة  رئيس مجلس  واوضح 
اى  عــن  يختلف  مصر  تــارجــت  مــعــرض  ان 
معرض اخر نظرا الننا نقدم املعرض مبفهوم 
العقارى  املــطــور  دعــم  على  يعتمد  مختلف 
مايجعل  وهــو  البيعى  املستهدف  لتحقيق 
االنضمام  على  حتــرص  العقارية  الشركات 
الى معرضنا بصفة دائمة وال نكلف الشركات 
فى  اشتراكهم  نظير  ضخمة  مالية  اعــبــاء 
ــرى التى  املــعــرض مــقــارنــة بــاملــعــارض االخــ
النظر  بغض  اشتراكات ضخمة  حتصل على 
اساء  مما  ال  ام  مبيعات  املطور  حتقيق  عن 
الى املعارض العقارية وحولها الى  » سبوبة 

االساسى  هدفها  مصر  تارجت  ان  الفتا    «
يتاقى مع هدف املطور وهو حتقيق مبيعات 
حيث يرتبط جناحها بنجاح املطور فى حتقيق 

عائد اقتصادى بيعى من املعرض
على  حريصة  كانت  الشركة  أن  وأضــاف 
حتديد موعد املعرض يومى 12و13 اغسطس 
ويستهدف  جــدا  مثالى  التوقيت  هــذا  الن 
وعادوا  باخلارج  العاملني  املصريني   العماء 
الى مصر  لقضاء اجازة عيد االضحى املبارك 
يوليو وحتى منتصف اغسطس  من منتصف 
فى  خارجى  معرض  وكأنه  يصبح  وبالتالى 
استهدافه للعاملني باخلارج وداخل مصر فى 
قضاء  العميل  يستطيع  بحيث  الوقت  نفس 
واستثمار  عقار  لشراء  فرصة  ولديه  اجازته 
الدوالر  ارتفاع سعر  ايضا فى ظل  مدخراته 
التضخم  معدالت  ارتفاع  نتيجة  اجلنيه  امام 
التى جذبت جزءكبير  ال%18  وتوقف شهادة 

من مدخرات االفراد خال الفترة املاضية
وقال رئيس مجلس ادارة تارجت مصر إن 
25%و%50  بني  يتراوح  خصم  يقدم  املعرض 
من  كبير  عــدد  ويخاطب  الكاش  سعر  على 
الشرائح مبناطق متعددة حتظى باقبال كبيرة 

من قبل العماء
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كتب: أسامة محمد
أعلنت الشركة املصرية لالتصاالت عن نتائج 
املنتهية فى 30 يونيو  املالية  الفترة  أعمالها عن 
2022، وذلك طبقاً للقوائم املالية املجمعة املعدة 

وفقاً ملعايير املحاسبة املصرية.
مليار  املجمعة 20.4  اإليــرادات  إجمالى  وبلغ 
بالفترة  مقارنة   %17 قــدره  منــوا  محققا  جنيه 
الذى  بالنمو  مدفوعا  السابق  العام  من  نفسها 
البالغ  التجزئة  أعمال  وحــدات  إيــرادات  حققته 
أعمال  ــدات  وحـ ــرادات  ــ إي فــى  والــزيــادة   ،%18
اجلملة بنسبة قدرها 16% نتيجة زيادة إيرادات 
خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات 

الكابالت البحرية.
عمالئها  قاعدة  فى  منــًوا  الشركة  وأظــهــرت 
مقارنة  املقدمة  اخلدمات  جميع  مستوى  على 
الهاتف  مشتركى  عدد  ارتفع  إذ  املاضي،  بالعام 
الثابت بنسبة 10%، وعدد عمالء اإلنترنت فائق 
مشتركو  وكذلك   %13 بنسبة  الثابت  السرعة 
إضافة  بنسبة 44% من خالل  املحمول  خدمات 
مليون   2.1 منهم  جديد  مشترك  مليون   3.6
عميل ضمن مشروع املدارس ومبادرات التضامن 

االجتماعي.
الفوائد والضرائب واإلهالك  الربح قبل  وبلغ 
واالستهالك 8.1 مليار جنيه محققا هامش ربح 
اإليرادات  بالزيادة فى  قوى قدره 40% مدعوما 

ذات الهوامش املرتفعة.
مليار   3.8 الضرائب  بعد  الربح  صافى  وبلغ 
التشغيلية  غير  العناصر  أثر  وبعد حتييد  جنيه 
4،1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها %16 
بفضل  السابق  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
ــرادات  إي فى  والــزيــادة  القوى  التشغيلى  األداء 
االستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة 
ما حد من أثر االرتفاع البالغ 27% فى مصروفات 

اإلهالك واالستهالك.
إلى  التشغيلى  النقدى  التدفق  صافى  ووصل 

الربح  8.3 مليار جنيه محققا نسبة 103% من 
واالستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  قبل 

خالل النصف األول من عام 2022.
داخل  لألصول  الرأسمالية  النفقات  وبلغت 
اخلدمة 14% من إجمالى اإليرادات بينما مثلت 
إجمالى  من   %39 النقدية  الرأسمالية  النفقات 
اإليرادات، إذ وصلت إلى 8 مليارات جنيه )تصل 
النسبة إلى 31% بعد استبعاد تكاليف الرخصة(.
وحــقــق صــافــى الــديــن نسبة مــن الــربــح قبل 
على  واالستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد 

أساس سنوى مقدارها 1.1 مرة مقارنة بـ 1.2 
مرة فى الربع األول من عام 2022، إذ انخفض 

إجمالى الدين بنسبة 6% عن الربع املاضي.
وبلغ إجمالى التدفقات النقدية احلرة للنصف 
)يصل  جنيه.  مليار   0.6  ،2022 للعام  األول 
إضافة  بعد  مليار   1.8 إلى  التدفقات  إجمالى 
والتى  فــودافــون مصر  مــن  ــاح  ــ األرب تــوزيــعــات 
حصلت عليها الشركة مؤخرا خالل شهر يوليو 

.)2022
املنتدب  العضو  حامد،  عادل  املهندس  وعلق 

املصرية لالتصاالت  للشركة  التنفيذى  والرئيس 
األول  النصف  عن  الشركة  أعمال  نتائج  على 
الشركة  بقدرة  “فخور  قائالً:   2022 العام  من 
على حتقيق هذا األداء املالى والتشغيلى املتميز 
التحديات  رغم  العام   من  األول  النصف  خالل 
العديدة التى يواجهها العالم كتغير أسعار صرف 
من  الناجمة  والــضــغــوط  والتضخم  الــعــمــالت 

مشكالت االستيراد”.
مستوى  على  منوا  أظهرت  الشركة  أن   وذكر 
إجمالى  أن  موضحا  األعــمــال،  وحـــدات  جميع 
العام حقق  من  األول  النصف  ــرادات خالل  اإلي
منوا قدره 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
أعمال  لوحدات  املتميز  باألداء  مدعوما  السابق 
البيانات  إيــرادات  ارتفاع  استمرار  مع  التجزئة 

