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السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

تعميق التصنيع المحلى لخفض فاتورة االستيراد..

إقامة 17 مجمًعا صناعًيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه
»منظومة المجمعات« رخصة »توطين الصناعات«

إجراءات جمركية لتيسير دخول الواردات ومنع نقص الشاى والقهوة..

الدولة تطمئن المصريين على »مزاجهم«
كتب رأفت كمال: 

شهدت مصر فى األيام القليلة املاضية نتيجة 
تداعيات األزمات العاملية ارتفاعاً فى أسعار النب 
املحلى  السوق  فى  منه  املــعــروض  نقص  بسبب 
احتمال  بــشــأن  الــقــهــوة  محبى  مــن  قلق  وســط 
التخوف  إلى  البالد، إضافة  املنتج فى  شح هذا 
متوينية  سلعة  يعد  والـــذى  الــشــاى  اختفاء  مــن 
استراتيجية للمواطن املصري، خاصة أنه ال يتم 
إحدى شركات  تقدمت  فى مصر، حيث  زراعته 
الشاى بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء 
ووزير التموين لتدبير العمالت األجنبية الالزمة 
الشحن  مستندات  استالم  من  الشركة  لتمكني 
آالف طن   6 نحو  باستيراد  اخلاصة  والتخليص 
منذ  املصرية  املوانئ  فى  واملــوجــودة  الشاى  من 
أكثر من شهر، حيث أن الشركة تستورد 60% من 

احتياجات السوق املحلية للشاي. 
من جانبها، سارعت وزارة املالية إلى اإلعالن 
ملواجهة  االستثنائية  اإلجـــراءات  من  حزمة  عن 
البضائع  خـــروج  وتيسير  املــســتــورديــن  مشاكل 
املختلفة،  اجلــمــركــيــة  املــنــافــذ  مــن  والــــــواردات 
االستثنائية  ــراءات  اإلجــ حزمة  تضمنت  حيث 
الغرامات  حتصيل  وقف  الــوزارة  اتخذتها  التى 
إنهاء  فى  املتظاهرين  املستوردين  من  اجلمركية 
املطلوبة  املستندات  بسبب  اإلجراءات اجلمركية 
إجــراءات  تضمنت  كما  الصلة  ذات  اجلهات  من 
بتكلفة  اخلــاصــة  األعــبــاء  خفض  املالية  وزارة 
األرضيات والغرامات خالل األيام املقبلة عالوة 
أنهت  أى شحنات  أيــام عن  اإلفــراج خالل  على 
متويل  ــوذج  منـ وتنتظر  اجلمركية  ــراءات  ــ اإلجـ
»املــركــزي«  مــع  بالتنسيق   »4 »منـــوذج  ــواردات  ــ ال

و«التجارة والصناعة«. 
للشاى  الدولية  اللجنة  لإلحصائيات  ووفــقــاً 
العربية  الــدول  بني  الثالثة  املرتبة  مصر  سجلت 
متوسط  يصل  حيث  والقهوة،  للشاى  استهالكا 
استهالك الفرد 0.9 كيلو جرام سنوياً من الشاى 
العام املاضى  والقهوة واستهلك املصريون خالل 

بقيمة  والقهوة  الشاى  من  لتر  مليار   273 نحو 
إجمالية جتاوزت 5 مليارات جنيه، كما أظهرت 
أن  واإلحصاء  التعبئة  جهاز  عن  صــادرة  بيانات 
إجمالى واردات مصر من الشاى خالل 9 أشهر 
بلغت 231 مليون دوالر، وسجلت فاتورة استيراد 
مليون   15 نحو  املاضى  العام  يناير  فى  الشاى 
دوالر، وارتفعت إلى 34 مليون دوالر فى فبراير 
بينما وصلت فى  ثم 48 مليون دوالر فى مارس 

أبريل إلى 62 مليون دوالر. 
العامة واإلحصاء  التعبئة  بيانات جهاز  وتشير 
فاتورة  ارتفعت  املاضيني  العامني  أنه خالل  إلى 
استيراد مصر من النب على مدار الشهور، ففى 
اخلمسة  خــالل  مصر  اســتــوردت  احلالى  العام 

»غير  الكافيني  منزوع  غير  »بناً«  األولــى  أشهر 
مقابل  دوالر  مليون   101.305 بقيمة  محمص« 
من  الفترة  نفس  خــالل  دوالر  مليون   64.032
العام 2021 بنمو 58.2%، وفى شهر مايو املاضى 
دوالر  مليون   16.574 االستيراد  فاتورة  سجلت 
العام  من  الفترة  نفس  خــالل   11.048 مقابل 

2021 بنمو %50. 
بنسبة  النب  ارتفع سعر  املاضية  األيام  وخالل 
ألـــف جنيه على  إلـــى 25  كــبــيــرة، حــيــث وصـــل 
 220 إلــى   180 من  يــتــراوح  الكيلو  وسعر  الطن 
جنيهاً بسبب ارتفاع سعر الدوالر املستخدم فى 
وليس  النب  تستورد  أن مصر  االستيراد، خاصة 
النب  سعر  ارتــفــاع  مع  وبالتزامن  مـــزارع،  لديها 

هناك زيادة طفيفة أيضاً فى سعر الشاى تتراوح 
من 2 جنيه إلى 3 جنيهات تقريباً على األحجام 
الكبيرة وعلى األحجام الصغيرة زيادة من 1 جنيه 
أن  التجار  أغلب  من  املتوقع  ومن  جنيه،   2 إلى 

يزداد سعر الشاى بشكل أكبر خالل أيام. 
ــقــول رئــيــس شعبة الـــنب بــغــرفــة الــقــاهــرة  وي
فى  نقصاً  هــنــاك  أن  فـــوزي،  حسن  الــتــجــاريــة 
وداخلية،  خارجية  عوامل  نتيجة  الــنب  مخزون 
ارتــفــاع  الــعــوامــل اخلــارجــيــة هــو  أهــم  أن  مبيناً 
فى  املحصول  تضرر  بسبب  عاملياً  الــنب  أسعار 
البرازيل نتيجة للصقيع الذى تعرضت له أواخر 
فى  املحصول  انتهاء  إلى  إضافة  املاضي،  العام 
فيتنام، الفتاً إلى إنه رغم أن مصر تستورد النب 

من عدد من البلدان مثل إثيوبيا وفيتنام وليست 
البرازيل  إنتاج النب فى  تأثر  البرازيل فقط لكن 
العالم كله ألنه يؤدى لنقص املعروض  يؤثر على 
أن  كما  األسعار،  ارتفاع  وبالتالى  الطلب،  وزيادة 
عدم  مثل  كذلك  داخلية  بعوامل  تأثرت  مصر 
خروج البضائع من املوانئ، مما ساهم فى نقص 
املخزون، موضحاً أن قرارات وزارة املالية األخيرة 
ستمثل انفراجه خلروج هذه البضائع من املوانئ 

لتكفى لتغطية العجز املوجود. 
فى  الــنب  سعر  ــفــاع  ارت بنسبة  يتعلق  وفيما 
بـــ%15  تقدر  أنها  فــوزى  أوضــح  املحلي،  السوق 
وال  األخير  اآلونــة  فى  زاد  االستهالك  أن  حيث 
يزال يزيد بسبب إقبال املستهلك على القهوة ال 

سيما األجيال الناشئة التى حتب القهوة وأنواعها 
املختلفة، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان ما جعل 
وبالتالى  عــام،  بعد  عاماً  يزيد  القهوة  استيراد 
القهوة فى كل شارع وكل حارة فى  زادت محال 
مصر مطالباً يجعل النب سلعة أساسية فى مصر 
شأنها شأن سلع استراتيجية أخرى مثل الشاي، 
مشدداً على صعوبة إيجاد بديل ملشروب القهوة 

املحبب لقطاعات كبيرة من الشعب املصري. 
وأكد حازم املنوفى عضو شعبة املواد الغذائية 
بالغرف التجارية أنه ال توجد مشكلة فى توافر 
إلــى أن النب  ــواق، الفتاً  والــشــاى فى األسـ الــنب 
كان به نقص لكن سوف تدخل كميات كبيرة من 
من  مخزون  وهناك  املقبلة  الفترة  خالل  القهوة 
شهور،   6 لـ   5 من  يكفى  الشركات  لدى  الشاى 
بطاقات  على  الــشــاى  صــرف  يتم  أنــه  موضحاً 
يوجد  وال  منه  متوفر  مخزون  وهناك  التموين 
قلق بشأن نقص الشاى كما يردد البعض وكذلك 
كميات  منه  سيدخل  والذى  للنب  بالنسبة  احلال 
كبيرة مع القرارات اجلديدة التى أصدرتها وزارة 
املالية والتى تسهل خروج البضائع والواردات من 

املنافذ اجلمركية املختلفة. 
ــادر نـــور أســتــاذ الـــزراعـــة إن زراعـــة  ــرى نـ ويـ
االستوائية  األراضـــى  إلــى  حتتاج  والــنب  الشاى 
والرطوبة  احلـــرارة  وتتطلب  االستوائية  وشبه 
بني  احلــرارة  درجــات  وتتراوح  الوفيرة  األمطار 
األمطار  إلى  باإلضافة  مئوية  إلى 27 درجة   20
الشاى  زراعــة  محاوالت  كل  أن  مؤكداً  الغزيرة، 
إجراؤها فى مصر فشلت بسبب  التى مت  والنب 
عدم توافر تلك العوامل املناخية، مشيراً إلى أن 
األزمة احلالية للشاى والنب بسبب تغير الظروف 
الشاى  زراعة  فيها  يتم  التى  البالد  فى  املناخية 
درجات  انخفاض  بسبب  البرازيل  خاصة  والنب 
أيضاً  باكستان  فى  املوجودة  والسيول  احلــرارة 
حالة اجلفاف التى متر بها دولة الصني وضربت 

نصف األراضى الزراعية.
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كتب رأفت كمال:
ــوداً كبيرة  ــة املــصــريــة جــه ــدول تــبــذل ال
املتقدمة  الــصــنــاعــة  ــوطــني  ت ســبــيــل  فــى 
املصرية  الصناعة  تطوير  على  والعمل 
تقليل  بــهــدف  املحلى  التصنيع  وتعميق 
املنتج  على  واالعتماد  االستيراد  فــاتــورة 
الوصول  وأيضاً  للمستورد  بديالً  املصرى 
مليار   100 لنحو  املــصــريــة  بــالــصــادرات 
دوالر، لذا أولت الدولة اهتماماً بالغاً خالل 
إنشاء  منظومة  بتعزيز  املاضية  السنوات 
احتياجات  لتلبية  الصناعية  املجمعات 
اإلنتاج  مستلزمات  من  املحلية  الصناعة 
متثل  حيث  الوسيطة،  الصناعية  والسلع 
هذه املجمعات منظومة متكاملة تستهدف 
توفير املناخ والبيئة والبنية التحتية الالزم 
لدعم الصناعات املقامة بها وتوفير فرص 

للتوسع بتلك الصناعات. 
وفى إطار االهتمام بالصناعة املصرية مت 
بـ 15 محافظة  إقامة 17 مجمعاً صناعياً 
على مستوى اجلمهورية بتكلفة استثمارية 
وإجمالى  جنيه  مليار   10 بلغت  إجمالية 
وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة 
مباشرة  عمل  فرصة  الــف   48 نحو  توفر 
شملت  جديدة،  صناعية  مــدن   4 وإنشاء 
األثاث  ومدينة  بالروبيكى  اجللود  مدينة 
اجلديدة بدمياط ومدينة الرخام باجلاللة 
باإلضافة  الدواء مبنطقة اخلانكة  ومدينة 
ــى مــن مجمع  ــ الـــى افــتــتــاح املــرحــلــة األول
صناعات الغزل والنسيج مبنطقة الروبيكى 
الغذائية  للصناعات  فودز  سايلو  ومشروع 
مبدينة السادات، كما مت أيضاً إعداد قائمة 
بالصناعة  للنهوض  إجراء حتفيزى  بـ100 
لالستثمار  املستثمرين  وجــذب  املصرية 
املختلفة، فضالً  الصناعية  القطاعات  فى 
املصدرين  مستحقات  صــرف  سرعة  عن 
بلغ  حيث  الصادرات،  تنمية  لدى صندوق 

املنصرفة  التصديرية  املساندة  اجمالى 
خالل الفترة من 2014 وحتى العام اجلارى 

54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة. 
وخالل األيام املاضية، قال رئيس الهيئة 
العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 
وليد جمال الدين إن الهيئة تستهدف خالل 
القطاعات  من   15 توطني  املقبلة  الفترة 
تعتمد مصر فيها عادة على االستيراد منها 
قطاعات الوقود األخضر وصناعة األلواح 
مشيراً  اللوجستية،  واخلدمات  الشمسية 
فى  تساهم  تنفيذ مشروعات  يتم  أنه  إلى 
اقتصادية  كمنطقة  الهيئة  قــدرات  تعزيز 
للصناعات  منصات  إقامة  تتضمن  عاملية 
الناشئة  والشركات  واملتوسطة  الصغيرة 
ومشروعات  التحتية  البنية  ومشروعات 
أخــــرى يــجــرى إنـــشـــاؤهـــا واســتــكــمــالــهــا 
أن  مــؤكــداً  الصناعية،  واملناطق  باملوانئ 
على  تقوم  رؤية  االقتصادية  املنطقة  لدى 
جعلها مركزاً إقليمياً وعاملياً إلنتاج الوقود 
األخضر وتستهدف جذب استثمارات فى 
واملغذية  التكميلية  الصناعات  مــجــاالت 
توطينها  بغرض  الناشئة  الصناعة  لتلك 

لالستخدام املحلى واإلقليمي. 
اخلبير  جنينة  هــانــى  الــدكــتــور  ويــقــول 
ال  الصناعة  توطني  كلمة  إن  االقتصادى 
من  ولكن  فقط  صناعة  بالضرورة  تعنى 
املمكن أن ندعم بعض اخلدمات التى حتقق 
نتائج كبيرة ومهمة، الفتاً إلى أن مصر دولة 
املحلى  والناجت  األول  الطراز  من  خدمية 
املصرى منه 14% فقط للصناعة والباقى 
والغاز،  والبترول  والزراعة  اخلدمات  من 
مــشــيــراً إلـــى أن الــهــيــدروجــني األخــضــر 
ومنها  العربية،  بالدول  كبير  تركيز  عليه 
فى  السيارات  لصناعة  باإلضافة  مصر 
السيارات  صناعة  وخاصة  وتركيا  املغرب 
ــتـــى تــتــمــيــز مبــدخــالت  الــكــهــربــائــيــة والـ

استيراد  وميكننا  ومتشعبة  عديدة  إنتاج 
التجميع  فى  والبدء  العالية  التكنولوجيا 
ــع الــوقــت نــدخــل فــى جــانــب التصنيع  وم

الكامل. 
مراحل  عن  عبارة  التوطني  أن  وأوضــح 
إلى  نصل  أن  إلــى  بتطويرها  نبدأ  إنــتــاج 
إلـــى أن مصر  كــامــلــة الفـــتـــاً  الــصــنــاعــة 
الغزل  صناعة  فــى  عريقة  خــبــرات  بها 
وهناك  وأمريكا  ألوروبــا  وتصدر  والنسيج 
هذا  فى  سبقتنا  وفيتنام  أثيوبيا  مثل  دول 
ضريبية  حوافز  تقدم  دول  وهناك  املجال 
للمستثمرين لتشجيعهم على تنفيذ الكثير 
آسيا  دول  مــن  والكثير  املــشــروعــات  مــن 
نفذت هذا األمر فى االستثمار اخلارجى 
والداخلى بتقدميها حوافز للمستثمرين فى 
إلى أن االهتمام  الداخل واخلارج، مشيراً 
تطويرها  فــى  يسهم  املــالبــس  بصناعة 
االقتصاد  ركــائــز  أهــم  مــن  ركــيــزة  لتصبح 
مالى  عائد  للحصول على  ويؤدى  املصرى 

سريع. 
ويـــرى الــدكــتــور مــدحــت نــافــع اخلبير 
الــصــنــاعــة فى  ــوطــني  ت إن  االقـــتـــصـــادى 
والتكنولوجية  األساسية  البنية  إلى  حاجة 
وتعميق  التراخيص  سهولة  إلى  باإلضافة 
صناعية  مـــدخـــالت  ــود  ــ ووجـ الــصــنــاعــة 
والتصدير  االستيراد  إجـــراءات  وتسهيل 
مشروعات  االستثمار  مــن  يجعل  بشكل 
ليس  الصناعة  توطني  أن  مؤكداً  مربحة، 
لتوطني  كثيرة  مبراحل  مررنا  ألننا  سهالً 
إلى أن مصر سعت إلى  الصناعة، مشيراً 
األساسية  البنية  بتحسني  قدراتها  زيــادة 
جديدة  صــنــاعــات  واستقطاب  ــرافــق  وامل
ووزيــرة  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  وأن 
التخطيط أعلنا من قبل أن الدولة املصرية 
ستركز على مجموعة من الصناعات كثيفة 
والــدواء  السيارات  صناعة  مثل  العمالة 

وغيرها مشدداً على أن مصر تعيش اآلن 
مرحلة تشبه مرحلة اخلطة الصينية لعام 
2005 والتى تسببت فى توفير بيئة مواتية 

للصناعة من أجل التصدير. 
وأكد خالد الشافعى اخلبير االقتصادى 
ــة تــعــمــل عــلــى مــحــور تــوطــني  ــدولـ أن الـ
بالصادرات  للوصول  الوطنية  الصناعة 
بالتوازى  جاء  وهذا  دوالر  مليار   100 إلى 
مــع الــعــمــل عــلــى عـــدد مــن املــلــفــات منها 
للمنتجات  املحلى  الشراء  حتفيز  مبادرة 
االعتماد  أمام  الباب  يفتح  وهذا  الوطنية، 
توجيهات  ظل  فى  الوطنية  الصناعة  على 
الرئيس السيسى بضبط االستيراد وعدم 
أوروبية،  مبواصفات  إال  منتجات  دخــول 
السيسى  الرئيس  توجيهات  أن  إلى  الفتاً 
السنوات  مدار  على  رئيسياً  مطلباً  كانت 
واملستورد  املنتج  توغل  ظل  فى  املاضية 
محل املنتج املحلي، مشدداً على أنه طاملا 
املنتج صناعة وطنية البد أن نفسح الطريق 
العقود احلكومية  أمامه عبر تشجيعه فى 

واطالق املبادرات التحفيزية.  
وأشار الشافعى إلى أن الرئيس السيسى 
املحلى  املنتج  تشجيع  الى  تطرق  ما  كثيراً 
املنتجات  وتفضيل  املــصــرى  الــســوق  فــى 
أنــه  كــمــا  املــشــروعــات  كــافــة  فــى  املحلية 
لسنة 2017   5 رقــم  الــقــانــون  اصـــدار  مت 
فى  املحلية  املنتجات  بتفضيل  اخلـــاص 
العقود احلكومية اذا هناك مساع لتشجيع 
ملنتجاتها  للترويج  املختلفة  الصناعات 
بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية 
من  تبنت عدداً  الدولة  كذلك فأن  متويلياً 
املبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 
املنتج  دعــم  مــبــادرات  بجانب  جنيه  مليار 
املحلى لتساهم فى زيادة مبيعات املنتجات 
منو  معدالت  زيــادة  إلــى  إضافة  املصرية 
وتوفير  املختلفة  الــصــنــاعــيــة  األنــشــطــة 

مــنــتــجــات جــيــدة بــســعــر مــنــاســب واحلــد 
فى  املحلى  املنتج  واعــالء  االستيراد  من 
أن  ميكن  النتائج  هذه  االستيراد  مواجهة 
على  الكلى  االعتماد  ظل  فى  بقوة  تظهر 
الصناعة الوطنية لتوفير االحتياجات وكل 
هذه القرارات لها انعكاس على املؤشرات 

االقتصادية املختلفة. 
اخلبير  بــدرة  مصطفى  الدكتور  ويقول 
االقتصادى أن توطني الصناعة فى حاجة 
إلى البنية األساسية والتكنولوجية وسهولة 
الصناعة  تعميق  إلــى  إضافة  التراخيص 
ــدخـــالت صــنــاعــيــة وتــســهــيــل  ــود مـ ــ ــ ووج
إجــــراءات االســتــيــراد والــتــصــديــر بشكل 
مربحاً،  مشروعات  االستثمار  من  يجعل 
وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية للنهوض 
بالصناعة الوطنية باعتبارها متثل قاطرة 
االقتصاد  دعائم  وأحد  املستدامة  التنمية 
السيسى  الفتاح  عبد  والرئيس  الوطنى 
بــتــعــزيــز اجلــهــود لتوطني  ــاً  ــوجــه دائـــمـ ي
وتوفير  االستيراد  فاتورة  لتقليل  الصناعة 
مشاركة  وزيـــادة  العمل  فــرص  من  املزيد 
الــنــاجت املحلى  الــصــنــاعــى فــى  الــقــطــاع 
املصرية  الدولة  أن  إلى  مشيراً  اإلجمالى 
قد قطعت شوطاً مهماً على مسار توطني 
الصناعة وحتديث التكنولوجيا املستخدمة 
تكن  لــم  مــجــاالت تصنيع  ــى  إل ــدخــول  وال
موجودة فى السابق وهناك جتارب ناجحة 
جهود  مثل  وتعظيمها  عليها  البناء  يجرى 
توطني صناعة مكونات أنظمة التحكم فى 
الدولة  فإن  كذلك  الذكية  والزراعة  املياه 
املصرية حريصة أشد احلرص على حماية 
الكبيرة  املشروعات  وأصحاب  املستثمرين 
بالصناعة  االرتــقــاء  أجــل  مــن  والصغيرة 
والعمل على  املصرية  الصناعات  وحلماية 

استمراريتها وحتقيق أرباح للكافة.  
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رمي ثروت
تسبب ارتفاع أسعار مستلزمات املدارس بنسبة تصل 
املفروضة  األعباء  فىزيادة  املاضى  العام  عن   %40 إلى 
على كاهل أولياء األمور، وبالرغم من محاولة احلكومة 
املستلزمات  باتاحة  املــواطــنــون  كــاهــل  عــن  التخفيف 
الدراسية عبر املعارض التى تنظمها مثل »أهآل باملدارس« 
إال أن األسعار أصبحت بعيدة عن قدرة احتمال املواطن 

البسيط خاصة مع ارتفاع تكاليف املعيشة .
وارجع التجار وأعضاء شعبة األدوات املكتبية باحتاد 
الغرف التجارية ارتفاع أسعار األدوات املدرسية 2022 
ارتفاع سعر  الورق بخالف  االستيراد على  إلى تضييق 
الدوالر، وارتفاع تكلفة الصناعة والتى يتم حتميلها فى 

النهاية على سعر املنتج للمستهلك.
محالت  مــن  بالشراء  األمـــور  أولــيــاء  التجار  ونصح 
من  خاصة  التوفير،  من  نسبة  أعلى  لضمان  اجلملة 
وحارة  الفجالة  مثل  اجلملة  بتجارة  املشهورة  املناطق 
مدارس«،  »أهال  ومعارض  اجليزة،  وميدان  الصنادقية 
معرض  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  تنظم  حيث 
»أهال مدراس« بتخفيصات تصل إلى 30% على أسعار 
األحذية  بيع  أيضا  املعرض  ويشمل  املدرسية،  األدوات 
والشنط املدرسية وبعض انواع الزى املدرسى للحد من 

ارتفاع أسعار األدوات املدرسية 2022.
الصناعات  غــرفــة  رئــيــس  املــهــنــدس،  محمد  ــرر  وبـ
نـــدرة اخلــامــات  ــى  ال ــادة فــى االســعــار  ــزي ال الهندسية 
قدرة  عدم  مع  أسعارها،  وارتفاع  املصرية  فىاألسواق 
وتوفير  اخلــارج  من  اخلامات  استيراد  على  املصنعني 
املدارس  فاتورة مشتريات  قيمة  ارتفاع  وتوقع  الــدوالر. 

بعدما زادت قيمة املنتجات مبتوسط %50.
األدوات  شعبة  عضو  جبل،  أبــو  أحمد  يتوقع  بينما 
أن تشهد األسواق  بالقاهرة،  التجارية  بالغرفة  الكتابية 
تصاعداً فىاألسعار واضطراباً، ألن احلكومة لم تنظر 
فىطلبات املوردين التىتقدموا بها منذ 3 أشهر، للسماح 

لهم باستيراد احتياجات املدارس واجلامعات.
وأكد أن كل ما هو موجود حاليا لدى التجار واملوزعني 
نقص  من  خشية  وهناك  املاضية،  املواسم  رواكــد  من 
األدوات الهندسية ومستلزمات الكمبيوتر واألقالم وعدم 
الــورق،  أنــواع  جميع  توفير  على  املحلية  املصانع  قــدرة 

التىحتتاجها الكتب أو الرسومات الهندسية والعلمية.
وأرجع عالء عادل عضو شعبة األدوات الكتابية ولعب 
األطفال بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع االسعار بشكل 
ملحوظ نتيجة لزيادة أسعار الشحن »النولون البحري«، 
كانت 2000  الزيادة  قبل  تكلفة احلاوية  أن  إلى  مشيًرا 
عالية  تكلفة  وهى  دوالر  آالف   9 اآلن  وأصبحت  دوالر 
التجار واملستوردين، باإلضافة إلى ارتفاع خامات  على 
التىارتفعت  واجلــاف  الرصاص  واألقــالم  البالستيك 

أيضا فىاآلونة األخيرة.
ــه يتم اســتــيــراد مــا يــقــرب مــن 50% من  ــاف أن وأضـ
استهالك األقالم الرصاص و15% من القلم اجلاف، أما 
الكراسات والكشاكيل يتم إنتاج نحو 95% من االستهالك 
املنتجات  من   %25 إلى   20 نحو  إنتاج  يتم  كما  محليا، 

تصنيعها  مــن  الــرغــم  على  ــات”،  ــراي ــب وال “االســتــيــكــة” 
املادة  يستوردون  واملصنعني  التجار  ان  إلى  فىالداخل 
هذه  امتصاص  يحاولون  التجار  أن  إلى  مشيرا  اخلام، 
الزيادات فىظل تراجع الطلب وعدم وضوح الرؤية حول 

الفترة املقبلة.
القطاعات  أكثر  من  املكتبية  األدوات  قطاع  أن  وأكد 
حركة  توقف  نتيجة  كــورونــا،  ــة  أزم منذ  التىتضررت 
التجارة العاملية والدراسة باملدارس واجلامعات، واالجتاه 
خالل  الطلب  حجم  أضعف  مما  اإللكتروني،  للتعليم 
العامني املاضيني، وبالتالىتراجع االستيراد لتقليل حجم 
اخلسائر، موضحا أن التجار يعولون على املوسم اجلديد 
خالل  املبيعات  النتعاش  واجلامعات  ــدارس  امل ودخــول 
املخازن  فى  املكدسة  البضاعة  لتحريك  املقبلة،  الفترة 

كورونا  جلائحة  نتيجة  املاضى  العام  من 
واالعتماد  واجلامعات  املـــدارس  وإغــالق 
يشهد  أن  متوقعا  الين،  “أون  التعليم  على 
السوق حتركا كبيرا خالل املوسم اجلديد.

األدوات  رئيس شعبة  أسامة جعفر،  وقال 
القاهرة،  جتارة  بغرفة  األطفال  ولعب  املكتبية 

استيراد  فىحجم   ،%50 بنسبة  تراجعا  هناك  أن 
للعام  وكراسات  وورق  أقــالم  من  املكتبية  األدوات 

ــآ ذلـــك الــتــراجــع  الــدراســىاجلــديــد راجــع
التكلفة  زيـــادة  مــن  التجار  مــخــاوف  الــى 
االستيرادية، باإلضافة إلى وجود مخزون 
خسائرهم  أن  إلى  مشيرا  لديهم،  فائض 

الطلب،  فىضعف  املاضىتسببت  فىاملوسم 

االستيراد  وبالتالىتراجع  السيولة،  انخفاض  إلى  وأدت 
لتقليل حجم اخلسائر.

