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أعفتهم من الضريبة العقارية لتكريس التصنيع المحلى وخفض األسعار..

الحكومة تنتظر »رد الجميل« من 19 نشاطًا صناعيًا

75 مليار جنيه قيمة ضرائبها هذا العام..

»الجمارك« تحصل 75 قرًشا من قيمة كل علبة محلية أو أجنبية
السجائر »غير ضارة« بصحة خزانة الدولة

كتب رأفت كمال : 
الصناعات  ــاحتــاد  ب الــدخــان  شعبة  أعــلــنــت 
السجائر  أسعار  فى  زيــادة  تطبيق  عن  املصرية 
املحلية، ورغم أن الكثيرين يتوقعون مع كل ارتفاع 
املصريني  إقــبــال  تــراجــع  السجائر  أســعــار  فــى 
ينفقونها  التى  أموالهم  لتوفير  التدخني  على 
الكبيرة  املخاطر  مــن  صحتهم  ولــصــون  عليه، 
األرقام  ولكن  التدخني،  من  لها  يتعرضون  التى 
واإلحصائيات تشير إلى أن املصريني زاد ولعهم 
بالتدخني فى السنوات األخيرة، وأن مصر حتتل 
حالياً املركز السابع من بني 20 سوقاً تعد األكثر 
قائمة  فى  الرابع  املركز  ستحتل  وأنها  تدخيناً، 
 2030 العام  فى  للسجائر  مبيعاً  األكثر  األسواق 
بعد أسواق الصني وإندونيسيا والواليات املتحدة. 
السجائر  ضــرائــب  عــلــى  احلــكــومــة  وتــعــول 
املـــوارد  كــإحــدى  كبير  بشكل  والــتــبــغ  ــدخــان  وال
الرئيسة للخزانة العامة للدولة حيث قدرت قيمة 
بنحو  احلالى  املالى  العام  خالل  الضرائب  هذه 

75 مليار جنيه.
املاضى  األســبــوع  اجلــمــارك  وقــررت مصلحة 
سجائر  علبة  كل  قيمة  من  قرشاً   75 حتصيل 
أو  محلية  كانت  ســواء  املحلية  بالسوق  مباعة 
القيمة  تلك  ــادة  زي تتم  أن  على  اإلنــتــاج  أجنبية 
حتى  أخــرى  قرشاً   25 بقيمة  سنوات  ثالث  كل 
تصل إلى 150 قرشاً وذلك من شركات األسواق 
احلرة كما يتم حتصيل 10% من قيمة كل وحدة 
مباعة بالسوق املحلية من مشتقات التبغ بخالف 

السجائر. 
إيــســتــرن كــومــبــانــى مبيعات  وحــقــقــت شــركــة 
أشهر  ثــالثــة  خــالل  املحلية  للسجائر  قياسية 
إنها  كما  مليار سيجارة،  نحو 17.5  بلغت  فقط 
خالل  تاريخها  فــى  إنتاجى  رقــم  أعلى  حققت 
 7 إنتاجها  املــاضــي، حيث جتــاوز حاجز  مــارس 
وهو  واحــد،  شهر  فى  محلية  سيجارة  مليارات 
 ،%10 بنحو  سابق  إنتاجى  رقــم  أعلى  من  أكبر 
حيث يعتبر إنتاج مارس أعلى مما مت إنتاجه فى 
شهرية  منو  ومبعدالت   %45 بنحو   2021 مارس 

كما   ،%15 بنحو  اجلارى  املالى  العام  بداية  منذ 
بشكل  ارتــفــعــت  اليومية  ــاج  ــت اإلن مــعــدالت  أن 
تفوق %25  وبنسبة  املاضية  الشهور  كبير خالل 
 %19 بنسبة  كومباني«  »ايسترن  أرباح  وارتفعت 

على أساس سنوي. 
للتعبئة  املركزى  اجلهاز  إحصائيات  وتشير 
واإلحصاء إلى أن عدد املدخنني فى مصر يصل 
إلى أكثر من 18 مليوناً ممن هم فوق اخلمسة 
يصل  السلبيني  املدخنني  عدد  وأن  عاماً،  عشر 
نسب  أعلى  وأن  شخص،  مليون   30 نحو  إلــى 
تتراوح  التى  العمرية  الفئة  فى  تأتى  املدخنني 
بني 45 و54 عاماً وأن احلاصلني على الشهادات 
بينهم  التدخني  نسب  تتراجع  فأعلى  اجلامعية 
معدالت  تزيد  بينما   ،%13 حوالى  إلــى  لتصل 
الفئات  بني   %28 حوالى  إلــى  لتصل  التدخني 
مثل أولئك احلاصلني على شهادة  األقل تعليماً 
أن  إلــى  مشيراً  األمــيــة،  محو  وشــهــادة  الدبلوم 
نسبة املدخنني بني الذكور بلغت 34.2% مقابل 
0.2% بني اإلناث وأن األسرة املصرية تنفق نحو 
إذا  السنوى  دخلها  متوسط  من  جنيه  آالف   6
كان بها مدخن أو أكثر وأن هناك أسراً بأكملها 

تدخن السجائر أو الشيشة. 
ويرى وليد جاب اهلل اخلبير االقتصادي، أنه 
كلما زادت الدول فقراً ارتفعت معدالت التدخني، 
ويرجع هذا إلى مستوى الوعى والسلوك والتعليم 
متنفسه  السيجارة  فى  يجد  الفقير  فاملواطن 
الوحيد كأمنا ينفث همومه وضغوطه مع دخان 
السجائر كما يلجأ الشخص الغنى للتدخني أيضاً 
مشيراً  آخــر،  نــوع  من  لديه ضغوط  يوجد  ألنــه 
إلى أن التدخني ال يضغط على ميزانية األسرة 
بشكل  االقتصاد  يضر  إنه  بل  فحسب  املصرية 
واضح بسبب تأثيره السلبى املباشر على إنتاجية 

الفرد. 
ويشير هانى أبو الفتوح املحلل االقتصادى إلى 
أن احلكومة املصرية ُتعول على ضرائب السجائر 
والدخان والتبغ بشكل كبير كأحد املوارد الرئيسة 
هذه  قيمة  قدرت  عندما  للدولة  العامة  للخزانة 

ــى بنحو  ــى احلــال ــال ــام امل ــع الــضــرائــب خـــالل ال
عن  جنيه  مليارات   10 بارتفاع  جنيه  مليار   75
تقديرات العام املالى املاضى 2019-2020 حني 
استهدفت إيرادات ضريبية نحو 65 مليار جنيه 

من التبغ والسجائر. 
علم  أســتــاذة  منصور  هالة  الــدكــتــورة  وتــقــول 
املاضية  القليلة  السنوات  خــالل  أنــه  االجتماع 
أسعار  على  متتالية  ــادات  ــ زي ــة  ــدول ال فــرضــت 
السجائر لكن هذه الزيادات لن تؤدى إلى إقناع 
املدخنني باإلقالع عن هذه العادة السيئة قد يلجأ 
البعض إلى تخفيف االستهالك بعض الشيء لكن 
لن  جنيهات   10 مثالً  ينفق  فمن  ــالع  اإلق ليس 
يضره كثيراً إذا دفع 12 جنيهاً مثالً، مشيرة إلى 
أن احلكومة تدرك أن السجائر سلعة غير مؤثرة 

رغيف  معاملة  تعاملها  ال  فهى  ولذلك 
نفقة  يتحمل  أن  عليه  فاملدخن  اخلبز 

تدخينه. 
املصريني  أن  »منصور«  وتــرى 
لديهم استهانة بانتشار التدخني 
إدراكــــاً خلطورته  األقـــل  وهــم 

ــى  ــرة إل ــى الـــعـــالـــم مــشــي فـ
تقاوم  الــتــى  احلــمــالت  أن 

ــى مــصــر  ــ ــتـــدخـــني ف الـ
ميتنع  ــن  فــل ــة  ــاذجـ سـ

ــن  ــ مـــــــــدخـــــــــن ع
نتيجة  ــتــدخــني  ال
املوضوعة  الصور 

على علب السجائر 

فى  إننا  بل  عليها  املكتوبة  التحذير  وعــبــارات 
ضد  ومتكاملة  ضخمة  إعالمية  حلملة  حاجة 
التدخني تستمر لفترة طويلة ومبنهجية متجددة 
فاألمر ليس مجرد عادة سيئة بل هو عادة مدمرة 
صحياً للمجتمع داعية إلى ضرورة االستفادة من 
تعامل الدول الغربية مع التدخني، حيث أن أنظمة 
مصاريف  تغطى  ال  بــاخلــارج  الصحى  التأمني 
األمراض الناجتة للتدخني وأن القوانني باخلارج 

صارمة جداً جتاه التدخني .
وأشارت منصور إلى أن هناك قوانني موجودة 
غير  لكنها  مصر  فى  التدخني  حتــارب  وجاهزة 
يعلمون  جميعاً  املدخنني  أن  إلــى  الفتة  مفعلة، 
لن  أنــه  على  يراهنون  لكنهم  التدخني  أضـــرار 
قابلوهم  أشخاص  غــرار  على  بأضرار  يصيبهم 
حقيقى  أمــر  وهــو  طويلة  سنوات  منذ  يدخنون 
لكنه نادر جداً وليس معروفاً حتى اليوم األسباب 
الـــوراثـــيـــة  أو  ــة  ــي ــن اجلــي
ــاص الـــذيـــن  ــخــ ــأشــ ــ ل
يدخنون وال يصابون 
لكن  بــــاألمــــراض 
الغالبية العظمى 
املدخنني  مــن 
ــون  ــ ــابـ ــ ــصـ ــ يـ
بــأمــراض 
خــطــيــرة 

.
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كتب رأفت كمال: 
أصبح قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
 2022 لسنة   61 رقــم  مدبولى  مصطفى 
قيمة  كامل  املالية  وزارة  بتحمل  اخلــاص 
املستحقة  املبنية  العقارات  على  الضريبة 
فى  املستخدمة  املبنية  الــعــقــارات  على 
ممارسة 19 نشاطاً صناعياً ملدة 3 سنوات 
بداية من مطلع يناير 2022 سارى املفعول 
الرسمية،  اجلريدة  فى  نشره  مت  أن  بعد 
الصناعية  األنشطة  قائمة  ضمت  حيث 
صناعة  العقارية  الــضــرائــب  مــن  املعفاة 
الهندسية  والصناعات  والنسيج  الــغــزل 
ــاعــات الــتــعــديــنــيــة والــصــنــاعــات  ــصــن وال
ــود واخلــشــب  ــلـ ــة وصــنــاعــة اجلـ ــي املــعــدن
واألثاث وصناعة السيارات وصناعة الورق 
مواد  وصناعة  ونشر  وطباعة  ومنتجاته 
ــات  واحلــراري والصينى  ــزف  واخلـ الــبــنــاء 
والكهربائية  اإللــكــتــرونــيــة  والــصــنــاعــات 
اإلسمنت  وصناعة  التحويلية  والصناعات 
ــرامــيــك والــصــنــاعــات  ــســي ــد وال ــديـ واحلـ
والصناعات  الطبية  والصناعات  الدوائية 
واإلنتاج  الغذائية  والصناعات  الكيميائية 

النباتى واحليواني. 
ووفقاً لوزير املالية الدكتور محمد معيط، 
فقد قدر ما تتحمله اخلزانة العامة للدولة 
عن قيمة الضريبة العقارية املستحقة على 
العقارات املبنية للقطاعات الصناعية ملدة 
ثالث سنوات بنحو 3.3 مليار جنيه، وأن 
وزارة املالية ستتحمل كامل قيمة الضريبة 
الـ 19  املستحقة على األنشطة الصناعية 
ضمن  مسجالً  النشاط  يكون  أن  بشرط 
تكون  وأن  لــلــدولــة  الــرســمــى  االقــتــصــاد 
الضريبة  يتم حتمل  التى  املبنية  العقارات 
عنها مستخدمة فعلياً فى ممارسة النشاط 
الضرائب  مصلحة  بحق  القرار  يخل  وال 
العقارية فى استيفاء املتأخرات الضريبية 
حتى  السابقة  األنشطة  على  املستحقة 

نهاية عام 2021. 
وكيل  الــســالب  محمد  النائب  ووصــف 

قرار  النواب  مبجلس  الصناعة  جلنة  أول 
مجلس الوزراء بإعفاء 19 نشاطاً صناعياً 
من سداد الضريبة العقارية ملدة 3 سنوات 
نحو  الصناعية  األنشطة  بقوة  يدعم  بأنه 
املستهدفات  وحتقيق  مــجــدداً  االنــطــالق 
والتعافى من االنعكاسات السلبية جلائحة 
األوكرانية،  الروسية  احلرب  وآثار  كورونا 
للدولة  األخيرة  القرارات  إن  إلى  مشيراً 
وقــويــاً  واضــحــاً  تــوجــهــاً  املــصــريــة تعكس 
وتعميقه  املحلى  التصنيع  تكريس  نحو 
إلغاء  أن  مؤكداً  االقتصادى  النشاط  فى 
الضريبة العقارية على املصانع مطلباً لكل 

قطاع الصناعة. 
ــة املــشــروعــات  ــاف ودعــــا »الـــســـالب« ك
بعد  توفق  لم  التى  واملتوسطة  الصغيرة 
املنظومة  فــى  الـــدخـــول  ــى  إلـ ــا  أوضــاعــه
كافة  من  لالستفادة  لالقتصاد  الرسمية 
الدولة  توفرها  التى  االستثمارية  احلوافز 
إلى  الفتاً  املختلفة،  االقتصادية  لأنشطة 
العقارية  واألنشطة  والزراعة  الصناعة  أن 
من   %60 بنحو  ساهمت  السياحة  وقطاع 

العام  الناجت املحلى اإلجمالى ملصر خالل 
فى  الصناعى  القطاع  وأن  املاضى  املالى 
العالم  يعيشها  الــتــى  ــة  األزمـ رغــم  مصر 
إال  األخــيــرة  الثالث  السنوات  مــدار  على 
إيجابية  منو  معدالت  استطاع حتقيق  أنه 
ووصلت إلى 9.9% مبا يعكس قوة وقدرة 
أن  مؤكدا  األزمــات،  مواجهة  على  القطاع 
خللق  أســاســاً  تعد  التحويلية  الصناعات 
قيمة مضافة تعمل على زيادة الناجت املحلى 

اإلجمالى ملصر. 
ــهــى رئـــيـــس جلنة  ــب ــول مــحــمــد ال ــقـ ويـ
الضرائب باحتاد الصناعات أن قرار حتمل 
العقارية  الضريبة  للدولة  العامة  اخلزانة 
ــدة ثـــالث ســنــوات  لــلــقــطــاع الــصــنــاعــى ملـ
املحلية،  الــصــنــاعــة  مصلحة  فــى  يــصــب 
 4 مــن  يــقــرب  مــا  الــدولــة  حيث ستتحمل 
مليارات جنيه على الرغم أن هذا املليارات 
حتتاجها الدولة فى ظل ما يواجهه العالم 
من أزمات اقتصادية، مشدداً على أن هذا 
القرار يساهم بشكل كبير فى دعم القطاع 
من  حلزمة  إضافة  يأتى  حيث  الصناعى 

الفوائد  خفض  ومنها  السابقة  القرارات 
مطلوب  أنــه  إلــى  مشيراً  ــراض،  اإلقـ على 
على  املصانع  ملحاسبة  أسس  وضع  أيضاً 
الضريبة العقارية فيما بعد على أن تكون 
طبقاً للقيمة اإلنشائية للمنشأة الصناعية 
فى  للمصنع  السوقية  القيمة  على  وليس 
الوقت احلالى فصاحب املصنع ال يستفيد 
من ارتفاع قيمة األراضى أو املبانى املقامة. 
ويرى مصطفى بدرة اخلبير االقتصادى 
اخلــزانــة  بتحمل  املــالــيــة  وزارة  قـــرار  إن 
العقارية  الضريبة  تكلفة  للدولة  العامة 
عن القطاع الصناعى ملدة 3 سنوات يأتى 
الصناعة  قطاع  مساندة  برنامج  ضمن 
إلى أن هذا  الذى بدأته احلكومة، مشيراً 
القرار يعتبر نوعاً من أنواع احلوافز املالية 
غير املباشرة حيث تتحمل الدولة ما يقرب 
من 3.5 مليار دوالر ويوفر على املصنعني 
بعض االعباء املالية التى يتحملونها وهو ما 
يؤكد على التعاون املشترك بني املؤسسات 
بكافة  الصناعة  على  والقائمني  احلكومية 
قطاعاتها خاصة فى ظل الظروف احلالية 
بسبب  االقتصادية  القطاعات  تعانيه  وما 
اآلثار التى تركتها جائحة فيروس كورونا، 
باإلضافة إلى احلرب الروسية األوكرانية، 
من  جــزءاً  يعتبر  القرار  أن هذا  إلى  الفتاً 
املحلية  الصناعة  لتوطني  الــدولــة  خطة 
التسهيالت  مــن  املــزيــد  تتطلب  والــتــى 
والعمالة  التكنولوجيا  ومنها  واخلــدمــات 
ــــذى يــعــد مــن أهــم  ــاهــرة والــتــمــويــل وال امل
املحلي،  املنتج  لتشجيع  الدعائم االساسية 
مؤكداً أن كل االجراءات والتسهيالت التى 
تقدمها احلكومة للقطاع الصناعى تساهم 
فى  املنتج  سعر  خفض  فــى  كبير  بشكل 

النهاية. 
ويقول خالد الشافعى اخلبير االقتصادى 
تخبطات  يشهد  املــصــرى  االقــتــصــاد  إن 
جلائحة  السلبية  ــار  ــ األث بسبب  عــديــدة 
كورونا إلى جانب احلرب التى تدور رحاها 
جميع  على  أثر  وأوكرانيا مما  روسيا  بني 

ــأن ســـداد الضريبة  ف لــذلــك  الــقــطــاعــات 
القطاعات  لبعض  املبنية  العقارات  على 
للدولة  العامة  اخلزانة  وحتمل  الصناعية 
قيمة الضريبة العقارية املستحقة عن تلك 
مهمة  خطوة  ســنــوات   3 ملــدة  القطاعات 
جديد  نظام  هناك  يكون  أن  والبــد  للغاية 
من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض 
ذلك  ألن  وتطويرها  املصرية  بالصناعة 
سيصب فى مصلحة اجلميع سواء بزيادة 
اإلنتاج او توفير فرص عمل للشباب وتقليل 

نسب البطالة. 
وقال هانى توفيق اخلبير االقتصادى إن 
قرار رئيس الوزراء بإعفاء بعض األنشطة 
املضافة  القيمة  ضريبة  مــن  الصناعية 
ــن االســتــثــمــار  خــطــوة مــوفــقــة وحتــســن م
قرار  إن  إلــى  الفتاً  مصر،  فى  الصناعى 
الضرائب  من  املصانع  بإعفاء  احلكومة 
وهما  رئيسيني  ملحورين  يهدف  العقارية 
املصانع  وتشجيع  املصانع،  أعباء  تخفيف 
معرباً  للرسمية  باالنضمام  الرسمية  غير 
عــن أمــلــه بـــأن يشمل اإلعــفــاء الــفــنــادق 
بسبب  إيراداتها  تراجعت  التى  السياحية 
االوكرانية  الروسية  واحلرب  كورونا  أزمة 
السياح  أعــداد  انخفاض  على  أثــرت  التى 

ملصر. 
هناك  يكون  أن  بضرورة  توفيق  وطالب 
ــادة وفــعــالــة مــن قبل الــدولــة  خــطــوات جـ
أسعار  لدعم  والصناعة  التجارة  ووزارة 
األراضى الصناعية وتوفيرها للمستثمرين 
بشكل  سيعمل  ذلك  ألن  مخفضة  بأسعار 
الصادرات  وزيادة  اإلنتاج  زيادة  على  كبير 
كما  ــواردات  ــ ال وتقليل  اخلــارجــيــة  لــلــدول 
فى  وتطويره  تنفيذه  يجب  قــرار  أهــم  أن 
الفترة القادمة زيادة االهتمام بالصناعات 
جانب  ــى  إل الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
للمشروعات  االستراتيجية  الصناعات 
القومية خاصة وأن االهتمام بتلك املشاريع 
مكانة  فــى  املــصــرى  االقــتــصــاد  سيجعل 

أخرى.