كمحرك رئيس لهذا النمو بنسبة وصلت %52.
قادرين  مازلنا  قائال: “عالوة على ذلك  وتابع 
من  رغــم  مرتفعة  ربحية  هوامش  حتقيق  على 
لعام  السنوية  الــدوريــة  الــعــالوة  موعد  تقدمينا 
2023 بداية من شهر أبريل 2022، لدعم موظفى 
كما جنحنا  الصعبة،  الفترة  تلك  خالل  الشركة 
استيعاب  من  للدين  اجليدة  اإلدارة  خــالل  من 
املصرى  اجلنيه  قيمة  النخفاض  السلبى  األثــر 
أمام العمالت األخرى، إذ استقر معدل الفائدة 
أداؤنــا  انعكس  فقد  كذلك   .%5.5 عند  الفعلى 
التدفقات  على صافى  املتميز  والتشغيلى  املالى 

النقدية احلرة للشركة، إذ بلغت 0.6 مليار جنيه 
إلى توزيعات األرباح من شركة  مصري، إضافة 
 1.2 البالغة   2022 عام  من  يوليو  فى  فودافون 

مليار جنيه طبقا التفاقية املساهمني املعدلة”.
جميع  على  النمو  مواصلة  إلى  نتطلع  وأكمل: 
حتتية  بنية  من  منتلكه  ما  طريق  عن  األصعدة 
مميزة محليا ودوليا من خالل البحث واستغالل 
مختلف الفرص املتاحة فى السوق مع االستمرار 
فى ترشيد النفقات دون املساس بجودة اخلدمات 

املقدمة للعمالء”.
نعمل على  ناحية أخرى  وأضاف حامد: “من 
حتقيق االستفادة القصوى من االتفاقية املوقعة 
حديثا مع شركة أورجن مصر خلدمات التجوال 
املحلي، كخطوة تعكس جهودنا املستمرة لتطوير 
هوامش  وتعزيز  املتنوعة  خدماتنا  مجموعة 
الربحية خلدمات املحمول والشركة بشكل عام. 
وكشأننا دائما نسعى القتناص الفرص املميزة فى 
السوق للوصول بالشركة إلى مزيد من النجاحات 
ما ينعكس على تعظيم العائد ملساهمى الشركة”.

10 السنة الثالثة عشرة

المصرية لالتصاالت تحقق 20.4 مليار جنيه إيرادات فى النصف األول من العام
بمعدل نمو ٪17 ..

إشراف:أسامة محمداتصاالت

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت 
اتفاقية  توقيع  مراسم  املعلومات  وتكنولوجيا 
املالكة  العاملية  دى  ام  اتش  شركة  بني  تعاون 
وشركة  العاملية،    Nokia التجارية  للعالمة 
مصر،  فى   EAI املتطورة  للصناعات  اتصال 
مختلفة  محمول  جهاز  مليون  تصنيع  بهدف 
 Feature تقليدية  هــواتــف  بــني  مــا  الــطــراز 
 ،Smart Phone ذكية   وهواتف   Phone
وذلك خالل العام اجلارى مع تضاعف اإلنتاج 

خالل الفترة املقبلة.
وقع االتفاقية تامر اجلمل مدير عام شركة 
العضو  ــو عــوف  أب HMD مبــصــر، و أحــمــد 

املتطورة  للصناعات  اتصال  لشركة  املنتدب 
قسم  ــيــس  رئ لــيــجــون  آالن  بــحــضــور  EAI؛ 
العمليات بشركة HMD Global OYاملالكة 
للعالمة التجارية Nokia ، و ون شاجن نائب 
واملهندس عمرو  ،للمنتجات  التنفيذى  الرئيس 
صناعة  تنمية  لهيئة  التنفيذى  املدير  محفوظ 
عثمان  حسام  والدكتور  املعلومات  تكنولوچيا 
تكنولوچيا  صناعة  تنمية  هيئة  رئيس  نائب 
املعلومات، وعدد من قيادات وزارة االتصاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات وشــركــتــى اتــصــال 

.HMDو EAI للصناعات املتطورة
هذه  أن  على  طلعت  عمرو  الدكتور  ــد  وأك

االتفاقية تأتى تكريساً جلهود الدولة فى تهيئة 
املناخ الداعم لنمو استثمارات الشركات العاملية 
على حرص  تأكيدا  تأتى  أنها  كما  مصر،  فى 
احلكومة على تشجيع وحتفيز القطاع اخلاص 
املعرفة  لنقل  مصرية  مصانع  داخــل  للتصنيع 
على  اإللكترونيات  وتوطني صناعة  واخلبرات 
الصناعة  هــذه  تنمية  فى  يسهم  الــذى  النحو 
للشباب  متخصصة  عمل  فرص  وخلق  الهامة 
فى مجال تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات؛ 
وثابة  بخطوات  تسير  مصر  أن  إلــى  مشيرا 
للمبادرة  تنفيذا  املحلى  التصنيع  تعميق  نحو 
التى  اإللكترونيات«  تصنع  »مصر  الرئاسية 

تستهدف تعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم 
وصناعة اإللكترونيات.

وأكد أحمد أبو عوف العضو املنتدب لشركة 
أن  على   EAI املــتــطــورة  للصناعات  اتــصــال 
املحمولة  الهواتف  إنتاج  على  تعمل  االتفاقية 
 HMD Global املطلوبة من شركة Nokia
OY بـــجـــودة عــاملــيــة مبـــا يــشــمــل املــكــونــات 
واالختبارات،  والتغليف  والتجميع  اإللكترونية 
العاملية فى اجلودة  املنتجات  مبا مياثل متاما 
والكفاءة، األمر الذى يحقق استراتيجية مصر 
فى سعيها لتوطني صناعة التكنولوجيا وجعل 

مصر مركز إقليمى للصناعات املتطورة.
ــاف تــامــر اجلــمــل مــديــر عـــام شركة  وأضــ
مبــوجــب  ــم  ــهـ أنـ  HMD Global OY
مصنع  بــتــزويــد   HMD ســتــقــوم االتــفــاقــيــة 
مبتطلبات   EAI املتطورة  للصناعات  اتصال 
واختبار  تفتيش  وأدوات  اإلنتاج من مواد خام 
اإلنتاجية،  للعملية  الالزمة  املعايرة  ومعدات 
نقل  عمليات  مصر  فى  للمصنع  سنقدم  كما 
اخلبرات التكنولوجية والدعم الفنى عن طريق 
التقنية  الناحية  من  املصرية  الكوادر  تدريب 
والفنية على أيدى خبراء Nokia من فنلندا، 
الدعم لالستفادة  كل سبل  تقدمي  إلى  إضافةً 
بالشركة  اخلاص  والتطوير  البحث  مراكز  من 
لتقدمي أفضل املواصفات واملنتجات التى تلبى 

احتياجات املستهلك .
اجلدير بالذكر أن شركة اتصال للصناعات 
املتطورة EAI تقوم من خالل مصنعها املتواجد 
وتصنيع  تطوير  على  أكتوبر  مــن  بــالــســادس 
اإللــكــتــرونــيــات املــتــقــدمــة فــى مــصــر، بطاقة 
العام  خالل  وحــدة  مليون   2 تتخطى  إنتاجية 
احلالي، لتصل إلى عشرة مليون وحدة سنوياً 

خالل األعوام املقبلة.