ولفت الى أن هناك زيادة فىأسعار األدوات املدرسية 
للعام الدارسىاجلديد، بنسب تراوحت بني 15 إلى %20 
هذا العام، مقارنة بالعام املاضي؛ نظرا الرتفاع األسعار 

العاملية.
من   %20 تستورد  مصر  أن  جعفر  أســامــة  وأوضـــح 
والباقى  الصني،  من  املكتبية  األدوات  من  احتياجاتها 
من بالد مختلفة، مثل الهند وإندونيسيا مشيرآ الى أن 
قطاع األدوات املكتبية من أكثر القطاعات التىتضررت 
العاملية  التجارة  حركة  توقف  نتيجة  كورونا،  أزمة  منذ 

والدراسة، خالل العامني املاضيني.
ــوســط اســتــهــالك  ــار عــضــو الــشــعــبــة أن مــت ــ وأشــ
جنيه،   1500  :1000 ــني  ب ســنــويــا  الــطــالــب 
شاملة  املــــــدارس،  مــســتــلــزمــات  لتجهيز 
واألوراق  ــكــراســات  وال الكتابية  األدوات 
أهم  أن  إلــى  ونــوه  والزىاملدرسىوالشنطة، 
السلع التىزادات بشكل كبير هذا العام، الورق 
فىتصنيعها،  البالستيك  التىيدخل  واألدوات 

واألقالم بنوعيها اجلاف والرصاص.
علىمنطقة  اإلقبال  الى   املواطنون  وجلأ 
ــة كــل عــام  ــداي »الــفــجــالــة« مــع ب
دراســـىجـــديـــد، لــشــراء 
بأسعار  مستلزماتهم 
جــمــلــة مــخــفــضــة عن 
املكتبات اخلارجية، وبلغ 
كــراريــس  28  سعر دستة 
ورقة 10 قطع  25جنيه ودستة 
كشاكيل 56 ورقة عشر قطع  100 
كشاكيل  دستة  و  جنيه    36 بسعر 
40 ورقة عشر قطع 26 جنيه ، بينما 
بلغت دستة كشاكيل  76 ورقة   عشر 
قطع 46 جنيه ودستة كشكول 100 ورقة  
كراسة  أمــا   ، جنيه    57.5 قطع  عشر 
رسم  وكراسة  قرًشا   18.50 وسط  رسم 
رسم  وكــراســة  3.5جنيه  صغير  اسكتش 
كبير 37 جنيه ودستة كشاكيل سلك كبير 60 
سلك  كشاكيل  ودستة  جنيه   110 بسعر  ورقة 
بينما   ، جنيه   160 بسعر  ورقــة   100 كبير 
دستة كشاكيل سلك صغير 60 ورقة بسعر 
 100 كشاكيل سلك صغير  دستة  60جنييه 
ورقة 97 جنيه ودستة كشاكيل سلك صغير 
140 ورقة بسعر 130 جنيه ودستة كشاكيل 

سلك صغير 200 ورقة 150 جنيه

بعد ارتفاع األسعار 40% بسبب نقص االستيراد وارتفاع الدوالر..

»رسوب أولياء األمور« فى فاتورة مسلتزمات المدارس

زيادة صادرات القطن المصرى تتجاوز %100..

»خيوط الذهب األبيض« تمتد إلى العالمية
رمي ثروت

كشفت بيانات صادرة عن النشرة السنوية إلحصاءات 
إلى  ــصــادرات  ال إجمالى  ارتــفــاع   ،2021 لعام  القطن 
نهايته  حتى  املوسم  أول  من  مترى  قنطار  ألــف   1761
قنطار  ألف   874 مقابل   ،2021 أغسطس«  »سبتمبر/ 
مترى »سبتمبر/ أغسطس« 2020 بنسبة زيادة %101.5، 
عــودة مصر  امكانية  مدى  حول  التساؤل  يــدور  ثم  ومن 
للتربع على عرش الذهب األبيض مرة أخرى كما كانت 

فى املاضى .
ــرة مجموعة من  ــة اآلخــي ــ ــخــذت مــصــر فــى اآلون وات
اخلطوات من أجل إعادة القطن املصرى لعهده القدمي، 
منذ   »BCI« األفــضــل  القطن  ــادرة  ــب مل انضمت  حيث 
كوتون  »إيجيبشيان  تأسيسها لشركة  عامني، فضآل عن 
هب« من أجل تسويق منتجات الشركات التابعة للشركة 
القابضة للقطن والغزل والنسيج واملالبس، حيث ستتولى 
بينما ستتولى شركة  اإلنتاج،  اإلنتاجية عملية  الشركات 

التسويق أوامر التشغيل والبيع.
العام  من  فبراير  فى  األعــمــال  قطاع  وزارة  وأعلنت 
املاضى عن تفاصيل تطوير وتنفيذ خطة شاملة إلحياء 
التابعة، املعّدة بواسطة  شركات القطن والغزل والنسيج 
تتجاوز  استثمارية  بتكلفة  ــر(،  )وارن العاملى  االستشارى 
الطاقات  مضاعفة  اخلطة  وتستهدف  جنيه،  مليار   21
حليج  شركات   9 ودمــج  واملصانع،  للمحالج  اإلنتاجية 

وجتارة أقطان فى كيان واحد.
وتستهدف اخلطة دمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة 
ثــالثــة مراكز  كــبــرى، وحتــديــد  وجتهيز فــى 8 شــركــات 
رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، وثالثة مراكز 
للتصدير، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملني 
رفع  أجل  من  حلوان(  الــدوار،  كفر  الكبرى،  )املحلة  فى 
طاقة إنتاج الغزول من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن 
إلى 198 مليون  سنوًيا، وفىالنسيج من 50 مليون مترا 

مترا سنوًيا.
فمن  والوبريات  واملشغوالت  اجلاهزة  فىاملالبس  أما 
املستهدف إنتاج 50 مليون قطعة سنوًيا بداًل من 8 ماليني 
إلى  باإلضافة  الــوزيــر،  وفــق  حالًيا،  إنتاجها  يتم  قطعة 
أضعاف   3 بنحو  تطويرها  بعد  املحالج  طاقة  مضاعفة 

الطاقة احلالية.

وأكد الدكتور محمد جنم، األستاذ مبركز بحوث القطن 
بوزارة الزراعة، أن معهد بحوث القطن يقوم بدور فاعل 
عالية  تقاوىالقطن  مــن  جــديــدة  اصــنــاف  فىاستنباط 
اإلنتاجية، وكذلك احلفاط على األصناف املوجودة، حيث 
ميتاذ القطن املصرىبالطول واملتانة والنعم، وهو ما مييزه 
إلى أن منظومة تطوير صناعة  باقىاألقطان، الفتا  عن 
الغزل والنسيج بدأت فعليا، حيث مت تطوير محلج الفيوم 
لتنقية القطن املصرىمن الشوائب، كما مت التعاقد على 

3 محالج أخرى فىكفر الشيخ وكفر الدوار والزقازيق.
ــر مــوحــد  ــى ضــــــرورة اإلعــــــالن عـــن ســع ــل وأكـــــد ع
أن  إلى  الفتا  اإلنتاج،  لتكاليف  وفقا  مرضىللمزارعني 
 %100 املصانع  تعنىتشغيل  اجلــديــدة  التسويق  شركة 
بالقطن املصري، وسيتم استيعاب تلك األقطان اعتبارا 

من املوسم القادم.
وأوضح جنم، أن الدولة حريصة على النهوض بزراعة 
خطة  ضمن  والنسيج  الغزل  صناعة  وتــدويــر  القطن، 
على  واالعتماد  املحلية  الصناعات  لتوطني  عام  وتوجة 
مصنع  وأن  خاصة  االستيراد،  كبديل  املحلية  املنتجات 
العام  األعــمــال  لقطاع  التابع  اجلديد  والنسيج  الغزل 
والذىيعد أكبرَ مصنع فىالشرق األوسط للغزل والنسيج 
سيسهم فىحل مشكلة تسويق القطن، حيث من املتوقع 
أن يستهلك املصنع نحو 40 طنا من القطن املصرىيوميا 
من   %30 استوعب   قد  املصنع  سيكون  العام  وبنهاية 
إجمالىانتاج مصر من القطن والبالغ 75 ألف طن، كما 
أن املصنع يعمل على صناعة اخليوط الرفيهة وصناعة 

اقمشة القمصان واملالءات.
االقتصادى  اخلبير  الرافعى  معتز  الدكتور  وطالب 
الكمية  لتحديد  انتاجه  قبل  املنتج  تسويق  فى  بالتفكير 
املستهدفة من االنتاج، مشيرا الى أنه بالرغم من التاريخ 
الطويل ملصر فىصناعة الغزل والنسيج إال أنها لم تفكر 
النسيجية  جتارىدولىللصناعات  مــعــرض  فــىإطــالق 
مع  أخيًرا  التعاون  قررت  حينما   .2019 حتى  فىمصر 
فىاملعارض  الرائدة  األملانية  فرانكفورت  معارض  هيئة 
الدولية، مما ضّيع الكثير من الفرص على املنتج املصري.
ولفت الى أن سمعة القطن املصرى مازالت جيدة فى 
ذهن املستهلك الغربى مما ميكن معه البناء عليها بشرط 
الغربىفىالتسويق  األسلوب  ومراعاة  ذاته،  املنتج  جودة 

وليس الطريقة املحلية فىاإلعالن. خاصة أن كثير من 
ال  املحلية  للسوق  املوجههة  املصرية  املالبس  إعالنات 

تتسم باالحترافية.
أهم  مــن  ستظل  والنسيج  الــغــزل  صناعة  أن  وأكـــد 
كما  االقتصادي.  النمو  فىمعدالت  تأثيًرا  الصناعات 
الغزل  تطوير  خطط  مع  كبيًرا  مستقبالً  لها  يتوقع  أنه 

والنسيج. 
ما  الراهن  فىالوقت  والنسيج  الغزل  بصناعة  ويعمل 
يقرب من مليون عامل ميثلون نحو 30% من حجم العمالة 
حكومىوخاص.  مصنع   4000 على  موزعني  فىمصر. 
املستثمرين  املصرىجلمعيات  لالحتاد  لــدراســة  وفًقا 
بعنوان “صناعة النسيج فىمصر مشكالت مزمنة وحلول 

ممكنة”.
احللول  من  العديد  »الرافعى«  واقترح 

االســتــمــرار  منها  الــصــنــاعــة  ــاذ  ــق إلن
للمنتج  التهريب  منابع  فىجتفيف 
ــي. وتـــســـجـــيـــل جــمــيــع  ــ ــب ــ ــن األجــ
ــة الــتــىتــؤثــر  ــهــرب ــت املــصــانــع امل
املسجلة  املصانع  على  بالسلب 
وتخفيض  ــب  ــضــرائ ــىال ــع داف
االجتماعية،  التأمينات  نسبة 
ــزام املــؤســســات واجلــهــات  ــ وإل
املنتج  بــاســتــخــدام  احلكومية 
ــه، ووضـــع  ــع ــشــجــي ــىوت ــوطــن ال

القطن  لــزراعــة  ثــابــتــة  ســيــاســة 
وزيادة املساحة املنزرعة من القطن 

قصير ومتوسط التيلة.
ومعهد  الـــزراعـــة  وزارة  وقــامــت 

القومية  احلملة  بعمل  القطن  بحوث 
يتم  حيث  القطن،  مبحصول  للنهوض 

تطبيقها فى جميع املحافظات التى تزرع 
املعهد  القطن وبكل مراكزها، حيث يقيم 

لــإرشــاد  املــركــزيــة  اإلدارة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــز،  ــراك الـــزراعـــى حــقــوالً إرشـــاديـــة بــكــل امل

على  املزارعني  تدريب  يتم  خاللها  من  والتى 
صنف  بكل  اخلاصة  املثلى  الفنية  التوصيات 

وذلك  النبات،  مراحل  وبكل  منطقته،  فى  قطن 

احلصول  من  تطبيقها  من خالل  املزارعون  يتمكن  لكى 
على  بالنفع  النهاية  فى  يعود  وذلك  إنتاجية،  أعلى  على 
من  ربح  وأقصى  إنتاجية  أعلى  على  باحلصول  املــزارع، 
وحدة املساحة والوصول باملساحة املزروعة قطناً مبصر 
بها  والوصول   ،  2025 عام  بحلول  فدان  ألف   450 إلى 
 ،2030 عام  بحلول  قطناً  فــدان  ألف   800  -  700 إلى 

الزيوت  إنتاجية  نقص  مشكلة  حلــل  أيــضــاً  ــك  وذل
 %  3 نحو  تقريباً  ننتج  إننا  حيث  مبصر، 

العام  االستهالك  إجمالى  من 
للزيوت، وبالتالى مبضاعفة 

املساحة املزروعة ميكننا 
أكبر  قـــدر  ــتــاج  إن

ــن  ــ مـ

الزيوت، وبالتالى املساهمة فى حل مشكلة الزيت .
وكــانــت الــنــشــرة الــســنــويــة إلحـــصـــاءات الــقــطــن عــام 
القطن وبلغت  2021،قد رصدت زيادة كمية اإلنتاج من 
2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة 33.3% عن 

عام 2020 .
من  املستهلك  كمية  إجــمــالــى  وبــلــغ 
األقطان املحلية 92.9 ألف قنطار 
مترى من أول املوسم حتى نهايته، 
قنطار  ــف  أل  135.5 مقابل 
بنسبة   2020 عــام  مــتــرى 
انخفاض 31.5% وذلك 
نسبة  زيـــادة  نتيجة 

الصادرات.
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السنة الثالثة عشرةاألحد

شركات البترول تؤمن احتياجات البالد من الطاقة

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

فىظل األسعار العالمية الحالية..

تكثيف األعمال االستكشافية للتنقيب عن ثروات مصر واكتشاف آبار جديدة

عروض إماراتية للبحث 
عن الغاز الطبيعى بمصر

طفرة في احتياطي الزيت والغاز

تشمل 9 قطاعات واعدة..

عبد العزيز عمر
يعد قطاع البترول والثروة املعدنية محركا رئيسا 
الفقرىخلطط  العمود  وميثل  الشاملة،  للتنمية 
وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا 

واستراتيجيا فىتلبية احتياجات السوق املحلي.
وجنح قطاع البترول خالل الـ8 سنوات املاضية 
البترول  عن  فىالبحث  االستثمار  عجلة  فىدفع 
والغاز فىمصر من أجل تنمية الثروات البترولية 
عودته  بعد  ــك  وذل جــديــدة،  اكتشافات  وحتقيق 
البترولية  االتــفــاقــيــات  وعــقــد  املــزايــدات  لــطــرح 
خالل  مت  حيث  رئيسي،  زاويـــة  حجر  والتىتعد 
عاملية خالل  مزايدات   10 الثمانىطرح  السنوات 
البترول والغاز فىاملناطق  للبحث عن  الفترة  تلك 
املتوسط  البحرين  مــن  فىكل  والبحرية  البرية 
والشرقية  الغربية  والصحراوين  والدلتا  واألحمر 

وخليج السويس وصعيد مصر. 
ــر البترول  ــارق املــال وزيـ وطــالــب املــهــنــدس طـ
اإلنتاج  منظومة  على  القائمني  املعدنية،  والثروة 
وبتروشروق  وبتروبل  وإيجاس  البترول  فىهيئة 
كل  واستثمار  اجلهود  من  املزيد  ببذل  والشركاء 
الفرص اجليدة املتاحة التىحتفز على حفر املزيد 

من اآلبار وزيادة اإلنتاج.
التوسع  أهمية  على  البترول  ــر  وزي شــدد  كما 
فىأنشطة االستكشاف والبحث عن فرص جديدة 
احتماالت  عن  للكشف  عمقاً  األكثر  فىالطبقات 
جديدة  تكنولوجيات  واستخدام  واعــدة  جديدة 

للوصول إلى تلك الفرص.
وأكد املال أن الفترة احلالية تتطلب املزيد من 
اإلنــتــاج من  لــزيــادة  االبتكارية  واحلــلــول  اجلــهــود 
احلالية  العاملية  األسعار  فىظل  البترولية  الثروة 
والتزاماً من قطاع البترول مبسئوليته نحو الوفاء 
القومي،  االقــتــصــاد  ودعـــم  الــوطــن  باحتياجات 
مشدداً على أهمية اإلسراع بتنفيذ برامج اإلنتاج 
وااللتزام  املستمرة  واملتابعة  والتواصل  والتنمية 
والتعامل  اخلطط  فىهذه  املــحــددة  بالتوقيتات 

السريع مع أىحتديات حال وجودها.
التىتهدف  اإلستراتيجية  هــذه  من  وانطالقا 
لزيادة اإلنتاج، كثفت شركات البترول من أعمالها 
املختبئة،  ثروات مصر  للتنقيب عن  االستكشافية 
احتياجات  تؤمن  جديدة  غازية  ــار  آب واكتشاف 
البالد من الطاقة فضال عن تصدر الفائض مبا 

يساعد على جلب »عملة صعبة« للبالد.
شركات  التالىأنشطة  فىالتقرير  ونستعرض 
املالىاملاضى2022/2021،  العام  خالل  البترول 
فىالتقرير  نتناولها  عظيمة  جناحات  والذىشهد 

التالي..
بتروشروق وبترول بالعيم

كــشــف املــهــنــدس خــالــد مــوافــىرئــيــس شركة 
بتروشروق وبترول بالعيم »بتروبل« أن حقل غاز 
رقماً  املــالــى2022/2021  العام  ظهر حقق خالل 
حيث   2018/2017 عام  اإلنتاج  بدء  منذ  قياسياً 
بلغ اإلنتاج من احلقل حوالى2.7 مليار قدم مكعب 
غاز طبيعىيومياً عالوة على نحو 5 آالف برميل 

متكثفات يومياً.
اإلنتاج  الوصول مبعدالت  إلى  ويهدف املشروع 
وبتكلفة  يومياً،  غاز  مكعب  قدم  مليار   3.2 إلى 
دوالر  مليار  حــوالــى15.6  إجمالية  استثمارية 
بدء  ومت  املــشــروع«،  عمر  نهاية  حتى  »التكلفة 
اإلنتاج من احلقل بعد 28 شهرا من اكتشافه وهو 
من  االنتاج  مدة  تتراوح  حيث  قياسىعاملي،  رقم 

أىكشف ما بني 6 إلى 8 سنوات.
ــى أن  ــ وأشـــــار رئــيــس شــركــة بـــتـــروشـــروق إل
دوالر  مليون   741 بلغ  العام  خالل  االستثمارات 
فىحقل  االستثمارات  إجمالىحجم  بذلك  ليصل 
ظهر منذ بدء العمل إلى أكثر من 12 مليار دوالر .
بتروبل  اليومىلشركة  اإلنتاج  موافىأن  وأوضح 
بلغ أكثر من مليار قدم مكعب غاز ونحو 65 ألف 

برميل زيت خام و 11 ألف برميل متكثفات، الفتا 
إلى أن إجمالىاالستثمارات بلغ 714 مليون دوالر.
بئراً   13 وضع  العام  خالل  مت  أنه  إلى  وأشــار 
أولية  إنتاج  مبعدالت  سيناء  بحقول  اإلنتاج  على 
التناقص  من  بالرغم  يومياً  برميل  حــوالــى7300 
التىتنتج  القدمية  احلقول  من  الطبيعىللمخزون 
تكثيف  مت  أنــه  مضيفا  عــامــاً،   70 من  أكثر  منذ 

أعمال الصيانة لآلبار للحفاظ على اإلنتاج.
بدر الدين للبترول

ــح املــهــنــدس خــالــد منصور  مــن جــانــبــه، أوضـ
الشركة  أن  للبترول،  الــديــن  ــدر  ب شــركــة  رئــيــس 
استطاعت خالل العام املالىاملاضىحتقيق معدل 
يومياً  مكافئ  برميل  ألــف  حــوالــى87  بلغ  إنــتــاج 
لزيادة  أدت  استكشافية  آبــار   7 بحفر  وقــامــت 
استثمارات  واالحتياطىالبترولي، وضخت  اإلنتاج 
حوالى156  بلغت  والتنمية  االستكشاف  فىمجال 

مليون دوالر.
ــدرا لــديــن قــد انــتــهــت خـــالل الــعــام   وكــانــت بـ
رئيسية  مــشــروعــات   3 تنفيذ  املــالــىاملــاضــىمــن 
بهدف تعزيز إدارة املياه وترشيد اإلنفاق وخفض 

وإعــادة  املياه  معاجلة  محطتى  وهــى  االنبعاثات 
واستبدال  ويناج،  مبنطقتىسترا  فىاآلبار  الضخ 
كما   ،3 بدر  مبنطقة  والتحضير  مضختىالشحن 
بلغ  الوقود  فىاستهالك  وفر  حتقيق  من  متكنت 

حوالى%27.5.
ــــك مــــن حتــقــيــق  ــذل ــ ــنـــت الـــشـــركـــة ك ــكـ  ومتـ
العام  حوالى13.5 مليون ساعة عمل آمنة خالل 
لقواعد  الصارم  بالتطبيق  املالىاملاضىبالتزامها 
السالمة والصحة املهنية والتىتشهد عناية خاصة 

من إستراتيجية وزارة البترول والثروة املعدنية.
للبترول  العامة لشركة عجيبة  عقدت اجلمعية 
اجتماعها العتماد نتائج أعمال العام املالى، حيث 

استعرض 
عجيبة للبترول

شركة  رئيس  مصطفى  أحمد  املهندس  وأكــد 
اخلام  الزيت  إنتاج  متوسط  أن  للبترول  عجيبة 
بلغ نحو 35 ألف  املالى2022/2021  العام  خالل 
برميل يومياً باإلضافة إلى أكثر من 17 مليون قدم 

مكعب غاز يومياً خالل الفترة نفسها.
على  للبترول،  عجيبة  شركة  رئيس  وشــدد 

مخزون  إضافة  مت  أنه 
ــغ أكــثــر من  ــل جــديــد ب
ــل  ــي ــرم ب ــون  ــيـ ــلـ مـ  23
مــكــافــئ يـــومـــيـــاً، وبــلــغ 
إجــمــالــىاالســتــثــمــارات 

مليون   326 نــحــو 
دوالر. 

اإلنتاج  احلالىملشروعات  باملوقف  يتعلق  وفيما 
مبناطق  اجلديدة  اآلبار  الطبيعىمن  للغاز  املُبكر 
أن  أوضــح  الغربية،  بالصحراء  عجيبة  امتياز 
للغاز  ــا  ــادي أرك البئر  ــط  رب مــن  متكنت  الــشــركــة 
مؤخراً  اإلنتاج  على  الغربية  الطبيعىبالصحراء 
غاز  مكعب  قــدم  مليون   15 إلــى  تصل  مبعدالت 

يومياً.
وأشار إلى أنه يجرى االنتهاء فىاإلطار ذاته من 
ربط البئر فراميد على اإلنتاج مبعدالت تصل إلى 
25 مليون قدم مكعب غاز يومياُ استمراراً جلهود 

دعم إنتاج الغاز الطبيعي.
وأكد أن عجيبة تستهدف حالياً اإلسراع بإجناز 
مشروع محطة معاجلة الغازات اجلديدة مبنطقة 
التحتية  البنية  وتعظيم  تطوير  فــىإطــار  مليحة 

التىتخدم عملية اإلنتاج.
وفــًرا  حتقيق  استطاعت  الشركة  أن  وأضــاف 
فىاستهالك السوالر نتيجة تطوير منظومة توليد 
كما  وفرس،  مبنطقتىمليحة  الكهربائية  أللطاقة 
من  السالمة  معايير  أعلى  تطبيق  على  حرصت 
أبرزها  من  واستراتيجيات   برامج  تطبيق  خالل 
مكافحة  أنظمة  وتطوير  املقاولني  إدارة  حتسني 

احلرائق وكشف الغازات.
دورة  رقمنة  مــشــروع  عجيبة  »تــواصــل  وتــابــع 
الــتــحــول  تطبيق  فـــىإطـــار  بــالــشــركــة  األعـــمـــال 
الرقمىكأحد أولويات العمل بالشركة، ومت بالفعل 
التشغيل الفعلى لعدد من التطبيقات فىمجاالت 

الصيانة والطوارئ«.
بنحو  أسهم  والغاز  البترول  قطاع  أن  يذكر 
العام  املحلىاإلجمالىخالل  فــىالــنــاجت   %27
املالى2019/2018، ورغم جائحة كورونا متكن 
الناجت  مــن  بــحــوالــى%24  اإلســهــام  مــن  القطاع 

املحلى لعام 2020/2019.
ومت حتقيق فائض فىميزان 
البترولىخالل  املدفوعات 
مبا   2019/2018 عـــام 
مليار  يــعــادل حــوالــى9.9 
بــعــد  ــرة  ــ مـ ألول  ــه  ــي جــن
سنوات من حتقيق عجز، 
وحتقق فائض فىامليزان 
التجارىالبترولىخالل 
عام  مــن  األول  الــربــع 
بنحو   2021/2020

3.7 مليار جنيه.
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كتب – عبد العزيز عمر
والثروة  البترول  وزيــر  املال  طــارق  املهندس  أكد 
البحث  فىمناطق  جيدة  فرصاً  هناك  أن  املعدنية، 
ــادة  زي أجــل  مــن  والبحرية  الــبــريــة  واالســتــكــشــاف 
وزيــادة  والغازية  البترولية  االحتياطيات  معدالت 

اإلنتاج.
وأضاف وزير البترول أن هناك تنسيًقا وتوافًقا مع 
الشركاء على استمرارية ضخ االستثمارات وتكثيف 
اآلبار اجلديدة  واالستكشاف وحفر  البحث  أعمال 
االستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل 
سرعة وضع اآلبار على خريطة اإلنتاج، والعمل على 

خفض التكاليف.
واإلمـــارات  مصر  أن  على  البترول  وزيــر  وشــدد 

املجاالت،  فىمختلف  متميزة  عالقات  تربطهما 
والغاز  والبترول  الطاقة  أن مجاالت  إلى  مشيًرا 
أكبر داعم للتعاون املصرىاإلماراتىعلى الصعيد 

االقتصادي.
وفىذات السياق، قال مصدر بوزارة البترول، 
لتقدمي  تستعد  اإلمــاراتــيــة  »مبادلة«  شركة  إن 
عن  البحث  فىمجاالت  البترول،  لوزارة  عروض 
الغاز الطبيعىوإنتاجه فىعدد من املناطق بشرق 

املتوسط ودلتا النيل البحرية.
وأشار إلى أنه من املقرر توقيع مذكرات تفاهم 
لبدء  والـــوزارة  الشركة  بني  القادمة  الفترة  خــالل 
والصحراء  السويس  خليج  فىمناطق  االستثمار 

الغربية.
وشدد على أن الشركة ترغب فىضخ استثماراتها 
ــاز الــطــبــيــعــىواســتــغــالل الــهــيــدروجــني  ــغ بــقــطــاع ال
والطاقات اجلديدة والتحول الطاقىوإزالة الكربون، 
وذلك بعد االنتهاء من تشكيل فريق عمل مشترك بني 
اجلانبني، واستعراض كل الفرص واملجاالت املتاحة 
والطويل،  واملتوسط  القصير  فىاآلجل  لالستثمار 

ووضع خارطة طريق لالستثمارات املشتركة.
وفىوقت سابق، صرح منصور آل حامد الرئيس 
التنفيذىلشركة مبادلة للبترول اإلماراتية، بأن مصر 

دولة واعدة وزاخرة بالفرص االستثمارية 
فىقطاعات الطاقة والبترول والغاز.

دولـــة  أن  إلـــى  حــامــد  آل  ــار  ــ وأشـ
لالستثمار فىمصر  داعمة  اإلمــارات 
الشركة  أن  مضيًفا  القطاع،  فىهذا 

استثماراتها  ضــخ  لــزيــادة  تتطلع 
ــًدا جــاهــزيــتــهــا  ــ ــؤك ــ فـــىمـــصـــر، م
والفرص  فىاملشروعات  للمشاركة 
االستثمارية اجلديدة بهذا القطاع.