محمد معيطمصطفى مدبولي 
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الدراسى  العام  بداية  عن  تفصلنا  أسابيع 
أولياء  استعداد  معه  يرتبط  والـــذى  اجلــديــد 
ــقــبــال الـــعـــام اجلـــديـــد بــشــراء  األمـــــور الســت
مدرسية  أدوات  مــن  الـــدراســـة  مستلزمات 
ومكتبية ومالبس وأحذية وشنط، ومع انطالق 
الدراسة أول أكتوبر املقبل أعلنت وزارة التموين 
»أهال  معرض  تنظيم  عن  الداخلية  والتجارة 
مدارس« خالل الفترة من 1-10 سبتمبر لطرح 
والــزى  املدرسية  واألدوات  املستلزمات  كافة 
املختلفة  التعليم  مبــراحــل  للطالب  املــدرســى 
بأسعار مخفضة تقل عن مثيالتها فى األسواق 
األخرى، مع التركيز على املنتج املصرى بهدف 

تعميق الصناعات املحلية.
رئيس  مــدبــولــى  مصطفى  الــدكــتــور  وأكـــد 
من الرئيس  الوزراء، أن هناك اهتماماً خاصاً 
املعارض  تلك  بإقامة  السيسي،  الفتاح  عبد 
ــدراســي،  ال الــعــام  ــدء  ب قبل  منتظمة  بــصــورة 
والتوسع فى انتشارها بكافة املحافظات، وذلك 
أولياء  التخفيف عن  من منطلق احلرص على 
الطالب،  احتياجات  كافة  توفير  عبر  األمــور 

وبأسعار مخفضة.
كافة  تكون  أن  نستهدف  أننا  مدبولى  وأكــد 
القادم،  العام  املنتجات فى نسخة املعرض فى 
الصناعة  تعميق  يــعــزز  مبــا  الصنع،  مصرية 
عبارة  املنتجات  أغلب  على  ليكون  الوطنية، 

»صنع فى مصر«.
ووجه الدكتور على املصيلحي، وزير التموين 
املستلزمات  كافة  بتوفير  الداخلية،  والتجارة 
واألدوات املدرسية للطالب فى مراحل التعليم 
املختلفة، وأيضا توفير املنتجات الغذائية التى 
والعسل  املربى  منتجات  من  الطالب  يحتاجها 
يحتاجها  الــتــى  الغذائية  مستلزمات  وكــافــة 

»سندوتش الطالب«.
ــعـــرض بــكــافــة  ــد املـ ــه الـــوزيـــر مبـ كــمــا وجــ
املستلزمات طوال فترة إقامته، حيث سيشارك 
املدارس،  مبستلزمات  املنتجة  الشركات  كبرى 
مركزية  عمليات  غرفة  تشكيل  الــى  إضــافــة 
ملتابعة املعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة 
املستلزمات املدرسية واألدوات املكتبية، وكل ما 

يحتاجه طالب املدارس .
الدين رئيس  وأوضح  املهندس أمين حسام 
جهاز حماية  املستهلك، أن املعرض سيتضمن 
ما  وكــل  املكتبية،  واألدوات  املستلزمات  كافة 
بالتعاون  املــعــرض،   داخــل  الــطــالب  يحتاجه 
بني وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة، 
حيث سيشارك كبار الشركات املنتجة بأسعار 
مخفضة، تتراوح من 20 الى  30%، كما سيتم 
توزيع العديد من نقط التطهير داخل املعرض، 

باملعرض  املمرات  عــرض  ــادة  زي أيضا  بجانب 
أى  ومنع  الــزوار  لتحرك  كبيرة  مسافة  إلتاحة 

تزاحم، مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية.
على  الدكتور  أن  الى  الدين،  حسام  وأشــار 
الداخلية  والتجارة  التموين  وزيــر  املصيلحى 
حريص على توفير كافة املستلزمات املدرسية 
توفير  سيتم  حيث  مخفضة،  بأسعار  للطالب 
مالبس الطالب »اليونيفورم«، وأيضا تخصيص 
توب  والــالب  الكومبيوتر  أجهزة  لعرض  جناح 
مخفضة،  بأسعار  االنترنت  عــروض  وكــذلــك 
تخفيف  هو  املعرض  من  الهدف  أن  الى  الفتا 
خالل  من  املصرية  األســر  كاهل  على  العبء 
واألدوات  املدرسية  املستلزمات  كافة  توفير 

املكتبية بأسعار مخفضة .
ــشــاي، رئــيــس جلــنــة الــتــجــارة  وقـــال مــتــى ب
الغرف  باحتاد  املستوردين،  بشعبة  الداخلية 
تقيمه  مــدارس«  »أهــاًل  معرض  إن  التجارية، 
إبراهيم  املهندس  برئاسة  التجارية  الــغــرف 

اجلــمــهــوريــة  مــحــافــظــات  مبختلف  ــعــربــي،  ال
العبء  لتخفيف  وذلــك  احلكومة  مع  بالتعاون 
املدارس  مستلزمات  بطرح  األمور  أولياء  على 
بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق احلرة.
التجارية  القاهرة  غرفة  إدارة  مجلس  وقرر 
بــرئــاســة املــهــنــدس إبــراهــيــم الــعــربــى رئيس 
معرض  تنظيم  التجارية  للغرف  العام  االحتاد 
تتحمل  أن  على   2023-2022 مــدارس  أهــالً 
أهالً  معرض  تكلفة  التجارية  القاهرة  غرفة 
العبء عن  وتخفيف  املواطنني،  لدعم  مدارس 
من  مطالبهم  كافة  تلبية  خــالل  مــن  كاهلهم 
وغيرها  اجلديد  الــدراســى  العام  مستلزمات 
من كافة املستلزمات الدراسية دون أن يتحمل 
نسبة  تقدمي  مقابل  فى  تكلفة  أى  العارضون 
خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم املواطنني، 

خاصة الفئات األكثر احتياًجا.
األحذية  شعبة  رئيس  يحيى،  شريف  وقــال 
واملنتجات اجللدية بغرفة القاهرة التجارية، إن 

القطاع يعول زيادة مبيعاته خالل الفترة املقبلة 
تراجع  ظل  فى  خاصة  للمدارس،  العودة  مع 

املبيعات خالل الفترة املاضية.
وقال خالد حسن، نائب رئيس شعبة األدوات 
الكتابية واملدرسية بغرفة القاهرة التجارية، إن 
“أهــال  معرض  إقــامــة  على  وافــقــت  احلكومة 
مدارس” خالل الشهر اجلارى، بأرض املعارض 
املاضى  املوسم  أن  إلى  مشيرا  نصر،  مبدينة 
من العام الدراسى الثانى كان سيئا للغاية بعد 
إصابة السوق بحالة ركود غير مسبوقة، ودفع 
تسبب  ما  كبير،  بشكل  التراجع  إلى  املبيعات 
السلع  التجار من  توفر مخزون كبير لدى  فى 
واألدوات، قد تناسب السوق فى الوقت احلالى 

وميكن بيعها فى املعارض بسعر التكلفة.
وأوضح أن أهم ما مييز معرض أهال مدارس 
الشركات  بــني  الوسيطة  احللقات  الــغــاء  هــو 
املنتجة واملستهلك وشراء السلع بسعر املصنع، 
تقوم  ال  باملعرض  املشاركة  الشركات  أن  كما 

ــة وغــرفــة  ــجــاري ــوم إي ــع أى رســ ــدف ب
القاهرة تتحمل كافة الرسوم، مما 

بأسعار  السلع  وضع  من  يدعم 
مخفضة وعدم حتمل الشركات 

العارضة ألى مصروفات.
التخفيضات  أن  ــاف  أضــ
 %10 من  ستبدأ  املعرض  فى 
بعض  فــى   %50 إلـــى  وتــصــل 
املكتبية  األدوات  وأن  السلع، 
ــصــل فــيــهــا  ــة ســت ــ ــي ــدرســ ــ وامل

الــتــخــفــيــضــات 
حتى %30.
ــال  ــ وق
أحــــــــد 
التجار 

املــشــاركــني فــى املــعــرض  أن أســعــار الشنط 
للشنط   200 مــن  تــتــراوح  بالطالب،  اخلــاص 
املتداولة أو البسيطة بسبب ارتفاع املواد اخلام 
التى تدخل فى تصنيعها ومعظمها من األقمشة 
املتينة بجانب إلى اسعار أخرى تصل إلى 700 
املشهورة،  التجارية  والعالمات  للماركات  جنيه 
موضًحا اختفاء احلقائب اجللدية بنسبة كبيرة 
جانب  إلــى  تكلفتها  ارتفاع  بسبب  العام  هــذا 
ثمنها  يتراوح  ال  التى  املحلية  احلقيبة  انتشار 

عن 50 جنيًها ولكنها من خامات رديئة .
الدراسية  املستلزمات  أســعــار  ان  وأوضـــح 
وليدة  ليست  و  عامني  منذ  مرتفعة  مــازالــت 
اسعار  ارتــفــاع  بسبب  الــدراســى  الفصل  هــذا 
ــورق واألحــبــار التى تدخل  املــواد اخلــام من ال
املعرض سيشهد  أن  ،  موضًحا  الصناعة  فى 
تواجد كبير من جتار اجلملة الذين سيعتمدون 
واملتوسطة  البسيطة  الطبقات  مساعدة  على 
من شراء احتياجاتها الدراسية وخاصة العائلة 
والطالب   األطفال  من  كبير  عدد  لديها  التى 
ــتــى تــتــواجــد  خــاصــة أن مــكــتــبــات اجلــمــلــة ال

بالفجالة سيكون عليها نسب 
يوفر  املعرض  »أن  األمور:  أولياء  أحد  وقال 
مناسبة،  بأسعار  اليه  حتتاج  مــا  كــل  ألبنائه 
على  ليست  اخلــامــات  بعض  أن  الــى  مشيًرا 
مما  أرخــص  ولكنها  املطلوب  املستوى 
يدفعها الى الذهاب بصرف النظر 
عن انتشار فيروس كورونا، وقالت 
أن املعرض به منافسة بني جتار 
فى  يكون  ــذى  ال األمــر  اجلملة 
بعمل  لقيامهم  الــزبــون  صالح 
عروض يومية هائلة خاصة وأن 
يرغبون  بضائع  لديهم 
فى التخلص 
مــنــهــا 

.

المستلزمات بسعر المصنع وتخفيضات تصل إلى %30..

»أهال مدارس« ينقذ جيوب أولياء األمور

رغم اإلجراءات االستثنائية بتيسير اإلفراج الجمركى..

مخاوف لدى التجار من عدم توفير السلع مع ارتفاع األسعار الجديدة 
تخزين البضائع »آفة الغالء« فى مصر

رمي ثروت
حوزتهم  فى  البضائع  تخزين  فى  التجار  بدأ 
حتسبا الرتفاع أسعارها بالرغم من إصدار وزير 
إجــراءات  حزمة  معيط،  محمد  الدكتور  املالية 
الـــــواردات،  عــن  اإلفــــراج  لتيسير  استثنائية 
واملستوردين،  املستثمرين،  وتخفيف األعباء عن 
فى مواجهة األزمة االقتصادية العاملية الراهنة.

من  بتخوفهم  للبضائع  تخزينهم  التجار  وبرر 
اإلفــراج  سيتم  التى  اجلــديــدة  البضائع  أسعار 
عنها، متوقعني أنها ستكون مرتفعة السعر، ورمبا 
لن يستطيعوا توفيرها باألسعار اجلديدة نظرا 
فى  النفاذ  على  بضاعته  أوشكت  السوق  لكون 
مختلف القطاعات، بينما توقع البعض انخفاضا 
فى األسعار الفترة املقبلة بعد تلك القرارات ألن 

من شأنها توفير كافة السلع بوفرة.
جلنة  رئيس  بشاي،  متى  أعلن  جانبه،  ومــن 
والــذى  املستوردين،  بشعبة  الداخلية  التجارة 
يشغل أيضا منصب نائب رئيس شعبة األدوات 
الصحية »السباكة« بغرفة القاهرة التجارية، أن 
مخزون األدوات الصحية املستوردة لدى التجار 
أوشك على النفاد، بسبب توقف االستيراد وعدم 
األدوات  جتار  من  املستندية  االعتمادات  قبول 

الصحية.
وأضاف بشاي، أن السوق يعانى نقصا حادا 
نتيجة  لألسعار  جــدا  كبيرة  ارتفاعات  بجانب 
إلى أن  لعدم وجود بضائع فى املخازن، مشيرا 

املخزون سينتهى سريعا خالل األيام املقبلة.
اتخاذها  تنوى  التى  اإلجـــراءات  أن  وأضــاف 
تطبيقها  وسرعة  بطريقة  مرهونة  املالية  وزارة 
يتم  لم  اآلن  إلــى  إنــه  الفتا  الــواقــع،  أرض  على 
إلى أن  باملوانئ، مشيرا  اإلفراج عن أى بضائع 
مخزون العديد من السلع مثل األدوات الصحية 

أوشك على النفاد من األسواق.
ومن ناحية اخرى، أشاد محرم هالل، رئيس 
التى  بــاإلجــراءات  املستثمرين،  جمعيات  احتــاد 
أعلنتها وزارة املالية بشأن اإلفراج عن البضائع 
جاءت  بأنها  إياها  واصفا  املوانئ،  فى  املكدسة 
وقال  واملستوردين.  الصناع  وحماية  وقتها،  فى 
هالل، فى بيان من االحتاد، إن هذه اإلجراءات 

ستخفف كثيرا من الصعوبات والتكاليف.
املستوردين  شعبة  رئيس  قناوي،  عماد  وقال 
ــرف الــتــجــاريــة بــالــقــاهــرة، أن  ــغ ــى احتـــاد ال ف
املتعلقة  املالية،  وزارة  من  الــصــادرة  الــقــرارات 
والتسهيالت  اجلديدة  االستيرادية  باإلجراءات 
السياسية،  القيادة  لتكليفات  تنفيًذا  اجلمركية 

متثل انفراجه وتدعو للتفاؤل.
يشعرون  اآلن  املستوردين  إن  »قناوي«  وقــال 
الفًتا  ــات،  ــ األزم إلدارة  مؤسسى  عمل  بــوجــود 
قطاع  ينتظرها  كان  الــقــرارات  تلك  كل  أن  إلى 
األســواق،  لــتــوازن  بتأديتها  يبشر  ما  األعــمــال، 
وزيادة املعروض، باإلضافة إلى خفض التكلفة، 

واحلفاظ على العمالة وعجلة اإلنتاج.
وأضاف، بالتأكيد عند زيادة املعروض تلقائًيا 
تزداد املنافسة ما يأتى فى صالح املستهلكني من 
ناحية األسعار، الفًتا إلى أن الدولة تبذل مجهود 
كبير وإجناز هائل إلخراج مثل هذه القرارات فى 

ظل األزمة العاملية الطاحنة.

وقــال أشــرف غـــراب، اخلبير االقــتــصــادي، 
نائب رئيس االحتاد العربى للتنمية االجتماعية 
مبنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية، 
االستثنائية  ــراءات  واإلجــ الــقــرارات  حزمة  إن 
الرئيس  من  بتوجيهات  احلكومة  اتخذتها  التى 
األعباء  تخفيف  فى  تسهم  السيسى  عبدالفتاح 
االقتصاد  وتــدعــم  والــصــنــاع،  املستوردين  عــن 
العاملية  االقتصادية  األزمـــة  ظــل  فــى  املــصــرى 

الراهنة.
القرارات هو  وأضــاف »غــراب« أن أول هذه 
عن  اإلفراج  وسرعة  بتيسير  املالية  وزارة  قرار 
الواردات، ووقف حتصيل األرضيات والغرامات 
اجلمركية من املستوردين واملستثمرين املتأخرين 
فى إنهاء اإلجراءات اجلمركية، وهذا يعمل على 

منع تكّدس البضائع فى املوانئ. 
احلكومة  استجابة  أن  وأوضــح 
الصناعة  رجال  ملطالب 
ــى زيــــــادة  ــ ــم فـ ــهـ ــسـ تـ
املحلى وحماية  اإلنتاج 
واملستوردين،  الصناع 

إضافة إلى أن هذه القرارات تعمل على تقليل 
السلع  أسعار  خفض  وبالتالى  اإلنتاج،  تكاليف 
سعرها  تثبيت  أو  ــواق  األسـ فــى  املــواطــن  على 
إلضافة  يضطر  كان  املستورد  ألن  األقــل،  على 
أى زيادات أو غرامات على أسعار السلع فتزيد 
األعباء على املواطن، موضًحا أن ارتفاع أسعار 
الطاقة ومدخالت اإلنتاج عاملياً أثر بالسلب على 
اإلنتاج،  تكلفة  ارتفاع  بسبب  واملنتجني  الصناع 
مناسب  توقيت  فى  جــاءت  احلكومة  وقـــرارات 

ملساندة الصناع واملنتجني.
وقال شريف الصياد رئيس املجلس التصديرى 
أن   املتوقع  من  كان  أنه  الهندسية،  للصناعات 
الهندسية خالل  الصناعات  صــادرات  تنخفض 
الربع الثانى من العام اجلارى فى حالة استمرار 
انخفاض  نتيجة  املستندية،  االعتمادات  أزمــة 
احتياجات  تلبية  على  الــقــدرة  وعـــدم  اإلنــتــاج 

األسواق اخلارجية.
توقعات  هناك  كانت  أنه  إلى  الصياد  وأشــار 
و%20   15 بني  تتراوح  بنسبة  الصادرات  بزيادة 
ارتفاع  من  االستفادة  مع  اجلــاري،  العام  خالل 
الــدوالر، لكن فى ظل املشكالت احلالية 
قد تنخفض الصادرات، لكن ال 
النسبة”،  توقع  ميكن 
ــاد، قــال  ــصــي لــكــن ال

إنه ميكن أن يتم تالفى هذا التأثير على حجم 
الصادرات إذا مت تدارك األزمة وسمح للشركات 
سريًعا  املستندية  االعــتــمــادات  بفتح  املــصــدر 

للحفاظ على إنتاجها.
وأوضح »الصياد« أن أسعار اخلامات ارتفعت 
بني  تتراوح  بنسبة  اآلن  وحتى  العام  بداية  منذ 
املنتجات  أسعار  على  ذلك  وانعكس  و%40،   30
أسعارها  زادت  حيث  املحلي،  بالسوق  النهائية 
بنسبة تتراوح بني 10 و20%، مع توقعات بزيادة 

جديدة خالل العام اجلاري.
وأشار إلى أن أسعار الشحن شهدت ارتفاعا 
ما بني 3 و4 أضعاف التكلفة، حيث وصل سعر 
شحن احلاوية لقطاع الصناعات الهندسية إلى 
قبل  دوالر  آالف   3 مقابل  دوالر  ألف  و13   11
االعتمادات  فتح  تأخر  أن  وأضــاف  االرتــفــاع، 
الصناعة،  عــلــى  كبير  بشكل  أثـــر  املستندية 
وزيادة  ونقصها  اخلامات  ارتفاع  إلى  باإلضافة 

ارتفاع الشحن منذ بداية العام وحتى اآلن.
وأوضح الصياد أن مصر تستورد مستلزمات 

من إنـــتـــاج وخـــامـــات  كبيرة  بنسبة 
مختلفة  دول  ــا عدة  ــهـ ــدمـ ــخـ ــتـ وتـــسـ

اخلامات  ــدون  ب محليا،  املنتجات  تصنيع  فــى 
توقف  إلــى  ذلــك  ســيــؤدى  اإلنــتــاج  ومستلزمات 
تعطى  بأن  احلكومة  وطالب  باملصانع«،  العمل 
األولوية فى فتح االعتمادات املستندية للشركات 
على  التام سيؤثر  الوقف  أن  موضًحا  املصدرة، 

حجم الصادرات والصناعة.
حزمة  إقــرار  أعلنت  قد  املالية  وزارة  وكانت 
إجراءات استثنائية لتيسير اإلفراج عن الواردات، 
وتخفيف األعباء عن املستثمرين، واملستوردين، 
فى مواجهة األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، 
األرضيات  أعباء  خفض  فى  ُيسهم  نحو  على 
تقليل  ثم  ومن  املقبلة،  األيام  والغرامات، خالل 

تكاليف السلع على املواطنني.
وأوضح وزير املالية الدكتور محمد معيط أنه 
عن  اإلفــراج  املقبلة  القليلة  األيــام  خالل  سيتم 
أى شحنات أنهت اإلجراءات اجلمركية وتنتظر 
بالتنسيق   »4 »منــوذج  الـــواردات  متويل  منــوذج 
والصناعة.  التجارة  ووزارة  املركزى،  البنك  مع 
وأضاف الوزير، أنه مت وقف حتصيل الغرامات 
اجلمركية من املستثمرين واملستوردين املتأخرين 
فى إنهاء اإلجراءات اجلمركية بسبب املستندات 
املطلوب استيفائها من اجلهات ذات الصلة؛ مبا 

ُيساعد فى تخفيف 

مضطرين  يكونوا  ال  ثــم  ومــن  عنهم،  األعــبــاء 
تكاليف  إلى  اجلمركية  الغرامات  هذه  إلضافة 

السلع.
للتوكيالت  السماح  أنه سيتم  الوزير،  وأوضح 
املوانئ  من  املستوردة  البضائع  بنقل  املالحية 
املنافذ  خارج  اجلافة  واملوانئ  املستودعات  إلى 
التوكيالت  باسم  النقل  يكون  بحيث  اجلمركية، 
وفًقا لإلجراءات  املستوردين  باسم  أو  املالحية، 
تتعهد  اجلمارك  مصلحة  أن  إلى  الفًتا  املقررة، 
للتوكيالت املالحية بعدم اإلفراج عن الشحنات 
املنافذ  ــارج  املــســتــورديــن خـ بــأســمــاء  املــنــقــولــة 
اجلمركية إال بعد إصدار هذه التوكيالت لـ »إذن 
ُيسهم  نحو  على  مستحقاتها؛  التسليم«؛ حلفظ 
األعباء  من  واملستوردين  املستثمرين  إعفاء  فى 
»قيمة  بــاملــوانــئ  البضائع  لتخزين  اإلضــافــيــة 

الغرامات واألرضيات واحلراسات«.
املقررة  املهلة  مد  مت  أنه  إلى  الوزير،  وأشــار 
للسلع الغذائية ألربعة أشهر 
»مهمل«  إلى  حتويلها  قبل 
مبراعاة تاريخ الصالحية، 
غير  للمنتجات  أشهر  و٦ 
االنتهاء  حلــني  الغذائية، 
املستندات  اســتــيــفــاء  مــن 
املطلوبة من اجلهات ذات 

الصلة.

15 صفر 1444 هـ-  11 سبتمبر 2022
العدد »258 «
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السنة الثالثة عشرةاألحد

من العجز لالكتفاء والتصدير.. الغاز الطبيعى »حدوتة مصرية«

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

تحقيق طفرة هائلة فى اإلنتاج خالل 8 سنوات..