كتب: أسامة محمد
الثانى على جائزة  أقامت الهيئة القومية للبريد حفل السحب 
إطار حرص  فى  وذلك  التوفير،  لعمالء حسابات  جنيه”  “املليون 
الهيئة على تشجيع العمالء على االدخار واستخدام بطاقات الدفع 
مببنى  السحب  إجــراء  مت  وقد  املالية،  املعامالت  فى  اإللكترونى 
البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس 
إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العال 

عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن االجتماعي.
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  فــاروق  شريف  الدكتور  أعلن   وقد 
التوفير  الثانى على حسابات  السحب  نتيجة  للبريد عن  القومية 
بها  فازت  حيث  )اغسطس2022(؛  لشهر  جنيه«  املليون  »جائزة 
العميلة أميرة محمد حنفى أحمد وهى صاحبة حساب توفير لدى 

الهيئة القومية للبريد / فرع الكنج مريوط.
 وفى نفس السياق قال الدكتور شريف فاروق أن جوائز حسابات 
التوفير »ربع السنوية« التى تقوم بها الهيئة القومية للبريد تأتى 
تأكيدا على مصداقية البريد املصرى جتاه عمالئه وحرص الهيئة 
وتقديراً  معهم  املستمر  والتواصل  عمالئها  مصلحة  على حتقيق 
لوالئهم الدائم وثقتهم بخدماتها املصرفية املتعددة واملتميزة التى 
املصرى  البريد  واهتمام  وتعكس حرص  املصري،  البريد  يقدمها 
العمالء  لتشجيع  و  لعمالئه؛  استثنائية  مالية  تقدمي جتربة  على 

احلاليني على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية 
فتح  على  العمالء  غير  من  املواطنني  وتشجيع  املصرى  للبريد 
فى  املنتشرة  البريد  مكاتب  من  أى  لدى  جديدة  توفير  حسابات 

جميع أنحاء اجلمهورية.
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  ــاروق  ف شريف  الدكتور   وأوضــح 
القومية للبريد أن جائزة املليون جنيه تقدم لعمالء توفير البريد 
بصفة »ربع سنوية« بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط االشتراك 
فى املسابقة على ان يكون احلساب توفير »أفراد« وأن يكون نشط 
وقت  آالف جنيه   10 فى احلساب  للرصيد  األدنــى  احلد  ويكون 
الدخول ووقت السحب على اجلائزة و أن يكون هناك 3 معامالت 
على احلساب خالل فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقة 
للعميل  ويحق  ونشطة  ومفعلة  بحسابه  مربوطة  إلكترونى  دفع 
مشيرا  حساباته،  من  فقط  واحد  بحساب  السحب  فى  الدخول 
املالية  والرقابة  احلوكمة  اجــراءات  كافة  طبقت  الهيئة  أن  إلى 
الداخلية على كافة إجراءات العمل بهدف تقدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنني بأعلى درجات اجلودة، موجهاً خالص الشكر والتقدير 
فى  الرئيسى  املحور  يعتبرهم  والذى  بالهيئة  العاملني  جميع  الى 

جناح الهيئة على كافة األصعدة.

ــر  اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عـــمـــرو طــلــعــت وزيـ
مبكتبه  املــعــلــومــات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
بــالــقــريــة الــذكــيــة مــحــمــد اجلــنــدى الــطــالــب 
مصر  جامعة  فى  األعــمــال  تكنولوجيا  بكلية 
الوطنى  املنتخب  فريق  وعضو  للمعلوماتية، 
للخماسى احلديث للكبار، وهنأ البطل املصرى 
على فوزه بامليدالية الفضية فى بطولة العالم 
مصر  استضافتها  التى  احلــديــث  للخماسى 

مؤخرا.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالقوة والعزمية 
التى ظهر بها اجلندى أثناء البطولة وإصراره 
الــكــبــار فــى هذه  على وضــع اســم مصر بــني 
دعم  استمرار  على  مؤكدا  العاملية؛  البطولة 
الدولة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
البطوالت  حصد  استكمال  فى  مصر  ألبطال 
ــع اســـم مــصــر عــالــيــا فــى كــافــة املحافل  ورفـ

الدولية.
الــدكــتــور عــمــرو طلعت أن وجــود  ــاف  وأضـ
جامعة  فى  واملتميزة  الصاعدة  املواهب  هذه 
مصر للمعلوماتية ميلؤنا فخرا وسعادة؛ معربا 
اإلجنــازات  من  املزيد  إلــى حتقيق  تطلعه  عن 
ــني طــالب  ــن املـــواهـــب ب ــد م ــزي ــشــاف امل ــت واك
اجلامعة فى كافة املجاالت من أمثال اجلندى 
مبا يسهم فى استمرار مسيرة النجاحات على 
كافة املستويات االقليمية والدولية والتى تتوافق 
على  والريادة  التقدم  لتحقيق  مصر  رؤيــة  مع 

الصعيد العاملى بكافة املجاالت والقطاعات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت خالل تكرميه 
للطالب محمد اجلندي:« أمتنى أن يجعل كافة 
الرياضة  للمعلوماتية  مصر  جامعة  طــالب 
يسيرون  ونهجاً  دائماً  أسلوباً  العلمى  والتفوق 
عليه؛ مؤكدا على حرص الدولة على االستثمار 
فى ثروتها البشرية، وتشجيع التفوق الرياضى 

باإلضافة إلى التفوق العلمى.
جامعة  رئيس  بهجت  رمي  الدكتورة  وأعربت 
بتكرمي  سعادتها  بالغ  عن  للمعلوماتية  مصر 
الــدكــتــور/ عــمــرو طــلــعــت، لــلــطــالــب محمد 
وزارة  تقدمه  الــذى  الدائم  والدعم  اجلندى، 
للجامعة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 

وتخصصاتها  نوعها  مــن  فــريــدة  جعلها  ممــا 
كــونــهــا أول جــامــعــة مــتــخــصــصــة فـــى عــلــوم 
ــيــانــات والــتــكــنــولــوجــيــا مبــنــطــقــة الــشــرق  ــب ال
االتصاالت  وزارة  أسستها  وأفريقيا،  األوسط 
وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم 

العالى والبحث العلمى.
وعن دعم جامعة مصر للمعلوماتية للطالب 
فترة  تتزامن  ببطوالت  املسجلني  الرياضيني 
أكــدت  واالمــتــحــانــات،  الــدراســة  مــع  تنظيمها 
تكنولوجيا  كلية  عميدة  طاهر  سماء  الدكتورة 
لهم،  االمتحانات  تؤجل  اجلامعة  أن  األعمال 
املقررات  لهم  توفر  وكذلك  جدولتها،  وتعيد 
حضورها،  من  يتمكنوا  لم  التى  واملحاضرات 
على  اجلامعة  أمــنــاء  مجلس  موافقة  بجانب 
إعطاء الطالب املتفوقني رياضيا منح دراسية 
تقديرا لتميزهم ورفع اسم مصر فى املحافل 
الطالب  أن  أعربت عن سعادتها  كما  الدولية. 
محمد اجلندى واجهة مشرفة للجامعة ومثال 
والنجاح واإلصرار على  الوعى  به فى  يحتذى 