ومن جانبه، أبدى »املال«، استعداد 
مع  الــشــراكــة  لتعميق  الــبــتــرول  قــطــاع 

لضخ  التىتتطلع  اإلماراتية  الشركة 
من  فىعدد  جديدة  استثمارات 

البترول  فىقطاع  استثماراتها  وتنويع  املــجــاالت 
أهميته  الطبيعىبحكم  الغاز  فىمجال  وخاصةً 
نحو  للتوجه  انــتــقــالــىداعــم  كــوقــود  احلــالــيــة 

الوقود األنظف وخفض االنبعاثات.
فــىبــيــانــهــا  املـــالـــيـــة  وزارة  أن  يـــذكـــر 
ــول مــــوازنــــة الــــدولــــة لــلــعــام  ــىحــ ــ ــال ــ امل
قيمة  املـــــالـــــىاحلـــــالـــــى2023/2022، 
ضرائب  من  الدولة  خزينة  متحصالت 
العامة  األجنبىبالهيئة  للشريك  الدخل 
املصرية للبترول هذا العام بنحو 30.4 

مليار جنيه.
رقم  املوحد  املالية  قانون  وبحسب 
فىفبراير  والصادر   2022 لسنة   6

العامة  الــهــيــئــات  بــني  الــعــالقــة  تقتصر  املــاضــي، 
االقتصادية وموازنة الدولة، على الفائض الذىيؤول 
إلى اخلزانة العامة من تلك الهيئات، وما يتقرر لهذه 

الهيئات من قروض ومساهمات من خزينة الدولة.
للدولة  الــعــامــة  للخزانة  يـــؤول  أن  املــقــرر  ومــن 
نحو  للبترول  املصرية  العامة  الهيئة  من  العام  هذا 
هذا  الهيئة،  من  أربــاح  كفائض  جنيه  مليار   13.6
باإلضافة إلى ما حتصله اخلزانة من رسوم وإتاوات 
املقدر  الدخل  بلغت ضرائب  دخل، حيث  وضرائب 
حتصيلها من هيئة البترول لتؤول إلى خزينة الدولة 
حوالى10.6 مليار جنيه بجانب 30.4 مليار جنيه 

من الشريك األجنبي.
الهيئة  من  حتصيلها  املقدر  الرسوم  قيمة  وتبلغ 
مليار   12.9 نحو   23/22 خــالل  للبترول  العامة 
جنيه، ليصل إجمالىما يؤول للخزانة العامة من 

ــرول  ــت ــب هذا العام ألكثر من 66 هــيــئــة ال
بني  جنيه  فوائض أرباح ورسوم مليار 
وضريبة دخل.وإتاوات 

شركة »مبادلة« تعمق الشراكة بين البلدين..

نتائج مميزة بتحقيق 401 اكتشافا..

كتب - عبد العزيز عمر
ــادة  زي البترولية  ــثــروة  ال مــن  ــاج  ــت اإلن مــعــدل  شهد 
قطاع  حقق  فقد  املاضية،  الفترة  خــالل  مضطردة، 
االكتشافات  فىمجال  مميزة،  نتائج  والغاز،  البترول 
و120  خــام،  زيت   281 بني  ما   401 بلغت  البترولية، 
غاًزا بعدد من املناطق على رأسها »الصحراء  الغربية 
وخليج  والدلتا  وسيناء  املتوسط  والبحر  والشرقية 
احتياطيات  االكتشافات  هــذه  لتضيف  الــســويــس«، 
زيت  برميل  مــاليــني   503 حــوالــى  قــدرهـــــا  بترولية 

متكثفات، وحوالى 39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعى.
املناطق  أهــم  مــن  املتوسط  البحر  منطقة  وتعتبر 
ــك  ــىوذل ــوقــت احلــال االســتــكــشــافــيــة فــىمــصــر فــىال
الغاز  فىمجال  إنتاجية  األكثر  املنطقة  لكونها  نظرا 
على  ضخمة  غازية  اكتشافات  الطبيعىوالتىشهدت 
املستوى اإلقليمىالدولىوجميع تقارير اجلهات العاملية 
باكتشافات  واعدة  مناطق  بتحديدها  قامت  املختصة 
غازية ضخمة، تأتىالصحراء الغربية فىاملرتبة الثانية 
ومازالت  للنفط فىمصر  إنتاجا  األكثر  املنطقة  كونها 

واعدة باملزيد من االكتشافات املستقبلية.
املرحلة  من  لالنتهاء  الزمن  البترول  قطاع  ويسابق 
الثانية من املسح السيزمىثالثى األبعاد بالبحر األحمر 
مبساحة 13 ألف كيلومتر مربع بتكلفة تبلغ 5 74 مليون 
دوالر، لتنفيذ برامج للمسح السيزمىثالثىاألبعاد ألول 
النودز  تكنولوجيا  باستخدام  املتوسط  بالبحر  مــرة 
مليون   35 تبلغ  بتكلفة  مربع  متر  كيلو   329 ملساحة 

دوالر.
املتوسط  بـغرب  منطقة  لطرح  ــوزارة  ال تستعد  كما 
ملساحة  30.8 ألف كم2 بتكلفة 115 مليون دوالر، كما 
املناطق فى مزايدة عاملية  باقى  الوزارة طرح  تخطط 
غرب  فى  واالستثمارات  الشركات  من  مزيد  جلذب 

املتوسط.
فىأعمال  للبدء  وشــل  شيفرون  شــركــات  وتستعد 
البترول  عــن  لبحث  األحــمــر  البحر  مبنطقة  احلفر 
والغاز، بداية من يناير 2023، وذلك بعد انتهاء جتميع 

البيانات اجليوفيزيقية .
للثروة  إجمالىاإلنتاج  أن  البترول،  وزارة  وأعلنت 
البترولية خالل الـ 8 سنوات املاضية بلغ حوالى 597 
مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام متكثفات، 
وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعى، و10 ماليني طن 
بوتاجاز بخالف البوتاجاز املنتج من مصافى التكرير 
والشركات املساهمة، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى 

لـ 8ر6 مليار قدم مكعب يومًيا، خالل العام احلالي.
البترول  ــر  وزي املــال  طــارق  املهندس  وصــرح  وسبق 
مناطق  فى  جيدة  فرصاً  هناك  أن  املعدنية،  والثروة 
زيادة  أجل  من  والبحرية  البرية  واالستكشاف  البحث 
معدالت االحتياطيات البترولية والغازية وزيادة اإلنتاج 
، وأن هناك تنسيًق وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية 
ضخ االستثمارات وتكثيف أعمال البحث واالستكشاف 
وحفر اآلبار اجلديدة االستكشافية والتنموية ومواجهة 
خريطة  على  اآلبــار  وضع  أجل سرعة  من  التحديات 

اإلنتاج ، والعمل على خفض التكاليف.
وطالب الوزير القائمني على منظومة اإلنتاج فىهيئة 
البترول وايجاس وبتروبل وبتروشروق والشركاء ببذل 
املزيد من اجلهود واستثمار كل الفرص اجليدة املتاحة 

التىحتفز على حفر املزيد من اآلبار وزيادة اإلنتاج .
االستكشاف  فىأنشطة  التوسع  أهمية  أكــد  كما 
عمقاً  األكثر  فىالطبقات  جديدة  فرص  عن  والبحث 
ــدة واســتــخــدام  للكشف عــن احــتــمــاالت جــديــدة واعـ

تكنولوجيات جديدة للوصول الى تلك الفرص.
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كتب- أحمد عبداملنعم وحنان محمد:
عــلــى الــرغــم مــن االرتـــفـــاعـــات الــقــويــة 
التىحققتها البورصة املصرية خالل الفترة 
البيع  عمليات  هو  املالحظ  أن  إال  املاضية 
واملؤسسات  املستثمرين  جانب  من  املكثفة 
من  قوية  شــراء  عمليات  قابلها  األجنبية 
حيث  والعربية،  املصرية  املؤسسات  جانب 
بلغت مبيعات األجانب خالل يوليو نحو 1.7 
األجانب  صافىمبيعات  ليبلغ  جنيه،  مليار 
من السوق املصرى منذ بداية العام 11.7 
مليار جنيه، مع تزايد املخاوف العاملية حول 
ألسعار  األمريكى  الفيدرالى  ورفع  الركود 

الفائدة.
للمستثمرين  املتواصلة  التخارجات  ومع 
األجـــانـــب عــلــى مـــدار أكــثــر مــن 8 أشهر 
ــســوق، اســتــحــوذت 3 شــركــات على  مــن ال
األجانب،  تنفيذات  أربــاع  ثالثة  من  أكثر 
املجموعة  واقتنصت   ،%78.2 بإجمالى 
املالية للسمسرة فى األوراق املالية صدارة 
تعامالت  فى  املصرية  البورصة  سماسرة 
األجانب خالل شهر يوليو املاضىمستحوذة 
إلى  يصل  ــداوالت  ــ ت بقيمة   %38.8 على 
بلغ  تـــداوالت  بحجم  جنيه،  مليار   1.89
عبر  منفذة  مالية  ــة  ورق مليون   280.28

28.8 ألف عملية.
القطاعات  أكثر  هو  البنوك  قطاع  ويعد 
تأثًرا بتخارج األجانب، إذ سجل صافىبيع 
يوليو  خــالل  جنيه  مليار   1.14 لألجانب 

املاضي.
البورصجية   « لـ  املال  سوق  خبراء  وأكد 
عوامل  لعدة  يرجع  االجــانــب  خــروج  أن   «
ــاح  األرب ضريبه  تطبيق  املثال  سبيل  على 
جذب  السلبىعلى  وتأثيرها  الرأسمالية 

استثمارات األفراد املصريني.
الـــفـــيـــدرالـــى  اجتــــــاه  أن  ــوا،  ــ ــ ــاف ــ وأضــ
أضعف  الفائدة  أسعار  رفع  األمريكىنحو 
عمالت الدول الناشئة، ورأوا أن لهذا تأثير 
مباشر على األسواق مما أدى خلروج أموال 
األجانب والعودة ملوطنها مرة أخرى بهدف 

التحوط والترقب.
األجانب  املستثمرين  أن  إلــى  ــاروا  وأشــ
فىانتظار تخفيض قيمة العمله للعودة مرة 
وجــود  انتظار  أو  املــصــري،  للسوق  أخــرى 
للعودة  املــخــاطــر  منخفضة  قــويــة  فـــرص 

للسوق مرة أخرى.
وقال أحمد مرتضى خبير سوق املال، إنه 

وجود  املاضية  االشهر  خالل  املالحظ  من 
ويرجع  األجــانــب  جانب  من  مكثف  خــروج 
املــثــال هو  لــعــدة عــوامــل على سبيل  ــك  ذل
تطبيق ضريبه األرباح الرأسمالية وتأثيرها 
ــراد  األفـ اســتــثــمــارات  جــذب  السلبىعلى 
األسواق  أن  عليه  املتعارف  ومن  املصريني 
من  متعدده  فئات  بوجود  وتــزدهــر  تصعد 

املستثمرين.
ــددات  ــ ــاف أن أزمـــة ســالســل االم وأضــ
وتأثيرها السلبىعلى الدول الناشئة بصفة 
خاصة  عامه  بصفه  الــدول  وجميع  خاصة 
ــدول الــتــى يــتــفــوق بــهــا الـــصـــادرات عن  ــ ال
الواردات، مما خلق عجز بامليزان التجارى 
ذلك  ،يــأتــى  املحلية  العمله  وبالتالىتأثر 
بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرنيا وارتفاع 
أزمــة  فىتفاقم  ساهم  ممــا  السلع  أســعــار 
اجتاه  كذلك  الناشئة  الدول  لدى  العمالت 
الفائده  أسعار  رفع  الفيدرالىاألمريكىنحو 

وهو ما أضعف عمالت الدول الناشئة.
مباشر  تأثير  لهذا  كان  إنه  إلى  وأشــار 
ــوال  أم ــواق ممــا أدى خلـــروج  على األســ
اخــرى  مــرة  ملوطنها  والــعــودة  ــب  االجــان

بهدف التحوط والترقب.
فى  االجـــانـــب  املستثمرين  أن  ورأى 
للعودة  العملة  قيمة  تخفيض  انــتــظــار 
فرص  وجود  انتظار  أو  املصري،  للسوق 
قوية منخفضة املخاطر للعودة للسوق مرة 

أخرى.
العام  وتوقع أن يشهد الربع الرابع من 
عوده قوية لألجانب خاصة فى ظل اجتاه 
العربية  السيادية  والصناديق  املؤسسات 
كبرىاستغالال  استحواذ  بعمليات  بالقيام 
ألسعار  الــشــركــات  مــن  العديد  لــوصــول 
مغرية للشراء، لذا من املنتظر عند عودة 
العرب  املستثمرين  يحقق  أن  االجــانــب 

واملؤسسات املصرية أرباح جيدة.

للنشاط،  وعن عودة أسهم املضاربة مرة 
أشار إلى إنها نتيجة طبيعية لالنخفاضات 
التدخل املستمر  نتيجة  التى حدثت  القوية 
مع  لكن  العمليات  وإلغاء  الــتــداول  بأليات 
ــدأ ظــهــور مالمح  الــتــغــيــرات اإلداريـــــة، وبـ
التالعبات  مع  التعامل  فى  املقبلة  املرحلة 
العقاب  هو  العكسى  التنفيذ  يكون  حيث 

الرادع فى حال ان ثبت تالعبات.
ورأى أن هذا يعطى رسالة ثقة للمتعاملني 
سواء مؤسسات أو أفراد لذا من املتوقع ان 
مؤشرات  أداء  على  إيجاباً  ذلــك  ينعكس 
املقبلة،  الفترة  خــالل  املصرية  البورصة 
استقرار  مــن  يزيد  الــقــرار  هــذا  أن  حيث 

عمليات السوق.
املصرية  املؤسسات  اجتــاه  اسباب  وعــن 
االسهم  إنخفاض  أن  رأى  بالسوق،  للشراء 
و وصولها ألسعار مغرية للشراء يأتى ذلك 
األيام  اجلنية  قيمة  انخفاض  مع  بالتزامن 

املاضية مما جعل البورصة املصرية الوجهه 
األكثر متيزا لضخ االستثمارات

ومن جهته، أوضح محمد جاب اهلل رئيس 
واالستراتيجيات  األعــمــال  تنميه  قــطــاع 
أن  املالية  األوراق  لتداول  بايونيرز  بشركة 
األجانب تتخارج من عام 2018 تقريبا من 
الناشئة ككل فضال عن  مجموعه األسواق 
بعض السياسات جتاه القطاع املصرفىالتى 
قبل  مــن  الــشــيء  بــعــض  بالعنف  اتــســمــت 

املركزى سابقا.
اخلاطئة  املمارسات  بعض  أيضا  وكذلك 
فى الرقابة املالية كل هذا ساهم فى تسريع 

وتيرة خروج األجانب فى الفتره املاضية .
أخــرى  ــره  مـ األجـــانـــب  ــودة  عــ أن  ورأى 
االقتصاد  حتسن  حاله  فــى  تكون  الــســوق 
األجانب  إحالل  مت  حيث  احلقيقى،  الكلى 
دخول  وبداية  مؤخرا  العربية،  بالصناديق 
مره  للسوق  املــصــريــة  املــالــيــة  املــؤســســات 
قادرة  املصرية  املؤسسات  أن  ورأى  أخرى، 
حتوله  بدليل  املصرية  السوق  حمل  على 
إلى االجتاه الصاعد فى قصير األجل على 

الرغم من استمرار بيع األجانب.

الخبراء يحددون أسباب تخارج األجانب وشروط عودتهم..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

أحمد مرتضى

محمد جاب اهلل

المؤسسات المصرية والعربية تمأل »الفراغ األجنبى« فى البورصة

خبرة أكثر من 14 عامًا بمجال االستثمار..

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، قرارًا بتعيني رامىالدكاني، 
املصرية  الــبــورصــة  إدارة  ملجلس  رئيًسا 
ملدة عام، وتعيني هبة اهلل الصيريف، نائبا 
لرئيس مجلس إدارة البورصة املصرية ملدة 

عام.
أكثر من 14 سنة  رامىالدكاني،  وميلك 
خبرة فىمجال االستثمار، متويل الشركات 
والتخطيط االستراتيجي، مصحوبة بخلفية 
مؤسساسات  من  قوية  وتدريب  أكادميية 
العملية  حياته  خــالل  ومحلية،  أجنبية 
اكتسب خبرة التعامل مع مستثمرين ماليني 
للمؤسسات  بــاإلضــافــة  واســتــراتــيــجــبــني، 
الدولية خالل فترة رئاسته لألمانة العامة 
التىبدأت  العربية  املـــال  ــواق  أسـ الحتـــاد 
فــى2019، تعامل مع 
حتديات داخلية 
وخـــارجـــيـــة، 
أهـــــمـــــهـــــا 
إعــــــــــــــادة 
ــة  ــلـ ــكـ ــيـ هـ
ــة  ــ ــل ــ ــام شــ
لــالحتــاد، 
زيــــــــــــادة 
إيــــــرادات 
االحتـــــــــاد 
 190 مــــــن 
ألف دوالر 

أمريكىفى2019 إلى قرابة 600 ألف دوالر 
الرئيسية  البورصات  إعادة  تاريخه،  حتى 
إلى  باإلضافة  االحتــاد،  ملظلة  فىاملنطقة 
السياسية  األزمـــة  مــع  الــســريــع  التعامل 
واملالية فىلبنان )مقر االحتاد( ونقل أموال 
بنكية  احلــســابــات  ســريــع  يشكل  ــاد  االحتـ
والذىتضمن  العربية،  مصر  فىجمهورية 
استمرارية االحتاد خلدمة املنطقة العربية.
أفضل  تكرمي  رامىالدكانىعلى  وحصل 
مركز  من  عاما   40 من  أقل  40 شخصية 
كذلك  بواشنطن،  األوسط  الشرق  سياسة 
االحتــادات  التنفيذىمللتقى  املجلس  عضو 

العربية التابع جلامعة الدول العربية.
على  »الـــدكـــانـــي«،  حــصــل  أن  وســبــق 
على  )تــركــيــز  املــالــيــة  الــعــلــوم  ماجستير 
واالنــدمــاجــات( – جامعة  االســتــحــواذات 
وكان   ،2013 عــام  املتحدة،  اململكة  ويلز، 
املضافة  القيمة  »توليد  الرسالة  موضوع 
بها  التىتقوم  االســتــحــواذات  فىعمليات 
صناديق االستثمار«، مت التركيز على متويل 
القيم  العاملية،  املالية  األســواق  الشركات، 
استراجتيات  واالندماجات،  االستحوانات 
على  التركيز  مع  املختلفة  االســتــحــواذات 

متويل االستحواذات عن طريق القروض.
رامىالدكاني،  على  حتصل  أن  وسبق 
على دبلوم االستثمار - األكادميية العربية 
عام 2012،  التكنوجليا - مصر،  و  للعلوم 
مت التركيز على املشتقات املالية، املحاسبة 
كما  االستثمار،  املــالــىأدوات  والتحليل 
اجلــدوى  دراســـات  دبلوم  على  حصل 
املـــشـــروعـــات - جــامــعــة  ــم  ــي ــســل وت
حاصل  وهــو   ،2005 علم  القاهرة، 
على بكالوريوس االقتصاد - جامعة 

القاهرة، عام 2003.

أزمة إفصاح بين الرقابة المالية و3 شركات
 3 املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  طالبت 
بخصوص  استفساراتها  على  بالرد  شركات 

القوائم املالية اخلاصة بهم.
األهرام للطباعة

املالية  القوائم  مبطالعة  أنه  الهيئة،  ذكرت 
قيام  ضــرورة  الــرأىإلــى  انتهى  فقد  للشركة 
والبورصة  الهيئة  مــن  كــل  مبــوافــاة  الشركة 
بإفصاح يتضمن اإلجراءات املتخذة من جانب 
الشركة لتالفىمالحظات مراقب احلسابات.

وأشــارت، إلى أن ذلك على األخــص فيما 
يتعلق بقيام الشركة بتحميل ما قيمته 96.18 
األخــرى  املدينة  األرصـــدة  على  جنيه  مليون 
فىاإليضاح  التسوية(  حتت  مدينة  )أرصــدة 
املبالغ  فىقيمة  املبالغ  هذه  وتتمثل   )8( رقم 
على  للتحقيقات  واخلاضعة  عليها  املختلف 
احلسابات  على  املبالغ  تلك  حتميل  يتم  أن 
عنه  تــســفــر  مــا  نتيجة  فــىضــوء  املــخــتــصــة 

التحقيقات.
اكتمال  بعدم  أيضاً  يتعلق  »وفيما  وتابعت: 
املصادقات سواء العمالء أو األرصدة املدينة 
الشركة  قامت  حيث  الــدائــنــون،  أو  األخـــرى 
فى30 يونیو 2022 بإرسال بعض املصادقات 
لبعض العمالء دون وجود أىرد منهم، وعدم 
كان هناك مؤشر على  إذا  ما  الشركة  تقدير 
أصولها  فىقيمة  اضمحالل  حدوث  احتمال 
بعمل  الشركة  قيام  يترتب على ذلك من  وما 

تقدير للقيمة االستردادية لتلك األصول«.
موافاة  عدم  أيضاً  تشمل  أنها  وأوضحت، 
الضريبىللشركة  باملوقف  احلسابات  مراقب 
حتى  تاريخه  الضريبىحتى  املستشار  مــن 
املحتملة  االلتزامات  على  والوقوف  يستطيع، 
على الشركة، عدم موافاة مراقب احلسابات 
املستشار  ــن  م الــقــانــونــىلــلــشــركــة  بــاملــوقــف 
الوقوف  يستطيع  حتى  تاريخه  القانونىحتى 
فيما  الشركة  على  املحتملة  االلتزامات  على 

عدا القضايا العمالية.
وأشارت، إلى ضرورة قيام الشركة مبوافاة 
يتضمن  بإفصاح  والــبــورصــة  الهيئة  مــن  كــل 
الشركة  التىاتخذتها  القانونية  ــراءات  اإلجـ
يتعلق  فيما  للتنفيذ  الزمنية  اخلطة  بيان  مع 
املعزول  اإلدارة  مجلس  مدينو  بند  بتحصیل 
والتىمتثل  جنيه  مليون   97 نحو  تبلغ  بقيمة 

نحو 124% من حقوق املساهمني.
بند  ارتفاع  أسباب  أيضاً  اإلفصاح  ويشمل 
جنيه  مليون   13 نحو  مــن  النشاط  تكاليف 
فىالفترة املالية املقارنة املنتهية فى30 يونيو 
2021 إلى نحو 15 مليون جم فىالفترة املالية 
فىضوء  وذلــك   ،2022 يونيو  فــى30  املنتهية 
بلغت  بنسبة  النشاط  إيــرادات  بند  انخفاض 
إلى  أدى  ما  املقارنة،  الفترة  عن   %16 نحو 
بنسبة  الشركة  ربح  مجمل  هامش  انخفاض 
اخلسائر  فىتعميق  أثــر  والــذىبــدوره   %371

املحققة.
ومــصــادر  الــشــركــة  خطة  ــضــاً،  أي ويشمل 
التمويل واملدى الزمنىلسداد بند بنوك دائنة 
)بنك قطر الوطني( بقيمة تبلغ نحو 40 مليون 
جنيه، وأسباب نشأة حساب جارىاملساهمني 
البالغ رصيده نحو 9 ماليينجنيه واإلجراءات 

وفقاً  املختصة  السلطة  من  بشأنه  املتخذة 
)عقود  املساهمة  الشركات  قانون  ملتطلبات 

املعاوضة(.
 

شارم درميز
املالية  القوائم  أنه مبطالعة  الهيئة  وذكرت 
الشركة  قيام  الــرأىإلــى  انتهى  فقد  للشركة 
بإفصاح  والــبــورصــة  الهيئة  مــن  كــل  مبــوافــاة 
بتقييم  الشركة  قيام  عــدم  أســبــاب  يتضمن 
االستثمارات املالية بالقيمة العادلة باملخالفة 
ملعيار املحاسبة املصرىرقم )47(، مع حتديد 
الزمنىبالتنسيق مع مراقب احلسابات  املدى 

للتوافق مع املعيار املحاسبىاملشار إليه.
ــه عــلــى الــشــركــة املــوافــاة  ــت، أنـ ــحـ وأوضـ
 - شير  التامي  إيــراد  بإثبات  قيامها  بأسباب 
املنتهية فى30  الستة أشهر  البالغ قيمته عن 
يونيو 2022 - مبلغ 9,85 مليون جنيه طبقاً 
وليس  السداد(  مدة  النقدى)خالل  لألساس 
ملعيار  باملخالفة  وذلك  العقد  مدة  مدار  على 
املحاسبة املصرىرقم )48(، وتأثيراته املتوقعة 

على القوائم املالية للشركة.
الهيئة  موافاة  أيضاً  الشركة  على  ويجب 

حتقيق  لــتــجــاوز  للشركة  الزمنية  باخلطة 
خسارة  حتقيق  فــىضــوء  وذلـــك  اخلــســائــر، 
فىيونيو  جنيه  مليون   41 نحو  قيمتها  بلغت 
و  عــامــى2020  منذ  واملستمرة   2022 عــام 
و  جنيه  مليون   36.8 بلغت  بخسائر   2021
29.8 مليون جنيه على التوالي، مبا نتج عنه 
انخفاض حقوق امللكية من 477,8 مليون جنيه 

إلى 326.1 مليون جنيه.
ــاة الهيئة  ــواف كــمــا يــجــب عــلــى الــشــركــة م
لالنتهاء  املحددة  بالتوقيتات  الشركة  بخطة 
األولــى  )املرحلة  ــادىاإلجــازات  ن مشروع  من 
حتت  مشروعات  فىبند  واملثبت  والثانية( 

التنفيذ مببلغ 650 مليون جنيه.
 

التعمير واالستشارات الهندسية 
»تعمير«

املالية  القوائم  مبطالعة  أنه  الهيئة،  ذكرت 
الشركة  قيام  الــرأىإلــى  انتهى  فقد  للشركة 
بإفصاح  والــبــورصــة  الهيئة  مــن  كــل  مبــوافــاة 
املبيعات  تكلفة  بند  ارتــفــاع  أسباب  يتضمن 
ــاع بــنــد اإليـــــرادات  ــفـ ــر مـــن ارتـ ــب بــنــســبــة أك
والذىبدوره ساهم فىانخفاض نسبة هامش 

مجمل الربح من 59% فىالفترة املالية املنتهية 
فىالفترة   %36 إلــى  لتصل   2021 فىيونیو 

املالية املنتهية فىيونيو 2022.
أيضاً  موافتها  يجب  أنه  الهيئة،  وأوضحت 
بأسباب ارتفاع بند املخزون من نحو 261.7 
مليون جم فىديسمبر 2021 إلى نحو 343,85 
واخلطة   ،2022 يونيو  فــى30  جنيه  مليون 
الزمنية للشركة لالنتهاء من بند اإلنتاج غير 
 )2 )ديــار  التعمير  مبشروعات  اخلاص  التام 

والذىتبلغ نسبته 41% من إجمالىاألصول. 
ــاة الهيئة  ــواف كــمــا يــجــب عــلــى الــشــركــة م
اضمحالل  مصروف  احتساب  عدم  بأسباب 
املالية  فىالقوائم  العالقة  ذات  أطراف  لبند 
 2022 يونيو  فــى30  املنتهية  املالية  للفترة 
والبالغ قدره نحو 128 مليون جم والذىميثل 
نسبة 16.84% من أصول الشركة على الرغم 
املالية  للفترة  املالية  فىالقوائم  احتسابه  من 

املقارنة املنتهية فىيونيو 2021.

نشر عرض االستحواذ على »المركز الطبى الجديد«
على  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت 
نشر إعالن عرض شراء املقدم من شركة المي 
فست بارتنرز للرعاية الصحية، وشركة تواصل 
هولدجنز لإلستثمارات املالية، لالستحواذ على 
)املركز  الطبية  للخدمات  اإلسكندرية  شركة 

الطبى اجلديد – اإلسكندرية(.
وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن شراء 
حتى عدد 11.536.337 سهم بنسبة %74.08 
و املكملة لنسبة 100% من أسهم املركز الطبى 
جنيه   47.67 بسعر  اإلسكندرية،   – اجلديد 

للسهم .