أسرار تصفية »النصر لصناعة الكوك«
كتب – عبد العزيز عمر

العادية  غير  الــعــامــة  اجلمعية  أعلنت 
لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات 
األســاســيــة الــتــابــعــة لــلــشــركــة الــقــابــضــة 
الشركة  وتصفية  حل  املعدنية،  للصناعات 
مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة فىهذا الشأن 
التىنص  العاملني  حقوق  على  واحلــفــاظ 

عليها القانون.
وأوضحت الشركة القابضة، أن التصفية 
جـــاءت فــىضــوء املــذكــرة املــعــروضــة على 
اجلمعية بشأن جدوى استمرارية الشركة، 
االستشارىالعاملى دراســة  والتىتضمنت 

إدارة  مجلس  بتقرير  ورد  ــا  وم  ،DMT
سوء  عــن   2021 فــىأبــريــل  الــكــوك  شركة 
كافة  وتردىحالة  للبطاريات  الفنية  احلالة 

مصانع ومعدات وآالت الشركة ومبانيها.
منذ  فىالشركة  الكوك  نشاط  وتوقف 
عــدم  عـــن  فــضــال   ،2021 أغــســطــس   7
أحكام  مع  للشركة  البيئية  األوضاع  توافق 
إلى تقرير اجلهاز  البيئة، باإلضافة  قانون 
املاضي،  يونيو  فى30  املركزىللمحاسبات 
حول وجود شك جوهرىفىمدى استمرارية 

شركة النصر لصناعة الكوك.
الــثــروة  بهيئة  مــســؤول  وكــشــف مــصــدر 
احلديد  شركة  تصفية  قــرار  أن  املعدنية، 
لتدنىكافة  نظرا  جــاء  املصرية  والصلب 
واالقتصادية  واإلنتاجية  املالية  املؤشرات 
الرئيسىلشركة  العميل  والتىتعد  بالشركة 
أخرى  وجــود شركات صلب  وعــدم  الكوك 
العالية  األفـــران  تكنولوجيا  على  تعتمد 

كبيرة،  بكميات  الكوك  فحم  التىتستخدم 
الشركة  ــداف  أهـ على  سلًبا  والــتــىأثــرت 
ــح مــعــه تــصــريــف منتج  اإلنــتــاجــيــة وأصــب

الشركة بكميات ضعيفة جدا وموسمية.
الــعــاديــة  الــعــامــة  اجلمعية  أن  ــح  وأوضــ
املعدلة  األعــمــال  نتائج  اعتمدت  للشركة 
العام  عن  الكوك  لصناعة  النصر  لشركة 
املالى2021-2022، بخسارة 339.3 مليون 

جنيه.
جديا  التفكير  مــن  الــرغــم  »عــلــى  وقـــال 
للتصدير،  الــشــركــة  إنــتــاج  كــامــل  بتوجيه 
عالية  حساسية  هــنــاك  أن  اتــضــح  ولــكــن 
الفحم  أسعار  سواء  األسعار  لتقلبات  جًدا 
احلــجــرى)املــدخــل األســاســىلــإنــتــاج( أو 
الكوك(،  الرئيسى)فحم  املنتج  بيع  أسعار 
إلى جانب مطالبة هيئة ميناء اإلسكندرية 
بإخالء موقع الشركة للمساحة املشغولة من 
قبلها على األرصفة من 61-64 التىكانت 
والواقعة  الكوك  فحم  فىتصدير  تستخدم 
متعددة  محطة  إنــشــاء  مــشــروع  فىنطاق 
األغراض وقد قامت الشركة بتسليم املوقع 

وفك األوناش«.
االستثمارية  التكاليف  أن  إلــى  وأشـــار 
طن  مليون   1.8 إلنتاج  بطارية   2 إلنشاء 
يــورو،  مليون   644 تبلغ  الــكــوك  فحم  مــن 
لتجديد  املطلوبة  االســتــثــمــارات  بــخــالف 
مببلغ  والتىتقدر  والغربلة  املناولة  معدات 
100 مليون يورو أىمبا يعادل إجمالىتكلفة 

استثمارية حوالى15 مليار جنيه .
وأوضح أن االستثمار فىإنشاء بطاريات 

الكوك  فحم  احلجرىإلنتاج  الفحم  تكويك 
املتكاملة  اإلنتاج  خطوط  بتواجد  يرتبط 
إلنتاج الصلب باستخدام تكنولوجيا األفران 
يقرب  ما  الكوك  العالية، حيث ميثل فحم 

من 47% من هيكل تكلفة إنتاج احلديد.

كما أشار إلى ما تعانيه األسواق العاملية 
من عدم االستقرار الشديد فىأسعار الفحم 
احلجرىوفحم الكوك، حيث يصل تذبذب 
والنقصان  بــالــزيــادة   %300 إلــى  األســعــار 
مستقبلية  مالية  أىتــوقــعــات  يجعل  ممــا 

ومتقلبة،  مطمئنة  غير  االستثمار  لــهــذا 
باإلضافة إلى أن وجود مصنع قائم بذاته 
لتكويك الفحم وغير مدمج بهيكل متكامل 
إلنتاج الصلب يضعف القدرة التنافسية له 

فىاألسواق.

من  فىمصر  املعدنية  الثروة  خلو  وأكــد 
مناجم الفحم احلجرىالقابل للتكويك، مما 
على  لالعتماد  للكوك  النصر  شركة  يلزم 
االستيراد الكامل للمادة اخلام وهى الفحم 
الدول  أبرز  ومن  الصعبة،  احلجرىبالعملة 
املتحدة  الواليات  منها  االستيراد  التىيتم 
األمريكية واستراليا وجنوب أفريقيا وكندا، 
كما أن ارتفاع أسعار البترول من آن آلخر 

يؤثر بشكل كبير على نوالني الشحن.
الفحم  تــكــويــك  بــطــاريــات  أن  ــاف  وأضــ
املرتبطة  وغير  بذاتها  احلجرىالقائمة 
عددها  الصلب  إلنتاج  متكاملة  بخطوط 
محدود عامليا، وتنشأ فىالدول التىمتتلك 

مخزون استراتيجىضخم مبناجم الفحم.
على  العاملىللحفاظ  االجتــاه  إلى  ولفت 
حيث  املــلــوثــة،  االنــبــعــاثــات  وتقليل  املــنــاخ 
بــنــســبــة 7% من  ــر صــنــاعــة الــصــلــب  ــؤث ت
تقوم  ــذا  ل الكربونية  إجمالىاالنبعاثات 
بدراسة  الصلب  إلنتاج  الكبرى  الشركات 
ــهــيــدروجــني  ــى اســـتـــخـــدام ال ــ ــحــول إل ــت ال
ــد بــديــال عن  ــزال خــامــات احلــدي فــىاخــت
استخدام فحم الكوك حتت مسمى صناعة 
الصلب اخلضراء والتىمن املتوقع انتشارها 

عامليا فىغضون 15 عاما.
وشدد على أن الكميات املنتجة من فحم 
الكوك تكون غالبا لالستخدام املحلىللدول 
وليس  العالية  األفـــران  احتياجات  لسد 

بغرض إعادة تصديره أو التجارة الدولية.

تدنى كافة المؤشرات المالية واإلنتاجية واالقتصادية..
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كتب – عبد العزيز عمر
متكن قطاع البترول املصرىفىحتقيق طفرة 
هائلة فىمعدالت إنتاج الغاز الطبيعىخالل الـ 
8 سنوات املاضية، بعدما جنح فىحتويل أزمة 
وجود نقص فىاإلنتاج مرورا بتحقيق االكتفاء 

الذاتي، ووصوال إلى مرحلة التصدير،.
ــاز  ــغـ ــر مــــن الـ ــغـــت صـــــــــادرات مـــصـ ــلـ وبـ
دوالر  مليون   500 فــىحــدود  الطبيعىحالياً 
قيمة  زيـــادة  الــدولــة  تستهدف  كما  شــهــريــاً، 

الصادرات من الغاز الطبيعي.
ــة كــبــيــرة فــىالــغــاز،  ــ وواجـــهـــت مــصــر أزم
 ، و2013   2011 بني  ما  فىالفترة  خصوًصا 
ولكن بعد استقرار احلالة األمنية تغير الوضع 
متاًما، واستطاعت مصر خالل الـ 8 سنوات 
 11- الطبيعىمن  الغاز  إنتاج  حتويل  املاضية 

لـ +25 .
االكتفاء الذاتى

ــدأ االكــتــفــاء الــذاتــىومــن  فــىعــام 2018 ب
ــم الــتــصــديــر، بفضل حــقــل ظــهــر ووصــلــت  ث
فىأول  دوالر  مليار  استثماراته حلوالى15.6 
ــان من  مــشــروع مت تنفيذه فــى28 شــهــًرا، وك
املفترض تنفيذه فىمدة ال تقل عن 3 سنوات.

أخرى  5 حقول  بجانب  وساهم حقل ظهر 
فىحتويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، 

بعد حتقيق االكتفاء الذاتىمن الغاز.
األزمة الروسية األوكرانية

البترول  وزيــر  املــال،  طــارق  املهندس  صرح 
والثروة املعدنية، بأن هناك حتديات فرضتها 
اقتصاديات  على  األوكرانية  الروسية  األزمة 
الكثير من دول العالم مبا فيها مصر، وانعكس 
االقتصادية  القطاعات  جميع  على  تأثيرها 
احليوية فىمختلف دول العالم، خاصة أسواق 
تقلبات  والتىشهدت  العاملية،  والغاز  البترول 
سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً 
كاد يصل إلى الضعف مقارنة باألسعار قبيل 
وضع خطط  الذىيتطلب  األمــر  األزمــة،  بدء 
ــدة تــهــدف فــىاملــقــام األول إلــى  عــمــل جــدي
استدامة تأمني احتياجات السوق املحلية من 

املنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
البحث  أعمال  فىتكثيف  اخلطة  وتتمثل 
االكتشافات  تنمية  وســرعــة  واالستكشاف، 
إنتاج  لزيادة  اإلنتاج  على  ووضعها  اجلديدة 
زيادة  على  والعمل  والغاز،  البترول  من  مصر 
املصرية  ملصافىالتكرير  اإلنتاجية  الــقــدرة 
البترولية  املنتجات  من  املحلى  اإلنتاج  لزيادة 
وتقليل  التشغيل  كفاءة  ورفــع  اجلــودة  عالية 

كميات االستيراد من اخلارج.

حجم إنتاج الغاز
الصادر  الوزراء، فىتقريره  وكشف مجلس 
قائمة  لدخول  مصر  جهود  املنقضي،  مارس 
الكبرى  لــأســواق  املسال  مــوردىالــغــاز  أكبر 
املستهلكة للغاز، وذلك بعد حتقيقها االكتفاء 
مصر  أن  التقرير  كشف  حيث  الذاتىمنه، 
احتلت املركز الـ 14 عاملياً واخلامس إقليمياً 
 ،2020 عــام  الغاز  فىإنتاج  والثانىأفريقياً 
بحجم إنتاج سنوىبلغ 58.5 مليار م3، وذلك 

وفقاً لبريتش بيتروليم.
ــر أن مــصــر حــافــظــت  ــري ــق ــت ال وأوضــــــح 
للغاز  وتصديرها  إنتاجها  مستويات  على 
وتداعياتها،  كورونا  أزمة  من  الطبيعىبالرغم 
لـ  اإلنتاج  ففىعام 2021/2020 وصل حجم 
مليار   62.9 واالستهالك  م3،  مليار   66.2
سجل  بينما  م3،  مليار   3.3 والفائض  م3، 
اإلنتاج 63.2 مليار م3 فىعام 2020/2019، 
واالستهالك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 

مليار م3.
وأضـــــاف أن مــصــر جنــحــت فــىحتــقــيــق 
ومــن   ،2018 الــذاتــىفــىســبــتــمــبــر  االكــتــفــاء 
لتصدير  العاملية  اخلــريــطــة  ــى  إل عـــادت  ثــم 
عام  سجلت  حيث  الطبيعىواملسال،  الــغــاز 
2019/2018 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، 
واالستهالك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 

مليار م3.
وأوضح أن مصر حتولت إلى مستورد للغاز 
وصل  حيث   ،2015/2014 عام  الطبيعىمنذ 
بعدما سجل حجم  م3،  مليار   0.2 لـ  العجز 
اإلنتاج 46.8 مليار م3، واالستهالك 47 مليار 

م3.
الــعــجــز 7.1 مــلــيــار م3 فــىعــام  بــلــغ  كــمــا 
اإلنــتــاج  حجم  سجل  حيث   ،2016/2015
مليار   48.8 واالستهالك  م3،  مليار   41.6
فىعام  م3  مليار   8.9 العجز  بلغ  بينما  م3، 
اإلنــتــاج  حجم  سجل  حيث   ،2017/2016
46.3 مليار م3، واالستهالك 55.2 مليار م3.

ــع الــعــجــز مـــع بـــدء تــشــغــيــل حقل  ــراجـ وتـ
فىعام  م3  مليار   4.9 سجل  حيث  ظــهــر، 
2018/2017، وبلغ حجم اإلنتاج 54.6 مليار 

م3، واالستهالك 59.5 مليار م3.
اخلريطة العاملية لتداول الغاز

على صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم 
إنتاج الغاز الطبيعىعام 2014/2013 
سجل 52.2 مليار م3، واالستهالك 50 

مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، 
فىحني سجل اإلنتاج 58.8 مليار م3 

فىعام 2013/2012، واالستهالك 

52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، 
بينما سجل حجم اإلنتاج 61.3 مليار م3 
فىعام 2012/2011، واالستهالك 51.8 

مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.
ــوة لــتــضــع نــفــســهــا على  ــق ســعــت مــصــر ب
اخلريطة العاملية لتداول الغاز الطبيعي، حيث 
مت توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع 
والغاز  البترول  عن  للبحث  العاملية  الشركات 
باستثمارات بلغ حدها األدنى نحو 17 مليار 
مليار   1.1 بنحو  تقدر  توقيع  ومنح  دوالر، 
دوالر حلفر 384 بئراً خالل الفترة من يوليو 
التوقف  بعد  يونيو 2021، وذلك  2014 حتى 
االتفاقيات منذ عام 2010 وحتى  توقيع  عن 

أكتوبر 2013.
كــمــا مت تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــرســيــم احلـــدود 
فيما   ،2014 فىسبتمبر  قبرص  مع  البحرية 
البحرية  احلــدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع  مت 
ببدء  لتسمح   ،2016 فىأبريل  السعودية  مع 
مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز ألول 
مرة فىهذه املنطقة البكر الواعدة، بينما مت 
مع  البحرية  احلــدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع 

اليونان فىأغسطس 2020.
منتدى غاز شرق 

املتوسط
بفكرة  بــادرت مصر 
ــه خـــالل قمة  ــشــائ إن
جـــزيـــرة كـــريـــت بني 
زعماء مصر وقبرص 
فىأكتوبر  ــان  ــون ــي وال
مت  كــــمــــا   ،2018
املنتدى  ميثاق  توقيع 
 ،2020 فــىســبــتــمــبــر 
ــز الــنــفــاذ  ــل حــي ــ ودخـ

فــىمــارس 

دولية  منظمة  أصبح  والذىمبقتضاه   ،2021
حكومية.

وتــضــم قــائــمــة مــؤســســىاملــنــظــمــة 7 دول 
ــرص،  ــب أعـــضـــاء هـــم مــصــر، والـــيـــونـــان، وق
وإيطاليا،  واألردن،  وإســرائــيــل،  وفلسطني، 
انضم  بينما  بعد،  فيما  فرنسا  لهم  وانضمت 
املتحدة  الواليات  من  كل  كمراقبني  للمنظمة 
ــاد األوروبــىوالــبــنــك الــدولــي، مشيراً  واالحتـ
والتكامل  للتعاون  مظلة  تعد  املنظمة  أن  إلى 
اإلقليمىالستغالل موارد الغاز التىتزخر بها 
فائدة  لتحقيق أقصى  املتوسط  منطقة شرق 

للمنطقة.
تكثيف عمليات البحث

ــوردة إلــى  ــة مــســت ــ ــن دول حتــولــت مــصــر م
مصدرة للغاز املسال ملختلف األسواق العاملية، 
وتنمية حقول  البحث  تكثيف عمليات  بفضل 
30 مشروعاً  تنفيذ  الطبيعي، حيث مت  الغاز 
حتى   2014 يوليو  منذ  الغاز  حقول  لتنمية 
استثمارية  بإجمالىتكلفة   ،2021 سبتمبر 

بلغت نحو 514 مليار جنيه.
قدرة مصر اإلنتاجية من الغاز 

الطبيعي
بلغت القدرة اإلنتاجية احلالية ملصر من 
الغاز الطبيعىسنوياً بفضل مشروعات 
مليار   73.4 الــغــاز  حــقــول  تنمية 
املشروعات  تلك  ــرز  أب وتتمثل  م3، 
بقدرة  تنمية حقل ظهر  فىمشروع 
تبلغ 28 مليار م3،  إنتاجية سنوية 
بقدرة  ريفني  تنمية حقل  ومشروع 
إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، 
نورس  حقل  تنمية  مشروع  وأيضاً 
 4.6 تبلغ  سنوية  إنتاجية  بــقــدرة 

مليار م3.
ومن بني العوامل 
التىساهمت 
كــــــذلــــــك 
فــىحتــول 
ــر  ــ ــصـ ــ مـ
إلى دولة 
مصدرة 
لــلــغــاز 

ــقــدرة اإلنــتــاجــيــة  ــىال ــال ــوغ إجــم ــل املـــســـال، ب
مليون   12 ودمــيــاط  بــإدكــو  ملصنعىاإلسالة 
دمياط  مصنع  عــودة  عن  فضالً  سنوياً،  طن 
للتصدير بعد توقف دام ملدة 8 سنوات، حيث 
الغاز  من  شحنة  أول  بتصدير  مصر  قامت 
مما   ،2021 فــىمــارس  املصنع  مــن  املــســال 
الغاز املسال بنسبة  زيــادة صــادرات  إلى  أدى 
مليون طن عام 2021،  لتبلغ 6.7   ،%123.3

مقارنة بـ 3 ماليني طن عام 2013.
الغاز املسال

وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة 
املــصــرىاملــســال، حيث إن هناك  الــغــاز  ــام  أم
منذ  املصرىاملسال  الغاز  استوردت  دولة   20
جديدة  أســواق   4 منها  التصدير،  عــودة  بدء 
وكرواتيا  تركيا  من  فىكل  أمامه  افتتاحها  مت 

وباكستان وبنجالديش.
ــاز  ــغـ ــر الـ ــديـ ــر مــــن تـــصـ ــنـــت مـــصـ ــكـ ومتـ
الطبيعىواملسال ألبرز األسواق العاملية خالل 
تصدير  حىيتم  األخــيــرة،  الثالثة  السنوات 
غاز  تصدير  يتم  بينما  طبيعىلأردن،  غــاز 
وفرنسا،  وسنغافورة،  اليابان،  من  لكل  مسال 
والهند، وباكستان، والصني، وتركيا، واليونان، 
واململكة  وبنجالديش،  والكويت،  وإيطاليا، 
وكوريا اجلنوبية،  وتايوان،  وإسبانيا،  املتحدة، 
وبــلــجــيــكــا، وبــنــمــا، واإلمـــــــارات، وتــايــالنــد، 

وكرواتيا.
تصدير الغاز إلى لبنان

كما أنه جار تنفيذ مشروع مشترك إلعادة 
يبلغ  حيث  مصر،  إلــى  قبرص  من  التصدير 
حتى  قبرص  من  إنشاؤه  املزمع  اخلط  طول 
مصنع اإلسالة بإدكو 380 كم، الفتاً إلى أن 8 
دول ميكنها االستفادة من عملية تصدير الغاز 
إجــراءات  يجرىحالياً  كما  املــصــرىألوروبــا، 

استئناف تصدير الغاز الطبيعىللبنان.
مصر العب إقليمىلتداول الغاز

الــغــاز،  لــتــداول  إقليميا  العــبــا  مصر  تعد 
حيث تتوقع منظمة األقطار العربية املصدرة 
الغاز  صـــادرات  من  مصر  تعزز  أن  للبترول 
املسال، فىضوء إعادة تشغيل محطة اإلسالة 

فىدمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
إدكو ودمياط

عاملياً،  الطبيعىاملسال  الغاز  أسعار  ارتفاع 
محطة  من  مصر  تصدير  فىمعاودة  ساهم 
»إدكو«، حيث جنحت فىتصدير عدة شحنات 
للسوق األوروبىواآلسيوىمستفيدة من ظروف 

السوق املواتية.
ــة فــيــتــش أن مــصــر عــادت  ــال وأعــلــنــت وك
أن  بعد  فــىعــام 2019،  املــصــدر  ــى وضــع  إل

أن  متوقعة  املــســال،  للغاز  مــســتــورداً  كــانــت 
الغاز  إلنــتــاج  ــذروة  الـ عــام   2022 عــام  يكون 

الطبيعىفىمصر.
الصادرات املصرية  أن  بلومبرج  أكدت  كما 
من الغاز املسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل 
والتىستساعد  الغاز،  إلسالة  دمياط  محطة 
إلــى  للتصدير  ــزاً  ــرك م تصبح  ــىأن  فـ مــصــر 
أن مصر  اإليكونوميست  أكدت  بينما  أوروبا، 
القالئل  العامليني  املصدرين  من  واحــدة  تعد 
للغاز املسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خالل 

عام 2021.
وفىذات السياق، أكدت وكالة ستاندرد آند 
منحت  دمياط  تشغيل مصنع  عــودة  أن  بــورز 
حيث  املصري،  الغاز  لتصدير  إضافياً  منفذاً 
من  استفادة  أقصى  إلى حتقيق  تتطلع مصر 
فائض الغاز الذىحتقق خالل الفترة املاضية 

بفضل اكتشافات الغاز األخيرة.
ــعــد مــصــر ثــانــىأكــبــر مــســاهــم فىمنو  وت
العالم،  مستوى  على  املسال  الغاز  صــادرات 
كما   ،2021 أغسطس  إلى  يناير  من  بالفترة 
املسال  الغاز  زيادة فىصادرات  حققت مصر 

وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
كما اعتبرت مؤسسة املونيتور أن استئناف 
تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط ألول مرة 
منذ 8 سنوات باإلضافة إلى صادرات محطة 
إلى  مصر  لتحويل  خطوة  بإدكو  الغاز  إسالة 
يتم  حيث  الغاز،  وتداول  إقليمىلتجارة  مركز 

استهداف قارتىآسيا وأوروبا.
كما تعد مصر حالياً املصدر العربىاألسرع 
منواً للغاز املسال، بل وستصبح العباً رئيسياً 
ومنافساً بارزاً فىالسوق العاملية للغاز املسال.

العام  خــالل  حقق  ظهر  غــاز  حقل  وحقق 
بدء  منذ  قياسياً  رقماً  ــى2022/2021  ــالـ املـ
اإلنتاج  بلغ  حيث   2018/2017 عــام  اإلنتاج 
من احلقل حوالى2.7 مليار قدم مكعب غاز 
برميل  آالف   5 نحو  على  عالوة  طبيعىيومياً 

متكثفات يومياً .
البترولية  الثروة  من  اإلنتاج  معدل  وشهد 
فقد  املاضية،  الفترة  خالل  مضطردة،  زيادة 
مميزة،  نتائج  والــغــاز،  البترول  قطاع  حقق 
 401 بلغت  البترولية،  االكتشافات  فىمجال 
من  بعدد  ــاًزا  غ خــام، 120  زيــت  مابني 281 
الغربية  ــصــحــراء  »ال ــا  رأســه عــلــى  املــنــاطــق 
والدلتا  وسيناء  املتوسط  والبحر  والشرقية 
االكتشافات  هذه  لتضيف  السويس«،  وخليج 
احتياطيات بترولية قدرهـا حوالى503 ماليني 
تريليون  وحوالى39.9  متكثفات،  زيت  برميل 

قدم3 غاز طبيعي.
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كتب- أحمد عبداملنعم وحنان محمد:
أسدل الستار على االكتتاب العام فىأسهم 
بعد  ــك  وذل القدم  لكرة  املحلة  غــزل  شركة 
والــتــىمت  لالكتتاب  املــحــددة  الفترة  انتهاء 
مدها مرتني ولكن دون الوصول إلى تغطية 

االكتتاب.
أن  املــصــريــة،  ــبــورصــة  ال إدارة  وأعــلــنــت 
ــر املــســجــلــة بسوق  ــ إجــمــالــىكــمــيــات األوامـ
رأس  زيــادة  أسهم  على  اخلاصة  الصفقات 
املال املصدر لشركة غزل املحلة لكرة القدم 
وصل إلى نحو 17 مليونا و609.7 ألف سهم.