حتقيق حلمه.
اجلندى  محمد  البطل  قدم  اللقاء؛  وخــالل 
التكرمي  على  طلعت،  عمر  للدكتور  الشكر 
والدعم املستمر له من قبل اجلامعة التى تولى 

اهتماما كبيرا بتفوق وتقدم الدارسني بها.
للمعلوماتية  مصر  جامعة  أن  بالذكر  جدير 
أفريقيا فى  بقارة  أول جامعة متخصصة  تعد 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  مــجــاالت 
ــهــا، وأســســتــهــا وزارة  ب ــرة  ــأث ــت امل ــاالت  ــجـ واملـ
لتصبح  املــعــلــومــات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
تعليمية  برامج  تقدم  رائــدة  أكادميية  مؤسسة 
من  الــعــمــل  ســـوق  حــاجــة  لــســد  متخصصة 
تكنولوجيا  مجاالت  أحــدث  فى  املتخصصني 
املعلومات واالتصاالت مثل: الذكاء االصطناعى 
الرابعة  الصناعية  والثورة  البيانات،  وهندسة 
االتــصــاالت،  وعــلــوم  اإللــكــتــرونــيــات  وصناعة 
اإللكترونى،  والتسويق  املالية،  والتكنولوجيا 
املستخدم  وجتربة  املتحركة،  الرسوم  وفنون 

وتصميم األلعاب اإللكترونية.

إنتاج هواتف نوكيا فى مصر

البريد يعلن عن الفائز الثانى بجائزة »المليون جنيه«

وزير االتصاالت يكرم الطالب 
محمد الجندى لفوزه بفضية 

العالم للخماسى الحديث

مجال  فى  املتخصصة  تكنولوجيز،  هــواوى  شركة  وقعت 
هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  واالتــصــاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
برنامج  إلطالق  )إيتيدا(  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية 
هواوى “Spark”، الذى يهدف إلى فتح الفرص أمام الشركات 
قاعدة  وتوسيع  جــديــدة،  أســـواق  فــى  الناشئة  التكنولوجية 
بالتعاون مع شركة هواوي. ويساهم  عمالئها وتعزيز االبتكار 
برنامج “Spark” فى دفع عجلة التحول الرقمى فى قطاعات 
مع  متاشًيا  وغيرها؛  والطاقة  والتعليم  والتكنولوجيا  الصحة 

رؤية مصر 2030.
التى  الناشئة  الشركات  تزويد  سيتم  االتفاقية،  مبوجب 
تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعى وإدارة البيانات واأللعاب 
سحابة  إلى  مجانى  وصــول  بصالحية  اإللكترونية  والتجارة 
حتصل  مبوجبه   ,  Huawei Cloud”“ اإللكترونية  هــواوى 
الشركات الناشئة على برامج تدريبية ودعم فنى من هواوي، 
االصطناعي،  والذكاء  السحابية  احلوسبة  تقنيات  فى  وذلك 
مبا فى ذلك إطار تطوير الذكاء االصطناعى وقاعدة البيانات 

ونظام التشغيل لتطوير تطبيقاتها وخدماتها.

التنفيذى  الرئيس  ــن،  ب مــا  مــن  كــل  التفاهم  مــذكــرة  وقــع 
هواوى  بشركة  االستراتيجى  واالتصال  احلكومية  للعالقات 
مصر، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات )إيتيدا( ورئيس مركز اإلبداع التكنولوجى 

وريادة األعمال )تيك( . 
التعاون  أهمية  عثمان  حسام  الدكتور  أكــد  جانبه،  ومــن 
هواوى  مع  بالتعاون  سعداء  “إننا   : وقــال  هــواوي،  شركة  مع 
حيث  املبكرة   منوها  مراحل  خالل  الناشئة  الشركات  لدعم 
املتكامل  األعمال  ريادة  نظام  دفع عجلة  إلى  البرنامج  يسعى 
فى مصر؛ مما يزيد من فرص النمو الواعدة أمام الشركات 
فى  املتمثلة  األساسية  أهدافنا  البرنامج  هذا  ويلبى  الناشئة. 
تعزيز االبتكار فى مصر، باإلضافة إلى مهمتنا املتمثلة فى بناء 
قدرات الكوادر الشابة على أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.”
وقال السيد ما بن: “انطالًقا من مساعينا املستمرة لتمكني 
مع  بالتعاون  نسعد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات لتوفير الدعم الالزم 

لتسريع  املختلفة  هــواوى  تقنيات  وتسخير  الناشئة  للشركات 
منوها فى مصر. إذ يعد هذا البرنامج جزًءا من استراتيجية 

املسؤولية املجتمعية لشركة هواوي”.
العمود  متثل  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  “إن  وأضــاف: 
الفقرى لالقتصاد العاملي، كما تساهم بشكل أساسى فى توفير 
فرص العمل وحتقيق النمو االقتصادى املحلي، لذا سنحرص 
على تزويدهم بإمكانية الوصول إلى قاعدة عريضة من عمالء 
املؤسسات من كل أنحاء العالم من خالل سوق هواوى السحابى 
لتمكينهم من حتقيق النمو ولدعم انتشار خدمات السحابة على 

نطاق أوسع فى عالم يزداد اعتماده على التقنيات الرقمية.”
يشار إلى أن هواوى أطلقت برنامج “Spark” فى العديد 
خبراء  تنمية  فى  املساعدة  بهدف  العالم  حــول  البلدان  من 
املتكامل  النظام  وتطوير  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
املحلى لريادة األعمال فى كل دولة على حدة، وذلك انطالًقا 
الشركات  منو  تسريع  بإمكانية  الــراســخ  الشركة  إميــان  من 
الناشئة من خالل التوجيه والدعم الالزمني؛ مما يخلق املزيد 
من فرص العمل لدعم تعافى االقتصاد، سواء إقليمًيا أو عاملًيا.

»Spark« هواوى تكنولوجيز« تتفق مع »إيتيدا« على إطالق برنامج«

فى اتفاق بين Nokia العالمية ومصنع اتصال للصناعات المتطورة..

بكلية تكنولوجيا األعمال فى جامعة مصر للمعلوماتية..

16 محرم 1444– 14 أغسطس ٢٠٢٢
العدد »٢55 «

يفتح  أسواق جديدة للشركات التكنولوجية الناشئة..