الطبية  للخدمات  اإلســكــنــدريــة  أن  يــشــار 
اإلسكندرية،  حققت  الطبىاجلديد-  -املركز 
أرباحاً بلغت 11.03 مليون جنيه خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح 
بلغت 27.7 مليون جنيه فىالفترة املقارنة من 

.2021
الستة  خــالل  الشركة  ــرادات  ــ إي وتــراجــعــت 
 130.36 اجلــارىإلــى  العام  من  األولــى  أشهر 
جنيه  مليون   131.61 مقابل  جنيه،  مليون 

إيرادات خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.
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بسبب االستفسار عن القوائم..

»الدكانى« رئيسًا للبورصة المصرية
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

القرار يتوقف على إتمامه لتحقيق جدوى..

لن يحقق وفرة لمصر وسط هيمنة الدوالر..

قرض صندوق النقد يتحكم فى رفع أسعار الفائدة

كتبت منال عمر:
رئيس  إعالن  تأثير  من  مصرفيون  قلل 
املركزى  البنك   - الفيدرالى  االحتياطى 
الفائدة بقوة  األمريكي- باالستمرار برفع 
املركزى  البنك  قــرار  على  ــدوالر  الـ على 
بالتسريع برفع الفائدة فى االجتماع القادم 
االستثمارات  على  منافسة  وجــود  لعدم 
غير املباشرة، وقد يرفع الفائدة فى حالة 
واحدة بإمتام قرض صندوق النقد الدولى 

ووقتها سيكون لها جدوى.
وكـــان رئــيــس االحــتــيــاطــى الــفــيــدرالــى 
البنك  إن  قـــال  ــاول  بـ األمــريــكــى جــيــروم 
املركزى األمريكى سيستخدم »أدواته بقوة« 
للتصدى  الفائدة  أســعــار  رفــع  خــالل  مــن 
األســـر  عــلــى  ــا  ــؤمل م ــكــون  وســي للتضخم 
التحرك  عدم  لكن  األمريكية،  والشركات 
باالقتصاد  أكــبــر  ضـــررا  سيلحق  للجمه 
وذلك خالل خطابه بامللتقى السنوى حلكام 
املصارف املركزية فى جاكسون هول بوالية 
وايومنغ قبل نهاية شهر أغسطس اجلاري.

وتعقد جلنة السياسة النقدية فى البنك 
املركزى املصرى اجتماعها القادم يوم 22 
سبتمبر القادم حلسم مصير رفع الفائدة 
فى سادس اجتماع لها خالل العام اجلارى 

وقبل أخر اجتماعني لها فى 2022.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك 
مصر سابقا، إن رفع الفيدرالى األمريكى 
للفائدة فى اجتماعه القادم لن يؤثر على 
قرار البنك املركزى برفع سعر العائد على 
اإليداع واإلقراض بعد خروج االستثمارات 

بالدول  الــديــن  أدوات  مــن  املباشرة  غير 
ــادة  ــ ــهــم مــصــر بــســبــب زي ــة ومــن ــاشــئ ــن ال
املخاطر على أثر استمرار النزاع الروسى 

األوكراني.
وكان الدكتور محمد معيط وزير املالية 
يونيو  فــى  إعالمية  تصريحات  فــى  قــال 
املاضى أن أكثر من 90% من االستثمارات 
مصر  من  خرجت  املباشرة  غير  األجنبية 
واتباع  األوكرانى  الروسى  النزاع  أثر  على 
تشددية  نقدية  سياسة  املتحدة  الواليات 

)رفع الفائدة(.
املركزى  البنك  أن  الدماطى  وأوضحت 

القادم  الفائدة 1% فى االجتماع  قد يرفع 
ــرض صــنــدوق  ــاء مــن قـ ــه ــت ــال االن فــى حـ
املطلوبة  شــروطــه  وتنفيذ  الــدولــى  النقد 
مرنة،  صــرف  سعر  منظومة  اتــبــاع  وهــى 
ملعاجلة  الفائدة  مدعمة  املبادرات  وإلغاء 
الــتــشــوهــات الــســعــريــة والــتــخــفــيــف على 
املركزى من حتمل هذا العبء من أرباحه، 

وكذلك متكني القطاع اخلاص.
أنه دون إمتام قرض صندوق  وأضافت 
دون  الفائدة  رفــع  سيكون  الــدولــى  النقد 
جدوى بل سيزيد عبء زيادة عجز املوازنة.

رئيس  مدبولي،  الدكتور مصطفى  وكان 
إن  املاضى  األسبوع  قــال  الـــوزراء  مجلس 
النهائية  االتفاقات  مرحلة  فى  احلكومة 
بــشــأن متــويــل جــديــد مــن صــنــدوق النقد 

الدولي.
واستبعد نائب رئيس املعامالت الدولية 
البنك  يرفع  أن  البنوك اخلاصة  أحد  فى 
املركزى الفائدة فى اجتماعه القادم تأثرا 
بالتسريع  الفيدرالى  االحتياطى  بإعالن 
الفائدة لكبح جماح التضخم فى  من رفع 
أمريكا الذى وصل لرقم قياسى ألول مرة 

من 40 عاما.

وأوضح أن املركزى قد يرفع الفائدة %1 
االنتهاء من قرض  فى حال اطالعه على 
الصندوق ففى هذه اللحظة سيرفع العائد 
االستثمارات  جلذب  القادم  االجتماع  فى 
ــادة ما  األجــنــبــيــة غــيــر املــبــاشــرة الــتــى عـ
على  احلصول  مع  مصر  دخولها  يتزامن 
قرض من الصندوق الذى يعد شهادة ثقة 
ومبثابة ضمانة فى قوة االقتصاد املصري.
الــفــائــدة دون وجــود  وأضـــاف أن رفــع 
قرض من الصندوق سيكبد عجز املوازنة 
املستثمرين  باقتراضها من  أعباء إضافية 
بسعر فائدة عالية من خالل أدوات الدين 

)أذون وسندات اخلزانة(. 
الدولية  املعامالت  رئيس  نائب  وتوقع 
بدء تراجع وتيرة التضخم عامليا مع إجتاه 
أسعار  وانخفاض  الفائدة  لرفع  أمريكا 
السلع الغذائية وهو سينعكس إيجابيا على 
مصر كون التضخم املوجود حاليا مستورد 
حيث من املحتمل يتراجع معدل التضخم 
إلى 7% بنهاية العام القادم 2023 مقارنة 

بسنة األساس.
إدارة  مجلس  بــدرة، عضو  محمد  وقال 
قرار  تأثير  إن  اخلاصة،  البنوك  أحد  فى 
الفيدرالى على البنك املركزى برفع الفائدة 
من  إنه  يرى  ولكن  للغاية  محدود  سيكون 
عائد  سعر  إليــجــاد  الفائدة  رفــع  املتوقع 
املصرى  باجلنيه  املدخرات  على  حقيقى 
مع  أموالهم  توظيف  من  العمالء  حلماية 

»املستريح«. 
الفائدة  يرفع  قد  املــركــزى  أن  وأوضــح 

على  الفائدة  وزيــادة  القادم  االجتماع   %1
ال  حيث  التضخم  جماح  لكبح  الشهادات 
يجوز وجود معدل تضخم أساسى %15.6 
وال   %1.6 سالب  إى   %14 شهادة  مقابل 

توئم زيادات األسعار. 
املعد  األساسى  التضخم  معدل  وسجل 
ليصل  ارتــفــاعــا  املــركــزى  البنك  قبل  مــن 
مقارنة  املــاضــى  يوليو  فــى   %15.6 ــى  إل
ووصــل  لــه  الــســابــق  الشهر  فــى   %14.6
إلجمالى  بذلك  السنوى  التضخم  معدل 
اجلمهورية فى يونيو املاضى إلى %14.7 
مقابل 15.3% فى مايو، بحسب بيان من 

جهاز اإلحصاء. 
فى  السنوى  التضخم  مــعــدل  وتــراجــع 
املدن فى يونيو إلى 13.2% مقابل %13.5 

فى مايو، وفقا لبيانات اجلهاز. 
التضخم  معدل  يــزال  ال  تراجعه  ورغــم 
ــوى فـــى املــــدن مــتــجــاوزا الــنــطــاق  ــســن ال
املركزى  البنك  وضعه  الــذى  املستهدف 
 %7 مستوى  عند  السنوى  التضخم  ملعدل 
)بزيادة أو نقصان 2%( فى املتوسط خالل 

الربع الرابع من عام 2022. 
إلجمالى  الــشــهــرى  الــتــضــخــم  وســجــل 
 %0.3- بنسبة  سالبا  معدال  اجلمهورية 
معدل موجب 0.9% فى  مقابل  يونيو  فى 
مايو املاضى كما سجل التضخم الشهرى 
فى املدن معدال سالبا عند -0.1% خالل 
الريف  يونيو مقابل 1.1% فى مايو، وفى 
يونيو  فــى   %0.4- سالبا  مــعــدال  سجل 

مقابل معدل موجب 0.8% فى مايو. 

انهيار اليورو خارج »حسبة االستيراد«
كتبت- منال عمر:   

قال مصرفيون، إن انخفاض اليورو أمام 
فى  وفــرة  ملصر  يحقق  لــن  عامليا  الـــدوالر 
فاتورة االستيراد ملصر، حيث إن قوة الدوالر 
اجلنيه  أمام  قوته  عن  تختلف  اليورو  أمام 

بسبب عدم ثبات العملة املحلية.
املركزى  البنك  أن  املصرفيون،  وأوضــح 
يستخدم بالفعل سلة من العمالت األجنبية 
األكبر  الضغط  ولكن  لالستيراد،  املختلفة 
على الدوالر، ومن الصعب االجتاه لالعتماد 
على اليورو فى ظل أغلب الطلبات املقدمة 
حجم  عن  فضال  بالدوالر  املستوردين  من 
مخاطرة املنخفضة مقارنة بأى عملة أجنبية 

أخرى.
ــدوالر  ال الــيــورو هــوى مقابل  ــان سعر  وك
مستوياته  أدنــى  مسجاًل  يوليو  شهر  خالل 
اليورو  عملة  تعرض  بسبب  عاًما   20 منذ 
أثرت  أزمــات  لعدة  املاضية  األشهر  خــالل 
يتلقى  ــدوالر  ال كــان  فيما  مستوياتها،  على 
النقدية  مزيًدا من الدعم بسبب السياسية 

فى أمريكا.
وتلقى الدوالر دعًما كبيًرا خالل الشهور 
املاضية مع إقدام الفيدرالى األمريكى على 
للسيطرة  مــرة  من  أكثر  الفائدة  سعر  رفــع 

على التضخم وذلك ألول مرة منذ 1992.
فى  الدولية  املعامالت  رئيس  نائب  وقال 
أحد البنوك األجنبية، إن مصر تعتمد على 
األجنبية  العمالت  من  سلة  على  االستيراد 
املختلفة ولكن أغلب االستخدامات تتم من 
لطبيعة  نتيجة  أكبر  بشكل  الـــدوالر  خــالل 

ورادتنا وبحكم الدول التى نتعاون معها.
أمام  اليورو  قيمة  انخفاض  أن  وأوضــح 
املصرى  للجنيه  وفـــرة  يحقق  لــن  الـــدوالر 
بسبب عدم ثبات العملة املحلية وانخفاضها 
أمــام  العاملية  لعمالت  لباقى  حــدث  كما 
االقتصاد  قوة  عن  اخلضراء فضال  الورقة 

بني أوروبا وأمريكا تختلف عن مصر.   
الــيــورو  ــام  أمـ انــخــفــاض  وســجــل اجلنيه 
مــارس   21 يــوم  مــن  بــدايــة   %14.5 بنسبة 

فى  البيع  سعر  متوسط  ليسجل   2022
البنوك 17.42 جنيه يوم 20 مارس املاضى 
مقابل 20.16 جنيه فى 21 مارس املاضى 
فى بعد سماح البنك املركزى وجود مرونة 
أكثر فى سعر الصرف أمام العملية املحلية 

ألول مرة من 3 سنوات.
الشيء  بعض  مكاسبه  قلل  اليورو  ولكن 
ليسجل  عامليا  تراجعه  بعد  اجلنيه  ــام  أم
متوسط سعر صرف بيع اليورو فى البنوك 
األســبــوع  نهاية  قبل  حتى  جنيه   19.15

املاضى فى البنوك بتراجع 99 قرشا.
الدولية  املعامالت  رئيس  نائب  وأضــاف 
اعتماد  أن  األجــنــبــيــة،  الــبــنــوك  أحـــد  فــى 
عن  أكبر  بشكل  معينة  عملة  على  املركزى 
عملة أخرى يكون لها أبعاد أخرى وحسابات 
مختلفة منهم درجة املخاطر املحتملة خاصة 
اليورو أصبح مخاطرة مرتفعة بكثير  عملة 
احلالية  التوترات  بسبب  سابق  وقــت  عن 
األوكرانى  الروسى  النزاع  وجــود  أثر  على 
مقابل انخفاض درجة مخاطر الدوالر مما 

يجعل من غير املفضل االعتماد على اليورو.
أحــد  فـــى  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  وقــــال 
البنوك اخلاصة فضل عدم ذكر اسمه، إن 
فى  أكبر  بشكل  الــدوالر  على  تعتمد  مصر 
حجم  نتيجة  وغيره  اليورو  من  االستيراد 
الطلبات املقدمة للواردات بالعملة األمريكية 
تتعامل  التى  الــدول  أثــر  على  أكبر  بطريق 
معها، وكذلك حجم الطلبات اآلجلة املطلوبة 
من مصر تكون بالدوالر بشكل أكبر عن أى 

عملة أخرى.  

أغلب  على  يهيمن  ــدوالر  الـ أن  وأضـــاف 
التجارة  حجم  فى  بثقله  مرتبطا  الطلبات 
مخاطرة  حجم  كما  األكــبــر،  هــو  الــدولــيــة 
فى  أخــرى  عملة  أى  عن  بكثير  منخفضة 
احلــرب  مــن شبح  ــا  أوروبـ منه  تعانى  وقــت 

ومشاكل اقتصادية كبيرة.
وأضاف أن البنك املركزى يعتمد على سلة 
من العمالت املختلفة فى االحتياطى النقدى 
لتجنب املخاطرة فى التركيز على استخدام 
عملة  على  االعــتــمــاد  ولــكــن  ــدة  واحـ عملة 

يتوقف على حجم  األخــرى  أكثر من  معينة 
الطلبات املقدمة من االعتمادات املستندية 
ملد 3 شهور إلى 6 شهور والطلبات األجالة 

والعاجلة.
ويتكون االحتياطى النقدى بالبنك املركزى 
األجنبية  العمالت  مــن  سلة  مــن  املــصــرى 
اإلسترليني،  واجلنيه  ــورو،  ــي وال ــدوالر  ــ )ال
واليوان  الياباني،  والني  سويسري،  وفرنك 
العربية(  العمالت  بعض  بجانب  الصينى 

وفقا ملوقع البنك املركزي.
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األحد

ياسر جمعة
العالمات  من  املصري، عالمة  املركزى  البنك  يعد 
التى أحدثت فارقا كبيرا فى تاريخ االقتصاد املصرى 
على مدار السنوات الكثيرة املاضية، حيث كان داعًما 
رئيسًيا لكافة مراحل تطور االقتصاد ومرتكزا لنفاذ 
وفقا  مرحلة  كل  لطبيعة  املوائمة  النقدية  السياسات 
جعله  ما  وهو  العاملية،  والتغيرات  املحلية  للمعطيات 
جديرا بقيادة برامج إصالح رئيسية لالقتصاد خالل 
التطور  من  جديدة  ملراحل  لدفعه  املاضيني  العقدين 
 ، التكنولوجى  وأيضا  واملالى  النقدى  املستوى  على 
السنوات  فى  السيئة  العاملية  التداعيات  والمتصاص 

األخيرة من ناحية أخرى.
املركزية،  كالبنوك  الكبرى  املؤسسات  عمر  وفــى 
نظرا  وتــرقــب  اهتمام  محل  قياداتها  تغيير  يــكــون 
ألهميتها احليوية واتصالها فى نقاط كثيرة مبستقبل 
اختيار  تطلبت  احلالية  املرحلة  أن  ويــبــدو  ــدول،  الـ
توقيت  فى  املصري،  املركزى  للبنك  جديدة  قيادات 
التى  الكبرى  الدولية  لألحداث  نظرا  األفضل،  ليس 
العمالت  وأسعار  األمــوال،  رؤوس  حركة  على  أثــرت 
مقابل الدوالر، وارتفاع مستويات التضخم، باإلضافة 
عدم وجود بوادر حلول لألزمات احلالية فى املستقبل 
أوروبا  شرق  فى  الصراع  رأسها  على  والتى  القريب 
والتصادم املحتمل بني الواليات املتحدة والصني حول 
قضية تايوان وقضايا أخرى متعلقة بالتجارة وصراع 

الزعامة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً 
اجلمهورية،  لرئيس  مستشاراً  عامر  طــارق  بتعيني 
إلتاحة  منصبه  عــن  االعــتــذار  األخــيــر  طلب  بعدما 
الفرصة لآلخرين الستكمال املسيرة التنموية الناجحة 
حتت قيادة الرئيس السيسي، وذلك بعد مرور نحو 7 
أعوام قضاها »عامر« محافًظا للبنك املركزي، تخللها 
املصرى  االقتصاد  فى  املؤثرة  القرارات  من  العديد 
والتى كان على رأسها قرار حترير سعر الصرف فى 

نوفمبر 2016.
اهلل،  عبد  حسن  تعيني  السيسى  الرئيس  وقــرر 
رئيس املجموعة املتحدة للخدمات اإلعالمية والرئيس 
السابق للبنك العربى األفريقى الدولي، قائًما بأعمال 
عامر،  لطارق  خلًفا  املصرى  املركزى  البنك  محافظ 
فى  االقتصادية  الهيئات  أهم  أحد  قيادة  فى  ليبدأ 
الدولة فى مرحلة صعبة وفارقة فى تاريخ االقتصاد 
املصري، حيث يعانى العالم بأكمله من أزمة اقتصادية 
وارتفاع  األوكرانية  الروسية  احلرب  تقودها  طاحنة 

مستويات التضخم.
األزمة  من  للخروج  حلول  عن  البحث  سبيل  وفى 
خالل  وزارى  تعديل  بإجراء  الدولة  قامت  الراهنة، 
من  عــدداً  استقدام  شهد  اجلـــاري،  أغسطس  شهر 
طال  حيث  حيوية،  وزاريــة  اجلديدة حلقائب  الوجوه 
التعديل 13 وزيرا، إلى جانب محافظ البنك املركزى 

الذى اعتذر مؤخًرا.
وكانت أولى اخلطوات التى اتخذها محافظ البنك 
املركزى املصرى اجلديد حسن عبد اهلل، بعد قراره 
بتثبيت أسعار الفائدة فى أول يوم له، هى عقد اجتماع 
املصرية احلاليني  البنوك  وقيادات  رؤساء  مع  عاجل 
والسابقني، وحرصه على أن يكون االجتماع فى أحد 
الفنادق وخارج جدران البنك املركزى كى يغلب عليه 

الطابع الودى واالجتماعي.
ومتثلت أبرز نتائج االجتماع فى اختيار حسن عبد 
اهلل محافظ البنك املركزي، لكٍل من هشام عز العرب 
السابق، ومحمد   CIB الدولى التجارى  البنك  رئيس 
جنيب رئيس بنك saib األسبق مستشارين له بالبنك 
يشير  والكفاءة، مما  أهل اخلبرة  وهما من  املركزي، 
إلى أن القيادة اجلديدة تسعى لالستعانة بأهل اخلبرة 

لتخطى األزمة العاملية احلالية دون خسائر.
ويتميز هشام عز العرب بقدرة كبيرة على التواصل 
مع املستثمرين األجانب، ويحظى باحترام املؤسسات 
ورئاسته  االســواق  تلك  فى  خبرة  المتالكه  الدولية 
التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر لسنوات، 
املفتوحة  األبــــواب  ســيــاســة  الــعــرب”  “عـــز  وينتهج 

واالستماع إلى اجلميع.
وأيضا إصداره قرارا برفع حدود السحب واإليداع 
النقدى سواء بالنسبة لألفراد أو الشركات،فى إطار 
هيكلة السياسات املالية والنقدية فى البالد، متهيًدا 

للتعامل بشكل مباشر مع التضخم املرتفع.
العاملى  االقتصاد  بها  التى مير  التوترات  وفى ظل 
ارتفاع  صاحبها  والتى  االزمــات  وتعدد  تكرار  نتيجة 
ملحوظ فى األسعار وارتفاع معدالت التضخم، فهناك 
العديد من امللفات والتحديات امام املحافظ اجلديد، 
والتى أوضحها اخلبير املصرفى الدكتور أحمد شوقي، 
حيث اوضح ان من أبرز تلك التحديات احلفاظ على 

ما  بعد  األمريكى  الــدوالر  امام  املصرية  العملة  أداء 
بعد  املاضى  مارس  بداية  منذ  انخفاض  من  شهدته 
ان جتاوز الدوالر األمريكى حاجز 19 جنية مصرى 
مقابل 15.66 جنية، بعد ان شهد استقرار فى اداؤه 
على الرغم من مرورة بازمة كورونا، بعد قرار التعومي 

فى 2016.
التضخم  معدالت  على  احلفاظ  فى  واالستمرار 
ضمن احلدود املستهدفة مع دراسة تعديل املستهدفات 
كان  والتى  األوكرانية  الروسية  االزمــة  طول  فى ظل 
الى  السنوى  التضخم  ليصل  ارتفاعه  فى  دور  لها 
13.6% مقارنة 4% فى اواخر العام املاضى للحفاظ 

معدل  احتواء  على  والعمل  األسعار،  مستويات  على 
فى   %15.6 األساسى  معدله  ارتفع  والذى  التضخم 

يوليو املاضى مقابل 14.6% وفى يونيو. 
وتابع شوقى أن من ابرز التحديات ايضا احلفاظ 
على مستويات السيولة فى السوق املصري، والقطاع 
املصرفى املصرى والعمل على زيادتها لتحقيق التوازن 
فى القطاع املصرفى املصى حيث بلغت نسبة السيولة 
الفعلية بالبنوك بالعملة املحلية 44.7% بنهاية مارس 
بنهاية 2021 مقابل %53.8  املاضى مقارنة %45.4 

بنهاية 2020.
واحلفاظ على مستوى االحتياطيات الدولية لتغطى 

فترات ال تقل عن 5 شهور بعد ان شهد االحتياطى 
دوالر  مليار   33.14 الــى  ليصل  انخفاض  الــدولــى 
امريكى مقابل 40.99 مليار دوالر امريكى منذ بداية 
على  التأثير  فى  دور  لها  كان  والتى  احلالية  االزمــة 

انخفاض االحتياطي. 
املصرفى  القطاع  أصول  حجم  زيــادة  على  والعمل 
خالل  انخفاضاً  شهدت  ان  بعد  األجنبية  بالعمالت 
الفترة املاضية لتصل الى مستوى سلبى حالل األشهر 
الى  باإلضافة  املاضى  مارس  فى  املاضية  االلثمانية 

احتواء معدالت الدين اخلارجى 
ــادة  وزي املــالــى  الشمول  مــعــدالت  ــادة  وزيـ وترسيخ 
نسبتها لتتجاوز 60% مقابل 56.2% فى 2021 مقارنة 
33% فى 2020 من خالل زيادة حجم التعامالت غير 
النقدية وتوسيع شبكة الفروع وتنويع أدوات الفع غير 

االليكتروني. 
وفما يخص ملف الدين، اكد الدكتور احمد شوقى 
الدين  معدالت  احتواء  على  العمل  الــى  نحتاج  اننا 
 %34.6 االمن  احلد  من  اقتربت  ان  وبعد  اخلارجى 
الناجت  اجمالى  من   2022 من  الثالث  الربع  بنهاية 

املحلى والذى ميثل 35% مقابل 
32.2% بنهاية 2021 و %33.9 
ــة  ــاإلضــاف ب  .2020 ــهــايــة  ــن ب
بني  التنسيق  مــن  املــزيــد  ــى  ال
والنقدية  املالية  السياستني 
فى ظل املجلس التنسيقى بني 
والنقدية  املالية  السياستني 
السوق  فــى  ــوازن  ــت ال لتحقيق 
بسياسة  العمل  وعدم  املصرى 
ــة فــيــمــا بني  ــزل ــع ــن اجلـــــزر امل

السياستني.
ــم ملف  ــ ــى دع والـــعـــمـــل عــل
بشكل  املـــصـــريـــة  ــبـــورصـــة  الـ
من  املقبلة  الفترة  خالل  اكبر 
خـــالل ضـــخ الــســيــولــة داخـــل 
اكثر  أداة  جلعلها  الــبــورصــة 
جــذبــاً لــالســتــثــمــارات ودعــم 
وحتسن  إيجابى  بشكل  أدائها 
املصرية،  البورصة  مــؤشــرات 
التنسق  من  املزيد  عن  فضال 
مع املؤسسات الدولية للوصول 
أداء  لدعم  جذرية  حلول  الــى 
واحلفاظ  املــصــرى  االقتصاد 
عــلــى مــوقــفــة لــلــحــفــاظ على 
لالقتصاد  االئتمانى  التصنيف 
املستقبلية  والــنــظــرة  املــصــرى 
لنظرة  الهبوط  لعدم  املستقرة 

سلبية
ــرا احلــــفــــاظ عــلــى  ــ ــيـ ــ وأخـ
ــدة  ــائ ــف ــرار اســـعـــار ال ــقـ ــتـ اسـ
حقيقى  فائدة  معدل  لتحقيق 
بعد  واملــتــعــامــلــني  للمدخرين 
يتوازن  ومبا  التضخم  استبعاد 
لدفع  الدولة  استراتيجيه  من 
النمو واحتواء الديون  معدالت 
لعدم زيادة أعباء تكلفة خدمة 
الدين باملوازنة العامة املصرية.