 ،« البورصجية  لـ  املــال  وأكــد خبراء سوق 
أن أسباب فشل اكتتاب غزل املحلة لم تتعلق 
اختيار  بل  االكتتاب  ونشرة  فقط  بالشركة 
لم يكن موفًقا، موضحني أن  أيًضا  التوقيت 
الطرح جاء فى وقت يعانىفيه املستثمرون من 
إحباط شديد جتاه سوق املال وتراجع ضخ 
وتدنىملستويات  فىالبورصة  استثماراتهم 

السيولة بشكل قياسي.
ورأوا أن شح السيولة من شأنه التأثير على 
فرص جناح الطروحات احلكومية، وأضافوا 
بعد  الطروحات  برنامج  استئناف  قــرار  أن 
البد  املحلة  غــزل  مع  املوفقة  غير  التجربة 
أن يرتكز بشكل دقيق ومدروس على اختيار 
ظل  فى  بعناية  للطرح  املرشحة  الشركات 
تباطؤ املستثمرين فى ضخ السيولة إلى سوق 

املال
وقال محمد سعيد العضو املمنتدب بشركة 
بالرغم  إنه  والنظم  أى دى تى لالستشارات 
من الريادة والسبق فىطرح أندية كرة القدم 
إال أن التجربة باءت بالفشل رسمياً وأصبح 
أموالهم مرة  استعادة  املكتتبون مخيرين فى 
أخرى بعد أن حظى االكتتاب بنسبة تغطية 
متدنية لدرجة مذهلة ولم تفلح معه محاوالت 
كافة  ولكن  الزمنية  الفترة  ومــد  اإلنــعــاش 

املحاوالت لم جتد نفعاً فى إجناح االكتتاب
هــذه  إلـــى  أدت  الــتــى  الــعــوامــل  أن  ورأى 
متعددة  كانت  لالكتتاب  املحبطة  النتيجة 
برعاية  بدأ  أنه  من  الرغم  وعلى  فاالكتتاب 
متميزة  طويلة  بخبرة  يتمتع  باحلكومة  وزير 
فــى ســوق املـــال وهــو وزيـــر قــطــاع األعــمــال 
حتظ  لم  املطروحة  الشركة  أن  إال  السابق، 
العديد  فى  املستثمرين  قبل  من  كبيرة  بثقة 
فرص  فــى  بالشكوك  تتعلق  اجلــوانــب  مــن 
الذى  القدم  كرة  نشاط  فى  ــاح  األرب حتقيق 
شــراء  على  عالية  إنــفــاق  مبستويات  يتسم 
الالعبني وأجورهم فى مقابل عوائد محدودة 
خاصة بالنسبة لفريق عادة ما يحتل مواقع 
باإلضافة  والشعبية،  الترتيب  فى  متوسطة 

األقاليم  مــدن  من  مدينة  إلــى  انتمائه  إلــى 
التىجتعل اتساع شعبية الفريق تتناسب مع 
سكان اإلقليم الذى ينتمى إليه مبا يؤثر على 
والرعاية  البث  من  املنتظرة  الشركة  عوائد 
التىيأمل  الالعبني  ومــالبــس  ــات  واإلعــالن
الضخم  تغطىاإلنفاق  أن  فى  املستثمرون 

وحتقق له عوائد على استثماراته.
املستثمرين  ذلــك  مخاوف  إلــى  وأضــاف 
القرار  بني  فالشركة  القرار  اتخاذ  آلية  من 
الفنى الرياضى وبني القرار االستثمارى فى 
ظل عدم قدرة املستثمرين فى امتالك حصة 

متكنهم من القرار.
االكتتاب خلت من صندوق  نشرة  أن  كما 
ضمان االكتتاب الذى أصبح عنصراً أساسياً 
فى  الـــدخـــول  عــلــى  املستثمرين  لتشجيع 
االكتتابات خالل السنوات األخيرة ومينحهم 
قـــدراً ال بــأس بــه مــن االطــمــئــنــان ودخــول 
التراجع  على  قدرتهم  من  واثقني  االكتتاب 
عن قرارهم االستثمارىبدخول االكتتاب ولو 

لفترة محدودة.
االكتتاب  ضمان  صندوق  غياب  أن  ورأى 
املستثمرين  حــمــاس  تقليل  فــى  دوراً  لعب 

قطاع  فى  األولــى  فى طرحها  الشركة  جتاه 
قبل،  مــن  بالبورصة  الــوجــود  لــه  يسبق  لــم 
أدت  التى  األسباب  تكن  لم  أنه  إلى  وأشــار 

فقط  بالشركة  تتعلق  االكــتــتــاب  فشل  الــى 
ونشرة االكتتاب بل ان اختيار التوقيت أيضا 
فالطرح جاء فى وقت يعانى  لم يكن موفقاً 

جتاه  شــديــد  إحــبــاط  مــن  املستثمرون  فيه 
استثماراتهم  ضخ  عن  وتــراجــع  املــال  ســوق 
فى البورصة وتدنىملستويات السيولة بشكل 
قياسىوهو ما كان له بالغ األثر على اإلقبال 

على االكتتاب.
وقال أن عودة السوق لالزدهار واالنتعاش 
جذبت األنــظــار الــى األســهــم املــتــداولــة فى 
البورصة خاصة أسهم الشركات التى تتمتع 
وأربــاح  مستقرة  ــرادات  وإيـ مالىجيد  ــأداء  ب
املتميزة  األصــول  ذات  والشركات  مضمونة 
متدنية  سعرية  مبستويات  تــتــداول  والــتــى 
ومتثل عامل جذب كان كافياً لصرف أنظار 

املستثمرين عن الدخول فى االكتتاب.
ورأى أنه وعلى الرغم من أن اكتتاب غزل 
املحلة يختلف اختالفاً جذريا عن الشركات 
املرتقبة من برنامج الطروحات احلكومية إال 
أنه يظل ذو داللة على مدى اقبال املستثمرين 
على الطروحات، ويؤكد أن شح السيولة التى 
ما زال سوق املال املصرى يتسم بها بالرغم 
الــتــداول خــالل موجة  مــن حتسن أحــجــام 
األسابيع  خــالل  بالسوق  املستمرة  الصعود 

األخيرة.

وأشار إلى أن شح السيولة تلك من شأنها 
التأثير على فرص جناح الطروحات واملؤكد 
أن متخذى القرار بشأن برنامج الطروحات 
باحلكومة املصرية يدركون ذلك بدليل تأنيهم 
الذى  البرنامج  فى  سنوات  ستة  مــدار  على 
لم يشهد خالل هذه السنوات إال طرح أولى 
بنك  ومــازال طرح  فاينانس«  »إى  واحــد هو 

القاهرة املرتقب عالمة استفهام.
ورأى أن قرار استئناف برنامج الطروحات 
بعد التجربة الغير موفقة مع غزل املحلة البد 
أن يرتكز بشكل دقيق ومدروس على اختيار 
ظل  فى  بعناية  للطرح  املرشحة  الشركات 
تباطؤ املستثمرين فى ضخ السيولة إلى سوق 
الفائدة  مستويات  بقوة  ينافسه  الــذى  املــال 
التىتتوالى قرارات رفعها على مدار الشهور 
األخيرة فى قرارات تشديد السياسة النقدية 
التى تنتهجها البنوك املركزية فى إطار حربها 

على معدالت التضخم املتسارعة.
يظل  املحلة  غــزل  اكتتاب  فشل  أن  وأكــد 
الطروحات  فرص جناح  ناقوس خطر جتاه 
يكون  أن  ملستوى  يرقى  ال  ولكنه  احلكومية 

معبراً عنها.
وقال حسام الغايش العضو املنتدب بشركة 
أوراق إلدارة األصول أن اكتتاب شركة غزل 
املحلة لكرة القدم فشل فىجذب املستثمرين 
للشركة  العام  الطرح  تغطية  بعد  بالبورصة 
بلغت  حــيــث  املــســتــهــدف،  مــن   %18 بنسبة 
ــر املــســجــلــة بسوق  ــ إجــمــالــىكــمــيــات األوامـ
مليون سهم من  الصفقات اخلاصة 17.61 
لالكتتاب  مطروحة  سهم  مليون   98 أصــل 

بسعر 1.02 جنيه للسهم.
وأرجع هذا الفشل الىإن النادىليس لديه 
املستثمرين  يجذب  للدخل  واضــح  مصدر 
يحقق  والــذىلــم  القدم  كــرة  نشاط  بخالف 
عامني  خــالل  تذكر  اىبــطــوالت  النادىفيه 

متتاليني.
كرة  بأندية  االستثمار  جاذبية  أن  ورأى 
تعتمد على عاملني غاية فىاألهمية،  القدم 
أولهما عالمة جتارية شهيرة يحقق النادىمن 
أو  الالعبني  مالبس  بيع  من  أرباحا  خاللها 
فريق  أن  كما  الرعاية  وعــقــود  اإلعــالنــات  
ربحا  ليحقق  مميزا  ليس  نفسه  الالعبني 
من سوق االنتقاالت أو غيره، وحيث انه كان 
هناك شرطني لنجاح االكتتاب أولهما تغطيته 
فىفترة محددة، والثانىدخول 1500 مكتتب 
الشرطان،  يتحقق  ولــم  فىالطرح،  مختلف 
وبالتالىفشل االكتتاب طبقا لقواعد الطرح.

الخبراء يحددون أسباب فشل الطرح..

التوقيت خاطئ.. واستئناف الطروحات يتطلب اختيار دقيق للشركات 

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

حسام الغايشمحمد سعيد

اكتتاب غزل المحلة يهبط من »دورى البورصة«

أعــلــنــت شــركــة الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
العربية-دومتي، عن دراسة القيمة العادلة 
كيز  شركة  والتىأعدتها  السركة  لسهم 
املالية  األوراق  عــن  املالية  لالستشارات 

-مستشار مالىمستقل-.
العادلة  القيمة  بلغت  الشركة،  وبحسب 
 6.90 نحو  للدراسة  وفًقا  الشركة  لسهم 
جنيه للسهم، مشيرة إلى مراجعة الدراسة 

من الهيئة العامة للرقابة املالية.
مجلس  قال  الدراسة،  نتيجة  على  وبناًء 
للسهم  العادلة  القيمة  إن  الشركة،  إدارة 
الشراء  بنسبة 38% عن سعر عرض  تزيد 

الذىتلقته الشركة والبالغ 5 جنيهات.
دعــوة  الشركة  ــررت  ق آخــر،  وفىسياق 
اجلمعية العامة غير العادية لالنعقاد لتعديل 

املادة 21 من النظام األساسىللشركة.
وكانت »دومــتــي«، قــررت إرجــاء اصــدار 
بــيــان بــشــأن مــدى جـــدوى عــرض الــشــراء 
 Expedition شـــركـــة  ــن  ــ م ــدم  ــ ــق ــ امل
investments، ونتائجه وأهميته للشركة 
املستشار  تقرير  تقدمي  ومساهميها، حلني 
املالىاملستقل خالل الفترة املنصوص عليها 

بخطاب الرقابة املالية.
 Expedition شركة  عرض  ويتضمن 
investments شراء حتى عدد 96.18 

لنسبة  واملكملة   %34 بنسبة  سهم  مليون 
الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات  ــم  مـــن أســه  %90

العربية- دومتي.
وكانت البورصة املصرية، قالت إن فترة 
سريان العرض عشرين يوم عمل تبدأ من 
وحتى   2022 أغسطس   18 تــداول  جلسة 
نهاية جلسة تداول 14 سبتمبر 2022، على 
أن يتم التنفيذ بالبورصة املصرية خالل 5 

أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.
للرقابة  العامة  الهيئة  أن  إلــى  ويــشــار 
املالية، وافقت على نشر إعالن عرض شراء 
 Expedition شركة  مــن  إجبارىمقدم 
investments لشراء حتى عدد 96.18 
لنسبة  واملكملة   %34 بنسبة  سهم  مليون 
90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية 

العربية )دومتي(.

املعدلة لشركة  املالية  املؤشرات  أظهرت 
العامة لصناعة الورق - راكتا، خالل العام 
املالى2021-2022، تراجع خسائر الشركة 

بنسبة 12%، على أساس سنوي.
أنها حققت خسائر  الشركة،  وأوضحت 
بلغت 90.79 مليون جنيه خالل الفترة من 
يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 
خسائر بلغت 102.77 مليون جنيه فىالعام 

املالىالسابق له.
ــة خــــــالل الـــعـــام  ــ ــرك ــشــ ــ وحـــقـــقـــت ال
املالىاملاضىمبيعات بلغت نحو 399 مليون 
مليون   10.1 قدرها  مبيعات  مقابل  جنيه 

جنيه، خالل العام املالىاملقارن.
بشكل  مختلفة  املعدلة  ــام  األرق وجــاءت 

كبير عن املؤشرات غير املدققة التىأعلنتها 
الشركة فى7 أغسطس املاضي، إذ أظهرت 
حققت  راكــتــا  أن  املدققة  غير  البيانات 
بقيمة 363.17 مليون جنيه خالل  أرباحاً 
بلغت  خسائر  املالىاملاضىمقابل  الــعــام 
98.277 مليون جنيه فىالعام املالىالسابق 

له.
وأوضــحــت وقــتــهــا أن نــتــائــج األعــمــال 
بنحو  رأسمالية  أربـــاح  تضمنت  السنوية 
فــىنــاجت  تــتــركــز  جــنــيــه  مــلــيــون   448.49
املديونية  لسداد  مستغلة  غير  أرض  بيع 
وجزء  »بتروتريد«  الغاز  لشركة  املستحقة 
القابضة  للشركة  املستحقة  القروض  من 

للصناعات الكيماوية.

للتنمية  الصعيد  شمال  شركة  إدارة  مجلس  قــرر 
أيليت  شــركــة  تكليف  الـــزراعـــى)نـــيـــوداب(،  واإلنــتــاج 
لالستشارات املالية، للقيام بأعمال إعداد خطة الهيكلة 

املالية واإلدارية للشركة.
وكانت الشركة قالت فىبيان سابق، إن إعادة هيكلة 
والبورصة  املالية  الرقابة  خطاب  فــىضــوء  الشركة 
املصرية بخصوص اخلطة الزمنية إلدارة رأس املال بعد 

جتاوز اخلسائر املرحلة لنصف حقوق امللكية.
لــلــتــنــمــيــة واإلنـــتـــاج  ــد  يـــشـــار أن شـــمـــال الــصــعــي
الزراعى»نيوداب«،  سجلت صافىخسائر بلغت 2.16 
يونيو 2022،  نهاية  يناير حتى  بداية  مليون جنيه منذ 
نفس  خالل  جنيه  مليون   6.57 بقيمة  خسائر  مقابل 
الفترة من العام املاضي، مع األخذ فىاالعتبار حقوق 

األقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خالل الستة أشهر األولى 
من العام اجلارىإلى 2.7 مليون جنيه، مقابل 672.4 

ألف جنيه خالل نفس الفترة من 2021.
وعلى صعيد القوائم غير املجمعة، تراجعت خسائر 
الــعــام  مــن  األول  الــنــصــف  خـــالل  املستقلة  الــشــركــة 
مليون   6.41 مقابل  جنيه،  مليون   1.98 اجلــارىإلــى 

جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام املاضي.

ملفات مهمة أمام »شاشة رئيس البورصة الجديد«
كتب- أحمد عبداملنعم:

ينتظر رامىابراهيم الدكانىرئيس البورصة 
من  العديد  عام  ملدة  تعيينه  والــذىمت  اجلديد 
األربـــاح  ضريبة  رأســهــا  على  املهمة  امللفات 
السيولة  من  مزيد  جذب  وكيفية  الرأسمالية 

للسوق.
نحو  خبرة  الدكاني،  رامىابراهيم  وميتلك 
19 سنة فىمجال االستثمار ومتويل الشركات 

والتخطيط االستراتيجي.
وقال خبراء سوق املال إن رامىالدكانىرئيس 
امللفات  من  العديد  ينتظره  اجلديد  البورصة 

املهمة التىتنتظر حسمها.
املــال  ســوق  خبيرة  رمسيس  حنان  وقــالــت 
إن  املــالــيــة،  األوراق  لــتــداول  احلــريــة  بشركة 
من  العديد  ينتظره  اجلديد  البورصة  رئيس 
أهمها  من  املقبلة  الفترة  املهمة خالل  امللفات 
إلغاء جلسة املزاد والتىتؤثر على سعر اإلغالق 
بينما ال يزال البعض ال يفهم كيف يتم التداول 
فيها وبالتالىيتوقف الكثير عن التداول بسبب 

هذه اجللسة.
هذه  بني  من  أن  رمسيس،  حنان  وأضافت 
السعرية  احلدود  عودة  ضرورة  أيضا  امللفات 
إليقاف التداول على األسهم إلى 10% بدال من 
20% املعمول بها حاليا، مبا يحجم من مخاطر 

السوق خاصة فىحالة انزالقه تأثرا بأىحدث 
خالل الفترة املقبلة.

وأشارت إلى أن من بني هذه امللفات كذلك 
والــذىأســهــم  باملليم  األســهــم  تسعير  ــغــاء  إل
البعض  اكتفاء  مــع  األســهــم  حركة  فىتباطؤ 

بأىهامش ربح، وبالتالىينعكس سلبا على أداء 
األسهم.

لقاءات  عقد  كذلك  امللفات  هذه  بني  ومن 
السمسرة  شــركــات  مــن  املنفذين  مــع  ــة  دوريـ
والتعرف على املشكالت التىتواجههم والعمل 

على حلها، إلى جانب عقد لقاءات دورية أيضا 
مع شريحة عريضة من املستثمرين واالستماع 
لشكاويهم والتواصل معهم من أجل تفعيل دور 
املجتمعية،  والتنمية  فىاالقتصاد  البورصة 

وفقا لرمسيس.
وقال عيسى فتحي، العضو املنتدب لشركة 
أهم  من  إن  املالية،  األوراق  لتداول  القاهرة 
العمل عليها  البورصة  رئيس  التىعلى  امللفات 
فىتكاليف  النظر  إعــادة  املقبلة  الفترة  خالل 
أحد  تعد  ألنها  وتخفيضها،  الــشــركــات  قيد 

العوائق أمام الترويج للقيد.
أيضا  امللفات  أهــم  بني  من  فتحىأن  وذكــر 
املالية  الرقابة  بالتعاون مع رئيس هيئة  العمل 
ضريبة  إلغاء  أو  بتأجيل  احلكومة  إقناع  على 
على  العمل  جانب  إلــى  الرأسمالية،  األربـــاح 
خفض املدة بني ما قبل إغالق االكتتاب وظهور 
والتىتستغرق  املستثمرين  فىمحافظ  األسهم 
حــالــيــا شــهــريــن وبــالــتــالــىتــتــعــطــل الــســيــولــة 

فىاألسهم طيلة هذه الفترة.
ــع فــتــحــىأن يــعــمــل رئــيــس الــبــورصــة  ــوق وت
الفترة  خــالل  البورصة  تطوير  على  اجلديد 
بتكنولوجيا  اهــتــمــامــه  خلفية  عــلــى  املقبلة 
املعلومات، إلى جانب املساهمة فىتفعيل آلية 

الشورت سيلينج.

أبرزها الضرائب والسيولة والطروحات.. 38% زيادة فى السعر العادل لسهم 
»دومتى« عن عرض االستحواذ

تراجع خسائر »راكتا« %12 
لتحقق 90.8 مليون جنيه

»نيوداب« تكلف »ايليت« لالستشارات 
المالية بأعمال الهيكلة

15 صفر 1444 هـ-  11 سبتمبر 2022
العدد »258 «

أعــــــــــــلــــــــــــن مـــــحـــــمـــــد 
الـــســـعـــداوىرئـــيـــس الــشــركــة 
املعدنية،  للصناعات  القابضة 
من   %65 طرح  املقرر  من  إنه 
ــادة رأســمــال شــركــة مصر  زيـ
لألملنيوم، على أحد الصناديق 

السيادية العربية.
 وأوضــحــت الــشــركــة، أنــه 
من   %65 نسبة  طـــرح  سيتم 
التأهيل  إعـــادة  تكلفة  قيمة 
البالغة 300 مليون دوالر )200 
مليون دوالر( وسيتم ذلك عن 
طريق زيادة رأس املال لتمويل 
تطوير الشركة واحلفاظ على 

الطاقة اإلنتاجية مبعدل 320 
ألف طن سنوياً.

مــصــر  أن  إلـــــــى  يــــشــــار 
لأللومنيوم، سجلت صافىربح 
خالل  جنيه  مليار   2.4 بلغ 
إلى   2021 يوليو  مــن  الفترة 
أربـــاح  مــقــابــل   ،2022 يــونــيــو 
جنيه  مــلــيــون   28.27 بلغت 

فىالعام املالىاملقارن.
الشركة  إيـــرادات  وارتفعت 
املالىاملاضىإلى  العام  خالل 
مقابل  جنيه،  مليار   14.48
مليار   11.36 بلغت  إيــرادات 
جنيه فىالعام املالىالسابق له.