حامد : قادرون على تحقيق هوامش ربحية رغم التحديات العالمية
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كتبت: دعاء سيد
النفط  أسعار  ارتفاع  من  للحد  محاولة  فى 
للنفط  املصدرة  الــدول  منظمة  قــررت  العاملية، 
اإلنتاج  زيــادة  األخير  اجتماعها  فى  ــك+«  »أوبـ

بواقع 100 ألف برميل يوميا.
وأعلنت املنظمة فى بيان لها أن حصتى روسيا 
ألف   26 جاءت  األخيرة  الزيادة  من  والسعودية 
برميل فى اليوم لكل منهما ومن املقرر أن تعقد 
املقبل  املقبل فى 5 سبتمبر  »أوبك+« اجتماعها 
وإستراتيجية  النفط  سوق  فى  األوضــاع  لبحث 
دعت  إذا  اخلطة  على  تعديالت  إلدخال  اإلنتاج 

احلاجة.
»أدفــانــس«  رأت صحيفة  ــك،  ذل على  وبــنــاءا 
إنتاج  بزيادة  النهائى  أوبــك  قــرار  أن  الكرواتية 
النفط مبقدار مئة ألف برميل يوميا يعتبر إهانة 

للرئيس األمريكي، جو بايدن.
العالم  أن  إلى  الكرواتية  الصحيفة  وأشــارت 
النفط  من  برميل  مليون  مائة  حوالى  يستهلك 
من  »أوبــك+«  إنتاج  فى  الزيادة  فإن  لذا  يوميا، 

الوقود تعد زيادة رمزية بحتة.
رفعت  قد  املنظمة  أن  الصحيفة  وأوضحت 
بالفعل هذا الرقم مبقدار 648 ألف برميل يوميا 

قبل شهر من زيارة الرئيس األمريكي.
ومن جانبه، قال خبير النفط، مات سميث إن 
هذه الزيادة صفعة فى وجه إدارة بايدن، مشيًرا 
إلى أن تكلفة النفط تراجعت اآلن بسبب حقيقة 
أن اخلوف يتزايد فى العالم بسبب الركود الذى 
أن  يعنى  العام وهذا  نهاية هذا  قبل  يتفاقم  قد 

الطلب على الطاقة سينخفض.
يشار إلى أن اإلدارة األمريكية حاولت الضغط 
على السعودية ومنتجني آخرين لزيادة اإلنتاج من 
األزمة  منذ  ارتفعت  التى  األسعار  ترويض  أجل 

األوكرانية، إال أن املنظمة التى تقودها السعودية 
وروسيا متسكت بخططها السابقة.

وكــشــف مــســئــولــون ســعــوديــون أن قـــرارات 
السوق  ملنطق  وفقا  ستتخذ  النفطية  السياسة 

أى  أن  على  مؤكدين  »أوبـــك+«،  وداخــل حتالف 
إطار  فى  سيتخذ  النفط  من  املزيد  لضخ  قرار 

»أوبك+«.
كانت قد أشارت منظمة أوبك إلى أن القدرات 

محدودة  النفط  إلنتاج  االحتياطية  اإلنتاجية 
ويجب استخدامها بعناية حتسًبا حلاالت انقطاع 
مجموعة  دول  وجتتمع  ــدادات،  اإلمـ فى  خطير 
»أوبك+« بشكل شهرى لبحث األوضاع فى سوق 

تعديالت  إلدخــال  اإلنتاج  وإستراتيجية  النفط 
على اخلطة إذا دعت احلاجة.

حاولت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  يذكر 
فى مفاوضاتها مع الدول العربية، االتفاق على 

زيادة كبيرة فى اإلنتاج على خلفية محاوالت دول 
غربية للحد من مشتريات النفط الروسي.

وخفض حتالف »أوبك +« إنتاج النفط مبقدار 
9.7 مليون برميل يومياً، فى مايو 2020، على 
الناجم عن  النفط  الطلب على  خلفية انخفاض 
بعد مت  وفيما  املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة 

تعديل شروط االتفاقية بشكل متكرر.
ومنذ أغسطس 2021، رفعت املنظمة اإلنتاج 
مبقدار 400 ألف برميل يومًيا لكل شهر، ومنذ 
مايو من هذا العام، مت رفع اإلنتاج مبقدار 432 

ألف برميل، ومنذ يونيو مبقدار 648 ألفا.
أكــد مجلس  األخــيــر،  املنظمة  قـــرار  وعــقــب 
الوزراء السعودى على األهمية القصوى لاللتزام 

بحصص اإلنتاج التى حددتها قرارات منظمة 
ــار املــجــلــس إلـــى أن اســتــقــرار الــســوق  وأشــ
البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية اململكة 
السعودية للطاقة، باعتبار البترول عنصًرا مهًما 
فى دعم منو االقتصاد العاملي، ويتجلى ذلك فى 
اتفاق  واستمرار  تأسيس  فى  املــحــورى  دورهــا 
لتسريع  مبادراتها  نتيجة  بلس(  )أوبك  مجموعة 

استقرار األسواق واستدامة إمداداتها.
يشار إلى أن منظمة الدول املصدرة للنفط ) 
أوبك( هى منظمة عاملية تضم ثالث عشرة دولة 
لتحقيق  األوبــك  أعضاء  ويعمل  للنفط  مصدرة 
توازن بني العرض والطلب لتلبية متطلبات سوق 

الطاقة العاملية.
 اعتبارًا من سبتمبر 2018، كانت متلك الدول 
األعضاء فى هذه املنظمة 44% من الناجت العاملى 

و81.5% من االحتياطى العاملى للنفط.

كتبت: كرمية سالم
سباق  فــى  للمشاركة  النجوم  مــن  عــدد  يــعــود 
سوق  ليشهد  السينيما،  شــاشــات  على  املــواســم 
كل  قرر  أن  بعد  ازدهـــارًا؛ خاصة  التذاكر  شباك 
و«محمد  ــام«  إمـ ــادل  »عـ الكبيرين  الفنانني  مــن 
صبحي« البدء فى جتهيز فيلمني جديدين؛ ليعودا 
أكثر  غياب  بعد  السينيمائية  الفنية  الساحة  إلى 
من عقد، كما ينضم 4 فنانني على رأسهم النجم 
محمد رمضان للعائدين لدور العرض بعد سنوات 

من االهتمام باألعمال الدرامية فقط.
التالى  التقرير  فى  »البورصجية«  لكم  وتقدم 
بأفالم  السينما  جلمهور  يعودون  جنــوٍم  من  عدد 

جديدة يجرى تصويرهم خالل األيام املقبلة.
عادل إمام

للعودة جلمهورة من  إمام  الزعيم عادل  يستعد 
عامني  مــن  ألكثر  دام  غياب  بعد  ــك  وذل جــديــدة 
 12 من  ألكثر  السينما  عن  وغياب  الــدرامــا،  عن 
طرح  والــذى  »زهامير«،  فيلم  قدم  أن  منذ  عاما، 

بدورالعرض السسينمائى عام 2010.
إمام لتصوير فيلم جديد  النجم عادل  ويستعد 
والذى يخوض بطولته  وأبــوه«،  »الواد  يحمل أسم 
جنله  ويخرجه  إمــام  محمد  النجم  جنله  برفقة 
الفترة  الزعيم خــالل  ــدأ  وب إمـــام،  املــخــرج رامــى 
فى  بشخصيته  اخلــاصــة  التحضيرات  املاضية 
فى  الفيلم  مايزال  العمل،إذ  فكرة  وقــراءة  العمل 
مرحلة الكتابة، ومن املقرر أن ينطلق تصويره عقب 
استقرار حالته الصحية بشكل أكبر حتى يستطيع 