الفترة  خــالل  مصر  وتعانى 
التحديات  بعض  مــن  الــراهــن 
ــجــة احلــــــرب الـــروســـيـــة  ــي ــت ن

األوكرانية التى أثرت بشكل سلبى على قطاع السياحة 
املصرى أحد أهم موارد النقد األجنبى إذ ميثل السياح 
الروس واالوكرانيني نحو ثلث السياح الوافدون ملصر، 
فضالً عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية 
خروج  جانب  إلــى  للبرميل،  دوالر   130 إلــى  وصلت 
غير  األجنبية  االستثمارات  من  دوالر  مليار   20 نحو 
املباشرة »االموال الساخنة«، وهى العوامل التى أثرت 

بشكل سلبى على تدفقات النقد األجنبي.
مصر  فــى  التضخم  مستويات  ــفــاع  ارت ظــل  ــى  وف
التضخم  ووصول  اجلمهورية،  إلجمالى   %14.6 إلى 
غير  املواد  أسعار  يستبعد  الذى  السنوي-  األساسى 
املستقرة- إلى نسبة 15.6% خالل نفس الشهر، وهو 
أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف، من املتوقع أن 
الفائدة خالل  أسعار  رفع  فى  املركزى  البنك  يستمر 

اجتماعات جلنة السياسة النقدية املقبلة.
من ناحية أخرى يطالب مجتمع األعمال، محافظ 
وتيسير  ــدوالر  ــ ال توفير  بــضــرورة  ــزي،  ــرك امل البنك 
الصناعي،  القطاع  لتنشيط  االســتــيــراد  ــراءات  إجــ
ــاج وتــوقــف عدد  ــت الـــذى يــواجــه انــخــفــاًضــا فــى اإلن

مستلزمات  توفير  صعوبة  بسبب  اخلطوط  من  كبير 
رأسها  وعلى  اخلدمية  القطاعات  وأيضا  اإلنــتــاج، 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الذى يتطلب 
عبر  الرقمية  ومنصاته  لشبكاته  باستمرار  التحديث 

استيراد وحدات ومكونات إلكترونية.
اخلبرة  أن  االقتصادي،  اخلبير  جنينة  هانى  وقال 
العملية ملحافظ البنك املركزى اجلديد تؤهله للمنصب، 
جيًدا،  استقبااًل  اختياره  استقبلت خبر  األسواق  وإن 
اجلهاز  فى  عميقة  وخبرة  طيبة  بسمعة  يتمتع  حيث 
الــصــرف،  سعر  ملف  إدارة  فــى  وخــاصــة  املصرفى 
إيجاد  فى  املركزى  البنك  محافظ  ينجح  أن  متوقًعا 
حلول مرضية لكافة املشكالت التى يواجهها مجتمع 

األعمال خالل الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن هناك ملفات رئيسية وحاسمة للبنك 
املقبلة  الفترة  خــالل  عليها  يعمل  ان  يجب  املركزى 
وتشمل  املطلوب،  بالشكل  االقتصاد  حركة  لضمان 
القرض  حــول  الدولى  النقد  صندوق  مع  املباحثات 
لالقتصاد  كبيرة  ثقة  شهادة  والذى سيعطى  اجلديد 
حتركات  مــع  الــصــرف  سعر  إدارة  وملف  املــصــري، 
ــيــة، ومــعــدالت  الــــدوالر احلــال
اخلارجية،  والــديــون  الفائدة، 
البنك  مـــبـــادرات  جــانــب  إلـــى 
باالستيراد  املتعلقة  املــركــزى 
التكنولوجيا  دمــج  واستكمال 
فى العمليات املصرفية لضمان 
ــذى  ــى الـ ــالـ ــو الــشــمــول املـ منـ
رئــيــســى لضمان  مــرتــكــز  يــعــد 
اســتــدامــة حــركــة األمـــوال فى 

مصر فى السوق الرسمي.
أن  إلى  جنينة،  هانى  وأشار 
ــر ســعــر الــصــرف  مــلــف حتــري
بشكل خاص يعد ضروة ملحة 
بشكل  ودراســـتـــه  فــيــه  للنظر 
مباشر  بشكل  التصاله  علمى 
بــعــمــلــيــة اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــى 
إلى  منوها  اخلــدمــي،  وأيــضــا 
بالضرورة  ليس  التحرير  أن 
أن يكون بشكل كامل، وأن يتم 
التدخل من توقيت ألخر حتى 
فى  قوية  تذبذبات  حتــدث  ال 
اإلجــراء  هذا  التصال  السوق، 
السلع  بأسعار  مباشر  بشكل 
ــات املــقــدمــة وارتــفــاع  واخلــدم

مستويات التضخم.
املــذكــورة تشير  الــتــحــديــات 
يقود  التى  الفترة  صعوبة  إلى 
املركزى  البنك  محافظ  فيها 
ــى ظــل  ــ ــة ف ــاصـ اجلــــديــــد، خـ
تـــفـــاوض مــصــر مـــع صــنــدوق 
على  للحصول  الــدولــى  النقد 
ــد لــســد الــفــجــوة  قـــرض جــدي
ــبـــي، وهــو  ــنـ ــد األجـ ــق ــن ــى ال فـ
شــروط  فـــرض  يتبعه  ــد  ق ــا  م
النقد  قبل صندوق  من  صعبة 
تراجع  إلى  باإلضافة  الدولي، 
األجنبى  النقدى  االحتياطى 
اجلنيه  صــرف  سعر  وتــراجــع 
الــدوالر منذ شهر مارس  أمام 

املاضى بنحو %22.
ــة  ومـــن هـــذا املــنــطــلــق كـــان حلــســن عــبــد اهلل رؤي
مستقبلية فى أهمية اختيار رجال بفكر اقتصادى مرن 
لالستعانة بهم فى قيادة هذه املرحلة الصعبة، حيث 
فى  البنوك  رجال  أشهر  أحد  العرب  عز  هشام  يعد 
املصرفية  بخبرته  واستطاع  األوسط،  والشرق  مصر 
املؤسسات  بني  قضاها  عاًما  األربعني  تتجاوز  التى 
املحلية والدولية، أن يضع البنك التجارى الدولى على 
األوسط،  والشرق  أفريقيا  فى  البنوك  أفضل  قائمة 
وأن يصبح أكبر بنك قطاع خاص فى مصر وصاحب 

أكبر وزن نسبى فى البورصة املصرية.
ومن ناحية أخرى، لم يغفل حسن عبد اهلل محافظ 
حيث  والشركات،  األفــراد  املصري،  املركزى  البنك 
لعميات  القصوى  احلــدود  إلغاء  قراراته  أولــى  كانت 
وماكينات  البنوك  بفروع  والشركات  لألفراد  اإليداع 
الصراف اآللي، وزيادة احلد األقصى اليومى لعمليات 
السحب النقدى لألفراد والشركات من فروع البنوك 
اإلبقاء  ، مع  ألف جنيه  إلى 150  ألف جنيه  من 50 
الصراف  ماكينات  من  اليومى  األقصى  احلــد  على 

بواقع 20 ألف جنيه.
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اشراف : نيفني ياسنيبنوك

كتبت- منال عمر: 
قال مصرفيون إن سحب البنك املركزى 
من  محددة  بآجال  البنوك  من  السيولة 
خالل آلية السوق املفتوح )التعامالت بني 
حتقيق  على  يساعده  والبنوك(  املركزى 
التوازن  أهمها حتقيق  من  أهــداف  عدة 
والسيطرة  السوق  فى  السيولة  وضبط 

على التضخم. 
وأوضح املصرفيون أن سحب السيولة 
من البنوك يتم مقابل سعر عائد مجزى 
يساعدهم فى توظيف مستويات السيولة 
مدة  فــى  موظفة  وغير  لديهم  الــزائــدة 
قصيرة  مبا يدفعهم على جذب املزيد من 
مدخرات العمالء من خالل وجود تسعير 
فائدة مرتفع على أوعية االدخار وهو ما 
بعد  التضخم  السيطرة على  يساهم فى 
بني  اإلنفاق  وتقليل  االدخار  ثقافة  زيادة 

فئات املجتمع وهو هدف املركزي. 
اآللية  هذه  خالل  من  املركزى  ويعمل 
التى تعد أحد األدوات فى يد السياسة 
جذب  على  البنوك  على حتفيز  النقدية 
مدخرات من العمالء بعائد مجزى وهو 
اجلنيه  فى  االدخــار  شهية  من  يزيد  ما 
أكثر اإلنفاق وبالتالى ينعكس على تراجع 

بحسب  مــبــاشــر  غــيــر  بشكل  التضخم 
املصرفيني.  

ويطرح البنك املركزى من خالل السوق 
مبعدل  أسبوعية  عــطــاءات   3 املــفــتــوح 
يوم  كل  فقط،  أسبوع  أجال  ثابت  فائدة 
إنتهائها  وبعد  املدة  قصيرة  وهى  ثالثاء 
إعــادة  أو  استردادها  فى  احلــق  للبنوك 

استثمارها مرة أخرى. 
السوق  آلــيــة  بنظام  الــثــانــى  والــعــطــاء 
وديــعــة مبعدل  مــن خــالل طــرح  املفتوح 
آجــال  الــكــوريــدور  بسعر  مرتبط  فــائــدة 
28 يوما كل يوم أربعاء، وهى أعلى فترة 
مقررة فى هذا النظام وبعد انتهاء آجالها 
يسترد كل بنك حصته أو يعيد استثماره 
مرة أخرى وبحسب حجم العطاء املطروح 
من املركزى مجددا، ويعد العطاء الثالث 
طرح وديعة مبعدل فائدة متغير آجال 28 

يوما العائد وهى متوقفة من 2018. 
أحــد  فــى  إدارة  مــجــلــس  ــال عــضــو  قـ
البنوك اخلاصة، إن سحب البنك املركزى 
السيولة من السوق يعد إجراء متبع من 
البنوك املركزية على مستوى العالم ومن 
املصرفى  اجلهاز  مساعدة  أهدافه  أحد 

على توظيف فائض األموال لديهم بعائد 
مجزى لزيادة ربحيتهم ومبا ميكنهم من 
على  مرتفع  عائد  وجــود  فى  االستمرار 
مدخرات العمالء وهو ما يحفزهم على 

االدخار أكثر فى البنوك. 
أحد  فى  اإلدارة  مجلس  عضٍو  وتابع 

أن سحب  حــديــثــه  اخلـــاصـــة  ــوك  ــن ــب ال
الــســيــولــة مــن اجلــهــاز املــصــرفــى يعد 
السياسة  يد  فى  الثانوية  األدوات  أحد 
النقدية للسيطرة على التضخم مبا يعنى 
وجــود  مــع  البنوك  مــن  السيولة  سحب 
لالستمرار  يدفعهم  عليها  مجزى  عائد 

فائدة  بأسعار  مدخراتهم  تسعير  فــى 
على  ينعكس  مــا  وهــو  للعمالء  مقبولة 
اجتاه العمالء لزيادة االدخار فى اجلنيه 
بطريقة  يساهم  مبــا  اإلنــفــاق  مــن  أكثر 
غير مباشرة فى امتصاص السيولة من 

السوق ومعاجلة التضخم. 

كما من ضمن أهداف سحب املركزى 
ــة فى  ــول ــســي لــلــســيــولــة ســـد فـــجـــوة ال
وكذلك  واخلــارجــة،  الداخلة  التدفقات 
تلبية احتياجات وزارة املالية خارج نطاق 
لبعض  السيولة  توفير  أو  اخلزانة  أذون 
عضٍو  بحسب  الــدولــة  فــى  القطاعات 

مجلس اإلدارة. 
وقال نائب رئيس املعامالت الدولية فى 
أحد البنوك اخلاصة، إن سحب املركزى 
السيولة يهدف لتحقيق التوازن والتحكم 
فى معدالت السيولة املرتفعة فى السوق 
وضبطها بهدف السيطرة على التضخم. 

ســـحـــب  أن  وأضـــــــــــــــاف 
ــزى لــلــســيــولــة يــســاهــم  ــ ــرك ــ فــى امل

ــدل الـــتـــضـــخـــم  ــ ــعـ ــ ــض مـ ــ ــف مـــــن خــ
خالل حتفيز البنوك بسحب سيولة من 
مرتفع  عائد  إتاحة  خــالل  من  العمالء 
شهية  من  يزيد  ما  وهو  املدخرات  على 
داخــل  املــصــرى  اجلنيه  فــى  االستثمار 
اجلهاز املصرفى وهو ما يقلل من اإلجتاه 
مثل  األخــرى  القطاعات  فى  لالستثمار 

الذهب أو العقارات وخالفه.

سر سحب السيولة من البنوك بآجال محددة

»تحالف الكفاءات« يقود البنك المركزى لعبور االختبار الصعب
10 تحديات تواجه »حسن عبداهلل«..

٨ صفر 1444 هـ-  4 سبتمبر 2022
العدد »2٥٧ «

للسيطرة على التضخم وتوازن السوق..



ياسر جمعه 
أطلق البنك األهلى املصرى نسخته اجلديدة 
موبايل  األهلى  وتطبيق  نت  األهلى  خدمة  من 
 APPLEو  Google Play Store على كل من
STORE، وهو ما يأتى حرصاً من البنك على 
تطوير خدماته املصرفية الرقمية بشكل مستمر 
االهتمام  نحو  الهادفة  الستراتيجيته  تدعيما 
من  لعمالئه  اخلدمات  أفضل  وتقدمي  بالعميل 

األفراد والشركات.  
وكان البنك قد أخطر عمالءه املتعاملني على 
تلك اخلدمات بتحديث اخلدمة، و دعوتهم لزيارة 
الصفحة اخلاصة بخدمات األهلى نت و األهلى 
http://srv.  موبايل عبر موقع البنك الرسمى
على  للتعرف   nbe.com.eg/AlAhlyNet
اخلدمات التى مت تطويرها باإلضافة للخدمات 
اجلديدة و كيفية استخدامها  واالستفادة منها 
العمالء  اعتاد  التى  التعريفية  البيانات  بــذات 
يوجه  كما  السابقة،  اخلدمة  فى  بها  التعامل 
املشتركني  غــيــر  مــن  لعمالئه  ــدعــوة  ال الــبــنــك 
لــزيــارة  موبيل  واألهــلــى  نــت  األهــلــى  بخدمات 
 www.NBE.com.eg الرسمى  البنك  موقع 
لالشتراك من خالل رابط »اخلدمات الذاتية«، 

او من خالل التطبيق ذاته.
إدارة  مجلس  رئــيــس  عــكــاشــه  هــشــام  ــد  وأكـ
اجلديدة  اخلدمات  أن  املصرى  األهلى  البنك 
اطار  فى  تأتى  اجلديدة  النسخة  تتيحها  التى 
الرقمى  التحول  لتدعيم  البنك  استراتيجية 
البنك  يضعها  التى  التطوير  خلطة  واستكماال 
للتوسع فى اخلدمات املصرفية الرقمية احلالية 
استنادا  اجلديدة  اخلدمات  من  املزيد  وإضافة 
ومن  العمالء  الحتياجات  تتم  التى  للدراسات 
خالل متابعة أحدث التقنيات العاملية فى العمل 
تفعيل  البنك على  املصريف، مؤكدا على حرص 
يعد  والذى  البنك“  اهتمام  ”العميل محور  مبدأ 
أحد استراتيجيات البنك من أجل رفع معدالت 
اجلودة فى تقدمي اخلدمة املصرفية من خالل 

اتاحة املزيد من التيسير على العمالء.  
املصرى  األهلى  البنك  ان  عكاشه  وأضــاف 

مختلف  فى  الرقمى  التحول  تعزيز  الى  يسعى 
أحد  أيضا  يعد  ــذى  وال املصرفى  العمل  أوجــه 
محاور استراتيجية البنك للفترة القادمة، وذلك 
من خالل حتفيز العمالء على استخدام القنوات 
املختلفة  املصرفية  احتياجاتهم  لتلبية  الرقمية 
واملتالحقة  السريعة  التطورات  مع  يتماشى  مبا 
فى الذكاء االصطناعى عن طريق توفير جتربة 

مميزة للعمالء.  
مجلس  رئيس  نائب  الفتوح  أبــو  يحيى  واكــد 
فى  روعـــى  ــه  أن املــصــرى  األهــلــى  البنك  إدارة 
النسخة اجلديدة التى تشمل خدمات االنترنت 
البنكى وتطبيق الهاتف املحمول السهولة التامة 
فى  األمان  معايير  اعلى  اتباع  مع  التعامل،  فى 
على  العمل  مراحل  أن  إلــى  الفتا  االستخدام، 
تطوير اخلدمات انطلقت من دراسة احتياجات 

العمالء احلاليني واجلدد، واالطالع على طبيعة 
املحلية  املصرفية  التكنولوجية  التطبيقات 
العمالء،      رضا  مستويات  رفع  لضمان  والعاملية 
وأشار أبو الفتوح الى ان النسخة اجلديدة التى 
موبايل(  واألهــلــى  نــت  )األهــلــى  البنك  أطلقها 
تشمل طرح خدمات جديدة متطورة منها شراء 
واسترداد وثائق صناديق االستثمار، التعامل على 
 ،Prepaid cards ًالبطاقات املدفوعة مقدما
 Debit خــدمــات بــطــاقــات اخلــصــم املــبــاشــر
Cards سواء تفعيل، إيقاف، إعادة إنشاء رقم 
سرى وإدارة األموال الشخصية وإمكانية متابعة 
 Personal Finance املصروفات  وتصنيف 
بعض  حتــديــث  إمــكــانــيــة  ــذا  ــ وك  Manager
البيانات الشخصية اخلاصة بالعميل مثل البريد 
للحصول  وطلب  املراسالت  وعنوان  اإللكترونى 

على قرض شخصي، قرض سيارة، طلب اصدار 
بطاقة ائتمان، مع إمكانية طلب استعالم ائتمانى 

I-Score من خالل التطبيق.  
ــبــاز نــائــب رئــيــس مجلس  ــا ال ــي وأشــــارت دال
اعــالن  أن  ــى  ال املــصــرى  األهــلــى  البنك  إدارة 
فى  للتوسع  طموحة  استراتيجية  عــن  البنك 
العمالء  نسبة  زيادة  يستهدف  الرقمية  خدماته 
املستخدمني لتطبيق األهلى نت لتصل إلى %80 
الفروع  على  الضغط  لتقليل  الودائع  من عمالء 
ومزيد من التيسير على العمالء، مشيرة الى أن 
توسع البنك فى تقدمي اخلدمات الرقمية يتطلب 
أنواع  كافة  ضد  اخلدمات  لتلك  التام  التأمني 
التوعية  والعاملني  العمالء  منح  مع  التهديدات، 
الدور  من  كجزء  التكنولوجيا  مبخاطر  الالزمة 
األولوية  البنك  يوليه  ما  وهو  للبنك،  املجتمعى 

لضمان  اولوياته  أهــم  ضمن  ويضعه  القصوى 
توفير احلماية الالزمة لبيانات العمالء، خاصة 
فى ظل ما يشهده عاملنا فى الوقت احلالى من 
قد  والتى  االختراق  وسائل  فى  متسارع  تطور 

تهدد أمن وبيانات املعلومات. 
الدخول  إمكانية  الى  الباز«  »داليا  وأضافت 
مترية  البيو  املصادقة  باستخدام  اخلدمة  على 
خالل  من   Biometric Authentication
على  تسهيالً  ــك  وذل االصــبــع  أو  الــوجــه  بصمة 
االستخدام،  عند  املصرى  األهلى  البنك  عمالء 
 Soft Token كما مت اتاحة تطبيق رموز االمان
على  للمصادقة  االفـــراد  من  للعمالء  بالنسبة 
مع  العميل،  حسابات  خــارج  املالية  املعامالت 
جلهاز  العميل  طلب  إمكانية  اتــاحــة  استمرار 
رموز امان Hard Token وفقاً ورغبة العميل، 
البنية  حتديث  على  البنك  حــرص  على  مؤكدة 
لتستوعب  متنامية  باستثمارات  له  التكنولوجية 
التحديثات املستمرة لتلك اخلدمات فى ضوء ما 
تظهره دراسة متطلبات العمالء ولتضفى درجات 

أعلى من جودة اخلدمات املقدمة لهم. 

ومن اجلدير بالذكر ان التحديث يشمل كافة 
والشركات  االفــراد  للعمالء  القائمة  اخلدمات 
حسابات  بني  التحويل  خدمات  تتضمن  والتى 
العميل  حسابات  خــارج  والتحويالت  العميل 
بنك  عميل  او  البنك  داخــل  آخــر  لعميل  ســواء 
الشهادات  واســتــرداد  داخــل مصر، شــراء  آخر 
واحدة  ملرة  ملستفيد  التحويل  ألجل،  الودائع  او 
دون احلاجة الى تعريف حساب املستفيد مسبقا 
أكثر  كإجراء  املتعددة  التحويالت  اتاحة  وكذلك 
والتحويل  واحــدة  مالية  معاملة  فى  حتويل  من 
االئتمان  االلكترونية وسداد بطاقات  للمحافظ 
شركة  خالل  من  املدفوعات  وسداد  )لألفراد( 
فورى كمقدم خدمة، مضيفا أن تلك الباقة من 
تنفيذها  يتولى  املطورة  أو  اجلديدة  اخلدمات 
بالبنك  العاملني  من  املصرفية  الكوادر  أفضل 
خدمة  افضل  تقدمي  على  تدريبهم  يتم  الذين 
وهى  املصرفية  املعايير  واعلى  وفقا  للعمالء 
الكوادر التى تتولى القيام بالدراسات املستمرة 

لتطوير تلك اخلدمات.

ياسر جمعه
أعلن بنك القاهرة زيادة طفيفة فى صافى 
أرباحه خالل النصف األول من العام اجلارى 
2022 لتسجل 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 
مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام 2021 
الدخل  صافى  بإرتفاع  الزيادة  تلك  مدفوعة 
من  البنوك  )إيــرادات  إجمالى  تشمل  العائد 
لديهم  السيولة  واستمار  واألتعاب  العموالت 

فى ودائع وخالفه(.
املالية  القوائم  بشأن  بيان  فى  البنك  وقال 
األول من عام  النصف  للبنك خالل  املستقلة 
2022 له إن صافى الدخل من العائد تخطى 
خالل النصف األول من العام اجلارى الـ 5.9 
بنهاية  جنيه  مليار   5 بـ  باملقارنة  جنيه  مليار 
النصف األول من عام 2021 وبنسبة منو بلغت 

.%17
ــدخــل مــن األتــعــاب  ــفــع صــافــى ال كــمــا إرت
والعموالت بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه 
باملقارنة بـ 0.9 مليار جنيه جم خالل النصف 
األول من 2021 مما أدى الى منو اإليرادات 
مليار  الى 7.4  لتصل  بنسبة %20  التشغيلية 
بـ 6.1 مليار جنيه خالل نفس  جنيه مقارنة 

الفترة املقارنة.
 وبحسب البنك بلغت األرباح قبل الضرائب 
3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خالل 

النصف األول من عام 2021 بنسبة منو %6.
وأوضح البنك أن إجمالى محفظة القروض 
مليار   14 بنحو  ارتفعت  والــبــنــوك  للعمالء 
بنهاية  جنيه  مليار   123.8 إلى  لتصل  جنيه 
يحرص  حيث   %13 منو  بنسبة   2022 يونيو 
بنك القاهرة على تعزيز وتنمية املحفظة فى 
قطاعات مختلفة مثل متويل الشركات الكبرى 
املتوسطة  والــشــركــات  املشتركة  ــقــروض  وال
إلى  باإلضافة  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة 

التجزئة املصرفية.
الكبرى  الشركات  وحققت محفظة قروض 
والبنوك إرتفاعاً لتصل إلى نحو 61.3 مليار 
 2022 عــام  من  األول  النصف  بنهاية  جنيه 
 2021 عام  بنهاية  جنيه  مليار   54 بـ  مقارنة 

بنسبة منو بلغت %13.

النصف االول  القاهرة خالل  بنك  وحرص 
من عام 2022 على املشاركة فى متويل كبرى 
املشروعات سواء من خالل متويل مشروعات 
ومن  القطاعات  مبختلف  تنموية  أو  حكومية 
أبرزها قطاعات اإلنشاءات والتطوير العقارى 
إرتفعت  حيث  الغذائى،  والقطاع  والبترول 
التمويل  قــطــاع  ملحفظة  الــنــقــديــة  ــدود  احلــ
النصف  خالل  املشتركة  والقروض  الهيكلى 

األول بقيمة 3.6 مليار جنيه بحسب البنك.
متويل  فــى  متميزة  نــتــائــج  الــبــنــك  وحــقــق 
بلغ  حيث  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
إجمالى املحفظة 14.6 مليار جنيه فى نهاية 

يونيو 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية 
عام 2021 بنسبة منو بلغت %24.5.

الصغر  متناهية  القروض  محفظة  وبلغت 
 6.18 نحو   2022 من  الثانى  الربع  بنهاية 
بنهاية  جنيه  مليار   5.58 مقابل  جنيه  مليار 
العام 2021 بنسبة منو بلغت 11%، مما أدى 
 %10 بنحو  املحفظة  عمالء  عدد  إرتفاع  إلى 

خالل الفترة.
بنحو  التجزئة  قــروض  محفظة  وإرتفعت 
املالى  العام  عن   %9 منو  مبعدل  جنيه  مليار 
2021 لتصل إجمالى املحفظة إلى نحو 41.7 
كما  األول 2022،  النصف  بنهاية  مليار جنيه 

 6.2 الصغر  متناهى  التمويل  محفظة  بلغت 
املالى  العام  مليار جنيه مبعدل منو 11% عن 

.2021
فى  البنك  أداء  فى  امللحوظ  التقدم  وجــاء 
نوعية  فى  للتنوع  املصرفية  التجزئة  مجال 
التركيز  مت  حيث  للعمالء،  املوجهة  القروض 
كموظفى  العمالء  مــن  عــديــدة  شــرائــح  على 
احلــكــومــة والــقــطــاع الــعــام وقــطــاع االعــمــال 
وأصحاب  اخلــاص،  القطاع  وموظفى  العام 
األعمال وأصحاب املعاشات وأصحاب الودائع 

والشهادات اإلدخارية.

داليا البازيحيى أبو الفتوح
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االصدار الثانى

08األحد السنة الثالثة عشرة

إطالق نسخة جديدة من خدمة »األهلى نت« و»موبايل«

»بنك القاهرة« يحقق 1.84 مليار جنيه صافى أرباح خالل النصف األول من 2022

استكماالً لخطة التطوير من »البنك األهلى«..

13% نمًوا فى محفظة القروض لتبلغ 123.8 مليار..

٨ صفر 1444 هـ-  4 سبتمبر 2022
العدد »2٥٧ «

اشراف : نيفني ياسنيبنوك

ارتفاع محفظة التمويل العقارى ببنك 
»التعمير واإلسكان« إلى 9.2 مليار جنيه

»العربى اإلفريقى« يمول المشروعات 
الصغيرة بقروض تصل إلى 5 ماليين جنيه

لألفراد  العقارية  القروض  محفظة  ارتفعت 
مليار   9.294 لتسجل  واإلسكان  التعمير  ببنك 
بنهاية يونيو 2022، مقابل 8.532 مليار  جنيه 

جنيه بنهاية ديسمبر 2021. 
عن  للبنك  املستقلة  املالية  القوائم  وكشفت 
إلى  األفــراد  متويالت  محفظة  إجمالى  ارتفاع 
املاضي،  يونيو  بنهاية  جنيه  مليار   18.614
مقابل 16.447 مليار جنيه بنهاية العام املاضي. 
الشخصية  ــروض  ــقـ الـ ــى  ــال إجــم وســجــلــت 
بالبنك 8.018 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، 
مقابل 6.797 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021. 

بالبنك  املدينة  اجلارية  احلسابات  بلغت  كما 
بطاقات  بينما سجلت  مليون جنيه،   891.830
النصف  بنهاية  جنيه  مليون   79.531 االئتمان 

األول من العام اجلاري. 
 1.204 بقيمة  أربـــاح  صافى  البنك  وحقق 
مليار  مقابل   ،2022 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار 
إجمالى  وارتفعت   .2021 يونيو  بنهاية  جنيه 
جنيه  مليار   78.589 لتسجل  العمالء  ودائــع 
بنهاية النصف األول من 2022، مقابل 62.895 

مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. 

ياسر جمعه
اتفاقية  الدولى  اإلفريقى  العربى  البنك  وقع 
املتوسطة  املشروعات  تنمية  جهاز  مع  تعاون 
لرئاسة  التابع  الصغر  ومتناهية  والصغيرة 
مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف 
الصغيرة  للمشروعات  ــالزم  ال التمويل  توفير 
مصري،  جنيه  مــاليــني   5 ــى  إل تصل  بــقــروض 
وبأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهراً يتم 
الالزمة  واملدة  املشروع  لطبيعة  وفقاً  حتديدها 
لدوران رأس املال والتدفقات النقدية للمشروع. 
استراتيجية  إطـــار  فــى  الــتــعــاون  يــأتــى هــذا 
لــدعــم منو  الــدولــى  الــعــربــى اإلفــريــقــى  البنك 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وحتقيق مبدأ 
إلى  املالى وضم القطاع غير الرسمى  الشمول 
فى  التعاون  يساهم هذا  كما  الرسمي،  القطاع 
لوضع  املشروعات  تنمية  جهاز  أهداف  حتقيق 
برنامج وطنى لتنمية وتطوير املشروعات وتهيئة 
املواطنني على  لتشجيعها وحتفيز  الالزم  املناخ 
الــعــمــل، مبــا يتناسب مع  إلــى ســوق  ــدخــول  ال
سياسة الدولة وتوجهات البنك املركزى املصرى 

لتحقيق التنمية ملختلف قطاعات املجتمع. 
ونائب  املنتدب  العضو  علوى  شريف  وقــال 
االفريقى  العربى  البنك  إدارة  مجلس  رئيس 
أهم  واحدة من  االتفاقية هى  الدولي:”إن هذه 
اخلطوات التى يتبعها العربى اإلفريقى الدولى 
الصغيرة  املــشــروعــات  متــويــل  بــقــطــاع  للنمو 
قطاعات  أهــم  أحــد  يعتبر  والـــذى  واملتوسطة 
نظراً  كبيرة  أهمية  البنك  يوليها  التى  التمويل 
املصرى  لالقتصاد  االستراتيجية  ألهميتها 
هذه  بالبنك،  الشركات  متويل  ملحفظة  وكذلك 
األهمية تأتى ضمن استراتيجية البنك لتحقيق 
التنوع فى محفظته وكذلك تعزيز مصادر وجودة 

ربحيته. 
البنك،  مــن  املقدمة  التمويل  بــرامــج  تشمل 
واملـــعـــدات  اآلالت  لـــشـــراء  متـــويـــالت  إتـــاحـــة 
املال  رأس  متويل  إلــى  باإلضافة  للمشروعات 
وكافة  املشتريات  متويل  يتضمن  والذى  العامل 

املصاريف اخلاصة بالتشغيل.