طرح 65% من زيادة رأسمال »مصر 
لأللمنيوم« لصندوق سيادى عربى
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

11 توصية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فى المصارف العربية

 شرم الشيخ- منال عمر: 
ــوال  األم غسل  مكافحة  ملتقى  أصــدر 
الــذىانــعــقــد فىشرم  ومتــويــل اإلرهــــاب، 
يوم  من  بداية  ــام  أي  3 مــدار  على  الشيخ 
من  الــعــديــد  سبتمبر   3 إلــى  سبتمبر   1
جلسة   11 مــن  ــىجــاءت  ــت ال الــتــوصــيــات 
عمل بعدد 37 متحدثاً من الدول العربية 
واألجــنــبــيــة ومـــن مــنــظــمــات، ومبــشــاركــة 
الــقــطــاع  مـــن  أكــثــر مـــن 350 مـــشـــاركـــاً 

املصرفىواملالىوالقضائىواألمني.
بني  بــالــتــعــاون  ــتــقــى  املــل تــنــظــيــم  ومت 
ــارف الــعــربــيــة وجــامــعــة  ــصــ ــ احتـــــاد امل
والبنك  األمــنــيــة  للعلوم  الــعــربــيــة  نــايــف 
غسل  مكافحة  ــزىاملــصــرىووحــدة  ــرك امل
ــاب واحتـــاد بنوك  ــوال ومتــويــل اإلرهـ األمـ
مصر واالكادميية الدولية ملكافحة الفساد 
املعنىمبكافحة  املــتــحــدة  األمم  ومــكــتــب 
املخدرات واجلرمية ومركز األمم املتحدة 
ملكافحة اإلرهاب ومبشاركة األمانة العامة 
ملتقى  الــعــرب،  الداخلية  وزراء  ملجلس 
ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  دولىحول 
اإلرهاب، فىمدينة شرم الشيخ بجمهورية 

مصر العربية وذلك خالل الفترة من 3-1 
سبتمبر 2022.

مكافحة  ملتقى  توصيات  أبــرز  وجــاءت 
غسل األموال ومتويل األرهاب:

ــاون بني  ــعـ ــتـ والـ الـــشـــراكـــة  ــز  ــعــزي ت  .1
القطاعني العام واخلاص بهدف خلق مزيد 
من الدعم لقضايا مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب والوقاية منها.
دلـــيـــل  وضــــــع  عـــلـــى  الــــتــــعــــاون   .2
تقييم  ــات  ــي آل اســتــرشــادىعــربــىلــتــعــزيــز 
اإلرهــاب  ومتويل  األمـــوال  غسل  مخاطر 
عــلــى املــســتــوى الــعــربــىمبــا يــعــزز تــبــادل 

اخلبرات والتجارب الوطنية.
واألبحاث  الدراسات  من  االستفادة   .3
تأكيد  على  والعمل  املتخصصة،  العلمية 
االستثمار فى تدريب العاملني فى اجلهات 
ومتويل  ــوال  األمـ غسل  مبكافحة  املعنية 

اإلرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقني.
4. تعزيز األطر التشريعية الالزمة لدعم 
االستقاللية التشغيلية لوحدات التحريات 

املالية.
مخاطر  على  التركيز  الــى  الــدعــوة   .5

وضع  يشمل  مبا  اإلرهـــاب  متويل  جرائم 
اآلليات واإلجراءات اخلاصة مبكافحته.

املتعلقة  الوطنية  اإلجـــراءات  تعزيز   .6
الوقائية  التدابير  بالشفافية ودعم تطبيق 
التوصل  بهدف  املالية  املؤسسات  من قبل 

الى املستفيد احلقيقي.
مجموعة  تكوين  أهمية  إلى  الدعوة   .7
التقنية  التحديات  لــدراســة  عربية  عمل 
ومتويل  األمــوال  غسل  مكافحة  فىمجال 
واألصــول  العمالت  يشمل  مبــا  ــاب  اإلرهـ

األفتراضية واألدلة الرقمية.
الرقابية  السلطات  استفادة  أهمية   .8
القانون  إنفاذ  وجهات  املالية  واملؤسسات 
فى  احلديثة  التكنولوجية  التقنيات  من 
ومتويل  األمــوال  من جرائم غسل  الوقاية 

اإلرهاب.
العربية  الــتــجــارب  مــن  االســتــفــادة   .9
والدولية الرائدة فىمجال تطبيق العقوبات 

املالية املستهدفة.
10. العمل على التوسع فى بناء القدرات 
وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال 

التحقيقات املالية املوازية.

فىهذا  املتعاونة  اجلــهــات  دعـــوة   .11
هذه  تنفيذ  فى  والتعاون  للتنسيق  امللتقى 
األنشطة  فىعقد  واالستمرار  التوصيات 

العلمية.
أحمد  املستشار  امللتقى  أعمال  افتتح 
وحدة  أمناء  مجلس  رئيس  خليل،  سعيد 
اإلرهــاب،  األمــوال ومتويل  مكافحة غسل 
البنيان  عبداهلل  بن  عبداملجيد  الدكتور  و 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
ومحمد اإلتربى رئيس مجلس ادارة احتاد 
بــنــوك مــصــر،  رئــيــس احتـــاد املــصــارف 
العربية، و الدكتور وسام فتوح االمني العام 
جمال جنم  و  العربية،  املــصــارف  الحتــاد 
و  املركزىاملصري،  البنك  محافظ  نائب 
الدكتور محمد بن على كومان األمني العام 
الدكتور  و  العرب،  الداخلية  وزراء  ملجلس 
املتحدة  األمم  مكتب  مــديــر  على  حــامت 
مجلس  لدول  واجلرمية  املعنىباملخدرات 
فــودة  خــالــد  ــواء  ــل وال اخلليجي،  الــتــعــاون 

محافظ محافظة جنوب سيناء.

15 صفر 1444 هـ-  11 سبتمبر 2022
العدد »258 «

ألول مرة منذ 6 أشهر..

لتقديم حلول ومنتجات تلبى احتياجاتهم..

كتبت- منال عمر: 
أظــهــرت بــيــانــات مــنــشــورة عــلــى موقع 
فىوتيرة  طفيف  املــركــزىتــراجــع  البنك 
للقطاع  األجنبية  صافىاألصول  انخفاض 
ولكن  شهرىيوليو  املصرفىاملصرىخالل 
من  مرة  ألول  وذلك  بالسالب-  مازالت   -
بالسالب  التحول  بــدأت  ما  بعد  شهور   6
الضغوط  املاضىبسبب  فبراير  فىشهر 
الــنــزاع  أثــر  على  األجنبية  العملة  على 

الروسىاألوكراني. 
ــت صـــافـــىاألصـــول األجــنــبــيــة  وســجــل
ــر يــولــيــو  ــالل شــه ــب خــ ــســال ــال رصـــيـــد ب
مقارنة  جنيه  مليار  ــاضــــى367.809  ــ امل
يونيو  فىشهر  جنيه  مليار   370.079
انخفاض وتيرة  له وهو ما يوضح  السابق 

التراجع . 
واألصول األجنبية للبنوك هىما متتلكه 
األجنبية  بالعملة  ومــدخــرات  ودائـــع  مــن 
وتكون قابلة للتسييل فىاألوقات التىيحتاج 

فيها أىبنك سيولة لسداد التزاماته. 
ــه  ــي ــب ــت صــــافــــىاألصــــول األجــن ــ ــان ــ وك
فبراير  فىشهر  بالسالب  التحول  بــدأت 
ألول  جنيه  مليار   51.685 املاضىبقيمة 
مرة من 5 سنوات من 2017 ثم ارتفع نقص 
مارس  فىشهر  األجنبيه  صــافــىاألصــول 
و239.37  جنيه  مليار   219.389 ــى  إل
مليار  و305.031  فىأبريل،  جنيه  مليار 

جنيه فىمايو املاضي. 
األجنبية  صافىاألصول  حتول  وتزامن 
للسالب مع بدء خروج االستثمارات األجنبية 

غير املباشرة فىأدوات الدين املصرية مثل 
بسبب  الناشئة  فىبأقىاألسواق  حدث  ما 
على  العالم  التىيعيشها  اليقني  عدم  حال 

أثر النزاع الروسىاألوكراني. 
أو  املباشرة  غير  االستثمارات  وعـــادة 
الساخنة كما يطلق عليها تتخارج فىأوقات 
لصالح  الناشئة  ــواق  األســ مــن  ــات  ــ األزم
األوضــاع  عــودة  حتى  أمــن  كمالذ  أمريكا 

لطبيعتها تبدأ فىالعودة مجددا. 
رئيس  مدبولي،  الدكتور مصطفى  وكان 
مجلس الوزراء قال فىوقت سابق، إن حجم 
بداية  التىخرجت من مصر منذ  األمــوال 
العام  حت منتصف مايو املاضىوصل لـ20 

مليار دوالر. 
وزير  معيط  محمد  الدكتور  قــال   فيما 
إن  أمــس،   فىتصريحات صحفية  املالية 
حجم تخارج استثمارات األجانب فىأدوات 
الدين ارتفع إلى نحو 35 مليار دوالر منذ 

بدء النزاع الروسىاألوكراني. 
كما زاد من حدة سرعة خروج االستثمارات 
الناشئة  األســـــواق  مــن  املــبــاشــرة   غــيــر 
االحتياطىالفيدرالى  بــدء  مصر  ومنهم 
الفائدة  رفــع  املركزىاألمريكي(   )البنك 
الــدوالر من شهر مارس لكبح جماح  على 
مرة  قياسىألول  رقم  الذىسجل  التضخم 

فى40 سنة. 

أسعار  االحتياطىالفيدرالىرفع  وكــان 
الفائدة ألول مرة فىنحو 4 سنوات خالل 
وبنسبة   ،%0.25 املاضىبنسبة  مـــارس 
0.5% فىاجتماع مايو، ثم بنسبة %0.75 
فىيونيو ثم ببنسبة 0.75% فىشهر يوليو 
 ،%2.50-2.25 نطاق  إلى  املاضىليصل  
وهـــذا الــرفــع هــو أعــلــى وتــيــرة منذ عام 

 .1981
سيعود  الــفــيــدرالــىأنــه  ــدول  جـ ويظهر 
سبتمبر  و21  يومى20  مجدًدا  لالجتماع 
ــفــائــدة  ــل، لــبــحــث مــصــيــر ســعــر ال ــب ــق امل

األمريكية.

مع  تعاون  بروتوكول  مؤخراً  مصر  بنك  وقــع 
بحضور  التوقيع  مت  وقــد   OPay شركة  خــالل 

قيادات البنك والشركة.
إلى  الشركة  التسويقىمع  البروتوكول  ويهدف 
ومنتجات  حلول  لتوفير  مشتركة  مبادرة  إطالق 
وحلول  وخدمات  مصر”  بنك  خالل  “من  مالية 
غير مالية “من خالل شركة OPay” ألصحاب 
املشروعات متناهية الصغر والصغيرة من عمالء 

كالً الطرفني.
وذلك بغرض تقدمي عرض قيم للعمالء يشمل 
كافة احللول واملنتجات التىُتـلبىاحتياجات هذه 

الفئة.
مصر  بنك  يقوم  البروتوكول  هــذا  ومبــوجــب 
بإتاحة متويل عمالء شركة Opay من أصحاب 
وذلك  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة  املشروعات 
وفقاً للسياسات واإلجراءات املُعتمدة لدى البنك.

وتوفير  بإتاحة   Opay شركة  تقوم  وســوف 
الرابط اخلاص بالتقدمي للحصول على منتجات 
بنك مصر التمويلية اخلاصة بعمالء املشروعات 
ــاإلضــافــة إلــى  الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر ب

اخلاصة  الرقمية  املنصة  على  إكسبريس  قرض 
بالشركة.

الرائدة  الشركات  إحدى   Opay وُتعد شركة
اإللكترونىوالتصميم  الدفع  خدمات  فىمجال 
املعلومات  ونظم  البيانات  وقواعد  للبرمجيات 

اإللكترونية وإنشاء قواعد بيانات.
وتعمل على دعم وتوسيع نطاق خدماتها املالية 
التجار  ربط  خالل  من  الشركات  بني  والرقمية 
والشركات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
مباشرة باملوردين من خالل املنصة اخلاصة بها، 
بغرض توفير خدمة شاملة للعمالء باإلضافة إلى 

توفير آلية الدفع اإللكتروني.
وجتدر اإلشارة إلى أن شركة OPay جنحت 
بالسوق  خدماتها  اطــالق  من  قصير  وفــىوقــت 
الذين  التجار  مــن  آالف  ثقة  املصرىفىكسب 
يعملون األن بكافة محافظات مصر ضمن شبكة 
هذا  بالشركة،  اخلــاصــة  الرقمية  املــدفــوعــات 
باإلضافة إلى ابرام الكثير من الشركات والتىمن 
مصر  بنك  مع  االستراتيجية  الشراكة  أهمها 

لتوفير كافة احللول الرقمية للسوق املصري.

املشروعات  لقطاع  مصر  يولىبنك  و  هــذا 
أهمية  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة 
املالية  اخلــدمــات  كافة  توفير  خــالل  من  كبرى 
هذا  عمالء  ٌيلبىاحتياجات  مبــا  املالية  وغير 

القطاع.
البنك  تــوجــيــهــات  مـــع  تــزامــنــاً  ويـــأتـــىذلـــك 
بهذا  للنهوض  الــدولــة  املــركــزىاملــصــرىوجــهــود 
وزيـــادة  االقــتــصــاد  مــؤشــرات  لتحسني  القطاع 
املنتج  وتشجيع  االقتصادية  التنمية  مــعــدالت 

املحلىوخفض فاتورة االستيراد.
ــذا الـــبـــروتـــوكـــول فــىإطــار  ــع هــ ــي ــوق ــىت ــأت وي
وتنمية  لدعم  الهادفة  مصر  بنك  استراتيجية 
واملتوسطة، وما ميلكه من  الصغيرة  املشروعات 
البنك  دور  من  وانطالقاً  املجال  فىهذا  خبرة 
املشروعات  فىمتويل  الرائدة  املؤسسات  كأحد 
الصغيرة واملتوسطة من خالل توفير اليات متويل 
وأيضا  التمويلية  االحتياجات  تلبىكافة  متميزة 
القطاعات  لكافة  مالية  غير  وخــدمــات  حلول 

فىمختلف األنشطة االقتصادية.
مجموعة  تــقــدمي  على  مصر  بنك  ويــحــرص 

املصممة  االئــتــمــانــيــة  املــنــتــجــات  ــن  م مــتــنــوعــة 

خصيصاً لتلبية احتياجات املشروعات باختالف 

أحجامها.

ــعــديــد مــن املـــبـــادرات  ــقــوم بــتــوقــيــع ال كــمــا ي

التوسع فىمتويل  إلى  التىتهدف  والبروتوكوالت 

خدمات  تقدمي  إلى  باإلضافة  املشروعات،  تلك 

لعمالء  املالية  وغير  واملالية  الفنية  االستشارات 

املشروعات  تلك  بــأن  منه  إميــانــاً  املــشــروعــات، 

هىقاطرة النمو االقتصادىوركيزته.

ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز متيز خدماته 

واملشاركة  املــدى  طويل  جناحه  على  واحلــفــاظ 

الــتــىتــلــبــىاحــتــيــاجــات  ــات  ــىاخلــدم ف بفاعلية 

عمل  واستراتيجيات  قيم  أن  حيث  عــمــالئــه، 

بالتنمية  البنك  التزام  دائماً  تعكس  مصر  بنك 

املستدامة والرخاء ملصر.

تراجع وتيرة »الرصيد السالب« لألصول األجنبية

 Opay بنك مصر« يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع«

كتبت- منال عمر:
عاودت البنوك مجددا إتاحة فتح حسابات 
إداريـــة  مصاريف  أو  دون  مجانا  مصرفية 
لفتح احلساب  األدنـــى  احلــد  قــيــود  وبـــدون 
 15 وملــدة  أمــس  من  اعتبارا  اجلــدد  للعمالء 
يوما قادمة فىشهر سبتمبر اجلارىمبناسبة 
البنك  فعاليات  أحــد  الفالح  بيوم  االحتفال 
فتح  املالىالتىتستهدف  املــركــزىلــلــشــمــول 

حساب مصرفىلكل مواطن.
ــن عـــدد مــن الــبــنــوك اخلــمــيــس قبل  وأعــل
مواقع  على  الرسمية  صفحاتهم  املاضىعلى 
ــواصــل اإلجــتــمــاعــىإتــاحــة فــتــح حساب  ــت ال
مصرفية  خدمات  بجانب  مجانا  مصرفية 
رقمية دون رسوم وبطاقات خصم مباشر أو 
مدفوعة مجانا احتفاال بيوم الفالح واستجابة 

لتعليمات البنك املركزي.
 « الفالح  » عيد  بنك مصر مبناسبة  وقال 
والعروض  املزايا  من  باقة  يقدم  مصر  بنك 
املجانية فىالفترة من 1 الى 15 سبتمبر 2022  
تشمل فتح حساب جارىأو توفير بدون رسوم 
واحلصول  لفتح احلساب،  أدنــى  وبــدون حد 

على بطاقة ميزة اخلصم الفورىمجانا.
ــرة  ــ ــ ــاه ــ ــ ــق ــ ــ ــك ال ــ ــ ــن ــ ــ ــا أعـــــــلـــــــن ب ــ ــ ــم ــ ــ ك

ــك  ــ ــن ــ ــب ــ ــىوال ــ ــدول ــ ــىال ــ ــق ــ ــري ــ ــىاألف ــ ــرب ــ ــع ــ وال
ستعلن  أخــرى  بنوك  الزراعىاملصرىبجانب 
عن مشاركتها فىيوم الفالح بداية من األسبوع 
القادم بعد العودة من العطلة الرسمية للبنوك 

يومىاجلمعة والسبت.
البنوك  احتفال  املــركــزىتــواريــخ  وحــدد   -
غير  إلــى  املالىللوصول  الشمول  بفعاليات 

املتعاملني مع اجلهاز املصرفىكالتالي:
1-احتفالية املرأة: من يوم 8 مارس إلى 31 

مارس لالحتفال باليوم العاملىللمرأة.
يوم  مــن  املــالــي:  العربىللشمول  2-الــيــوم 
ــوم 30 أبــريــل لــالحــتــفــال بــالــيــوم  ــى يـ 1 إلـ

العربىللشمول املالي.
ــى 15  ــاب: مــن 1 إلـ ــشــب 3-احــتــفــالــيــة ال

أغسطس مبناسبة اليوم العاملىللشباب.
 15 إلــى   1 يــوم  مــن  الــفــالح:  4-احتفالية 

سبتمبر مبناسبة عيد الفالح.
إلى 31  يوم 15  5-احتفالية االدخــار: من 
العاملىللشمول  ــوع  األســب مبناسبة  أكــتــوبــر 

املالىواليوم العاملىلالدخار.
من  ذوىالــهــمــم:  األشــخــاص  6-احتفالية 
ــى 15 ديــســمــبــر مبــنــاســبــة الــيــوم  ــوم 1 إلـ يـ

العاملىلذوىالهمم.

»يوم الفالح« يُعيد مجانية فتح 
الحسابات وإصدار البطاقات
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األحد

كتبت- منال عمر: 
من  املقدمة  املصرى  باجلنيه  السيولة  حجم  ارتفعت 
أذون  لشراء  عطاء  أخــر  فى  مسبوق  غير  بشكل  البنوك 
بالنيابة عن  أسبوعًيا  املركزى  البنك  يطرحها  التى  خزانة 

وزارة املالية. 
املصرفى  اجلهاز  من  املقدمة  السيولة  حجم  ووصلت 
لشراء أذون خزانة بنحو 284.4 مليار جنيه ومت قبول منهم 
جنيه  مليار   157.3 للبنوك  عاود  أى  جنيه  مليار   127.1
فائض من السيولة املقدمة وأعلى من مستهدفات املالية. 

وقبلت وزارة املالية بيع أذون خزانة للبنوك بكميات تفوق 
حجم طلبها املقدم وقت الطرح عند 53 مليار جنيه بزيادة 
ملعدل  املالية  وزارة  رؤية  حول  الباب  يفتح  مبا   ،%224.7
الفائدة املرتقب فى املرحلة املقبلة، وأسباب ارتفاع معدالت 

السيولة فى اجلهاز املصريف. 
املتاحة  االستثمار  مجاالت  أحــد  تعد  اخلــزانــة  وأذون 
وجود  دون  لديها  السيولة  فائض  الستثمار  البنوك  أمــام 
أى مخاطرة وبعائد مجزى إلى حد ماء، وكذلك هى أداء 
فى يد املالية لتمويل عجز املوازنة ومساعدتها على سدد 

مصروفاتها. 
وأرجع د. هانى جنينه، اخلبير االقتصادى واملحاضر فى 
اجلامعة األمريكية، ارتفاع معدل السيولة فى البنوك إلى 
عاملني أساسيني يتمثل العامل األول فى تراجع الطلب من 
الشركات بسبب وجود عجز فى الدوالر الذى يدخل كمكون 
أساسى فى عملهم مما حد من طلب القروض فى البنوك. 
وأما العامل الثانى يتصل بالبنوك نفسها التى أصبحت 
البنوك  خـــاص  ــدة  ــروض جــدي قـ فــى ضــخ  أكــثــر حتفظا 
مخاطر خسائر  تكرار  لتجنب  ومصر(  )األهلى  احلكومية 
فى  حدث  كما  مجددا  الصرف  سعر  حترير  من  محتملة 
األصول  بني صافى  فجوة  وجود  ظل  فى  املاضي،  مارس 
واخلصوم األجنبية، فضال عن تراكم املخاطر منذ جائحة 
فيروس كورونا فى إعادة هيكلة الديون املتعثرة وهو ما أدى 

إلى زيادة معدالت السيولة بحسب جنينه. 
وأضاف »جنينه« أن  بيع احلكومة –وزارة املالية- أذون 
لتأمني  منها  ذكــاء  يعد  مستهدفاتها   مــن  بأكثر  خــزانــة 
وجــود  ظــل  فــى  منخفض  ديــن  بعبء  املالية  احتياجاتها 

توقعات قائمة بزيادة سعر الفائدة فى الفترة املقبلة. 
وكانت وزارة املالية أعلنت حاجاتها عن بيع  أذون خزانة 
 91 عطاء  بيع  الطرح  قبل  منه  مستهدفه  مختلفة  بآجال 
يوما  بحصيلة 15 مليار جنيه، وأذون 182 يوما بحصيلة 
 8 يوما بحصيلة مستهدفه  مليار جنيه،وأذون 273   14.5
مليارات جنيه، وأذون 364يوما بحصيلة متسهدفة 15.5 

مليار جنيه. 