الوقوف أمام الكاميرا لساعات طويلة.
إمــام مسلسل  عــادل  الفنان  أعمال  آخــر  وكــان 
فى  وشارك  املاضى  العام  والذى عرض  فالنتينو 
بطولته دالل عبد العزيز وحمدى امليرغنى وداليا 
البحيرى وتأليف أمين بهجت قمر واخراج رامى 

امام.
مسرحية  امام  عادل  للفنان  حاليا  يعرض  كما 
»بودى جارد« بعد منعها من العرض منذ 21 عاما 
تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى 
يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف 

النصر ورغدة واخراج رامى امام.
محمد صبحي

السينما  إلى  العودة  النجم محمد صبحى  قرر 
من جديد بفيلم »املعادلة صفر«، واملقرر تصويره 
خالل الفترة املقبلة، بعد غياب دام ألكثر من 31 
عاًما، منذ أن قدم آخر أفالمه السينمائية بعنوان 

»بطل من الصعيد« وقدمه فى عام 1991.
حتضيرات  على  يعكف  إنــه  »صبحي«،  وأعلن 
فيلمه اجلديد منذ سنة، مشيًرا أنه لم يتعاقد مع 
أى من أبطال الفيلم حتى هذه اللحظة، حتى يتم 
وتدور  للفيلم،  العريضة  اخلطوط  على  الوقوف 
العالم  لها  يتعرض  كبيرة  أزمة  الفيلم حول  قصة 
فيروسية  القادمة  ويناقض حرب  اإلنسان  بسبب 

جينية.
حاليا  يجرى  صبحى  محمد  الفنان  أن  يذكر 
استديو  لفرقة  جديدة  مواهب  الختيار  اختبارات 
مسرحيته  ــروفــات  ب قريبا  سيبدأ  كما  املــمــثــل، 
مقررا  التى  بلوك«،  إتعملها..  عيلة..   « اجلديدة 
ثانى  لتكون  الشتوى  املــوســم  بــدايــة  مــع  عرضها 
صبحى  محمد  النجم  بني  التعاون  فى  مسرحية 

والشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية.
أحمد عيد

يعمل حاليا الفنان أحمد عيد على حتضيرات 
»الشيطان  اســم  يحمل  جــديــد  سينمائى  فيلم 
إلى  به  ويعود  السيد،  لــؤى  تأليف  من  شــاطــر«، 
شاشة السينما مرة أخرى بعد غياب أكثر من 4 
سنوات منذ أن قدم فيلم »خالويص«، والذى طرح 

بدور العرض السينمائى فى عام 2018.
تصوير  استئناف  أيــًضــا  عيد  أحمد  وينتظر 
النبوي، محمود  فيلم »أهل الكهف«، بطولة خالد 
حميدة، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، رمي مصطفى، 
زهرة  أبو  عبدالرحمن  فراج،  محمد  عادل،  غادة 
وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد وفيق، 
والفيلم من تأليف أمين بهجت قمر وإخراج عمرو 
عرفة، وإلى اآلن لم حتدد الشركة املنتجة موعد 
أن  أخرى، خاصة  مرة  التصوير  نهائى الستئناف 

العمل تعرض للعديد من األزمات اإلنتجاية.
وكان آخر أعمال أحمد عيد فى الدراما مسلسل 
»اختراق«، الذى مت عرضه عام 2016، وقدم من 
بطولة  من  كان  والعمل  »علي«،  شخصية  خالله 
حمدان  محمود  تأليف  من  وكــان  السدر،  طــالل 

وإخراج أحمد حسن.
محمد رمضان

عودته  عــن  رمــضــان  محمد  النجم  أعلن  كما 
الزيرو«،  »ع  فيلم  خــالل  من  جديد  من  للسينما 
كرمي  نيللى  النجمة  برفقة  بطولته  والذى يخوض 
تأليف  بينهما، وهو من  أول عمل فنى يجمع  فى 

العدل  ماندو  إخراج  ومن  العدل  مدحت  الدكتور 
ومن إنتاج جمال العدل.

ويعود محمد رمضان بفيلم »ع الزيرو«، والذى 
انطلق تصوير األيام املاضية، بعد غياب أكثر من 4 
سنوات، منذ أن قدم فيلم الديزل فى عام 2018، 

وشاركته فى البطولة النجمة ياسمني صبري.
من  حالة  رمضانيعيش  محمد  النجم  أن  يذكر 
بثالثة  للجمهور  يعود  أنه  حيث  الفني،  االنتعاش 
أعمال جديدة للجمهور ما بني السينما والدراما 
باإلضافة  الزيرو«،  و«ع  وان«  »منبر  فيلمى  وهما 
إلى مسلسل »العمدة«، املقرر عرضه فى رمضان 

.2023
مى كساب

بفيلم جديد  للسينما  الفنانة مى كساب  وتعود 
بعد  ــك  وذل ــوم اخلميس اجلـــاي«،  »ي اســم  يحمل 
»الطيب  أفالمها  آخــر  منذ  سنوات  ثــالث  غياب 
والتى قدمته فى عام 2019،  واللعوب«  والشرس 
خالل  شهيرة  بلوجر  شخصية  خــاللــه  وجتــســد 
األحداث، حيث تقع فى العديد من األزمات، ولكن 

بطريقة كوميدية.

اجلــاي«  »اخلــمــيــس  فيلم  بطولة  فــى  يــشــارك 
الليثي،  الــنــجــم عــمــرو عــبــد اجلــلــيــل، ومــحــمــود 
إبرام  املنتجة  الشركة  وتواصل  إبراهيم،  إســالم 
النطالق  استعداًدا  األبطال  مع  التعاقدات  باقى 
إخراج  ومن  والفيلم  املقبلة  األيام  التصوير خالل 

حسنى صالح.
كما تستعد مى كساب لتصوير فيلم »سنة أولى 
خطف«، مع الفنانني بيومى فؤاد وياسر الطوبجى 

وأحمد فتحى.
سامح حسني

أحدث  لتصوير  حسني  سامح  الفنان  ويستعد 
العيال«  مع  »اللعب  بعنوان  السينمائية  أفالمه 
ثالث  غياب  بعد  جمهوره  إلــى  خالله  من  ويعود 
سنوات منذ فيلم »عيش حياتك«،ويشاركه البطولة 
ــرام سمير،  إب قــدري،  نــور  السيد،  كل من إميــان 

إخراج هانى حمدي.
»حلم  مسرحيته  حسني  سامح  الفنان  وعــرض 
باإلسكندرية،  ليسيه احلرية  جميل«، على مسرح 
مطلع أغسطس، وذلك بعد أن اختتم عروضه على 
وكانت  املاضى،  يوليو  فى  باملنيل  العائم  املسرح 

بوجه  فى عدة محافظات  قد عرضت  املسرحية 
قبلى ووجه بحرى ضمن برنامج وخطة »املواجهة 
الفنى  البيت  يقدمه  مــشــروع  ــو  وه ــتــجــوال«  وال
للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف 
على تنفيذه فرقة مسرح املواجهة والتجوال بقيادة 
الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد 

من اجلهات.
وهو عرض  شابلن«  »تشارلى  رائعة  عن  العمل 
سامح  بطولة  من  استعراضى،  موسيقى  غنائى 
عبد  أحمد  ــن،  زي عــزت  درزاوى،  ســارة  حسني، 
الهادى، رشا فؤاد، جالل هجرسي، ومجموعة من 
شباب املسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، 
ديكور حازم شبل، مالبس نعيمة عجمى، موسيقى 
هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء 
إخــراج  ومــن  بكرالشريف،  أبــو  ــاءة  وإضـ شفيق، 

إسالم إمام.