ياسر جمعه
ــجــارى الـــدولـــى – مصر  ــت حــصــد الــبــنــك ال
 – مصر  فى  خــاص  قطاع  بنك  أكبر   –)CIB(
جائزة التميز كأفضل بنك فى تقدمي اخلدمات 
على  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املصرفية 
وذلك ضمن   ، األوســط  والشرق  مستوى مصر 
لعام  العاملية  »يــورومــونــي«  مجلة  جوائز  توزيع 

.2022
واضح  دليل  املرموقة  اجلوائز  تلك  وتعتبر   
على مدى التزام CIB بدعم الشركات الصغيرة 
مبتكرة  حــلــول  مــن  لها  يقدمه  ملــا  واملتوسطة 
البنكية،  جتربتهم  تسهيل  فى  ساهمت  وفريدة 
لهم، فضاًل  املفضل  االختيار  ليصبح  CIBهــو 

عن تعزيز مكانته الرائدة فى السوق املصري.
وتأتى تلك اجلوائز ضمن قائمة عريضة من 
ألدائه  تقديًرا   CIB عليها التى حصل  اجلوائز 
الذى  به  اخلاص  األعمال  ومنوذج  املميز  املالى 
املنتجات  بــاقــة واســعــة مــن  تــقــدمي  ــرّكــز على  ُي
واخلدمات البنكية الفعالة للعمالء من أصحاب 
أو  والــكــبــرى  واملــتــوســطــة  الصغيرة  الــشــركــات 

األفراد مبا يلبى كافة احتياجاتهم.
رئيس  بأعمال  القائم  حمادي،  رشــوان  وقال 
القدرة  أن   ،CIBـــ بـ املصرفية  التجزئة  قطاع 
إدارة  توازن بني  استراتيجية  وتنفيذ  على وضع 

أكبر  من  واحــدة  هى  ــاح  األرب املخاطر وحتقيق 
الصغيرة  الشركات  تواجهها  التى  التحديات 
أضــاف  ثــم  الناشئة،  ــواق  األسـ فــى  واملتوسطة 
األرباح،  إدارة  فى  املتقدمة  التحليالت  اتباع  أن 
العمالء، فضاًل عن خلق مناذج عمل  وتصنيف 
إلدارة  دقيقة  بــيــانــات  على  مبنية  استباقية 
 CIB استراتيجية  ميّيز  ما  أهــم  هو  املخاطر، 
لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة 
إلى ثقافة البنك املعنية بترسيخ مفهوم االبتكار 
فرد  كل  مسؤوليات  مع حتديد  عملياته  بجميع 

على حدة.
من  مــوظــف   250 تــضــم  شبكة  خـــالل  ومـــن 
خدمة  ومركز  العمالء،  عالقات  مديرى  أكفأ 
الصغيرة  الشركات  ألصحاب  مخصص  عمالء 
املصرفية  اخلــدمــات  قطاع  يقوم  واملتوسطة، 
ألف   70 من  أكثر  CIBبخدمة  فــى   لألعمال 
شركة صغيرة ومتوسطة إيراداتها السنوية حتى 
 ،2021 عــام  وفــى  مــصــري.  جنيه  مليون   200
حقق قطاع اخلدمات املصرفية لألعمال أرباح 
بزيادة  جنيه،  مليار   1,88 إلى  وصلت  تشغيلية 
سنوية 20% ، باإلضافة إلى زيادة الودائع بنسبة 
وارتــفــاع  جنيه،  مليار   41,7 ــى  إل لتصل   %41

األصول بنسبة %93.
من  مجموعة  بــإطــالق  ــؤخــًرا  م  CIB ــام  وقـ

لدعم  خصيًصا  املصممة  والبرامج  املنتجات 
بينها  ومــن  واملــتــوســطــة،  الصغيرة  الــشــركــات 
يساعد  الذى   Relationship-Based قرض 
املقترضني على اتخاذ القرارات املالية املالئمة، 
الذى   Supply Chain إلى برنامج باإلضافة 
يتيح فرص متويلية متميزة ألصحاب الشركات 

الصغيرة.
كما أطلق قطاع اخلدمات املصرفية لألعمال 
لتلبية   Women in Business بــرنــامــج 
احتياجات رائدات األعمال ممن ميتلكن شركات 
إلـــى قطاع  بــاإلضــافــة  أو مــتــوســطــة،  صــغــيــرة 
Growth املصمم خصيًصا ملساعدة الشركات 
اخلدمات  جميع  على  احلصول  فى  الصغيرة 
املالية التى ال يتم توفيرها عادة إال للمؤسسات 
  Business Solutions برنامج  و  الكبرى، 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  إلى  يهدف  ــذى  CIBال
ــع شــركــات  غــيــر املــالــيــة لــلــعــمــالء بــالــتــعــاون م

متخصصة فى العديد من املجاالت.
لألعمال  املصرفية  اخلــدمــات  قطاع  ــدم  وق
تسهيالت ائتمانية لدعم املشروعات اخلضراء، 
لتمويل  املستمرة  البنك  جهود  إطــار  فى  وذلــك 
املشروعات اخلضراء، والتى تعتبر خطوة مبدئية 

لتقدمي أفضل خدمة بنكية لكافة العمالء.

CIB يحصد جائزتين للتميز لعام 2022 من »يورومونى«
األفضل فى الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة..
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للتنمية  دى  جــى  ســى  شــركــة  أعــلــنــت 
أحدث  إطــاق   CGD Development
اجلديدة،  اإلداريــة  بالعاصمة  مشروعاتها 
 - بيزنس«  سايد  »جلوفرى  مشروع  وهــو 
استثمارات  بإجمالى    »Glouvre side
تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك خال مؤمتر 
صحفى حضره مسئولو الشركة، وعدد من 

مسئولى شركات التسويق العقاري.
رئيس  الــســاب،  خالد  املهندس  وقــال 
للتنمية  دى  جى  سى  شركة  إدارة  مجلس 
الشركة  إن   ،  CGD Development
تطلق هذا املشروع املميز بخبرة تصل إلى 
واالستثمار  التطوير  مجال  فى  عاًما   30
الفترة  تلك  خال  متكنت  حيث  العقاري، 
من تنفيذ مشروعات متنوعة ما بني سكنى 

وجتارية وخدمية.
تستهدف  الشركة  أن  الساب،  وأضاف 
تقدم  أن  اجلــديــد  مشروعها  خــال  مــن 
تفاصيله،  كافة  فى  مميًزا  عقارًيا  منتًجا 
الـــشـــركـــة متــكــنــت من  أن  إلــــى  وأشــــــار 
السوق  فى  مميزة  مكانة  على  االستحواذ 
على  لتركيزها  نظًرا  تواجدها  فترة  خال 
وفريدة،  مختلفة  عقارية  منتجات  تقدمي 
العماء،  متطلبات  تلبية  على  والتركيز 
وكذلك التركيز على خدمات ما بعد البيع 
االستثمارية  املشروع  قيمة  على  للحفاظ 
واحلفاظ على أعلى جودة باملشروع، وثقة 

العماء فى الشركة.

وأوضح املهندس أحمد الغروري، العضو 
 CGD املنتدب لشركة سى جى دى للتنمية
كافة  دراســـة  مت  أنــه   ،Development
تفاصيل املشروع بعناية، وذلك لتقدمي منتج 
بالعاصمة  القوية  املنافسة  معايير  يراعى 
اإلداريــة، مما يدعم خطة الشركة لتقدمي 
مزايا تنافسية قوية باملشروع، ومنها إضافة 
التصميم  فى  ومزايا  التشغيل  فى  مزايا 

»عاكسات  فكرة  مثل  املشروع  واجهة  فى 
معايير  أعلى  على  التى حتافظ  اإلضــاءة« 
وفى  باملشروع  الطاقة  وتوفر  االستدامة 
لواجهة  جمالية  قيمة  تعطى  الوقت  نفس 

املشروع.
يــتــواجــد فــى موقع  املــشــروع  ــد أن  وأكـ
الشمالى  باجلزء  يقع  حيث  استراتيجي، 
من  بــالــقــرب  ــاون  ــ ت ــداون  ــ الـ منطقة  مــن 

وعلى  الرئاسي،  والقصر  احلكومى  احلى 
والنهر  واألعمال  املال  دقائق من حى  بعد 
كما  اإلقليمي،  الدائرى  والطريق  األخضر 
يتميز املشروع بتصميم فريد على الطراز 
أحد  مــن  ومستوحى  احلــديــث  املــعــمــارى 
العاملية  للمصممة  املعمارية  التصميمات 

زها حديد.
وقال املهندس أحمد سمير، نائب رئيس 

يتميز  املشروع  أن  الشركة،  إدارة  مجلس 
الغربى  املحور  على  إحداهما  بإطالتني 
ــرى عــلــى احلــديــقــة  ــ ــاون واألخـ ــ لـــلـــداون ت
املركزية، ويتكون من دور أرضى و12 طابقا 
أحــدهــا  األرض  ــراج حتــت  جـ طــوابــق  و4 
مداخل  عدة  املشروع  وميتلك  هيدروليك، 
لكل من اجلانب اإلدارى والتجارى ليضيف 
مـــزيـــدا مـــن اخلــصــوصــيــة واالنــســيــابــيــة 

واالستدامة.
االستشارى  مع  التعاقد  مت  أنه  وأضاف 
ــعــت اســتــشــارى  الــهــنــدســى مــحــمــد طــل
 MRB شــركــة   مــع  والتعاقد  للمشروع، 
املشروع،  وإدارة  لتشغيل  استشاريا  لتكون 
بحيث تقوم MRB مبتابعة كافة تصميمات 
ــشــروع والــنــقــاط اخلــدمــيــة مبــا يسمح  امل
أى  لتجنب  البناء  أعــمــال  قبل  بالتعديل 
مبراجعة  تــقــوم  كما  مستقبلية،  أخــطــاء 
التجارية  الوحدات  فى  املوجودة  األنشطة 
مبا يحقق التكامل بينها، ومبا يحقق التميز 

والريادة لهذا املشروع.
ــروري،  ــغـ ــهــنــدس حــســام الـ ــح امل ــ وأوضـ
دى  جــى  ســى  لشركة  التنفيذى  الرئيس 
أن   ،CGD Development للتنمية 
الفترة  خــال  للشركة  التوسعية  اخلطة 
التجارية  املــشــروعــات  تستهدف  املقبلة 
والقاهرة  ــة  اإلداريـ بالعاصمة  واخلدمية 
اجلديدة، فالشركة متتلك محفظة عقارى 
تضم أراضى متنوعة فى القاهرة اجلديدة، 
الشركة  اإلعــان عن مشروع  يتم  أن  على 

الثانى قريبا.
لتنفيذ  تــخــطــط  الــشــركــة  أن  وأوضــــح 
مشروعات جتارية ومتعددة االستخدامات 
اإلداريــة  والعاصمة  اجلديدة  القاهرة  فى 
باستثمارات  اجلارى  العام  اجلديدة خال 

تصل إلى 700 مليون جنيه.

»Glouvre Side New Capital« تطلق »CGD Development«
باستثمارات 500 مليون جنيه..

»البروج مصر« تتعاقد مع RWDI العالمية لتنفيذ 
SIXITY ICONIC TOWER هندسة الرياح لمشروع

شركة  مع  مصر  البروج  شركة  تعاقدت 
اكــبــر شركات  مــن  ــدة  واحـ وهــى   RWDI
فى  املتخصصة  الهندسية  االســتــشــارات 
ناطحات  على  وتأثيرها  الــريــاح  هندسة 
اخلــاصــة  الـــدراســـات  لتنفيذ  الــســحــاب 
 SIXITY« بهندسة الرياح  ملشروعها الرائد
للمشروع  ليكون   »ICONIC TOWER
من  املعتمد  النموذج  اعتباره  فى  الصدارة 
يطبق  الذى  األداريــة  العاصمة  شركة  قبل 
معايير ودراسات اجتاهات الرياح ليناسب 
معايير  لتطبيق  الهندسية  املقاييس  كافة 
فى  السحاب  لناطحات  والسامة  األمــن 

املنطقة.
نائب   – عاصى  محمد  املهندس  وأشــار 
مصر  الــبــروج  شركة  ادارة  مجلس  رئيس 
إلى أن توقيع مثل هذا االتفاق يعد سابقة 
من نوعها فى مجال تشييد األبراج شاهقة 
ــة شركة  رؤيـ ويــدعــم  فــى مصر  االرتــفــاع 
عمرانية  مــشــروعــات  تنفيذ  فــى  ــروج  ــب ال
فريدة ومبتكرة ومتتاز باالستدامة وتطبيق 
اعلى املعايير واملواصفات الفنية والهندسية 

جميع  من  انتهت  قد  الشركة  وان  العاملية 
الدراسات اخلاصة بهندسة الرياح ملشروع 
Sixty Iconic Tower الفتا إلى حرص 
هذا  فــى  شــركــاءهــا  اختيار  على  الشركة 
تعتبر    RWDIشــركــة أن  موضحا  املجال 
إحدى اهم شركات االستشارات الهندسية 
الــريــاح  هندسة  فــى  املتخصصة  العاملية 
وناطحات  العالية  املبانى  على  وتأثيرها 
االتفاق  هــذا  مبوجب  وستكون  السحاب، 
دراســات  إجــراء  عن  املسئول  االستشارى 
 Sixty Iconic تأثير الرياح على مشروع
فى  املبنى  وكفاءة  جــودة  لضمان   Tower
أن  موضحا  مناخية،  ظــروف  أى  مواجهة 
هندسة الرياح هى  إحدى الدراسات الهامة 
التى تقوم بها الشركات االستشارية للتعرف 
على تأثير حمل الرياح على املبنى واعتماد 
واعتماد  التصميم  أثناء  الــدراســات  هــذه 
تأثير هذه الرياح على احلوائط الستائرية 

والزجاجية على املبنى من اخلارج .
 SIXITY مــشــروع أن  بــالــذكــر  وجــديــر 
اإلدارية  بالعاصمة   ICONIC TOWER

اجلديدة ابرز مشروعات البروج مصر على 
 45 وبارتفاع  مربع  متر  الــف   13 مساحة 
طابق باإلضافة إلى 5 طوابق حتت األرض 
باملنطقة  الــســيــارات،  النتظار  مخصصة 
 )CBD( املواجهة ملنطقة االعمال املركزية
والتى يقع داخلها البرج االيقونى اعلى برج  

فى افريقيا
األرض،  مــن   %60 على  البناء  سيتم  و 
 55 من  أكثر  إلــى  البيعية  املساحة  وتصل 
ألف متر مربع واملشروع » ادارى – جتارى -  
فندقى »  كما تعاقدت شركة البروج مصر 
 DSA اإلجنليزية  االستشارات  مكتب  مع 
 ،ARCHITECT INTERNATIONAL
والذى ميتلك خبرة ألكثر من 35 عاما فى 
مجال تصميم األبراج وناطحات السحاب،  
لتصميم املشروع ، ميتاز املكتب بتخصصه 
فى مجال األبــراج، وقام بتصميم أكثر من 
العالم،  حــول  سحاب  وناطحة  برجا   66
اإلمــارات  منها  العالم،  مكاتب حول   7 وله 
والبرتغال وبلجراد وبريطانيا وجوهانسبرج.

أشرف فهيم
وســاق  قــدم  مكثفة جتــرى على  اســتــعــدادات 
داخل وزارة السياحة واآلثار، متهيدا الستضافة 
أطــراف  ملــؤمتــر  الشيخ«  »شـــرم  الــســام  مدينة 
والتى   ،cop27 للمناخ  املتحدة  األمم  اتفاقية 
ستعقد فى نوفمبر املقبل بحضور رؤساء وممثلى 

نحو 120 دولة.
وقالت غادة شلبى نائب وزير السياحة واآلثار، 
كافة  لتحويل  قصوى  أهمية  تولى  الـــوزارة  إن 
املنشآت السياحية فى شرم الشيخ إلى منشآت 
خضراء تتماشى مع قواعد االستدامة التى تعتبر 
وبعدها  املستقبل،  فى  السياحى  العمل  ركيزة 

سيتم االنتقال لكافة املدن السياحية.
املدينة  هى  الشيخ  شــرم  أن  شلبى  وأضافت 
األولى التى تبذل الوزارة والقطاع اخلاص جهدا 
كبيرا للمحافظة على استدامة منشآتها وحتويلها 
انبعاثات  وتقليل  النظيفة  الطاقة  الستخدام 
الكربون، وذلك قبل أن تستقبل املدينة أحد أهم 
املقبل،  نوفمبر  فى  العاملية  املؤمترات  وأضخم 
للتغير  املتحدة  األمم  اتفاقية  أطــراف  قمة  وهو 
تتلقى  الوزارة  أن  إلى  املناخى cop 27، مشيرة 
طلبات بشكل يومى من فنادق ومطاعم ترغب فى 

التحول الكامل للطاقة النظيفة اخلضراء.
وتابعت، بأن الوزارة تعمل بالتوازى على محور 
الشيخ  بشرم  الفنادق  متابعة حجوزات  وهو  ثان 
املناخ،  لقمة  املنظمة  الشركة  جانب  من  ســواء 
الفنادق  غرفة  حــددت  فيما  مباشر،  بشكل  أو 
يتم  ال  حتى  العاملية،  القمة  فى  للغرف  أسعارا 

السياحى  للمقصد  تفاوت األسعار بشكل يسيئ 
املؤمتر  فعاليات  خال  أنه  إلى  الفتة  املصري، 
ستكون شرم الشيخ منطقة تابعة لألمم املتحدة، 
تستضيف على أرضها ما ال يقل عن 120 رئيس 
دولة ورئيس وزراء ومسؤولون على أعلى مستوى.
تنقل  سوف  املناخ  قمة  أن  إلى  شلبي،  ولفتت 
مكانتها  بجانب  رفيعة  ملكانة عاملية  الشيخ  شرم 
احلالية، ولذا فإن الوزارة وفقا لتوجيهات أحمد 
اجلهد  كل  تبذل  ــار،  واآلث السياحة  وزير  عيسى 
ملتابعة استعدادات املنشآت السياحية، وتطويرها 
جانب  من  التعامل  حظر  على  عاوة  وتأهيلها، 
مرخصة  غير  منشأة  أى  مع  السياحة  شركات 

سياحيا وتابعة للوزارة.
وزيــر  مساعد  شريف  خالد  الدكتور  وشــدد 
تواجد  ضــرورة  على  الرقمي،  للتحول  السياحة 
فندق  بكل  والكمبيوتر  املعلومات  لنظم  مديرا 
خمس أو أربع جنوم، وفنى صيانة ونظم معلومات 
أيــام  ــم طــوال  دائ الــثــاث جنــوم، بشكل  بفنادق 
انعقاد قمة املناخ العاملية، وذلك للتعامل الطارئ 
الداخلية،  بالشبكة  حتــدث  قد  أعطال  أيــة  مع 
على  مــشــددا  فــنــدق،  بــأى  اإللكترونى  والنظام 
أنه سيتم املرور الدورى من جانب جلان تفتيش 
اإلدارة  رئــيــس  عــامــر  محمد  بــرئــاســة  الــــوزارة 
واألنشطة  واملحال  الفندقية  للمنشآت  املركزية 
املبرم مع  العقد  وذلك لاطاع على  السياحية، 
املدير املتخصص ومراجعته، وكذا متابعة موقف 

الشبكات الداخلية بالفندق.
وزير  مستشار  طلعت  نشوى  الدكتورة  وأكدت 

السياحة لاستدامة على تعليمات وزارة الصحة 
والسكان، بضرورة توفير عيادة أو قاعة صغيرة 
بكل فندق لعمل حتاليل pcr سريعة للمشاركني 
من النزالء فى الفنادق املستضيفة للمؤمتر، مع 
توفير عيادة مركزية فى فندق ضمن كل مجموعة 

 30 بإجمالى  اجلغرافى  التوزيع  حسب  فنادق 
عيادة مركزية فى مدينة شرم الشيخ، مع التأكيد 
إليها من  الوصول  العيادات يسهل  أن هذه  على 

خال مسارات سيارات اإلسعاف.
وواصلت الوزارة االستعدادات بإخطار الفنادق 

بأرقام احلسابات البنكية التى ستودع بها الفنادق 
نسبة الـ 25% من إيرادات الغرف املحجوزة ضمن 
املؤمتر، حيث قال عاء عاقل رئيس جلنة تسيير 
حالة  فى  إنه  الفندقية،  املنشآت  غرفة  أعمال 
لدى  للغرف  ومــؤكــدة  مباشرة  حــجــوزات  وجــود 

احلجز  مقدم  من   %25 نسبة  يتم سداد  الفندق 
بعد استبعاد نسبة 14% ضريبة القيمة املضافة، 
و12% رسم اخلدمة، و1% رسوم محلية، مع وضع 
إشعار إضافة لقيمة مقدم احلجز على منظومة 
الغرفة  إخطار  يتم  وكــذا  اإللكترونية،  الفاتورة 
الرئيسية بعدد الغرف الفندقية املحجوزة وعدد 
الليالى وسعر الغرفة وعملة احلجز وقيمة سداد 

نسبة 25% عن اإليراد.
حالة  »وفى  للفنادق:  خطابه  فى  عاقل  وتابع 
إلغاء أى حجز مؤكد، يتم إرسال طلب استرداد 
للمبلغ املدفوع متضمنا اسم صاحب احلجز امللغى 
استردادها،  املــراد  والقيمة  املبلغ  توريد  وتاريخ 

وذلك بحد أقصى 31 ديسمبر املقبل.
يأتى ذلك فيما واصلت اللجنة املتواجدة بصفة 
وزير  بقرار  املشكلة  الشيخ  شرم  مبدينة  دائمة 
السياحة واآلثار فى يوليو املاضى لتتولى أعمال 
متابعة جتهيزات واستعدادات املنشآت الفندقية 
والسياحية وغيرها من املنشآت التى تتعامل مع 
مصر  استضافة  إطــار  فى  باملدينة  السائحني 
ملؤمتر األطراف السابع والعشرين التفاقية األمم 
نوفمبر  فى   «  27  COP املناخ«  لتغير  املتحدة 
والتفتيش  باملرور  قامت  حيث  أعمالها  القادم، 
املرور  استكمال  وجــار  فندقية  منشأة   20 على 
على باقى املنشآت الفندقية والسياحية باملدينة 

تباًعا.

»قمة المناخ« تنقل سياحة شرم الشيخ إلى مكانة عالمية
طلبات يومية من الفنادق والمطاعم للتحول للطاقة النظيفة..
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وقعت شركة UC للتطوير العقارى عددا 
واالدارة  ــشــاءات  واالن املــقــاوالت  عقود  مــن 
العاصمة  فى  الشركة  ملشروعات  والتشغيل 
التشييد  أبرز شركات  مع  االدارية اجلديدة 
واالدارة  املعمارية  والتصميمات  واملقاوالت 
مشروعاتها  تنفيذ  لبدء  ــك  وذل والتشغيل 
فى اطار اخلطة الزمنية املوضوعة من قبل 

الشركة .
حيث قامت الشركة بتوقيع عقد للمقاوالت 
لتشييد مشروعى »يونى تاور 1« و«يونى تاور 
»اماك«  تاون مع شركة  الــداون  2« مبنطقة 
للتصميمات  اركــريــد  شركة  و  لــإنــشــاءات 
املميز  املعمارى  التصميم  صاحبة  املعمارية 
للمشروعني كاستشارى انشائى للمشروعني 
، باإلضافة إلى توقيع اتفاق مع كل من شركة 
وائــل شوكت«   »ميادس  و  إم«  إف  بى  »منــاء 
تاور  إيست  مشروع  وصيانة  وتشغيل  إلدارة 
مبنطقة األعمال املركزية بالعاصمة اإلدارية 

اجلديدة . 
التنفيذى  الرئيس   – عــواد  سامح  وقــال 
الشركة  ان  العقارى  للتطوير    UC لشركة 
بعد دراسات  االتفاقيات  بتوقيع هذه  قامت 
النجاح  شركاء  أفضل  الختيار  مستفيضة 
للشركة والتعاقد مع اكبر اخلبراء والشركات 
املصرى  السوق  فى  والتنفيذية  االستشارية 
لبدء أعمال اإلنشاءات فى مشروعى » يونى 
تــاور 2 » بعقد مقاوالت  تــاور 1 » و« يونى 

تنفيذ  لبدء   « اماك لإنشاءات   « مع شركة 
مشروعى » يونى تاور 1 » و » يونى تاور 2 
» والتوقيع مع شركة » اركريد للتصميمات » 
فى  ،وذلك  للمشروعني  انشائى  كاستشارى 
الزمنى واالستراتيجى  تنفيذ املخطط  إطار 
الذى وضعته الشركة منذ انطاقها بالسوق 
أن  إلــى  مشيرا   ، املــشــروع  لتنفيذ  املصرى 
 – طبى    – ادارى    – جتــارى  املشروعني) 
فندقى ( بأحد أكثر األماكن متيزا مبنطقة 
الداون تاون باجمالى مساحة بنائية 11 ألف 
متيزا  املواقع  أكثر  بأحد  مشروع  لكل  متر 
بإطالة  بالعاصمة   تــاون  الــداون  مبنطقة 
مميزة ومباشرة على فندق املاسة وبالقرب 
من مختلف املناطق احليوية والترفيهية الفتا 
ــى ان كــل مــشــروع مــكــون مــن  11 طابق  ال
املشروعني  قررت ضم  الشركة  أن  موضحا 
الهندسى  التصميم  بنفس  واحد  ككيان  معا 
ليكمل املشروعني كل منهما اآلخر فى شكل 
جمالى مبهر يتوسطهما اكبر بازا مفتوحة 
متر   2000 تتجاوز  تــاون  ــداون  الـ مبنطقة 
تقريبا ونافورة راقصة صممت وفقا ألحدث 

املعايير العاملية .
رئيس   – عفيفى  عمرو  املهندس  وقــال 
لــانــشــاءات  ــاك  ــ ام شــركــة  ادارة  مــجــلــس 
  UC شركة  مــع  املــقــاوالت  عقد  توقيع  ان 
للتطوير العقارى إضافة للشركة خاصة وان 
املتميزة  املشروعات  من  الشركة  مشروعات 

التى  املعمارية  التصميمات  حيث  من  جدا 
احلافل  الشركة  سجل  فى  إضافة  ستكون 
شركة  أن  إلــى  مشيرا  متميزة  مبشروعات 
اماك لانشاءات تعمل بالسوق املصرى لنحو 
25 عاما وتعتمد رؤيتها على تنفيذ أعمالها 
من  لعدد  مستوى  اعلى  وعلى  مبتكر  بفكر 

املشروعات العقارية .
التنفيذى  الرئيس   – سمير  محمد  وقال 
التعاون  أن  للتصميمات  ــد  اركــري لشركة 
مجهودا  يتطلب  مما  دائما    uc شركة  مع 
متفردة  تصميمات  وإخــراج  منهم  مضاعف 
ــا حـــدث مع  وجـــديـــدة مــن نــوعــهــا وهـــذا م
فى  بها  متيزت  والتى  الشركة   مشروعات 
ــى  تصميم  الــســوق املــصــرى بــاإلضــافــة إلـ
عامة  سيكون  ــذى  ال ــاور  ت إيست  مــشــروع 
مميزة جدا نظرا لتصميمه املعمارى املتفرد 

فى مصر والشرق األوسط .
املــهــنــدس مصطفى صــبــحــى  –  ــال  ــ وق
ام  اف  بى  منــاء  لشركة  التنفيذى  الرئيس 
مــع شركة  االتــفــاق  هــذا  بتوقيع  انــه سعيد 
تاور  إيست  مشروع  وتشغيل  إلدارة    UC
القصيرة  املــدة  من  بالرغم  أنه  إلى  مشيرا 
انها استطاعت  انطلقت فيها uc  اال  التى 
ان تكتسب لنفسها مكانه كبيرة جدا بالسوق 
خلــبــرات  طبيعية  نتيجة  ــذا  وهــ ــصــرى  امل

اصحابها املمتدة لنحو 25 عاما بالسوق .