 ولكن عطاء أذون خزانة ألجل 3 شهور عند الطرح أمس 
األحد سجل رقم قياسى فى حجم القبول بعد ما وافقت 
طلبات  حجم  من  مليار،   61.841 بيع  على  املالية  وزارة 
مقدمة وصلت 170.8 مليار جنيه أى عاود للبنوك سيولة 

بقيمة 109 مليار جنيه على هذا العطاء فقط. 
املالية على بيع أذون خزانة 3 شهور مبتوسط  ووافقت 
البنوك  من  مقدمة  أسعار  مقابل   %15.857 فائدة  سعر 
فائدة %15.935  تراوحت بني متوسط سعر  الطرح  وقت 
البنوك 15.502% وأعلى  فيما سجل أقل سعر مقدم من 

سعر %17.301. 
بقيمة  أذون  شهور   6 عطاء  املالية  وزار  باعت  وكما 
37.952 مليار جنيه مبتوسط سعر فائدة 16.383% من 

مقارنة  جنيه  مليار   59.482 بقيمة  مقدمة  طلبات  أصل 
مبتوسط فائدة مقدم من البنوك 16.613% فيما بلغ أقل 

سعر 16.001%، وأعلى سعر %19.999. 
وكما قبلت املالية بيع أذون خزانة 9 شهور بقيمة 8.120 
مليار جنيه مبتوسط سعر فائدة 16.567% من أصل طلبات 
مبتوسط  جنيه  مليار   19.298 بقيمة  البنوك  من  مقدمة 
سعر فائدة مقدم منهم قبل الطرح بنسبة 16.953% فيما 

أقل سعر سجل 15.2% وأعلى سعر %19.250. 
وباعت املالية أيضا أون خزانة آجال عام بقيمة 19.188 
أصل  مــن   %16.878 فــائــدة  سعر  مبتوسط  جنيه  مليار 
طلبات مقدمة بقيمة 34.730 مليار جنيه مبتوسط سعر 
فائدة 17.307% وسجل أقل سعر فائدة 14.070% فما بلغ 

أعلى سعر فائدة %20.5. 
وأوضح هانى جنينة اخلبير االقتصادي، أن تقليل البنوك 
ملعدالت اإلقراض يعد فى هذه املرحلة خطوة إيجابية حيث 
هيكلى  إصــالح  عمل  نحتاج  الصرف  سعر  أوقــات حترير 
يشمل تعديل فى سعر الصرف بصفة خاصة بهدف تقليل 
قروض  من  واحلــد  وحكومي(  )خــاص  املحلى  االستهالك 
لتشجيع  أكثر  بشكل  األجانب  دخــول  مقابل  فى  التجزئة 

الطلب اخلارجي. 
مرونة  مبثابة  يعد  ــذى  ال الصرف  سعر  تعديل  فبعد   
مقابل  فى  اخلارجى  للمستورد  النقدية  السياسة  تتيحها 
الطلب  تقييد  فى  تساهم  مستخدمة  غير  سيولة  وجــود 

املحلى جتنبا إلنفالت سعر الصرف مع حترير اجلنيه. 

ارتــفــاع حجم  إن  املــصــريف،  ــدرة اخلبير  ب وقــال محمد 
تراجع قدرتهم  يعكس  البنوك  املحلية فى  بالعمل  السيولة 
على توظيف األموال فى مشروعات جديدة بسبب انخفاض 

الطلب من الشركات بالقطاع اخلاص. 
الدين  أدوات  فى  لالستثمار  تلجأ  البنوك  أن  وأوضــح 
مقارنة  مخاطرة  وجود  دون  مربح  بعائد  أموالها  لتوظيف 
احتماالت  ووجود  للشركات  قروض  ضخ  مخاطر  بارتفاع 

للتعثر. 
وقال عضو مجلس إدارة فى أحد البنوك اخلاصة فضل 
عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع السيولة فى البنوك يعكس وجود 
ركود فى األنشطة االقتصادية بسبب االنعكاسات السلبية 
للحرب الروسية األوكرانية التى أدت إلى توقف اإلمدادات 

واخلامات وأثرت سلبا على طاقة عمل املصانع. 
قبول  فى  يساهم  السيولة  معدالت  ارتفاع  أن  وأوضــح 
وزارة املالية بيع أذون خزانة مبتوسط سعر فائدة منخفض 

وهو ما يقلل من عبء عجز املوازنة.

السنة الثالثة عشرة07 اشراف : نيفني ياسنيبنوك

كتبت- منال عمر: 
فاعليات  إطالق  املصرى  األهلى  البنك  أعلن 
كشريك مؤسس مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
حسني  السلطان  قصر  ابــداع  ملجتمع  املعلومات 
. Plug & Play كامل وذلك بالتعاقد مع شركة

جاء ذلك بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلى املصري، وكرمي سوس 
والفروع،  املصرفية  للتجزئة  التنفيذى  الرئيس 
وطــــارق حــســن رئــيــس مــجــمــوعــة املــشــروعــات 
ــرم صـــالح رئــيــس  ــ ــوســطــة، وك ــت الــصــغــيــرة وامل
عام  مدير  حراز  واجنى  االستثمارات،  مجموعة 
اخلدمات املصرفية الرقمية، وشنتال صباغ نائب 
تنمية االعمال واخلدمات غير  مدير عام قطاع 
مختلف  من  العمل  وفرق  األهلي،  بالبنك  املالية 

 .)Plug & Play( القطاعات وفريق عمل
الشركات  من   )Plug & Play( شركة  وتعد 
مستثمر  وأكــبــر  الــعــالــم  مستوى  على  ــدة  ــرائ ال
محليا  الناشئة  للشركات  املبكرة  املرحلة  فــى 
 Startups including tech( وعــاملــيــا 

 .)companies
وقال يحيى أبو الفتوح إن تواجد البنك األهلى 

صناعة  تنمية  لهيئة  مؤسس  كشريك  املصرى 
البنك  دور  إطار  فى  يأتى  املعلومات  تكنولوجيا 
ودعــم  االعــمــال  ريـــادة  منظومة  لدعم  املتنامى 
الناشئة  الشركات  ونشاط  االبتكارية  االفــكــار 
ومتطلباته  بالسوق  الفعلية  االحتياجات  لتالئم 
لالقتصاد  نوعية  طفرة  احــداث  الى  يــؤدى  مما 
املصرى الرقمى املرتكز على االبداع التكنولوجي. 
األفــكــار  بتحويل  البنك  اهتمام  ــى  إل ــار  وأشـ
اإلبداعية للشباب ورواد االعمال الى مشروعات 
املشروعات  دعــم  و  الــواقــع  ارض  على  حقيقية 
القائمة بالفعل بكافة سبل الدعم الفنية والبشرية 

والتمويلية التى يوفرها البنك . 
األهلى  البنك  تقدمي  أن  الفتوح  أبــو  وأوضــح 
املشاركة  الناشئة  للمشروعات  الدعم  كافة سبل 
بالبرنامج من خدمات تكنولوجيا مالية ومنتجات 
مبا  املالية  غير  واخلــدمــات  متنوعة  مصرفية 
ما  وهــو  املــشــروعــات،  هــذه  أنشطة  مــع  يتوافق 
يتماشى مع اهتمام البنك األهلى املصرى بتطوير 
خدماته املصرفية املقدمة لعمالئه بشكل مستمر 
دعما  التكنولوجية  الــتــطــورات  أحــدث  لتواكب 

للتحول الرقمى وتفعيال ملبدأ الشمول املالي.  

 وقال طارق حسن أن هذه الشراكة تهدف الى 
االستثمار وتشجيع الشركات الناشئة وحتفيزها 
على االبتكار مبختلف املجاالت لتوفير مزيد من 
فرص العمل واحلد من البطالة ودعم االقتصاد 

الوطني. 
للشركات  االهــلــى  البنك  تبنى  أن  وأضـــاف   
الدعم  توجيه  خــالل  مــن  يتم  ســوف  املــشــاركــة 
واملشورة لهؤالء الشباب ورواد االعمال فى كيفية 
والكوادر  اخلبرات  من  مستفيدا  أعمالهم  إدارة 

املدربة لدى البنك . 
يــوفــر جلسات  ــى  االهــل الــبــنــك  أن   ــح  وأوضــ
لعرض  الــقــصــر  داخـــل  ــدوات  ــ ونـ عــمــل  وورش 
تخاطب  التى  البنك  ومنتجات  خدمات  وتقدمي 
العمل  فــرق  مبشاركة  الشركات  من  الفئة  تلك 
املالية  )اخلدمات  البنك  قطاعات  مختلف  من 
التجزئة  منتجات   – املالية  غير  اخلــدمــات   –
املصرفية والشمول املالى – التجارة االلكترونية 
– اخلدمات املصرفية الرقمية واالبتكار(  وذلك 
املصرفية  الثقافة  وزيادة  التوعية  معدالت  لرفع 
البنك  يوليها  التى  األدوار  احــد  هو  و  للشباب 

اهتماماته القصوى.

»البنك األهلى« شريك مؤسس مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

هانى جنينه

فائض غير مسبوق فى السيولة بالبنوك
شهده آخر عطاء لشراء أذون خزانة..

.. Plug & Play بالتعاقد مع

15 صفر 1444 هـ-  11 سبتمبر 2022
العدد »258 «

»األهلى المصرى« يتوسع فى المدفوعات 
اإللكترونية بالتعاون مع »فواتيرك«

 كتبت- منال عمر:
عن  املــصــرى  األهــلــى  البنك  أعلن 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع شــركــة 
تتولى  والتى  للمدفوعات  فواتيرك 
ــات  ــدمـ ــدم اخلـ ــقـ ــدور مـ ــ ــ ــام ب ــيـ ــقـ الـ
وميسر  للمدفوعات  التكنولوجية 
عمليات الدفع اإللكترونية من خالل 
بوابة الدفع اإللكترونية للبنك األهلى 

املصري.
وقال كرمي سوس الرئيس التنفيذى 
بالبنك  والــفــروع  املصرفية  للتجزئة 

األهلى املصري، 
هـــــذا  إن 

استراتيجية  إطــار  فى  يأتى  التعاون 
ــى املـــدفـــوعـــات  ــتــوســع فـ ــل ــك ل ــن ــب ال
املجتمع  لفئات  وإتاحتها  اإللكترونية 
الــتــيــســيــر على  بـــهـــدف  املــخــتــلــفــة 
املستفيدين وتقدمي خدمة مميزة لهم 
من خالل البنك األهلى سعيا لتحقيق 
الركائز  باعتباره أحد  املالى  الشمول 
األساسية لتحقيق التطور االقتصادى 
مع  للتعامل  جــديــدة  وجــذب شــرائــح 

اجلهاز املصريف.
ــار إلـــى ســعــى الــبــنــك الــدائــم  وأشــ
الرقمى  التحول  منظومة  فى  للتوسع 
االنتقال  نحو  الدولة  خطط  وتدعيم 
ملجتمع أقل اعتمادا على النقد.    

وأضاف سوس أن اتفاقية التعاون 
للمدفوعات  فواتيرك  شركة  مع 
ستوفر خدمات مالية وتكنولوجية 
للعديد من التجار والشركات مبا 
ملموسة  خطوات  حتقيق  يضمن 
االلكترونية  املدفوعات  مجال  فى 
بـــصـــورة آمــنــة لــكــافــة األطــــراف 
التحصيل  عملية  فــى  املــشــاركــة 
مجموعة  وتــوفــيــر  االلــكــتــرونــيــة، 
وخدمات  الدفع  حلول  من  واسعة 
البنك  لعمالء  اإللكترونية  التجارة 
والتجار واملؤسسات ومتكني التجار 
املدفوعات  مختلف  قبول  من 
باستخدام  اإلنــتــرنــت  عبر 

جميع أنواع البطاقات.
ــى اهــتــمــام  وأكـــــد عــل
بدراسة  املستمر  البنك 
من  العمالء  احتياجات 
لتوفير  الفئات  مختلف 
مــنــتــجــات وخـــدمـــات 
بتلك  ــفــى  ت ــنــوعــة  مــت

االحتياجات.
 وأوضح أن البنك 
تشجيع  يستهدف 
البطاقات  حاملى 

التعامالت  اســتــبــدال  على  البنكية 
اإللكترونى  الدفع  بوسائل  النقدية 
ــاحــة فـــى أى وقـــت عــلــى مـــدار  ــت امل
انــواع  كافة  قبول  إمكانية  مع  اليوم 
االئتمان،  بطاقات  ســواء  البطاقات 
باإلضافة  املباشر،  اخلصم  بطاقات 
إلى بطاقات ميزة الوطنية والبطاقات 
مثل  انتشار  أن  حيث  الدفع،  مسبقة 
يتيح  البديلة  والقنوات  الوسائل  هذه 
للعمالء جتربة مصرفية متطورة سهلة 
املعامالت  من  العديد  واجــراء  وآمنة 

املصرفية بأعلى معدالت اجلودة.
وقـــــال املـــهـــنـــدس ولـــيـــد الـــروبـــى 
فواتيرك  لشركة  التنفيذى  املــديــر 
للمدفوعات االلكترونية إن التعاون مع 
البنك األهلى جاء لكونه أكبر البنوك 
ولتطابق  الشرق األوسط  العاملة فى 
املالى  الشمول  لتحقيق  معه  الــرؤى 
فى شتى أنحاء اجلمهورية من خالل 
العمل على تقدمي خدمات تكنولوجيا 
للتطور  مواكبة   )FinTech( مالية 
ــدة من  الــعــاملــى خلــدمــة فــئــات عــدي
التجار ومقدمى اخلدمات والشركات 

مبختلف أحجامها. 
ــه مت انــشــاء  وأضــــاف الـــروبـــى أنـ
لتسهيل  للمدفوعات  فواتيرك  منصة 
والعمالء  للشركات  املالية  املعامالت 
للشركات  ــواء، وميــكــن  ســ عــلــى حــد 
متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 
ــيــرك  الــتــى تــســتــخــدم مــنــصــة فــوات
مجموعة  من  االستفادة  للمدفوعات 
الدفع  بوابة  مثل  املزايا  من  متنوعة 
ــدفــع بــانــواعــاهــا  ــة وروابــــط ال اآلمــن
املختلفة واألقساط الشهرية امليسرة، 
بطاقاتهم  حفظ  للعمالء  يتاح  كما 
املستقبلية  الشراء  عمليات  لتسهيل 
مما يؤدى إلى زيادة معدل املعامالت 
اخلدمات  من  وغيرها  والتحويالت 

املميزة.

CIB يشارك فى المنتدى اإلفريقى 
»COP27 اإلقليمى »الطريق إلى

كتبت- منال عمر:
أعــلــن الــبــنــك الــتــجــارى الــدولــى 
مصر CIB عن مشاركته فى اجتماع 
»كيفية  ملناقشة  املستديرة  املــائــدة 
مع  املتجددة  الطاقة  إلــى  الوصول 
واالنتقال  واالستقرار  األمن  حتقيق 
ــل« وذلـــك  ــق ــن ــادل لــلــطــاقــة وال ــعـ الـ
بحضور الدكتورة داليا عبد القادر، 
بـ املستدام  التمويل  قطاع  رئيس 

.CIB
وقالت الدكتورة داليا عبد القادر، 
بـ املستدام  التمويل  قطاع  رئيس 
للمنتدى  الــبــنــك  ــوة  دعـ إن   ،CIB
الــرائــدة  سياق جتربته  فــى  جــاءت 
ــدار الــســنــدات اخلــضــراء  فــى إصــ
باإلضافة إلى حزم متويلية مالئمة 
ــتـــدام. حــيــث متت  لــلــتــمــويــل املـــسـ
القطاع  بنوك  قيام  كيفية  مناقشة 
ــاص بــإفــريــقــيــا بــتــوفــيــر حــزم  اخلــ
متويلية مالئمة ملشروعات التخفيف 
التغيرات  تأثير  من  للحد  والتكيف 

املناخية. 
ــدى فى  ــت ــن كــمــا ســاهــم هـــذا امل
بني  التواصل  أهمية  على  التأكيد 
الدول األفريقية وأهمية وجود كيان 
حوكمة للقضايا املناخية فى أفريقيا 
وتعزيز  الناجحة  التجارب  لتبادل 
ضمان  بهدف  الــدول  بني  التواصل 
حتول أسرع نحو احللول املستدامة 
فى  والتكيف  التخفيف  وإجـــراءات 
القارة  ومتكني  القطاعات  مختلف 
األفريقية من التحكم فى مستقبلها 

بحسب داليا عبد القادر. 
 CIB بنك  حــرص  على  ــدت  وأكـ
املناخية  بــاألهــداف  النهوض  على 
ملساهميها  قيمة  خلق  مــع  للبالد 

ــيــمــى وذلـــك  ــوى اإلقــل ــســت ــى امل عــل
مجال  فى  الراسخة  ملكانته  نظًرا 
االستدامة وعضويته مبشروع تعبئة 
رأس املال اخلاص التابع لـ »حتالف 
بصافى  للوصول  املــالــى  غالسكو 
الصفر  ــى  إلـ ــون  ــكــرب ال انــبــعــاثــات 
الوطنية  االستراتيجية  مع  متاشيا 
حديًثا  الصادرة   2050 املناخ  لتغير 
فــى مــصــر، والــتــى حتــدد اخلطط 
مصادر  نحو  لالنتقال  الرئيسية 

الطاقة املتجددة واملستدامة،
ــور مــحــمــود محى  ــدكــت  وقـــال ال
اإلقــلــيــمــى  املـــنـــتـــدى  أن  ــن،  ــ ــدي ــ ال
»الطريق  بعنوان  الرائد  األفريقى 
 ”COP27 ــراف األطــ مــؤمتــر  إلـــى 
أجل  مــن  املــنــاخ  مبــبــادرات  املعنى 
وأهــداف  املــنــاخ  مشروعات  متويل 
الضوء  يسلط  املستدامة  التنمية 
على أهمية سد الفجوة احلالية فى 
مع  يتماشى  مبا  املالية  التمويالت 

تغير  أزمــة  ملواجهة  باريس  اتفاقية 
املناخ  بطرق شاملة.

أيًضا  هــو  املنتدى  أن  وأضـــاف   
خمسة  مـــن  ســلــســلــة  فـــى  األول 
فى  ستنعقد  إقــلــيــمــيــة  مــنــتــديــات 
السابعة  الــدورة  تسبق  التى  الفترة 
ــر األطـــــــراف،  ــؤمتـ والـــعـــشـــريـــن ملـ
الرئاسة املصرية  واملنظمة  برعاية 
لقمة املناخ واللجان اإلقليمية لألمم 
املتحدة  األمم  وممثلني  املــتــحــدة، 
رفــيــعــى املــســتــوى. بــاإلضــافــة إلــى 
400 ممثل  املــنــتــدى  يــضــم  ــك،  ــ ذل
والقطاع  األفريقية،  احلكومة  عن 
ــة،  ــي ــال ــات امل ــسـ ــؤسـ اخلــــــاص، واملـ
ومنظمات  االستشارية،  واملكاتب 

املجتمع املدني. 
السياسة  أطـــر  مناقشة  ومتـــت 
العامة لالستثمارات املطلوبة فى 6 
مجاالت حيوية وهى التحول العادل 
لــلــطــاقــة،واألمــن الــغــذائــي، وســوق 

االئــتــمــان الــكــربــونــي، والــتــحــوالت 
واملياه  األزرق،  واالقتصاد  الرقمية، 

واملدن. 
ضمن  األول  املــنــتــدى  هــذا  يعد 
هامش  على  املنتديات  من  سلسلة 
فــعــالــيــات املــؤمتــر، وســُيــعــقــد ملــدة 
ــهــدف املـــواءمـــة بني  ــام ب ــ ــة أي ــالث ث
اإلقليمية  املالية  املؤسسات  أهداف 
والــعــاملــيــة وأصــحــاب املــشــروعــات 
قبل  القطاعات  مبختلف  الكبرى 
فى  سُيعقد  ــذى  ال املــؤمتــر،  انعقاد 
شرم الشيخ خالل نوفمبر. ويهدف 
املنتدى أيًضا إلى إعادة تشكيل دور 
عاملية  كجهات  املالية  املــؤســســات 
فعالة فى تسريع تنفيذ املشروعات 
آثار  مع  والتكيف  باحلد من  املعنية 

تغير املناخ للحفاظ على البيئة.



أشرف فهيم
ــت تــشــهــدهــا املــقــاصــد  ــات ــة ب ــوي انــتــعــاشــة ق
السياحية املختلفة داخل القارة العجوز.. عامان 
ونصف العام أغلقت فيهما احلدود واملطارات، 
من  الدول  وشددت  السفر  من  السائحني  وُمنع 
العالم  استعاد  أن  ومبجرد  التنقل..  إجـــراءات 
تاريخية  جائحة  على  سيطرته  وأحكم  توازنه 
السائحني  أفــواج  عــادت  التام،  بالشلل  أصابته 
األوروبية  املقاصد  وتوالت  باملطارات،  للتكدس 
غير  أعداد سياحية  تسجيل  تعلن عن  الشهيرة 

مسبوقة، توافدت من مختلف بلدان العالم.
اإلسباني،  اإلحصاء  مكتب  من  كانت  البداية 
الذىأعلن أن بالده استقبلت 39.3 مليون سائح 
العام،  هذا  من  األولــى  السبعة  دولىفىاألشهر 
ولكن هذا ال يزال أقل من 48 مليون سائح مت 

تسجيلهم فىنفس الفترة من عام 2019، إال أنه 
يزيد بثالثة أضعاف عن 9.8 مليون سائح زاروا 

إسبانيا فىالفترة من يناير إلى يوليو 2021.
وبــحــســب بــيــان املــكــتــب، فــقــد أنــفــق الـــزوار 
األجانب إلسبانيا 47.6 مليار يورو )47.6 مليار 
دوالر أمريكي(، أىأكثر بأربعة أضعاف مما كان 
عليه فىعام 2021 ولكن ال يزال أقل من نفس 

الفترة من عام 2019 )52.2 مليار يورو(.
األستاذ  هيجويراس،  كارلوس  خوان  وأوضح 
فــىأعــداد  ــادة  ــزي ال أن  لــأعــمــال،   EAE بكلية 
ــاء  ــغ ــة مـــبـــاشـــرة إلل ــجــاب ــحــني هــىاســت ــســائ ال
بأنه  وعلق  الوباء  أثناء  فرضها  التىمت  القيود 
يتعلق  فيما  والنمو  املقارنة  إلــى  »ينبغىالنظر 

بالسنوات قبل الوباء«.
كل  أن  من  الرغم  على  أنه  اخلبير  أبــرز  كما 

شيء يشير إلى استمرار انتعاش سوق السياحة 
خالل اخلريف ، إال أن عوامل االقتصاد الكلى، 
مثل ارتفاع التضخم وفواتير الوقود ، ميكن أن 
على  سيعتمد  شيء  »كل  موضحا:  دورًا،  تلعب 
كيفية تطور السوق والتضخم الذىيسبب بالفعل 

مشاكل للعائالت«.
ارتفاع  أن  أن نأخذ فىاالعتبار  وقال: »علينا 
الــربــح  هــامــش  عــلــى  تــأثــيــر  لــه  كـــان  التكاليف 
تخفيف  حــاول  أنــه  رغــم   ، السياحة  فىقطاع 

الوضع من خالل زيادة األسعار«.
إلسبانيا  الرئيسية  املــصــدر  أســـواق  كــانــت 
ــام 2022  ــن عـ فــىاألشــهــر الــســبــعــة األولــــى م
سائح  مليون  )بحوالى8.4  املتحدة  هىاململكة 
أملانيا  تليها   ،  )%908.5 قدرها  سنوية  وبزيادة 

)5.5 مليون وافد( وفرنسا )5.3 مليون(.