»أوبك« توجه صفعة قاسية لإلدارة األمريكية
بعد رفع اإلنتاج لـ 100 ألف برميل يومًيا..

أخيًرا »فركش التصوير«..بقيادة الزعيم وصبحى..

»رمضان« يزاحم الكبار »ع الزيرو«.. وأحمد عيد يعيد اكتشاف نفسه من جديد
»السرب« يواكب عودة العمالقة للشاشة الفضية

احتفاالت نصر أكتوبر
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كتبت: ليلى أنور
دامــت  التأجيالت  مــن  سلسلة  بعد 
ــام.. أعــلــن املــخــرج أحمد  ألكــثــر مــن عـ
فيلم  انــتــهــاء تصوير  عــن  جـــالل،  نـــادر 
»السرب«، وذلك من خالل نشره صورة 
األستورى  خاصية  عبر  العمل،  لفريق 
التواصل  مبوقع  الرسمى  حسابه  على 
االجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات 
»انــســتــجــرام« وكــتــب: »أخـــيـــًرا فركش 
السرب«، ومن املقرر أن يبدأ عرضه فى 
السينيمات املصرية مطلع أكتوبر املقبل.
وتــدور أحــداث فيلم »الــســرب« حول 

التى  ــة  اجلــوي الــضــربــة 
نـــفـــذهـــا اجلـــيـــش فــى 
ــد داعـــــش،  ــا ضــ ــي ــب ــي ل
ويــــــقــــــدم عــــــــدد مــن 
الوطنية  الشخصيات 
هذه  فى  ساهمت  التى 
االستثنائية،  امللحمة 
مــن تــألــيــف عــمــر عبد 
ــم، ومـــن إخـــراج  ــي احلــل
ــالل،  أحـــمـــد نــــــادر جــ
النجم  مــن:  كــل  بطولة 
والفنانة  السقا،  أحمد 
منى زكى، النجم دياب، 
كـــرمي فــهــمــى، والــفــنــان 
ــمـــى،  ــهـ ــى فـ ــفـ ــطـ ــصـ مـ
والــفــنــان آســـر يــاســني، 
منير،  شــريــف  والــنــجــم 
مــحــمــود عــبــد املــغــنــى، 
أحمد  ــدوح،  ممـ محمد 
ــالم جــمــال،  ــامت، إســ حــ
وعدد كبير من الفنانني 
الذين يظهرون كضيوف 
شـــرف خـــالل أحـــداث 

الفيلم.
ــف  ــ ــؤل ــ وأعـــــــلـــــــن م
»الـــســـرب« عمر  فــيــلــم 

عــبــد احلــلــيــم - خــالل 
من  إنــه  سابقة-،  صحفية  تصريحات 
خالل  السينمات  فــى  طــرحــه  املــتــوقــع 
فى  األغلب  وعلى  املقبل،  أكتوبر  شهر 
ذكرى واحتفاالت نصر أكتوبر يوم 6 من 

الشهر. 
السرب  فيلم  أبطال  وصرح عدد من 
عن أدوارهم فى العمل املرتقب، املتوقع 
مع  خاصة  اجلمهور  إعــجــاب  ينال  أن 
وطنية  أعمال  بتقدمي  مؤخًرا  االهتمام 

يتابعها اجلميع. 

فى  املغنى  عبد  محمود  الفنان  وقال 
تصريحات تلفزيونية، إن فيلم »السرب« 
هـــو فــيــلــم واقـــعـــى وعــــاش املــصــريــون 
تفاصيله بواقعية، موضًحا أنه كشف عن  
واملذبحة  ليبيا  فى  حــدث  ما  تفاصيل 

التى متت لإلخوة األقباط.
الوطنية  »األعمال  عبدالغني:  وتابع 
يترك  أن  وأتــوقــع  جـــًدا،  جميلة  حاجة 
أنه  خاصة  اجلمهور،  مع  بصمة  العمل 
يتناول قضية مهمة، ويجب على األجيال 
مشيًدا  الــوطــنــيــة،  ــال  األعــم مــشــاهــدة 
اثناء  املمر  فيلم  حققه  ــذى  ال بالنجاح 

عرضه«.
ــت الــفــنــانــة  ــشــف وك
ــارك عــن  ــ ــبـ ــ صـــبـــا مـ
بطولة  فى  مشاركتها 
الــســرب، مــؤكــدة أنها 
جتسد داخل األحداث 
ليبيا،  مــن  فــتــاة  دور 
ومن املقرر أن تتحدث 
خالل  الليبية  باللهجة 

األحداث.
الفنان  حتــدث  كما 
مــصــطــفــى فــهــمــي، - 
ــالل تــصــريــحــات  ــ خــ
دوره  تلفزيونية-عن 
قائالً:«حلو  الفيلم  فى 
عــلــيــا  ــد  ــ ــدي وجــ أوى 
وغيرت بشكلى متاما، 
ولــعــبــت مــن قــبــل دور 
ــرات ولـــكـــن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ املـ
جنسيته كانت يهودية، 
بــدور ضابط  ثم قمت 
فيلم  فـــى  مــخــابــرات 

احلفار«.
ــح »فــهــمــي«  ــ واوضــ
فى  ــد  اجلــدي أن  إلـــى 
شــخــصــيــتــه بــالــفــيــلــم 
أن  الشخصية،حيث  وعــمــر  شكل  هــو 
السابقة  شخصياته  عن  مختلف  العمل 
فيمجال املخابرات، الفًتا أن الفيلم يتكلم 
الرئيس  أمر  التى  املصرية  العملية  عن 

خاللها بضرب الدواعش فى ليبيا«.
ــســرب  ال فــيــلــم  ــر  ــصــوي ت يـــشـــار أن 
استغرق حوالى عامني، ويعد من أضخم 
ومــن  املــصــريــة،  بالسينما  ــاجــات  ــت اإلن
أكتوبر  فى  النور  إلــى  يظهر  أن  املقرر 
املقبل بالتزامن مع عيد القوات اجلوية 