»UC للتطوير العقارى« توقع عقود إنشاءات 
وإدارة مشروعاتها بالعاصمة اإلدارية
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األحد

االتصاالت  وزيــر  طلعت  عمرو  الدكتور  شهد 
اجلهاز  بني  اتفاقية  توقيع  املعلومات  وتكنولوجيا 
الــدولــى  واالحتـــاد  ــصــاالت  االت لتنظيم  القومى 
للمؤمتر  بــشــأن اســتــضــافــة مــصــر  لــاتــصــاالت 
 Global  2023 االتـــصـــاالت  ملنظمى  الــعــاملــى 
 )Symposium for Regulators )GSR
خال النصف الثانى من عام 2023 مبدينة شرم 

الشيخ.
اجلمل  حسام  املهندس  من  كل  االتفاقية  وقع 
لتنظيم  الــقــومــى  لــلــجــهــاز  الــتــنــفــيــذى  الــرئــيــس 
االتصاالت، و دورين بوجدان مارتن مدير مكتب 

التنمية باالحتاد الدولى لاتصاالت.
العاملية  ــدوة  ــن ال فــى  يــشــارك  أن  املــقــرر  ــن  وم
ملنظمى االتصاالت نخبة من قادة ورؤساء أجهزة 
وهيئات تنظيم االتصاالت من مختلف دول العالم، 
وعدد كبير من اخلبراء املتخصصني من أكثر من 
القرارات  أبرز صانعى  من  ومجموعة  دولــة،   70
الشركات  إلى ممثلى  باإلضافة  املجال،  هذا  فى 
بشأن  وخبراتهم  آرائهم  لتبادل  والعاملية،  املحلية 
بقطاع  التنظيمية اخلاصة  واملستجدات  القضايا 
املمارسات  أفضل  ــة  ودراسـ العاملى  االتــصــاالت 

التنظيمية املطبقة على املستوى الدولي.
االتصاالت  وزيــر  طلعت  عمرو  الدكتور  وأكــد 
لهذا  مصر  استضافة  أن  املعلومات  وتكنولوجيا 
املقبل  الــعــام  فــى  الشيخ  بشرم  العاملى  احلــدث 
التعاون  يأتى فى إطار اهتمام مصر مبد جسور 
مجال  فى  الدول  ومختلف  الدولية  املنظمات  مع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات السيما وأنه يعد 
االحتاد  ينظمها  التى  الدولية  املحافل  أبــرز  من 
عاملى  حــوار  فتح  أجــل  مــن  لاتصاالت  الــدولــى 
حول  الصناعة  وقــادة  االتصاالت  منظمى  يجمع 
قطاع  تعنى  التى  القضايا  أبــرز  ملناقشة  العالم 
تعد  االستضافة  هــذه  أن  موضحا  االتــصــاالت، 
املستوى  على  ملصر  الريادى  الــدور  على  تأكيدا 
أنها  كما   ، االتصاالت  تنظيم  مجال  فى  الدولى 

مصر  تصبح  بــأن  الدولة  رؤيــة  مع  متاشًيا  تأتى 
لتبادل  التقاء  ونقطة  الدولية  للفعاليات  مركًزا 

اخلبرات اإلقليمية والدولية.
إلى حرص مصر  الدكتور عمرو طلعت  وأشار 
اإلمكانيات  كافة  وتسخير  اجلــهــود  حشد  على 
لضمان خروج هذا احلدث العاملى بالصورة التى 

تليق مبكانة وريادة مصر.
ــأن توقيع  ــح املــهــنــدس حــســام اجلــمــل ب وأوضـ

ملنظمى  العاملية  للندوة  مصر  استضافة  اتفاقية 
االتصاالت 2023 يعد خطوة هامة وانعكاًسا لثقة 
الستضافة  مصر  إمكانيات  فى  الدولى  املجتمع 
واستكمااًل  الهامة،  الدولية  الفعاليات  هذه  مثل 
لتعزيز  اجلهاز  انتهجها  التى  اخلطوات  لسلسلة 
مركز مصر الدولى فى مجال تنظيم االتصاالت، 
ــراءات  اإلجــ مــن  مجموعة  اجلــهــاز  اتــخــذ  حيث 
عنها  نتج  والتى  الفعالة  واخلــطــوات  التنظيمية 

تقدم مصر 54 مركًزا دولًيا لتحصل على املركز 
عن  لاتصاالت  التنظيمى  األداء  مؤشر  فى   41
عام 2020 الصادر عن االحتاد الدولى لاتصاالت 
على  واحلصول  دولًيا  مركًزا   43 والتقدم   ،ITU
املركز 3٦ فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ 
االلكترونية للهاتف املحمول الصادر عن اجلمعية 
عن   GSMA املحمول  الهاتف  لشبكات  الدولية 
عام 2020 وكذلك احلصول على املركز 23 دولياً 

فى املؤشر الدولى لألمن السيبرانى عام 2019.
أقــدم  ــى أن مصر تعد مــن  إل جتــدر اإلشـــارة 
الدولى لاتصاالت  االحتــاد  األعضاء فى  الــدول 
فهى عضو فى مجلس االحتاد منذ تشكيله عام 
1973، حيث تشارك بفاعلية فى أنشطة وأعمال 
االحتاد الدولى لاتصاالت على عدة محاور، فهى 
عضو مبجلس لوائح الراديو، إلى جانب رئاستها 
جلان الدراسات وفرق العمل بالقطاعات املختلفة 
ومساهمات تقنية وتنظيمية بالقطاعات املختلفة 
باالحتاد، كما كانت مصر مركًزا إلطاق العديد 
الدولى  باالحتاد  اخلاصة  الدولية  األحــداث  من 
االتصاالت  ملنظمى  العاملية  كالندوة  لاتصاالت 
GSR-1٦ مبدينة شرم الشيخ فى 201٦، واملبادرة 
العاملية للشمول املالى FIGI-19 مبدينة القاهرة 
RA الراديوية   االتصاالت  وجمعية   ،2019 فى 
 WRC19 الراديوية لاتصاالت  العاملى  واملؤمتر 

مبدينة شرم الشيخ فى 2019.
لاتصاالت  الدولى  االحتــاد  أن  بالذكر  جدير 
يعد من أهم وكاالت األمم املتحدة املتخصصة فى 
الرئيسى  ومقره  واالتصاالت،  املعلومات  تقنيات 
عضويته  وتتألف  السويسرية،  جنيف  مدينة  فى 
من 193 دولة وأكثر من 900 عضو وشريك من 
تهيئة  قطاعات مختلفة. ويتركز دور االحتاد فى 
فى  املستدامة  والتنمية  النمو  لتحقيق  األجــواء 
مستوى  على  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا 

العالم.
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لتعزيز مهاراتهم فى سوق العمل..

برعاية وزارة الشباب وجارينا..

السنة الثالثة عشرة

GSR مصر تستضيف المؤتمر العالمى لمنظمى االتصاالت
فى اتفاقية مع االتحاد الدولى..

إشراف:أسامة محمداتصاالت

وقــعــت مــايــكــروســوفــت مــصــر مــذكــرة تفاهم 
متكني  بهدف  بالقاهرة،  األمريكية  اجلامعة  مع 
واخلبرات  األدوات  على  احلصول  من  الطاب 
وتلبية  الــرقــمــيــة  مــهــاراتــهــم  لــتــعــزيــز  الـــازمـــة 

االحتياجات املتغيرة لسوق العمل فىاملستقبل.
شركة  عام  مدير  من  كل  التفاهم  مذكرة  وقع 
عــارف،  ميرنا  املهندسة  مصر،  مايكروسوفت 
الدكتور  بالقاهرة،  األمريكية  اجلامعة  ورئيس 
بالقاهرة  اجلامعة  فىحرم  وذلــك  داّلل،  أحمد 

اجلديدة.
ــام شــركــة  ــر عـ ــارف، مــدي ــ وعـــبـــرت مــيــرنــا عـ
هذه  بتوقيع  سعادتها  عن  مصر،  مايكروسوفت 
االتفاقية مع اجلامعة قائلة “تدرك مايكروسوفت 
االقتصاد  فىبناء  احليوىللتكنولوجيا  ــدور  الـ
ــذلــك تــأتــىشــراكــتــنــا مــع اجلــامــعــة  ــمــي، ل ــرق ال
من  الطاب  متكني  بهدف  بالقاهرة  األمريكية 
فرصهم  لتعزيز  الازمة  املهارات  على  احلصول 
املستقبلية، ومبا يتوافق مع رؤية الدولة املصرية 

لبناء اقتصاد رقمىمتنوع وقائم على االبتكار”.
 وقالت “عارف”: “لم تكن احلاجة إلى املهارات 
فمع  اليوم،  هىعليه  مما  إحلاًحا  أكثر  الرقمية 
التحول العاملى لاقتصاد نحو الرقمنة، أصبح من 

الواضح أن من ميتلكون املهارات الازمة ملواكبة 
هذا التغير، هم من سينجحون وتفتح لهم أبواب 
الربح فىهذا النوع اجلديد من االقتصاد لذلك 
رئيسًيا  تؤدىدورًا  أن  التعليمية  ينبغىللمؤسسات 
فىقيادة الطاب نحو املستقبل وإعدادهم للعمل 

فىهذا العالم دائم التغير “.
وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2025، 
جــديــدة  تقنية  وظــيــفــة  مــلــيــون   149 ستتوفر 
واألمــن  والــثــقــة،  اخلصوصية  مثل  فــىمــجــاالت 
السيبراني، وحتليل البيانات، والتعلم اآللىوكذلك 
االصطناعىواحلوسبة  بالذكاء  املتعلقة  الوظائف 
وذلك  البرمجيات،  وتطوير  والبيانات،  السحابية 
مايكروسوفت  مــن  البيانات  علم  لفريق  وفــًقــا 

.)Microsoft Data Science(
بالفعل فىقطاع  الوظائف موجودة  بعض هذه 
تشير  وفىالواقع،  فىمصر.  الناشئة  الشركات 
األرقام إلى أن ما ال يقل عن 562 شركة تقنية 
مصر  أنــحــاء  فىجميع  أعمالها  بـــدأت  ناشئة 
رابع  اعتبارًا من سبتمبر 2021، لتصبح مصر 
جنوب  بعد  فــىالــقــارة،  بيئىناشئ  نــظــام  أكــبــر 
إفريقيا ونيجيريا وكينيا. يعمل فىهذه الشركات 
الناشئة ما يقرب من 13 ألف موظف، و أظهرت 

أن   Disrupt Africa التىأجراها  الــدراســة 
التجارة اإللكترونية تأتىعلى رأس هذه املجاالت، 

تليها التكنولوجيا املالية.
الناشئة  الــشــركــات  ــن  م ــد  ــزي امل ومـــع ظــهــور 
املتخصصة فىقطاعات مثل الصحة اإللكترونية، 
اللوجستية،  واخلــدمــات  التعليم،  وتكنولوجيا 
والتوظيف، والذكاء االصطناعي، سيتطور مشهد 
باستيعاب  لــه  تسمح  كبيرة  بــصــورة  الــوظــائــف 
األدوار اجلديدة التىأنشأها هذا التحول فىعالم 
الرقمية  املهارات  اكتساب  يصبح  لذا  االبتكار. 
أمًرا فىغاية األهمية حتى نضمن أن شباب اليوم 
قادرين على املنافسة فىسوق العمل فىاملستقبل.

ولزيادة مهارات الطاب، ستعمل مايكروسوفت 
شاملة  استراتيجية  تطوير  على  اجلامعة  مــع 
التعلم  ــوارد  م توفير  ستشمل  الرقمي،  للتحول 
على  التدريس  هيئة  وأعــضــاء  الرقمىللطاب 
املتخصصني  غير  الــطــاب  ودعـــم  ســـواء؛  حــد 
دورات  تقدمي  طريق  عــن  التقنية  فــىاملــجــاالت 
تدريبية حول الذكاء االصطناعىوإطاق برنامج 
 )Student Ambassador(الطابى السفراء 
فىالعالم  فـــرق  ــداث  إحــ مــن  الــطــاب  لتمكني 
وأخيًرا،  للتعلم؛  لغيرهم  الفرصة  إتاحة  وكذلك 

ملنح  التكتولوجيا  فىمجال  عاملية  برامج  إعــداد 
املشكات  أكبر  للتصدىلبعض  الفرصة  الطاب 
من  فىالعالم  والصحية  والبيئية  االجتماعية 
بالتعاون  الهدف،  محددة  تطبيقات  إنشاء  خال 

مع مايكروسوفت.
اجلامعة  رئيس  داّلل،  أحمد  الدكتور  وقــال 
مسعى  األتفاقية  هذه  إن   “ بالقاهرة:  األمريكية 
هام بني كا الكيانني إلنشاء إطار عمل من شأنه 
أن يدعم إستراتيجية التحول الرقمى باجلامعة و 

ميهد الطريق ملزيد من فرص االبتكار”
رائدة  كانت  لطاملا  اجلامعة  أن  داّلل  وأضــاف 
التدريس  ودعم  لتعزيز  للرقمنة كمحرك  وداعية 
ــب احلــيــاة  والــبــحــث والــعــمــلــيــات وجــمــيــع جــوان
رؤيـــة اجلامعة  أن  عــلــى  أكـــد  كــمــا  اجلــامــعــيــة. 
الشراكات  فىتعزيز  تتمثل  بالقاهرة  األمريكية 
مايكروسوفت  شركة  مثل  التكنولوجيا  قــادة  مع 
الشراكة  هذه  دعم  هو  التفاهم  مذكرة  دور  وأن 
وتعزيز  الطرفني  لكا  جتلبه  ممــا  واالســتــفــادة 

مهمة اجلامعة التعليمية.

الشباب  وزيــر  أشــرف صبحى  الدكتور  شهد 
لإلعان  املنعقد  املــؤمتــر  فعاليات  والــريــاضــة 
كبرى  بطولة محلية  النهائية  ألول  املرحلة  عن 
 FREE FIRE للعبة  اإللكترونية  للرياضات 
 FREE FIRE: The« شعار  حتــت  فىمصر، 
رعاية  تقام حتت  والتى   ،»Battle of Egypt
مع  وبالتعاون  والرياضة  الشباب  وزارة  ودعــم 
وشركة  اإلليكترونية  املصرىللرياضات  االحتاد 
على  العاملىالرائد  والناشر  املطور   ،Garena

اإلنترنت. 
تــفــاهــم بني  ــرة  تــوقــيــع مــذك املــؤمتــر  تضمن 
املصرىللرياضات  واالحتـــاد  »جارينا«،  شركة 
الباقىرئيس  عبد  شريف  بحضور  اإللكترونية 
وهانز  اإللكترونية،  املصرىللرياضات  االحتــاد 
كورنيادىصالح رئيس شركة Garena  للشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وتقتضى مذكرة التفاهم التعاون املشترك بني 
جارينا واالحتاد املصرىللرياضات اإللكترونية؛ 
للرياضات  التحتية  البيئة  فىتطوير  للمساهمة 

اإللكترونية فىمصر.
والرياضة  الشباب  وزيــر  أعــرب  كلمته،  فى  
عـــن متــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق جلــمــيــع املــشــاركــني 
النشء  من  كبيراً  إقباالً  تشهد  التى  فىالبطولة 
بدعم  البالغ  ــوزارة  ال اهتمام  مؤكداً  والشباب، 
رؤيته  فىتنفيذ  اإلليكترونية  الرياضات  احتاد 
وخططه لنشر األلعاب اإلليكترونية على مستوى 
جميع محافظات اجلمهورية، وإقامة مسابقات 
املعنية  الشركات  مع  بالتعاون  كبرى  وبطوالت 

باألمر.
تطور  إلـــى  أشـــرف صبحى  الــدكــتــور  لــفــت 
صناعة الرياضات اإلليكترونية فىضوء التطور 
مستمر،  بشكل  العالم  يشهده  التكنولوجىالذى 
االقتصادي،  القطاع  على  فىالتأثير  ذلك  ودور 
الرياضات  احتـــاد  تــعــاون  أهمية  ــى  إل مشيراً 
املــطــورة  الــشــركــات  مختلف  مــع  اإلليكترونية 

كبرى  فىتنظيم  اإلليكترونية  لأللعاب  والناشرة 
الفعاليات املشتركة.

وقـــال شــريــف عــبــد الــبــاقــىرئــيــس االحتـــاد 
املــصــرىلــلــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة، أن االحتــاد 
املطور   Garena شركة  مع  بالتعاون  يرحب 
ــنــاشــر الــعــاملــىلــأللــعــاب اإللــكــتــرونــيــة عبر  وال
اإلنترنت ،  مضيفاً نتوقع من خال هذه البطولة 

فتح الباب أمام املزيد من التعاون مع الشركات 
األخرى صاحبة حقوق األلعاب عن طريق تهيئة 
على  اإللكترونية  األلعاب  عمل  وبيئة  الكوادر، 
فىالتعليق  أو  التدريب  سواًء  األصعدة  مختلف 
جديدة  أجيال  خللق  فىالتحكيم  الــريــاضــىأو 
يتم صقل مهاراتها بطريقة فنية عاملية معتمدة 
املصرىللرياضات  واالحتــاد  الشركات  تلك  من 

اإللكترونية. 
شركة  رئيس  كورنيدىصالح،  هانز  وأعــرب   
عن   ، وأفــريــقــيــا  األوســـط  الــشــرق   Garena
والرياضة  الشباب  وزارة  لدعم  امتنانه  خالص 
واالحتاد املصرىللرياضات اإللكترونية للبطولة، 
 The Battle of Egypt « حيث أظهرت بطولة
باملساهمة   «  Garena« شركة  التزام  مدى   «

أجل  من  احلكومة  مع  جنب  إلى  جنباً  والعمل 
اإللكترونية  البيئىللرياضات  النظام  تطوير 
البطولة  مُتكّن  فىأن  أمله  عن  معرباً  فىمصر، 
ــني فــىمــصــر مـــن اكــتــشــاف  ــاعــب الــقــادمــة ال
إمكاناتهم وحتقيق أكبر العوائد والفوائد املمكنة 

فىصناعة األلعاب.
الــشــبــاب  وزارة  ــن جــانــب  م ــؤمتــر  امل حــضــر 
الوهاب  الدكتورة سونيا عبد  والرياضة كل من 
الــريــاضــة،  للتنمية  املــركــزيــة  اإلدارة  رئــيــس 
والدكتور عمرو احلداد مساعد الوزير، ومحمود 
عبد العزيز مدير عام اإلدارة العامة لاحتادات 
الــنــوعــيــة، والــدكــتــورة غـــادة جــمــال مــديــر عام 
القاعدة الشعبية، والدكتور أحمد حسان مدير 

عام النشاط الطابي.
حالًيا  تنظم   ”Garena“ شــركــة  أن  يــذكــر 
شهر  منذ   ”The Battle of Egypt“ بطولة 
 500 قيمتها  جوائز  وستتضمن  املاضي،  يوليو 
ألف جنيه مصري، حيث بدأت مرحلة التسجيل 
فىالبطولة منذ الشهر املاضىحيث مت استقبال 
العبىاللعبة  أفــضــل  مــن   1٦700 مـــن   أكــثــر 

فىمصر.
مصطفى  حسن  فىصالة  النهائيات  وتقام 
الرياضية مبدينة ٦ أكتوبر يوم 3 سبتمبر املقبل.

»مايكروسوفت مصر« تساهم فى بناء 
القدرات الرقمية لطالب الجامعة األمريكية

FREE FIRE أول بطولة محلية كبرى للرياضات اإللكترونية بمصر للعبة

التكنولوجيا  منصة  طلبات،  أعلنت 
املــحــلــيــة الـــرائـــدة فــىاملــنــطــقــة، عن 
السوبر  متاجر  سلسلة  مع  شراكتها 
من  اآلالف  إلتاحة  ماركت سبينيس، 
املنزلية  واألدوات  البقالة  منتجات 

اليومية للعماء عبر التطبيق.
ــيــس  ــفــني الــــفــــار، رئ ــي ــت ن ــ ــال ــ وق
القطاعات اجلديدة فىشركة طلبات 
باستمرار  فىطلبات  نعمل   “ مصر: 
وتلبية  منتجاتنا  فئات  حتسني  على 
بشكل  اليومية  عمائنا  احتياجات 
ــدة أن الــشــراكــة مع  ــؤك أفـــضـــل”، م
سبينيس  مــثــل  ضــخــمــة  ســلــســلــة 
تقدمي  نحو  مهمة  أخــرى  هىخطوة 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــة مــدهــشــة واالسـ جتــرب
باألعمال  العماء  لربط  التكنولوجيا 

املحلية.”
ــة الــتــىتــضــم 14  ــشــراك وتــتــيــح ال
للعماء،  متجًرا من متاجر سبينيس 
الــطــلــب مــن مــجــمــوعــة واســعــة من 
املواد الغذائية والسلع املنزلية عالية 
اجلودة ليتم توصيلها الىالشيخ زايد، 
اجلديدة،  القاهرة  الهرم،  أكتوبر،   6
املعادي، املقطم، مدينة نصر، مدينة 

الشروق واإلسكندرية.
محمود  وقال 
مدير  اجلمل، 
الـــــتـــــجـــــارة 
نية  و لكتر إل ا
 : سبينس فى
نــــحــــن   “
مــتــحــمــســون 
ــام  ــمـ لـــانـــضـ

ــى مــنــصــة  ــ ــ إلـ
ــبـــات حــيــث  ــلـ طـ

وصــول  نستهدف 
ســـبـــيـــنـــيـــس إلــــى 

أكثر من خال  عماء 
بصفتنا  متنوعة،  قنوات 

سلسلة متاجر بيع بالتجزئة 

كل  املصريني  ملايني  خدماتها  تقدم 
إلى  ونتطلع  عــام  1924  منذ  يــوم 
تقدمي أعلى معايير اجلودة واخلدمة 
املنصة  عــمــاء  ــقــاعــدة  ل والــقــيــمــة 
أنحاء  فىجميع  املــايــني  التىتبلغ 
استراتيجيتها  مع  الباد”.ومتاشياً 
على  مــصــر  طــلــبــات  ركـــزت  للنمو، 
املحلية  البقالة  متاجر  مع  الشراكة 
الزهور  متاجر  عن  فضاً  والعاملية، 
ــقــدمي خــدمــة  ــت واإللـــكـــتـــرونـــيـــات، ل
أفضل لعمائها فىأكثر من عشرين 
التركيز  إلى  باإلضافة  هذا  مدينة، 
ــجــات بــأســعــار  ــت ــن ــر امل ــي ــوف ــى ت ــل ع
ــعــمــاء فــىظــل  مــعــقــولــة لــتــمــكــني ال
االقتصادىالعاملىاحلالىمن  الوضع 
عاملية  فــىتــلــقــىخــدمــة  ــمــرار  االســت
املستوى. وفىاآلونة األخيرة، أضافت 
جورميه  مثل  أخــرى  متاجر  املنصة 

اجلملة  ــيــت  وب ــيــم  لــلــســمــاح وب
بالتسوق  للعماء 

ــروض  ــعـ ــن الـ ــ م
أينما  املتنوعة 

كانوا.