أبلغت  العجوز،  الشرقىللقارة  وفىاجلنوب 
مت  حيث  ناجًحا،  سياحًيا  موسًما  أنها  كرواتيا 
من   %  96 و  الوافدين  من   %  91 إلــى  الوصول 
قبل  -ما   2019 مستويات  من  الليلية  اإلقامات 
وبحسب  العام،  فىهذا  اآلن  حتى  اجلائحة-، 
بيان وزارة السياحة والرياضة فىزغرب، وصل 
15 مليون سائح إلى كرواتيا فىالفترة من يناير 
 86.6 وقضوا   ،2022 عــام  من  أغسطس  إلــى 

مليون ليلة.
وخالل شهر أغسطس وحده، كان هناك 4.6 
ما  وهــو  مبيت،  ليلة  مليون   32 و  وافــد  مليون 
 %4 و  الوافدين  فىعدد   %6 بنسبة  زيــادة  ميثل 
من الليالىالتىمت قضاؤها مقارنة بالفترة نفسها 
من عام 2021، وارتفع عدد الوافدين إلى البالد 
الليلية  اإلقامات  ارتفعت  بنسبة 40 %، فىحني 

بنسبة 27 % مقارنة بالعام املاضي.
نيكولينا  والرياضة  السياحة  وزيــرة  وقالت 
عندما  الــعــام،  فــىبــدايــة  ظهر  »كما  بــرجنــاك: 
حققنا بالفعل فىالربع األول عائدات من السياح 
 2019 فىعام  عليه  كانت  مما  أعلى  األجانب 
القياسي، استمر هذا األمر فىاجلزء الثانىمن 
يورو  مليون   600 من  يقرب  ما  وحققنا  العام 

أخرى«.
الــكــرواتــي،  السياحة  مجلس  مــديــر  وأشـــار 
كريستيان ستانيتش، إلى أن موسم السياحة كان 
إيجابيا، حيث مت الوصول إلى 96 % من مستويات 
املــنــاطــق  فــىبــعــض  بينما  ــحــة،  قــبــل اجلــائ ــا  م
الليالىالتىيقضيها  عــدد  جتــاوز  والــوجــهــات، 
السائحون حتى  مستويات 2019 عندما لم يتم 
من  السياح  غالبية  وجــاء  السفر،  قيود  فــرض 

الزائرون  يليهم  مليون،  بإجمالى19.8   - أملانيا 
 6.5( والنمسا  مليون(،   8.8( سلوفينيا  مــن 
وجمهورية  مــلــيــون(،   5.7( وبــولــنــدا  مــلــيــون(، 
مليون(،   3.7( وإيطاليا  مليون(،   5.2( التشيك 
مليون(   2.9( وهولندا  مليون(   3( وسلوفاكيا 

واململكة املتحدة )2.8 مليون(.
 1.78 نحو  فىيوليو  الــوافــديــن  عــدد  وبــلــغ 
ــل قــطــاع الــســيــاحــة فــىالــبــالد ما  مــلــيــون، ومــّث
املحلىاإلجمالىقبل  الناجت  من   %15 من  يقرب 
تــارًكــا  الــوبــاء فـــىأوائـــل عـــام 2020،  انــتــشــار 
العدد  فــإن  ذلــك،  ومــع  العاملىفىمأزق،  السفر 
السبعة  فىاألشهر  األجــانــب  اإلجمالىللزوار 
األولى من العام كان 8.1 مليون -حوالىمليون 
قبل  ما  الفترة فىمستويات  أقل من نفس  زائر 

اجلائحة-.

ــدء  ب ــن  عـ ــاحــة  ــســي ال وزارة  ــت  ــن ــل أع
تلقىطلبات الفنادق الراغبة فىاالنضمام 
واســتــخــدامــات  تطبيقات  نشر  ملــشــروع 
منظمة  مع  الشمسىبالتعاون  التسخني 
وقالت  الصناعية،  للتنمية  املتحدة  األمم 
الوزير  مستشار  طلعت  نشوى  الدكتورة 
لغرفة  فىخطاب  املستدامة،  للسياحة 
الدوار«  أنه سيتم طرح »القرض  الفنادق 
االهلىاملصرىلتمويل  البنك  خــالل  من 
فىالفنادق  الشمسية  السخانات  تركيب 
ــعــدادات اجلــاريــة  وذلـــك فــىإطــار االســت
األمم  اتفاقية  أطراف  مؤمتر  الستضافة 
نوفمبر  والذىينعقد  املناخ  حول  املتحدة 

املقبل مبدينة شرم الشيخ.
مـــشـــروع  تـــنـــفـــيـــذ  أن  وأوضـــــحـــــت 
فىالعمليات  احلرارية  الطاقة  استخدام 
البيئة  مرفق  من  يأتىبتمويل  الصناعية 
الصناعة  وزارات  مــع  العاملىبالتعاون 
والكهرباء والسياحة، وقد 
تسيير  جلــنــة  ــررت  ــ ق
ــروع دعـــم  ــ ــشـ ــ املـ
ــاع  ــطــ ــ ــق ــ ال

تطبيقات  ونــشــر  الــســيــاحــىفــىمــصــر 
احتياجات  الشمسىلتوفير  التسخني 
الفنادق من املياه الساخنة بدال من الطرق 
التقليدية لتسخني املياه والتىتعتمد على 

السخانات الكهربائية وغاليات الديزل.
واآلثار،  السياحة  وزارة  وكانت شاركت 
التىنظمها  الــثــانــيــة  الــعــمــل  فـــىورشـــة 
الشمسية  اخلاليا  القومىلنظم  املشروع 
مع  بــالــتــعــاون   Egypt- PV الصغيرة 
مبدينة  والبيئة،  واآلثــار  وزارتىالسياحة 
شــرم الــشــيــخ، حتــت عــنــوان »مــعــا لنشر 
الصغيرة  الشمسية  الــطــاقــة  مــحــطــات 
إلى حتفيز  والتىتهدف  الشيخ«،  فىشرم 
تركيب  على  باملدينة  الفندقية  املنشآت 
أنظمة اخلاليا الشمسية الصغيرة إلنتاج 
طرق  وعـــرض  أسطحها  على  الكهرباء 
الشمسية  اخلاليا  لنظم  البديلة  التمويل 
.PPA بها من خالل اتفاقية شراء الطاقة
وحضرت الورشة الدكتورة نشوى طلعت 
للسياحة  واآلثار  السياحة  وزير  مستشار 
املستدامة، كما شارك فىالورشة املهندس 
محمد عبد الكرمي، املدير التنفيذىملركز 
ــدرو  ــانـ ــسـ ــيـ ــة، وألـ ــاعـ ــنـ ــصـ حتـــديـــث الـ
األمم  لبرنامج  املقيم  فراكاسيتىاملمثل 
فروح  هند  والدكتورة  اإلمنائي،  املتحدة 
اخلــاليــا  القومىلنظم  ــشــروع  امل مــديــر 
الصناعة  حتديث  مبركز  الشمسية 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
وممثلني عن وزارات البيئة، 
والــكــهــربــاء والــطــاقــة 
املــــــتــــــجــــــددة، 
والـــتـــجـــارة 

سيناء،  جــنــوب  ومحافظة  والــصــنــاعــة،  
واالحتـــــاد املــصــرىلــلــغــرف الــســيــاحــيــة، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
شلبي،  غــادة  عقدت  أخــرى،  جهة  من 
ــار لشئون  ــ الــســيــاحــة واآلثـ ــر  ــ ــائــب وزي ن
ممثلىشركات  مــع  اجتماعاً  السياحة، 
البرامج  بتنفيذ  التىستقوم  السياحية 
فىمؤمتر  املــشــاركــة  لــلــوفــود  السياحية 
األطراف السابع والعشرين التفاقية األمم 
املتحدة لتغير املناخ »COP 27 » مبدينة 
وذلــك  املــقــبــل،  فىنوفمبر  الشيخ  شــرم 
اإلدارة  رئــيــس  ســامــى  سامية  بحضور  
ــوزارة،  ــال ب السياحة  لــشــركــات  املــركــزيــة 
وممثلني عن غرفة شركات وكاالت السفر 

والسياحة.
ــدادات  ــعـ ــتـ يـــأتـــىذلـــك فـــىإطـــار االسـ
ــة اخلـــاصـــة  ــاحــي ــســي والـــتـــجـــهـــيـــزات ال
باستضافة مصر ملؤمتر األطراف السابع 
لتغير  املتحدة  األمم  التفاقية  والعشرين 
الشيخ  شرم  مبدينة   «  COP27  « املناخ 

فىنوفمبر املقبل.
ــر االجــتــمــاع  ــوزيـ ــهــلــت نــائــب الـ واســت
ــه هــذه  ــوط ب ــن ــدور امل ــ بــالــتــأكــيــد عــلــى ال
الــشــركــات والـــتـــىســـوف تــعــكــس جـــودة 
باملقصد  املقدمة  السياحية  اخلــدمــات 
الشركات  أداء  السياحىاملصرىوكفاءة 
كونها  جــانــب  ــى  إل املــصــريــة،  السياحية 
البرامج  تنفيذ  فــىجنــاح  مهماً  عــامــاًل 
السياحية للمشاركني فىاملؤمتر مبا يؤدى 
بدوره إلى إثراء جتربتهم السياحية أثناء 

تواجدهم فىمصر.
الشركات  أكدت على خضوع هذه  كما 
الـــوزارة،  من  الدقيقة  واملتابعة  للرقابة 
اللوچيستىمع  ــوزارة  ــ الـ دعـــم  مــوضــحــة 
مختلف اجلهات املنظمة للمؤمتر لتحقيق 
أفضل أداء مبا يليق بسمعة املقصد 
شددت  كما  السياحىاملصري، 
على أنه ال مجال لإلخالل 
التىمت  املنظومة  بدقة 
ــاح  ــ وضـــعـــهـــا إلجنـ
املؤمتر الذى من 
خالله ستكون 
وال  مصر، 
ســـيـــمـــا 
شرم 

فترة  طــوال  العالم  أنظار  محط  الشيخ 
ــى االنــطــبــاعــات  ــاإلضــافــة إلـ ــقــاده ب ــع ان
فىاملؤمتر  املشاركون  ينقلها  التىسوف 
عودتهم  عقب  وعائالتهم  ألصدقائهم 

لبالدهم.
البرامج  مناقشة  مت  االجتماع  وخــالل 
تلك  بتنفيذها  تقوم  أن  املقرر  السياحية 
املؤمتر  فترة  وبعد  وأثناء  قبل  الشركات 
والرحالت  الــواحــد،  اليوم  رحــالت  مثل 
املحميات  زيــارة  إلى  باإلضافة  البحرية 
على  التأكيد  مت  كما  وغيرها،  الطبيعية 
التعامل مع مراكز الغوص احلاصلة على 
 Green( الــزعــانــف اخلــضــراء شــهــادة 
السياحة  معايير  تطبيق  لضمان   )Fins

املستدامة بها.
اخــتــيــار الــشــركــات جــاء وفــقــا ملعايير 
السياحة  وزارة  بوضعها  قامت  دقيقة 
الشركات  غــرفــة  مــع  بالتنسيق  واآلثـــار 
ــاالت الــســفــر والــســيــاحــة، حــيــث مت  ــ ووك
اختيار ثالث شركات من بني أفضل  30 
السياحية  للبرامج  شركة سياحية منفذة 
حيث  من  محددة  ملعايير  وفقا  فىمصر، 
حجم أعمال كل شركة فىمصر، ووجود 
ُيطبق  والتىلم  الشيخ،  لها فىشرم  فروع 
عليها أيه عقوبات أو مخالفات، وأن تكون 
الوافدة  جالبة ألكبر أعداد من السياحة 
أعداد من  لديها  يكون  أن  إلى  باإلضافة 
املركبات السياحية الالئقة، وذلك لضمان 
السياحية بصورة مشرفة  البرامج  تنفيذ 

تليق مبكانة مصر السياحية.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه جــارى العمل 
عــلــى إطـــــالق رابـــــط حــجــز لــلــبــرامــج 
السياحية املخصصة للمؤمتر على املوقع 
الرسمىوالتطبيق املحمول للمؤمتر، حتى 
يتسنى تقدمي خدمات مميزة للمشاركني، 
ــارى الــعــمــل عــلــى الــتــرويــج  ــه جــ كــمــا أنـ
مواقع  على  السياحية  الــبــرامــج  لتلك 
بالهيئة  اخلــاصــة  االجتماعى  التواصل 
السياحى للتنشيط  العامة  املصرية 

.Experience Egypt

احلملة  أن  واآلثــار،  السياحة  وزارة  أعلنت 
الترويجية التىأطلقتها هيئة تنشيط السياحة 
ــتــعــاون مــع مــحــرك الــبــحــث والــرحــالت  ــال ب
“Wego” خالل الفترة من يناير وحتى يوليو 
2022، للترويج للمقصد السياحىاملصرىبعدد 
من األسواق العربية املستهدفة نتائج إيجابية، 
البحث  مـــعـــدالت  فـــىزيـــادة  حــيــث جنــحــت 
مقارنة   %151 بنسبة  مصر  اإللكترونىعن 
وفقا  ــك  وذل  ،  2021 عــام  مــن  الفترة  بنفس 

.Wego ملؤشرات محرك البحث والرحالت
ــس  ــيـ ــرئـ ــىالـ ــاضـ ــقـ وأوضـــــــــح عــــمــــرو الـ
للتنشيط  العامة  املصرية  التنفيذىللهيئة 
السياحي، أن مصر كانت من أعلى الوجهات 
محرك  على  عنها  البحث  التىمت  السياحية 
بالدول  مقارنة   ،Wego والرحالت  البحث 
األخرى التىمت البحث عنها على ذات املوقع، 
فــردىكــان  املــســافــريــن بشكل  أن  إلــى  الفــتــا 
عن  البحث  فىعمليات  األكبر  النصيب  لهم 
 %79 منــو  بنسبة  السياحىاملصرى  املقصد 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، يليهم 

العائالت.
مت  أنه  إلى  التنفيذىللهيئة  الرئيس  وأشار 
إطالق هذه احلملة فىإطار التعاون بني الهيئة 
ومحرك البحث Wego، الذىيعد أحد أكبر 
محركات البحث والرحالت فىالشرق األوسط 
للمقصد  الــتــرويــج  بهدف  إفريقيا،  وشــمــال 
السائحني  من  مزيد  السياحىاملصرىوجذب 
أنه  إلى  الفتاً  العام،  مدار  على  مصر  لزيارة 
مراحل  ثالثة  على  احلملة  هــذه  إطــالق  مت 
التوقيتات  مع  لتتزامن  مختلفة  فىتوقيتات 
العربىللقيام  بالسوق  السائحني  التىيفضلها 

برحالت سياحية.
إدارة  عام  مدير  مصطفى  ســوزان  ونوهت 
التنوع  أهمية  إلى  السياحىبالهيئة  الترويج 
املتخصصة  وخــاصــة  ــة  ــدعــاي ال ــل  فــىوســائ
احلملة  هــذه  أن  ــى  إل مشيرة  فىالسياحة، 
أتاحت االستفادة من قاعدة مستخدمىمحرك 
األوسط  الشرق  فىمنطقة  الكبيرة   Wego
احلركة  فىزيادة  يسهم  مما  إفريقيا  وشمال 
ــن خــالل  ــدة إلـــى مــصــر م ــوافـ الــســيــاحــيــة الـ
احلــمــالت الــتــرويــجــيــة الــتــىتــســلــط الــضــوء 
واألنشطة  واألثرية  السياحية  املقاصد  على 

املختلفة بها.
تنشيط  هيئة  بـــدأت  نفسه،  وفــىالــســيــاق 
فيلما  تصوير  ــاري،  اجلـ األســبــوع  السياحة، 
ترويجيا قصيرا عن املقاصد السياحية املميزة 
مبصر، وذلك ضمن احلملة الترويجية الدولية 
األســواق  وتشمل  املقبل،  سبتمبر  التىتنطلق 

الرئيسية والفرعية ومتتد لنحو 3 سنوات.
تنشيط  هيئة  القاضىرئيس  عمرو  وقــال 
الهيئة  إن  خاصة،  فىتصريحات  السياحة، 
وضعت خطة للمشاركة بكافة املعارض الدولية 
الكبيرة بالتزامن مع إطالق احلملة الترويجية، 
 jata فىمعرض  باملشاركة  اخلطة  وستبدأ 
 25 وحتى   22 من  اليابانىفىالفترة  طوكيو 
أمريكا i mix من 11  ثم معرض  سبتمبر،  
وحتى 13 أكتوبر، ثم معرض leisure موسكو 
 top ومــعــرض  سبتمبر،   15 وحتى   13 مــن 
resa فىفرنسا من 20 وحتى 22 سبتمبر، ثم 
اإليطالىمن 12 وحتى   ttg rimini معرض 

ببريطانيا  لندن   wtm ومعرض  أكتوبر،   14
من 7 وحتى 9 نوفمبر.

نسب  ــفــاع  ارت ــى  إل الهيئة،  رئــيــس  وأشـــار 
ــغـــاالت خـــالل مــوســم الــصــيــف خاصة  اإلشـ
أنه  موضحا  الشمالىوالعلمني،  فىالساحل 
سببا  كانت  املنطقة  بتلك  الدولة  مشروعات 
وبخاصة  السائحني  وتوافد  العالم  فىانبهار 
تتميز  شــرائــح  املنطقة  واستقبلت  ــعــرب،  ال
بطول فترة اإلقامة وارتفاع اإلنفاق، ما حقق 
فىمنطقة  الــدولــة  له  الذىسعت  املستهدف 
رواجــا  وأحـــدث  الشمالىاملصري،  الساحل 
التىشهدت  باملنطقة  مسبوق  غير  اقتصاديا 
حتى  املصرية  احلكومة  من  كبيرا  اهتماما 
فىالشرق  اجلــذب  مناطق  أهم  من  أصبحت 

األوسط.
كانت  تــوافــدا  اجلنسيات  أكثر  بــأن  وتــابــع 
الــســعــوديــة، الــتــىفــاقــت الــتــوقــعــات فــىعــدد 
الزوار، تليها لبنان واإلمارات، متوقعا تضاعف 
أعداد السائحني العرب الوافدين ملصر خالل 
ملا تشهده مصر بصورتها  املقبل، طبقا  العام 
كافة  تناسب  معاصرة،  شابة  كدولة  اجلديدة 
أىســائــح،  التىيحتاجها  والــرغــبــات  األذواق 
الترفيهية،  الشاطئية  السياحة  فىمنط  سواء 
على  الكالسيكية، عالوة  والنيلية  الثقافية  أو 

السياحة العالجية والدينية.
وأكد عمرو القاضي، أن مصر ستثبت للعالم 
الفعاليات  أضــخــم  استضافة  على  قدرتها 
الدولية، وذلك خالل استقبالها للقمة العاملية 
املتحدة  األمم  اتفاقية  أطــراف  »قمة  األكبر 
بشرم  املقبل  فىنوفمبر   »27  cop للمناخ 
واآلثــار  السياحة  وزارة  أن  موضحا  الشيخ، 
تتابع  الــســيــاحــة،  تنشيط  فــىهــيــئــة  ممــثــلــة 
وتسعى  باهتمام،  املشاركة  الوفود  حجوزات 
لتذليل أية عقبات تواجه الضيوف، كما تباشر 
بالفنادق  اخلاصة  االستعدادات  كافة  الوزارة 
مع  ويجرىالتنسيق  السياحية،  واملــنــشــآت 
فيما  سيناء  جنوب  ومحافظة  باقىالوزارات 
اإلنترنت  فيها  املتكاملة مبا  باخلدمات  يتعلق 
الطاقة  ــخــدام  واســت الصحية  والــتــرتــيــبــات 

النظيفة، وغيرها.
وشدد على أن وزارة السياحة املصرية تبذل 
الطاقة  إلــى  الكامل  للتحول  ضخمة  جهودا 
وتدعم مشروعات  وتتابع  النظيفة،  اخلضراء 
ــدامــة بــاملــنــشــآت الــســيــاحــيــة، بحسب  االســت
الــكــربــون،  انــبــعــاثــات  العاملىلتقليل  الــتــوجــه 
وضمان استدامة صناعة السياحة، الفتا إلى 
التعاون املثمر مع وزارة الطيران املدنىإلطالق 
العارض منخفض  للطيران  أول شركة وطنية 
السياحية  احلركة  والتىستدعم  التكاليف، 
الوافدة ملصر من مختلف األســواق، وتساعد 
على جناح أهداف احلملة الترويجية الدولية، 
توفير  عــن  اإلعـــالن  بعد  فيما  التىستشمل 
رحالت منخفضة التكاليف مباشرة من نقاط 
السياحية  املطارات  لكافة  فىالعالم  مختلفة 
للسائح،  االنتقال  عملية  يسهل  ما  املصرية، 
وتقدمي  الــفــنــادق  اســتــعــدادات  مــع  بالتزامن 

منتجات مختلفة لكافة الشرائح.

هيئة تنشيط السياحة تغزو األسواق األجنبية..
»حملة Wego« ترفع معدالت 
البحث عن مصر %151
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08األحد السنة الثالثة عشرة اشراف : أشرف فهيمسياحة

»القارة العجوز« تستعيد شبابها السياحى

»القرض الدوار« يصعد بالفنادق إلى »الطاقة الشمسية«

انتعاشة تتخطى ما قبل الوباء وأسبانيا فى الصدارة.. 

يطرحه »البنك األهلى« استعداًدا لقمة المناخ..

15 صفر 1444 هـ-  11 سبتمبر 2022
العدد »258 «
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األحد

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

يناقش اللوائح والسياسات الحكومية والممارسات المستدامة..