وانتصارات أكتوبر أيًضا.
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Africa People Advisory Group (APAG) 
(www.AfricaPeopleAdvisory.com) is 
about to launch the second insights 
report that tracks various trends in 
human resources across the African 
continent, with a specific focus on new 
ways of working.
This year, the study has attracted 
an increased number of participants 
following the inaugural study 
in 2021. Says, Deon de Swardt, 
APAG managing partner, “we are 
overwhelmed by the number of 
responses to this year’s insights study. 
The more responses we have the 
more robust the insights and trends 
outlined in the report become. With 
188 participants across 21 countries 
covering 20 industries, it is evident 
that this report is valued across the 
continent as it continues to grow in 
popularity.”
APAG has highlighted six trends 
that are unpacked and detailed in the 
report:
Traditional staffing and organisation 
structures are under pressure
One of the big shifts noted in this year’s 
study is the movement in the level of 
intention to change organisational 
structures, and to embark upon job 
redesign. Last year it was reported that 

there was limited intent to redesign 
jobs and organisational structures to 
capitalise on the impact of technology 
and the 4IR. This year a 17% increase 
has been reported.
Says Janene Schwartz, APAG 
managing partner, “the lack of focus 
on the redesign of organisational 
structures came as a surprise in last 
year’s study. It is encouraging to see 
that organisations are focused on 
ensuring structure and role content 
supports a technology-driven business 
world.”
The African continent is showing early 
signs of a “Great Resignation”
By now, most people in the field of 
human resources and management 
have heard of the term, “The Great 
Resignation”. Africa is starting to 
experience a version of the “Great 
Resignation”. In the study, 52% of 
participants observed an increase in 
resignations in their organisations.
Remote and hybrid working models 
drive productivity gains
“The report shows us that there is 
a very clear shift towards business 
cultures that are truly people-centric”
If one was to ask any human resources 
professional what one of the top 
buzzwords in HR circles is now, 

“hybrid working” is likely to feature 
very high on the list. Hybrid working 
has gained popularity as the post-
pandemic era starts to emerge.
Although hybrid working has 
become more popular recently, many 
organisations in the survey still allow 
for and encourage remote working.
Performance management as a 
practice is busy transforming
Covid-19 has given organisations 
an opportunity to relook at the 
effectiveness of their performance 
management practice, and in many 
cases, it would seem, that the practice 
has fallen short of expectations. 
It is likely for this reason that we 
have observed so much change, 
reported this year, in the performance 
management practices.
The post-pandemic workplace is 
highly people-centric
It has become apparent that a more 
people-centric work culture is 
developing. This is driven not only 
by changes from an organisational 
perspective but also in some form by 
demand from employees. Employees 
vote with their feet, and progressive 
organisations are working hard on 
focusing on building a constructive 
employee experience.

The HR skills development agenda is 

clear, it is now time for action

The role of human resources has been 

elevated in a significant way over the 

last two years. The function has been 

expected to deal efficiently with the 

fallout from the Covid-19 pandemic. 

Not only has HR had to deal with 

day-to-day matters, but they have 

had to deal with remote working, cost 

pressures, employee wellness, and 

supporting the business in keeping 

levels of employee engagement as 

high as possible.

In conclusion, Nicol Mullins, APAG 

managing partner, says, “ultimately 

the report shows us that there is a very 

clear shift towards business cultures 

that are truly people-centric. We are 

interested to watch how this larger 

trend progresses in the coming years.”

Edtech company providing world-
class content to universities and 
TVETs
In a new report focusing on 
the global tertiary e-textbook 
and multimedia market, edtech 
company Snapplify has been named 
one of the top six Higher Education 
players worldwide.
Snapplify’s traction in the Higher 
Education market has grown 
considerably, spurred in part by the 
pandemic and more broadly, by the 
pressure on institutions to embrace 
digital tools and prepare for the 
Fourth Industrial Revolution.
Snapplify’s Higher Education 
specialist Penny de la Plain attributes 
the company’s growth to three 
factors: its robust technology, its 
strong partnerships with publishers 
and booksellers, and its excellent 

support team.
“The integrated platform has been a 
real game-changer for universities, 
colleges, and TVET institutions 
looking to ramp up their digital 
library and learning offerings for 
students”
‘Snapplify’s technology is built for 
education – it’s simple to use and 
it also integrates with other tools, 
including hundreds of LMSes, 
allowing for an easier, frictionless 
learning experience,’ explains De la 
Plain.
Snapplify has partnered with 
hundreds of publishers to provide 
key academic content to institutions, 
and boasts the largest network of 
independent booksellers in Africa. 
‘Working closely with publishers 
and booksellers, we’ve created a 
one-stop shop for books. Institutions 

and their students can order all their 
digital and hardcopy textbooks using 
one platform, without needing to 
shop around or work with various 
suppliers,’ says De la Plain.
The Snapplify Engage platform 
also comes with a free e-library. 
The integrated platform has been a 
real game-changer for universities, 
colleges, and TVET institutions 
looking to ramp up their digital 
library and learning offerings for 
students and staff.
The final key to success? Support, 
stresses De la Plain. ‘For many 
educational institutions, transitioning 
to digital tools can be difficult. I have 
no doubt that Snapplify’s ongoing, 
hands-on support is a big reason more 
and more institutions are migrating 
to Snapplify.’

Verdant Capital raises USD 10 million of debt funding for Zeepay, leading cross-
border payments company operating as a challenger mobile money company

For the second year running, Africa People Advisory track human 
resources trends across the African continent with insightful results

Snapplify, Africa’s leading EdTech provider, highlighted 
as a key player in global Higher Education market

The medium-term debt raise, 
which forms part of its A.5 series, 
comes to support Zeepay in a 
bid to augment its fast-growing 
remittance to wallet business
Verdant Capital (www.Verdant-
Cap.com) has raised USD 10 
million of debt funding for 
Zeepay. The medium-term debt 
raise, which forms part of its A.5 
series, comes to support Zeepay in 
a bid to augment its fast-growing 
remittance to wallet business.
The debt funding is intended to 
support the rapid growth of the 
business.  In 2021, the company 
processed USD 1.8 billion of 
transactions volumes, cross-border 
and domestically. It is the vision 
of the Founder and Managing 
Director, of Zeepay, Andrew 
Takyi-Appiah I, to reach the 
milestone of USD 200 billion of 
annual transaction volumes in the 

long-term.
“Zeepay is also expanding its value-
added services (VAS) including 
credit offering and broadening and 

deepening its footprint in Africa”
Godfried Boakye, Zeepay’s CFO, 
said: “The raise had become 
mission critical as we expand 

our service offering and African 
expansion.”
Zeepay’s business is enjoying 
multiple growth drivers, including 

growth in the number of mobile 
wallets in recipient populations, as 
well as growth in the termination 
to the wallet as a percentage of 

global remittances. Zeepay is also 
expanding its value-added services 
(VAS) including credit offering 
and broadening and deepening its 
footprint in Africa (now terminating 
into 20 African countries). Zeepay 
is also expanding into the important 
Caribbean and Latin American 
markets.
Kwabena Appenteng, of Verdant 
Capital, said: “We are delighted to 
see the close of this component of 
the round, and urge local financial 
institutions and pension funds to 
find their niche, to enable them to 
participate alongside international 
lenders in the future as we work 
to deepen the African fintech 
ecosystem”.
JLD & MB Legal Consultancy, 
acted as legal counsel to Zeepay 
in connection with the funding, led 
by Zoe P. Takyi-Appiah, a senior 
partner at the firm.