إتاحة منتجات »سبينس« 
على تطبيق »طلبات«
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ليلىأنور
يتسابق جنوم الفن لتصدر »التريند« بكل 

الطرق حتى إنهم تطرقوا لفضح عالقتهم 
األسرية والزوجية أو انفصالهم على 

املأل عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
رغبةً منهم فى كسب املزيد من الشهرة 

من خالل تعاطف اجلمهور ومن ثم 
الرأىالعام، رغم أن املعتاد سابًقا من أهل 

الفن أن ينأوا بعالقتهم الشخصية عن 
اإلعالم، مفضلني إخفاء حياتهم اخلاصة 

متاًما عن اجلمهور؛ لتجنب الشائعات.
خالل الساعات املاضية.. احتلت أسرار 
البحث،  النجوم صدارة محركات  مشاهير 
وخالل التقرير التالىترصد »البورصجية« 
بعض أسرارهم ومدى تعاطف اجلمهور مع 

قضاياهم عبر السوشيال ميديا.
شيرين وحسام حبيب

يتفأجى اجلمهور من حني آلخر مبشدات 
شيرين  الفنانة  بني  قضاية  دعــوات  ورفــع 
عبدالوهاب وطليقها املطرب حسام حبيب 
ومازالت األزة تتصاعد، حيث أعلن األخير 
»حبيب« أنه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية 
التحضير  عن  بعد  إعالنها  طليقته  ضد 
ــفــرح«،  ــدة بــعــنــوان »غـــاب ال ألغــنــيــة جــدي
من  تنازل  وهناك  ملكه  بأنها  والتىصرح 
املؤلفني  باسمه،  فىجمعية  وامللحن  املؤلف 

وامللحنني. 
الــتــواصــل  مــواقــع  مستخدمو  وتــــداول 
االجتماعىمقطع فيديو حلبيب وهو يرد على 
تصريح طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب 
فما  بتاكله«،  مراته  »األسد  فيه  التىقالت 
كان من حبيب الذىيقضىإجازته الصيفية 
األمر  استقبل  أن  الشمالىإال  فىالساحل 

بضحك شديد.
وجاء رد شيرين السابق بعدما قال حسام 
»األسد ملا يغيب الغابة بتسيب«، فىإشارة 
منه إلى ما وصلت إليه األمور مع شيرين 

بعد االنفصال.
األولــى  ــرة  امل ليست  هــذه  أن  إلــى  يشار 
»الثنائىالسابق«  بني  العالقة  التىتشهد 
جدالً وخالفات بعد الطالق الذىوقع منذ 

أشهر، انتهى بعضها باملحاكم.
ــن  ــري وشــي ــب  ــي حــب ــام  ــسـ حـ أن  ــر  ــذكـ يـ
انفصالهما  عن  اإلعــالن  مت  عبدالوهاب 
مــؤخــًرا، مــع الكشف عــن وجــود خالفات 
املحاضر،  حترير  حد  إلى  وصلت  بينهما، 
وأكدت شيرين أن مشوارها الفنىتأثر سلبا 
فىفترة ارتباطهما، وأنها ستعود لالهتمام 

بعملها وجمهورها.
شريف منير وزوجته

هاجمت لورا عماد زوجة الفنان شريف 
فىفيديو  وفــريــدة«  »كاميليا  بناته  منير 
إلى  »رسالة  قائلة:  التواصل  مواقع  عبر 
خالص  انكم  مبا  كاميليا..  و  بناتىفريدة 
أدتكم  ما  فىحياتىبعد  مش  تبقوا  قررتوا 
بقولكم  اهتمامي..  عمرىو صحتىوحبىو 
ــدة!!..  ــ ــدي اجلــ عيلتكم  عــلــيــكــم  مـــبـــروك 
ــوش خير  ــل ــوش خــيــر فـــىامـــه م ــال ــىم ــل ال
قادر  كبير  و  موجود  ربنا  بس  فــىحــد!!.. 
على اللىعمل فيكم كده انه يرده ليه فىيوم 
نسيتوا  تكونوا  مامىلورا ميكن  األيام!  من 

اسمي«.
الفنان  جنلة  كاميليا  ابنتها  رد  وجـــاء 
قائلة:  والدتها  هجوم  على  منير  شريف 
أنا كنت  بعدنا عنك وغير كده  »عمرنا ما 
انك  ومعرفش  ومعاكىامبارح  عندك  لسة 

بتفكرىفىكدة«.
كما ردت ابنتها الثانية فريدة قائلة: »ليه 
قــدام  كــدا  بتخلىشكلنا  ليه  بتعملىكدا؟ 

الناس؟«.
منير،  شريف  ابنة  بــني  صــدام  وحــدث 
ذكره  السابق  التعليق  على  التىردت  وأمها 
يوم وانت عارفة  بتموتونىكل  »انتوا  قائلة: 
كدة كويس ربنا يهديكي.. صحيح الزن على 

الودان أمر من السحر«.
بابنتيه  منير  شريف  حلق  جانبه..  من 
وألغى متابعة زوجته لورا وحذف صورهما 
آثار  مما  إنستجرام  بتطبيق  حسابه  عبر 

تكهنات البعض حول انفصالهما.
انفصال آينت عامر

انفصال  خبر  جــاء  قصيرة  فــتــرة  منذ 
مدير  أبنائها  والد  عن  عامر  آينت  الفنانة 
ليمثل صدمة  العرب،  التصوير محمد عز 
التواصل  مواقع  على  ومحبيها  ملتابعيها 
على  تعليقها  عدم  مع  خاصة  االجتماعي، 

احلدث حتى اآلن.
وفــضــلــت آيـــنت عــامــر تــتــجــاهــل أخــبــار 
ــدة مـــن قــبــل املــقــربــني  ــؤكـ انــفــصــالــهــا املـ
مــنــهــا، وفــىمــنــشــور غــامــض نــشــرت عبر 
ســتــورىانــســتــجــرام صـــورة وكــتــبــت:« ربنا 
أشخاص،  ألى  إشــارة  دون  منكوا«،  ينتقم 
ومتابعيها،  جمهورها،  تقدر  أنها  مؤكدة 
وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن 
األشياء اخلاصة بها، وبحياتها الشخصية 
تغلق الباب على نفسها، وال تريد أن يتدخل 

أحد فيها.
ويتوقع البعض أن أغنية »توتا 

فـــروتـــا« 

وراء  هىالسبب  مؤخرا  آينت  التىطرحتها 
عن  جريئة  كلماتها  أن  خاصة  االنفصال، 

املعتاد بالنسبة لـ«آينت«.
منة عرفة وطليقها

وشن محمود املهدىطليق الفنانة الشابة 
اتهمها  حيث  عليها،  هــجــوم  عــرفــة  منة 
ستورىحسابه  عبر  فىمنشوره  باخليانة 
ــى تــطــبــيــق انــســتــجــرام:  ــشــخــصــىعــل ال
»حسبىاهلل ونعم الوكيل فىكل أم ورا خراب 

بس  املــاديــات  همها  وكــل  بنتها  بيت 
خسارة  كــل  يعوضنىعلى  ربنا 

كبيرة  وثقتىفىربنا  خسرتها 
بالعكس  قصرتش  ألنــىمــا 

كنت بحافظ ».
عرفة  منة  طليق  وكتب 

منشور آخر قائال: »مت 
ــالق  ــطــ ــ ال

خــالص 

واضحك  وعديتها  فىخيانة  كان  لألسف 
ــا عــشــان  ــه ــت ــىأول اجلــــــوازة وق ــ ــ عــلــيــا ف
سبب  أمها  وغير  بيتىسكت  على  أحافظ 
ــوس عــشــان  ــل ــف ــبــيــت بــســبــب ال خــــراب ال
»منه«هىاللىكانت بتصرف عليها، وبسبب 
ده  فىاملجال  تشتغل  أنها  رافــض  انىكنت 
مقابل  تتنازل  مانع  عندها  مكانش  وأمها 
فضلت  بالدليل..  حاجة  كل  بس  الفلوس 
وخدو  البيت  ما خربت  حتاول حلد 
ــوس مــنــىكــتــيــر هــىوأهــلــهــا  ــل ف
واتهجموا عليا وخدوا العفش 
وأخواتها  وبيعونىالعربية 

وكل حاجة بالدليل«.
ــا اكــتــفــت  ــهــب ــن جــان مـ
الفنانة منة عرفة بكتابة 
ــنـــشـــور صــغــيــر عــبــر  مـ
الشخصىمبوقع  حسابها 
ــتـــواصـــل  الـ

االجــتــمــاعــى»إنــســتــجــرام« جـــاء فــيــه: »مت 
الطالق رسمًيا، وربنا يوفق اجلميع«، بدون 

أىتفاصيل أو تبرير التهامها باخليانة.
سيد رجب وزوجته األمريكية

كما فتحت زوجة الفنان سيد رجب التى 
النار  كيكىنيلسيون«   « األمريكية  تدعى 
فىدهشور،  بيتنا  مــن  طــردهــا  بعد  عليه 
ــوق، وأوضـــحـــت:  ــ ــق ــنــكــر أن لــهــا أىحــ وي
فىالبداية لم تكن لىرغبة فىعرض األمور 
على الرأىالعام بهذا الشكل، لكننىاآلن أود 
أن أحكىقصتىمع سيد رجب، فهو ال ميكن 

أن يكون الرجل الذىتزوجته ووثقت به.
وتابعت زوجة سيد رجب الثانية: منذ عدة 
أيام ذهبت إلى منزلىفىدهشور للتأكد من 
أن كل شيء على ما يرام، الستقبال بعض 
األصدقاء فىاليوم التالي، غير أننىفوجئت 
مبنعىمن الدخول، فقد أحضر سيد رجب 
وأمــرهــم مبنعىمن  األمـــن  ــراد  ــ أف بــعــض 
أنا  واتفقنا  إلى مزرعتىوبيتىبها،  الدخول 
وسيد رجب على االنفصال بشكل ودىدون 
طالق حتى يستمر التأمني الصحىاخلاص 
بـــىواإلقـــامـــة فــىمــصــر، واتــفــقــنــا كذلك 
وأن  مناسبة  شــهــريــة  لىنفقة  يــدفــع  أن 
يساعدنىفىاحلصول على مسكن مناسب.
سيد  للفنان  الثانية  الزوجة  واستكملت 
رفض  أسباب  ودون  الوقت  مبــرور  رجــب: 
فىشهر  اإلتفاق،  على  التوقيع  رجب  سيد 
إخطار  تسلمت  مناقشة-  ودون  يونيو- 
طالق غيابىسلمه لىحارس العقار وترتب 
على هذا الطالق بطبيعة احلال حرمانىمن 
كافة حقوقىإال إذا جلأت للقضاء للحصول 
على النفقة املقررة فىهذا الشأن ) العدة 
لشهور،  باملحاكم  اآلن  والقضايا  واملتعة( 
التحدث  يرفض  الفترة  هذه  طــوال  وسيد 
معىولم يصلنىمنه أىشيء منذ شهر أبريل 

املاضي.

انتشار ظاهرة نشر المشاكل الخاصة »أون الين« بدون حرج..
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دعاء سيد
كـــــــــــــشـــــــــــــف الـــــــــــــصـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
أكبر  يعد  التقاعدىاحلكومىالنرويجىالذى 
قضية  أن  سيادىفىالعالم،  ثــروة  صندوق 
»األمن السيبراني« التى تطغى على األسواق 
قلق  مصدر  أبــرز  تعتبر  املضطربة،  املالية 
ثالث هجمات  فىاملتوسط  يواجه  له، حيث 

إلكترونية خطيرة كل يوم.
ــنـــدوق الــتــنــفــيــذي،  ــال رئـــيـــس الـــصـ ــ وقـ
القرصنة  محاوالت  إن عدد  نيكوالىتاجنني 
النفط  تــضــاعــف ضــد صــنــدوق  الــكــبــيــرة 
 1.2 تبلغ  أصــوال  الذىميتلك  النرويجي، 
أعوام  الثالثة  أو  فىالعامني  دوالر،  تريليون 

املاضية.
تاميز«  »فايننشال  صحيفة  ــارت  وأشــ  
الــنــفــط  إلــــى أن صـــنـــدوق  ــة  ــي ــطــان ــري ــب ال
للدوالر  خسائره  أكبر  النرويحىيعانىمن 
عــلــى مــــدى نــصــف عــــام بــعــد أن هــزت 
ــود األســـــواق،  ــ ــرك ــ ــاوف الــتــضــخــم وال ــخـ مـ

ألف هجوم  يعانىمن نحو 100  أنه  مضيفة 
إلكترونىسنويا، تصنف أكثر من 1000 منها 

على أنها خطيرة.
ــر تــاجنــني عــن قــلــقــه مــن هجمات  وعــب
اإلنترنت أكثر من قلقه من تقلبات األسواق، 
املــحــاوالت،  املــزيــد مــن  قـــال:« نشهد  حيث 

واملزيد من الهجمات التىتزداد تعقيدا«.
املسؤولني  كبار  عبر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أن  مــن  قــلــقــون  فــىالــصــنــدوق  التنفيذيني 
أصبحت  املتضافرة  اإللكترونية  الهجمات 
تشكل خطرا ماليا شامال مع تزايد الرقمنة 

فىاألسواق.
كانت قد قال متخصص األمن السيبراني، 
اإللكترونية  الــهــجــمــات  إن  وول،  ســونــيــك 
التىتستهدف الصناعة املالية ارتفعت بشكل 
هجمات  وزادت  األخــيــرة،  فىاألشهر  حــاد 
العالم  مستوى  على  اخلبيثة  البرمجيات 
بنسبة 11% فىالنصف األول من عام 2022، 
واملــؤســســات  فــىالــبــنــوك  تضاعفت  لكنها 

املالية. 
بــرامــج  هــجــمــات  انخفضت  ذلـــك،  ومـــع 
العالم،  أنحاء  فىجميع   %23 بنسبة  الفدية 
األهــداف  243% ضد  بنسبة  زادت  أنها  إال 

املالية فىنفس الفترة. 
ــاعــد  ــق ــت ــدوق ال ــ ــن ــد احـــتـــل صــ ــ كـــــان ق
كأكبر  ــى  األولـ احلكومىالنرويجىاملرتبة 
صــنــدوق ســيــادىفــىالــعــالــم، بــأصــول بلغت 
إجمالىحجم  وبــلــغ  دوالر،  مــلــيــار   1340
فىالعالم  السيادية  الثروة  صناديق  أصــول 
بـ9.99  مقارنة  دوالر  تريليون   10.21 نحو 

تريليون دوالر فىأبريل 2022.
يبلغ  النرويج  سكان  عــدد  أن  إلــى  يشار 
أن  يعنىذلك  و  نسمة،  مليون   5.5 نحو 
ــواطــن تــصــل إلـــى نــحــو مليون  ــل م ثـــروة ك
على  النفط  تقلبات  ولــتــفــادىآثــار  كــرونــة 
استثماراته  الصندوق  يركز  البالد،  اقتصاد 
شركة  آالف  تــســعــة  فــىنــحــو  فـــىاخلـــارج، 
دولــة،  فــى75  مختلفة،  فىقطاعات  تعمل 

ترتكز 40% من استثماراته فىأمريكا  حيث 
فىآسيا  و%18  فــىأوروبــا  و%38  الشمالية 
وتشكل  العالم  فىباقىدول  و%4  أوقيانيا  و 
و%2.4  عامليا  املدرجة  الشركات  من   %1.3

من الشركات املدرجة فىأوروبا. 
ــدوق بــاقــتــه االســتــثــمــاريــة،  ــصــن ــوع ال ــن ي
األصــول:  من  فئات  فىثالث  يستثمر  حيث 
و%5  فىالسندات  و%35  فــىاألســهــم   %60
عائد  أعلى  لتحصيل  وذلــك  فىالعقارات، 
ممكن، ضمن األطر املحددة من وزارة املالية. 
ــدات ســنــويــة  ــ ــائ ــنـــدوق عــ وســـجـــل الـــصـ
 ،%5.8 بنحو   ،2015 و  عـــامـــى1998  بــني 
إدارتــه  تكاليف  و  التضخم  احتساب  قبل 
ــك، تــصــدر الــصــنــدوق  ــاالضــافــة إلـــى ذلـ وب
مادويل  لينابورج  السيادىالنرويجىمؤشر 
الصناديق  شفافية  الذىيقيس  للشفافية، 
كامل  على  حصل  حيث  العاملية،  السيادية 

النقاط العشر على سلم املؤشر.

أصوله تبلغ 1.2 تريليون دوالر..

فيلم وثائقى يتحدث عن مسيرته..

قرصنة إلكترونية 
تهدد أكبر 

صندوق سيادى 
فى العالم

»زينة« ألول مرة على 
»شاهد vip« بفكر جديد وجرىء

تكريم أمريكى لمؤسس موسيقى الجاز الشرقى »يحيى خليل«

كرمية سالم
»ما بني املاضىواحلاضر الكثير من 
األســرار.. سر واحــد قد يغير حياتك 
لألبد، يا ترى ما سرها؟«.. استطاعت 
هذه  خــالل  من   «  vip »شاهد  منصة 
من  كبيرة  شريحة  استقطاب  الكلمات 
املعروض  مسلسلها  ملتابعة  اجلمهور 
حديًثا »الليلة واللىفيها« بطولة الفنانة 
زينة ومطرب الراب الشهير »أبيوسف«، 
لــيــتــصــدر تــريــنــد جــوجــل ومــحــركــات 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  البحث 

منذ عرض البرومو التشويقىللعمل.
أول جتاربها  زينةباملسلسل  وتخوض 
املنصات  على  املعروضة  فــىاألعــمــال 
محمد  البطولة  ويشاركها  اإللكترونية، 
الــراب  مطرب  و  أنــور  وسماح  شاهني 
فى  مرة  ألول  والذىيشارك  أبيوسف، 
محمد  تأليف  من  الدرامية،  األعمال 

رجاء وإخراج هانىخليفة.
واللىفيها«  »الليلة  ينتمىمسلسل 

على  التىتعرض  القصيرة  لألعمال 
قصته  وتـــدور  اإللكترونية،  املنصات 
فى6 حلقات، فىإطار تشويقىغامض، 

ومت تصنيفه بأنه مسلسل »جرمية«.
املــاليــني  اهــتــمــام  املسلسل  ــذب  وجـ
ــســالت املــصــريــة،  ــىاملــســل مـــن مــحــب
تـــعـــرض على  ــدأت  ــىبـ ــتـ الـ ــةً  ــاصــ وخــ
ــفــتــرة  املـــنـــصـــات اإللــكــتــرونــيــة فــىال
الرائع  بالعرض  والتىاتسمت  األخيرة، 
ــداث  ــل أحـ ــيــرة داخــ والــتــفــاصــيــل املــث

األعمال الدرامية.
عن  العام  هذا  غابت  زينة  أن  يذكر 
وكان   ،2022 رمضان  دراما  منافسات 
باحلب«  »كله  مسلسل  أعمالها  آخــر 
السعدني،  ويشاركها فىالبطولة أحمد 
وهالة فاخر، ورمي البارودي، وصابرين، 
املصري،  وســامــر  ومــصــطــفــىدرويــش، 
عصام  إخــراج  ومــن  منصور،  ومحسن 
عبداحلميد، وتأليف ورشة عمل أحمد 

الشخيبي.
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خليل  العاملىيحيى  اجلاز  فنان  يتلقى 
 Old Town مــؤســســة  مــن  تــكــرمًيــا 
بوالية   School of Folk Music
يوم  األمريكية،  شيكاغو  إلينوىمبدينة 
املقبل،  سبتمبر   8 ــق  ــواف امل اخلــمــيــس 
سيقوده  موسيقًيا  حفاًل  اليوم  ويتضمن 
فيلم  عــرض  إلــى  باإلضافة  فرقته،  مع 
باعتباره  مسيرته  عــن  وثائقىيتحدث 
الشرقي،  اجلاز  ملوسيقى  املؤسس  األب 
ميزج  فريد  تناغم  فىعمل  الــذىجنــح 
العربية  واملوسيقى  اجلاز  موسيقى  بني 
وجمهور  الــتــىأبــهــرت جنـــوم  بــالــدرجــة 

اجلاز على الساحة العاملية.

 Old Town School وتعد مؤسسة
عام  والتىتأسست   of Folk Music
الثقافية  املراكز  أهم  من  واحــدة   1957
وأشكال  املوسيقى  بتدريس  التىتعنى 
فىتقاليد  الــثــقــافــىاملــتــجــذرة  التعبير 
املتنوعة  والعاملية  األمريكية  املجتمعات 
برعاية  احلــفــل  وســيــقــام  وحتتفىبها، 
اجلمعية املصرية األمريكية فىشيكاغو 
ــوك لــلــفــنــون  ــ ــ ــس دي ــ ــ ومـــؤســـســـة دوريـ
القومىللفنون،  ــوقــف  وال اإلســالمــيــة، 
تنظيم  ومن  فىإلينوي،  الفنون  ومجلس 
 Intercultural Music شــركــة 

.Production

خــالل  خــلــيــل،  يحيى  ويحييالفنان 
يفتتح  متتاليني  حفلني  املقبل  سبتمبر 
فىمصر،  الشتوية  حفالته  موسم  بهما 
أولهما فىالثامنة مساء من يوم األربعاء 
بدار  النافورة  مسرح  على  سبتمبر،   21
األوبرا املصرية، يليها حفل على مسرح 
مساء  اإلسكندرية«  »أوبرا  درويش  سيد 

يوم اجلمعة 23 سبتمبر.
عدًدا  احلفلني  خالل  »خليل«  ويقدم 
من أعماله اخلاصة إلى جانب نخبة من 
منهم:  املوسيقىالعربية  مؤلفات عظماء 
محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال 
الطويل وتشاركه مغنية اجلاز الفرنسية 

العاملية ديجاميا إميانيول.
بعزفه  تــألــق  خليل  يحيى  أن  يــشــار 
وشــارك  وسينمائية،  فنية  فــىأعــمــال 
منهم  املشهورين  املطربني  من  العديد 
من  العديد  بتقدمي  وقــام  منير،  محمد 
احلفالت حول العالم، ومت تكرميه عدة 
مرات، كما اشتهر بعزفه بصحبة مشاهير 
موسيقى اجلاز من أمثال »أوليفر جونز« 
و«جيمس  فرميان«  و«فان  يوجن«  و«ديف 

مودى« و«ديزى جليسبى«.
رائـــد  » خــلــيــل«  أن  ــروف  ــعـ املـ ومـــن 
مــوســيــقــى اجلــــاز فــىمــصــر والــشــرق 
األوســط، وأول من قام مبزج املوسيقى 

املصرية مبوسيقى اجلاز ومثل انطالقة 
وجنح  املوسيقى  من  اللون  لهذا  جديدة 
من  كبيرة  جماهيرية  قاعدة  فىتكوين 
مصر  داخــل  العمرية  الشرائح  مختلف 
بالذوق  االرتقاء  فى  ليساهم  وخارجها 
العام، وشارك فىالعديد من املهرجانات 
من  الكثير  قــدم  والدولية،كما  املحلية 
األمــاكــن  مبختلف  الناجحة  ــعــروض  ال
واخلــارجــى،  مبصر  والفنية  الثقافية 
جولة  سنويا  الصيفى  موسمه  ويشهد 
الواليات املتحدة يقدم خاللها  فنية فى 
عــدد من  فــى  مــن احلــفــالت  مجموعة 

املدن مع جنوم اجلاز فىأمريكا.
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More than 1200 delegates attended 
the event, which opened in Libreville, 
Gabon on Monday, 29 August
Amid a call for urgent action to 
safeguard the continent from climate 
change, Gabon’s President Ali Bongo 
Ondimba opened the 2022 Africa 
Climate Week by highlighting his 
country’s efforts to boost climate 
action and calling for continuous 
collective efforts.
“For more than ten years, we have 
intensified our efforts to protect our 
remarkable forestry heritage and build 
a low-carbon economy,” Ondimba 
said. “Consequently, Gabon, which 
has already achieved the objectives set 
by the Paris Agreement, is considered 
the most carbon-positive country in the 
world.”
More than 1200 delegates attended 
the event, which opened in Libreville, 
Gabon on Monday, 29 August. The 
conference is providing a crucial 
platform for the continent to address 
social inequalities and invest in 
development to advance climate action 
and safeguard people and ecosystems.
In her address, Patricia Janet 
Scotland, secretary-general of the 
Commonwealth of Nations, said: “If 
we choose, we can be the solution 
we need, Africa can be the answer. 
And this is our time. We are the first 
generation to suffer the consequences 
of climate change but we are the last 
generation able to do anything about 
it.”

Egyptian Foreign minister, Sameh 
Shoukry, the designated president 
of COP27, said that Africans should 
work to secure climate, given the 
disproportionate impact climate 
change is projected to have on Africa 
as compared to other regions. He said: 
“African governments and all other 
African voices, be they civil society, 
youth, women’s groups, farmers, 
workers, academia and the thriving 
African private sector, should all 
continue to call for climate justice.” 
The African Union’s Commissioner 
for Rural Economy and Agriculture 
Josefa Sacko, urged African countries 
to maintain a common stance as the 
continent tackles the impacts of climate 
change to achieve its long-term goals.
“Africa Climate Week is taking place 
under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change and is 
a crucial step on the road to COP27”
 Africa Climate Week is taking place 
under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
and is a crucial step on the road to 
COP27, which will be held in Egypt in 
November 2022.
The opening session featured a 
ministerial dialogue on the challenges 
of mobilizing and accessing 
climate finance at scale to spur 
the implementation of countries’ 
Nationally Determined Contributions 
(NDCs) and priority national climate 
plans and strategies.
Kevin Kariuki, African Development 

Bank Group Vice President for Power, 
Energy, Climate & Green Growth, 
said, “For us, a just transition is all 
about greening the economy in such a 
way that it is fair and inclusive, and that 
ensures the costs and benefits of the 
transition to low carbon and climate-
resilient development are shared across 
the entire economy.”
The African Development Bank’s 
2022 Africa Economic Outlook report 
projects that Africa will need as 
much as $1.6 trillion between 2020-
2030 to implement its climate action 
commitments and NDCs.
The African Development Bank has 
committed to mobilizing $25 billion 
for climate finance by 2025; more than 
50% of that funding will be allocated 
to adaptation projects.
A representative of the youth, Omnia 
El Omrani, said that commitments 
to climate action in Africa needed 
accelerating. “It’s time for real 
action. Let this generation be the last 
generation to face the climate crisis,” 
El Omrani said.
Africa Climate Week, one of a series of 
regional climate weeks, gives a voice 
to a range of actors and partners: civil 
society, women, local communities 
and financial institutions. The event 
offers a forum for discussion on how to 
contribute most effectively to COP27 
and achieve the Paris agreement 
objectives.

2022 Africa Climate Week: Experts Discuss Africa’s Needs 
and Priorities Ahead of Conference of Parties 27 (COP27)

eco.business Fund and Fidelity Bank Form New Partnership 
to Expand Access to Finance for Agribusinesses in Ghana

PalmPay Hits 10 Million User Milestone in Nigeria

The eco.business Fund, an impact 
investment fund advised by Finance 
in Motion, has made its first 
investment in Ghana, extending 
USD 15 million to Fidelity Bank. 
The senior loan will be on-lent 
to a wide range of agribusinesses 
that cover the entire value 
chain - from food production to 
logistics and supply chains across 
domestic staples and export crops 
– while promoting production 
and consumption practices that 
contribute to the sustainable use of 
natural resources and biodiversity 
conservation.
The partnership will enable both 
parties to work together to build the 
capacity of agribusinesses directly 
in key value chains. The partners 
will strive to promote market 
linkages, climate-resilient and 
sustainable agricultural practices, 

as well as provide technical support 
and training to agribusinesses and 
bank staff.
“We are proud to join forces with 
Fidelity Bank to support the entire 
agrifood value chain in export and 
domestic crops”
As a major player in the banking 
and finance space in Ghana, Fidelity 
Bank demonstrates its leadership 
by supporting the growth of the 
agricultural sector, not just because 
of the business and commercial 
opportunities it presents, but most 
importantly the direct impact it 
has on job creation, food security, 
improved livelihood, and gender 
inclusion. The bank provides tailor-
made solutions to agribusinesses 
across most value chains with a focus 
on tree crops, nuts, cereals, livestock 
production, roots and tubers as 
well as across agrochemical and 

input supplies. The bank’s strong 
commitment to small and medium 
enterprises (SMEs), financial 
inclusion, and sustainability makes 

it an ideal partner for the fund.
A country with rich biodiversity and 
a large share of agriculture in its GDP 
and employment, Ghana is striving 

to be food self-sufficient in the 
coming years. The country has taken 
active steps towards sustainability 
and food security through the 
adoption of sustainability standards 
within the agribusiness sector, a 
focus on domestic production, 
and key export commodities. The 
partnership between Fidelity Bank 
and the eco.business Fund ascertains 
the mutual commitment of both 
parties in delivering on this agenda.
Dr. Jens Mackensen, Chairperson 
of the Board of Directors of the 
eco.business Fund, said: “We are 
proud to join forces with Fidelity 
Bank to support the entire agrifood 
value chain in export and domestic 
crops. The fund’s investment not 
only provides much needed patient 
capital to agribusinesses but will 
also have a positive impact on 
sustaining employment, improving 

sustainable agriculture practices and 
domestic food security.”
Commenting on the partnership, 
the Managing Director of Fidelity 
Bank Ghana, Mr. Julian Opuni 
noted “We are happy to be forging 
this strong partnership with the eco.
business Fund which will boost the 
growth of the agricultural sector. 
This reinforces Fidelity Bank’s 
continuous support to the growth 
of agribusinesses in the country. 
In addition to the funding, we will 
also provide capacity building to 
customers in the agribusiness value 
chain. As an indigenous bank that 
embodies Ghanaian excellence, we 
see this partnership as catalyst for 
growing the SME sector as it will 
boost our capacity to support more 
SMEs in the agribusiness space”.  

The fintech has gained significant 
traction with its payment’s app and 
nationwide agency banking network
PalmPay, a fintech innovator aiming 
to make digital payment more 
accessible and flexible, announced 
that it has reached 10 million users in 
Nigeria. This represents a doubling 
in its user base within just six months 
and puts its customer numbers in the 
same league as major institutions 
only 3 years after the company 
launched in the market. 

The fintech, which operates under 
a Mobile Money Operator license 
from the Central Bank of Nigeria, 
has gained significant traction with 
its payment’s app and nationwide 
agency banking network. Its 
proposition of instant financial 
account creation, fee-free bank 
transfers and cashback rewards 
on airtime and bill payments has 
appealed to Millennial and Gen-Z 
consumers, who are looking for 
more affordable banking options and 

prefer the convenience of a digital-
first service.
“Our significant growth in Nigeria 
demonstrates PalmPay’s ability to 
innovate to meet the financial needs 
of consumers”
Nowadays PalmPay is processing 
millions of transactions a day. And 
around 20% of the company’s 
customer base report that the PalmPay 
app was their first financial account, 
demonstrating that the Mobile Money 
Operator is contributing to driving 

progress towards financial inclusion 
targets in Nigeria, where 36% of the 
population remains unbanked.
Nigerians without smartphones 
can visit one of PalmPay’s 200,000 
mobile money agents across the 
country, who can transact on their 
behalf or issue an innovative QR 
card that can be used to hold a 
balance. Consumers can also use 
PalmPay agents to deposit cash 
to their PalmPay accounts and to 
withdraw money using their debit 

cards through PalmPay-branded 
POS machines.
“We are delighted to be able to 
celebrate this growth milestone and 
are proud of PalmPay’s track record 
of making cutting-edge financial 
services accessible to every Nigerian 
- including the unbanked.”, said Mr 
Chika Nwosu, Managing Director, 
PalmPay Nigeria, “The pandemic 
has accelerated the shift from cash 
to digital payments and we are 
looking forward to continuing to 

work together with regulators and 
our partners to innovate to meet the 
financial needs of consumers.”
“Our significant growth in Nigeria 
demonstrates PalmPay’s ability to 
innovate to meet the financial needs 
of consumers, and we are looking 
forward to replicating this success 
as we scale in more markets across 
Africa.” said Sofia Zab, PalmPay 
Global CMO.

The partners aim to promote sustainable practices across multiple food value chains