أكد املهندس فتح اهلل فوزى نائب رئيس 
جلنة  ــس  ــي ورئ ــال،  ــمـ األعـ رجـــال  جمعية 
األعمال  رجــال  بجمعية  والبناء  التشييد 
فى  كبيرا  منــوا  حـــدوث  على  املــصــريــن، 
فى  املبيعات  فى  وزيـــادة  العقارى  السوق 
 ،  ٢٠٢٢ احلالى  العام  من  األول  النصف 
لنتائج  بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا  مقارنة 
وتقارير الشركات العقارية التى مت نشرها 
املصرية،  البورصة  موقع  على  وإعالنها 
موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على 

قوة قطاع العقارات املصري.
أنــه من  له  فــوزى فى تصريحات  وقــال 
فى  الكبير  النمو  هــذا  اســتــمــرار  املتوقع 
 ،٢٠٢٢ احلالى  العام  من  الثانى  النصف 
مشيرا إلى أن السبب فى زيادة املبيعات فى 
باألعوام  مقارنة  املصرى  العقارى  السوق 
الوحدات  على  الطلب  زيادة  هو  السابقة، 
 ١٠٠ تعدادها  تخطى  دولــة  فى  السكنية 

مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية فى 
باإلضافة  عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، 

إلى مليون حالة زواج كل عام.
ــل الــتــقــاريــر الـــتـــى يــقــوم  ــر أن كـ ــ وذكـ
واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز 
العقارات  إنتاج  ان  على  تؤكد  بإصدارها، 
ــات ســـواء  ــشــرك فـــى مــصــر مـــن جــمــيــع ال
القطاع اخلاص والقطاع العام وفى جميع 
وحدة  ألف   ٣٠٠ عن  يزيد  ال  املحافظات، 
إلى  الطلب  حجم  يصل  حن  فى  سكنية، 
أن  أى  ســنــويــا،  سكنية  وحـــدة  ــف  أل  ٥٠٠
هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف 
وحدة سكنية سنويا على جميع املستويات 

والفئات. 
القطاع اخلاص ال  أن نسبة  إلى  وأشــار 
بل  السوق،  هذا  من  فقط   %١٠ عن  تزيد 
ال يتعدى فى أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى 
التى  النسبة  هــذه  أن  إال  ذلــك  من  الرغم 

ينتجها القطاع اخلاص، والتى تقدر ب ٥٠ 
ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد 

جدا فى السوق العقارى املصري.
ــأن احلــكــومــة املــصــريــة قامت  وصـــرح ب
بجهد كبير جدا، خالل ٧ سنوات السابقة 
أنحاء  جميع  فــى  العمرانية  التنمية  فــى 
مدينة   ٤٠ إنشاء  خاللها  مت  حيث  مصر، 
جديدة، وأهمها العاصمة اإلدارية اجلديدة 
اجلــديــدة،  واملــنــصــورة  العلمن  ومدينتى 
املـــدن اجلــديــدة فى  الكثير مــن  وغــيــرهــا 
باإلضافة  وغربها،  وشمالها  مصر  صعيد 
شبكات  إصــالح  فى  األخيرة  الطفرة  إلى 
الطرق واملواصالت العامة، وذلك فى إطار 
خطة الدولة املصرية والرئيس عبد الفتاح 
السيسي، لعمل سكن جلميع املصرين على 
كل املستويات، ولكل الفئات املختلفة سواء 
وفوق  أواملتوسط  الدخل،  ملحدودى  كانت 

املتوسط وحتى اإلسكان الفاخر. 

فى  متمثلة  املصرية  الدولة  أن  وأضــاف 
وزارة اإلسكان، وهيئة املجتمعات العمرانية 
مبحدودى  كبيرا  اهتماما  تولى  اجلديدة 
الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية  
صندوق  خالل  من  جنيه،  ألف  بسعر٢٤٠ 
العقار،  دعــم  وصــنــدوق  العقارى  التمويل 
على الرغم من أن تكلفتها ال تقل عن ٩٠٠ 
األرض  تكلفة  لــزيــادة  نتيجة  جنيه،  ألــف 
وارتــفــاع  التضخم  حـــدوث  بعد  واملــبــانــى 
وحدة  كل  بدعم  الدولة  تقوم  أى  األسعار، 
سكنية ملحدودى الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف 

جنيه تقريبا.
بتنفيذ  حاليا  تقوم  الدولة  أن  وأوضــح   
الــفــاخــر مبشاركة  ــان  اإلســك مــشــروعــات 
مبوجبه  والــذى  اخلــاص،  القطاع  شركات 
أرباح  من   %٥٠ نسبة  على  الدولة  حتصل 
هذه  باستخدام  وتقوم  املشروعات،  هــذه 

األرباح فى دعم إسكان محدودى الدخل.

نمو كبير فى مبيعات العقارات بالنصف األول من العام الحالى
توقعات باستمراره فى النصف الثانى..

5 »كومباوند« األكثر طلبًا للبيع على »أوليكس مصر«
أوليكس  املبوبة  اإلعالنات  منصة  كشفت 
العقار  األكثر طلًبا لشراء  املناطق  مصر عن 
على املنصة خالل أغسطس املاضي، وكذلك 
موديالت السيارات األكثر إقبااًل من الزائرين 

للموقع خالل نفس الفترة.
وأوضحت املنصة أنه مت رصد ٥ مشروعات 
طلبا  األكثر  هى  »كومباوند«  متكاملة  سكنية 
للبيع وعليها إقبال من العمالء على املنصة، 
بــارك  و«هــايــد  »مدينتي«  مــشــروعــات  وهــى 
و«ماوننت  سيتي«  و«تاج  و«الرحاب«  التجمع« 

فيو أى سيتي«.
وأضافت املنصة أن هذا اإلقبال رغبة فى 
الشراء فى املشروعات السكنية التى تتوافر 
متكاملة  حياة  وحتقق  اخلــدمــات  كافة  بها 

للعمالء بداخلها.
املرتبة  على  »مدينتي«  مشروع  واستحوذ 
األولى بحجم طلب بلغ ١٦,٥٥٧، ثم مشروع 
»هايد بارك التجمع« فى املرتبة الثانية بحجم 
طلب وصل إلى ١٤,٣٣١ ثم مشروع »الرحاب« 
»تــاج  مــشــروع  ثــم   ،٦,١٠٣ بلغ  طلب  بحجم 
»ماوننت  ليأتى   ،٣,٤٦٧ طلب  مبعدل  سيتي« 
بحجم  اخلامسة  املرتبة  فى  سيتي«  أى  فيو 

طلب ٢,٧8٥.
طلًبا  مناطق   ٥ أكثر  املنصة  رصــدت  كما 
العمالء  إقــبــال  على  تستحوذ  والــتــى  للبيع 
عــقــار،  عــن  والــبــاحــثــن  للمنصة  ــزائــريــن  ال
و٦  اخلامس  التجمع  املناطق  تلك  وتضمنت 

أكتوبر والشيخ زايد ومدينة نصر والشروق.
املدن  فى  التنوع  أن  إلــى  املنصة  وأشــارت 
ترجمة خلطة  يعد  العمالء  إقبال  تلقى  التى 
الدولة بأن توزيع التنمية يعنى توزيع السكان 
مفهوم  على  والقضاء  مدينة  مــن  أكثر  فــى 

التكدس فى مناطق ومدن محددة. 
واحتلت منطقة التجمع اخلامس بالقاهرة 
اجلديدة املرتبة األولى فى املدن التى تستحوذ 
على اهتمام العمالء بحجم طلب بلغ ٩٧,٦٦١، 
ثم مدينة ٦ أكتوبر بحجم طلب ٤٢,٦٤٤، ثم 
مدينة الشيخ زايد مبعدل طلب بلغ ٠٧٥,٣8، 
ومدينة نصر مبعدل طلب ٣٤,8٢٣، ثم مدينة 
طلب  بحجم  اخلامسة  املرتبة  فى  الــشــروق 

.٢٢,١٤٧
وفى قطاع السيارات، رصدت املنصة أكثر 
٥ موديالت طلًبا للبيع خالل شهر أغسطس، 
وجاء موديل »االنترا« فى املرتبة األولى بعدد 
املرتبة  فــى  ــســر«  »الن ثــم   ،١٠,١٠٩٥ طلب 
املرتبة  وفــى   ٧8,١٣١ طلب  مبعدل  الثانية 
 ٧٢,١٢٩ طلب  بحجم  »نيسان صني«  الثالثة 
بعدد  »كيا سيراتو«  الرابعة جاء  املرتبة  وفى 
املرتبة  كـــوروال«  »تــويــوتــا  ولتحتل   ٦٥,٢88

اخلامسة بحجم طلب ٦١,٦٩٠.

وجــود  أن  مصر  أوليكس  منصة  وأكـــدت 
الشركات  تقدمي  واستمرار  احلقيقى  الطلب 
القدرة  يدعم  مرنة  ســداد  ألنظمة  العقارية 
استمرار  على  ويحافظ  للعمالء  الشرائية 
أنه مت رصد  كما  العقاري،  بالسوق  املبيعات 
مقارنة  املستعملة  للسيارات  طلب  وجـــود 
استمرار  املتوقع  ومن  اجلديدة،  بالسيارات 
من  انطالقا  املنتجن  كال  على  طلب  وجــود 
للحفاظ على  الداعمة  السياسات احلكومية 

نشاط االقتصاد املصري.

ــة  واإلداري التجارية  للمراكز  ريدكون  شركة  وقعت 
انترناشونال  فــاشــون  مــع  تأجير  اتفاقية  “رووك«، 
ألشهر  متجرا   ١8 افتتاح  خاللها،  مــن  يتم  جـــروب، 
ماركات األزياء الراقية، وجتارة التجزئة، داخل مشروع 
جولدن جيت، أولى مشروعات شركة رووك بالقاهرة 
اجلديدة، وهو املشروع متعدد االستخدامات )جتارية- 
إدارية- ترفيهية(، وذلك فى خطوة لتأكيد رووك على 
وأن  خاصة  خططها،  بتنفيذ  والتزامها  مصداقيتها 
الرائدة  الشركات  من  جــروب،  انترناشونال  فاشون 
االمتياز  حق  متتلك  والتى  التجزئة  جتــارة  مجال  فى 

احلصرى ألكثر من ٢٠ عالمة جتارية عاملية رائدة.
متجر   ١8 على  الــتــوافــق  مت  التوقيع  خــالل  ــن  وم
يتناسب  مبا  والتكامل،  التميز  من  عال  مستوى  على 
يعتبر  الذى  العامة ملشروع جولدن جيت،  الطبيعة  مع 
التى  االستخدامات  متعددة  الرائدة  املشروعات  من 
مع  يتماشى  مبا  رووك  لعمالء  مميزة  خدمات  تقدم 
استراتيجيتها التى تهدف لوضع مفهوم جديد للحياة 

املميزة ومتكاملة اخلدمات.
أعرب أحمد عبد اهلل، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة رووك عن سعادته بهذه االتفاقية، مشيًرا إلى 
املخطط  العاملية  الشراكات  من  لسلسلة  بداية  أنها 
فريدة  تسوق  جتربة  وتقدمي  رووك  رؤية  لتحقيق  لها 
الطلب على مشروع جولدن  أن  إلى  لعمالئها، مشيًرا 

جيت منذ إطالقه فاق كل التوقعات سواء على الصعيد 
جذب  فى  رووك  جنحت  حيث  التجاري،  أو  اإلدارى 
الواعدة فى وقت قياسي،  الكيانات  العديد من  انتباه 
العاملية  التجارية  العالمات  أشهر  بعض  ذلك  فى  مبا 
العمرية  الفئات  جميع  احتياجات  تلبى  التى  واملحلية 
 Lifestyle لتوفير جتربة تسوق وترفيه رائدة من خالل
رووك  لتحقيق  يرجع  وذلك   ،Retail Experience
التجارى من  العقارى  التطوير  لقطاع  املضافة  القيمة 
ورواد  لعمالء  ومميزة  مختلفة  جتربة  تقدميها  خالل 
تعتمد  التى  رؤيتها  رووك  لشركة  يحقق  املشروع، مبا 
على حتقيق االستدامة “sustainability” واالمتياز 
باالستعانة  العاملية  واجلــودة  للمعايير  طبقا  املتكامل 
 Eco« بشركة دى كاربون لالستشارات البيئية وشركة
Strategies« الستشارات التنمية املستدامة، والزالت 
تعمل رووك على تركيز جهودها للحصول على شهادة 
التمويل  مؤسسة  أسسته  عاملى  نظام  “EDGE”،وهــو 
الـــgreen buildings لضمان  تقييم  الدولى هدفه 
رفع كفاءة املبانى فى استخدام املوارد اخلاصة بالطاقة 

واملياه ومواد البناء.
التنفيذى  الرئيس  مــوســى،  هشام  املهندس  ــد  وأك
أفضل  بتقدمي  تهتم  رووك  شركة  أن   ، رووك  لشركة 
التصميمات الهندسية، لذا قامت الشركة بتحالف مع 
 »WATG« كيانات استشارية متخصصة أبرزها مكتب

بلندن، وشركة »SWA« لتصميم املوقع العام، وشركة 
مناطق  لتصميم  الدولية  االستشارية   »Walker«
لالستشارات  عقيل  أسامة  ومكتب  السيارات،  انتظار 
املرورية، شركة االستشارات العقارية العاملية »سافيلز« 
وشركة »جيه إل إل« لالستشارات واخلدمات العقارية 
املشروعات،  إلدارة  ريدكون  وشركة  االستثمار،  وإدارة 
وشركة  املــرافــق،  إلدارة  انترناشيونال  هيل  وشــركــة 
البناء والعمران وشركة »Archvision« لالستشارات 

للتصميم  الرحمن  عبد  عــمــرو  ومكتب  الهندسية، 
املهندس  ومكتب   ،»AACE« الهندسة  واالستشارات 
بن  يجمع  تصميم  لوضع  وذلك   »EMG« على  هانى 
العمرانى  النسيج  مــع  ليتماشى  واألصــالــة  احلــداثــة 
والثقافة  الـــروح  يعكس  نفسه  الــوقــت  وفــى  املحيط، 
واحلضارة املصرية وأجواء منطقة وسط البلد كما هو 

معمول به فى كثير من بلدان العالم.
وقال عادل البنا، الرئيس التنفيذى للعمليات لفاشون 

تفرض  أن  استطاعت  رووك  أن  جروب،  انترناشونال 
املصري،  الــســوق  فــى  مــرة  ألول  حياة مميز  أســلــوب 
بإنشائها وتطويرها ملشروع مستدام قائم على معايير 
اجلودة العاملية للوحدات التجارية واإلدارية، معربًا عن 
تقديره جلهود رووك، والتى تساهم فى توفير جتربة 
وأن جولدن جيت يضم منطقة  تسوق مميزة، خاصة 
نوعها،  من  الفريدة  للمطاعم  وخيارات  فاخرة  تسوق 
نوافذ  خــالل  مــن  مبتكرة  تسوق  لتجربة  وتوفيرها 

لتمنح  متر   ٦ الــى  ارتفاعها  يصل  بواجهات  عمالقة 
اخليارات  كافة  على  للتعرف  أكبر  فرصة  عمالءها 
التى يصل عدد  املتاجر  تلك  تعرضها  التى  واملنتجات 

الى أكثر من ٤٠٠ متجر.
ويعد جولدن جيت، مشروع مستدام فريد من نوعه، 
تعيد تصور جتربة  يركز على خلق منط حياة فاخرة 
العمل، والتسوق، وتناول الطعام، والترفيه، وهو مشروع 
متعدد االستخدامات )جتارى - إدارى - ترفيهي( على 
مساحة أرض إجمالية تبلغ ١٦٠,٠٠٠ متر مربع، تضم 
التجارية  املساحات  من  مربع  متر   ١٠٠,٠٠٠ حوالى 
والترفيهية، و ١٠٠,٠٠٠ متر مربع أخرى من الوحدات 
بقلب  موقع مميز  فى  جيت  جولدن  ويقع  ــة،   اإلداريـ
تطل  ملشروع  واجهة  وبأكبر  اجلديدة  القاهرة  مدينة 
متر  كيلو   ١.٢ بطول  اجلنوبى  التسعن  شــارع  على 
محطتن  بن  املشروع  ويقع  األمريكية،  اجلامعة  أمام 
منطقة  أى  من  إليه  الوصول  يسهل  مما  للمونوريل، 
بسعة  تصل  السيارات  مواقف  ويضم  القاهرة،  فى 
شركة  وتهدف  مركبة..   8,٠٠٠ إلــى  تصل  استيعاب 
رووك إلى تطوير مشروع جولدن جيت، وعلى أن يتم 
تنفيذ املشروع على مرحلتن؛ من املخطط بدء التسليم 
للمرحلة األولى فى الربع األول من عام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ 

للمرحلة الثانية.

العقاري،  والتطوير  للتنمية  عربية  شركة  قامت 
كابيتال  صن  مبشروع  للعمالء  وحدة   ١٥٠٠ بتسليم 
القاهرة-  غرب  فى  سياحية  سكنية  مدينة  -أضخم 
وذلك منذ االنتهاء من املرحلة األولى للمشروع حتى 
نهاية شهر يونيو من العام اجلاري، يأتى ذلك نتيجة 
البنية  أعمال  على  استثمارات ضخمة  الشركة  ضخ 
فى  للعمالء  الوحدات  لتسليم  واإلنــشــاءات  التحتية 
البناء  تكلفة  ارتــفــاع  حتديات  رغــم  املــحــدد،  املوعد 
وصعوبة توافرها واألزمات التى مرت بالعالم والبالد 

مثل جائحة كورونا واألزمة االقتصادية نتيجة احلرب 
الروسية األوكرانية.

وتستهدف شركة عربية استمرار ضخ استثمارات 
والتجارية  السكنية  مشروعاتها  مبختلف  ضخمة 
بضرورة  منها  إمياًنا  املقبلة،  الفترة  واإلداريــة خالل 
وتشغيل  القومى  الناجت  لزيادة  العقارى  القطاع  دعم 
املزيد من فرص العمل وتلبية الطلب على الوحدات 
محفظة  وتطوير  تنمية  نفسه  الوقت  وفى  السكنية، 
مــشــروعــاتــهــا الــعــقــاريــة الــقــائــمــة ودراســـــة فــرص 

كابيتال  صن  مشروع  ويحظى  جــديــدة.  استثمارية 
بارتفاع فى الطلب للحجز بوحدات املشروع املختلفة 
سواء السكنية أو التجارية، حيث انه واحًدا من أكبر 
املبيعات،  حيث  من  القاهرة  غــرب  فى  املشروعات 
نظًرا ملا ينفرد به من موقع مميز بقلب أكتوبر ومطل 
سكنية  وحـــدات  ويضم  مــبــاشــرة،  ــات  األهــرام على 
متنوعة املساحات تناسب كافة االحتياجات، وكذلك 
إدارة  فى  التكنولوجية  التطبيقات  أحدث  استخدام 
املشروع، بجانب باقة من اخلدمات التجارية واإلدارية 

مع  بالشراكة  تنفيذها  يتم  التى  املتعددة  والترفيهية 
كبرى الشركات فى مجالها.

العقاري،  والتطوير  للتنمية  عربية  شركة  وتنفذ 
املجتمعات  هيئة  مع  بالشراكة  كابيتال  صن  مشروع 
ويضم  فدان،   ٥٦٠ مساحة  على  اجلديدة  العمرانية 
توقيع  مت  أن  وسبق  سكنية،  وحــدة  ألــف   ١٤ حوالى 
شراكات مع مجموعة الفنادق العاملية »إنتركونتننتال« 
مــشــروع صن  داخــل  فــاخــرة  فــنــادق  مجموعة  لبناء 
 Holiday Inn – عالمة  ستحمل  والتى  كابيتال 

Staybridge وكذلك أيضا مجموعة »اكور« العاملية 
 Fairmont Branded فــنــادق  إلدارة  للفنادق 
Residences -Fairmont Hotel داخل املشروع، 
ــاروس« الــدولــيــة لبناء  ــد جــ وبــاإلضــافــة إلـــى« روالنـ

أكادميية رياضية بنادى صن كابيتال. 
مشروعات  محفظة  تضم  كابيتال،  صن  بخالف 
شركة عربية للتنمية والتطوير العقارى ٢٢ مشروًعا 
املتحدة  العربية  واإلمارات  العربية،  بجمهورية مصر 
مربع  متر  مالين   ٤ تبلغ  أراضــى  محفظة  بإجمالى 

الشمالى  القاهرة والساحل  موزعة بن شرق وغرب 
فى مصر، ودبى باإلمارات، كما تنقسم إلى مشروعات 
سكنية أبرزها مشروع Galleria Residence على 
سكنية،  وحــدة   ٢٠١٥ بإجمالى  فــداًنــا   ٧٢ مساحة 
Moon Valley ١ على مساحة ٥٠ فداًنا يضم ١٦8 
وحدة، وMoon Valley ٢ على مساحة ٢٠ فداًنا 
مشروع  الشمالى  الساحل  وفى  وحــدة،   ١٢٤ ويضم 
بإجمالى  فــداًنــا،   ٤٢ مساحة  على   Bungalows

٥٣٣ وحدة سكن.

»رووك« توقع اتفاقية تأجير مع »فاشون انترناشونال« فى »جولدن جيت«

»عربية للتنمية« تسلم 1500 وحدة للعمالء بمشروع »صن كابيتال«

تشمل 18 عالمة تجارية..

تستهدف ضخ استثمارات ضخمة الفترة المقبلة..

»سيتى سكيب« يمهد الطريق لنمو 
سوق العقارات المصرى فى 2023
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منصة  أكبر  مصر،  سكيب  سيتى  يستضيف 
العقارى فى مصر، مؤمتره  والتطوير  لالستثمار 
األول على مدار يومن ١٢-١٣ سبتمبر اجلاري، 
وستقوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
الرئيسية  الكلمة  بإلقاء  االقتصادية،  والتنمية 
وزارة  ودعــم  رعاية  حتت  ينعقد  الــذى  للمؤمتر 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية. ويهدف 
املؤمتر الى متهيد الطريق لنقاش رفيع املستوى 
واملمارسات  احلكومية  والسياسات  اللوائح  حول 
املستدامة لتحقيق سوق العقارات املصرى للنمو 

فى عام ٢٠٢٣.
بقناة  الــالمــع  املــذيــع  السيد  حسن  وسيكون 
»سى إن بى سى عربية« هو مقدم برنامج املؤمتر، 
واملتحدثن  الرئيسن  املتحدثن  يــقــدم  حيث 
املشاركن بكل جلسة من جلسات املؤمتر، ملناقشة 
التحديات العديدة التى واجهها القطاع العقارى 
جاهزية  وكــذا  املاضية  القليلة  األشــهــر  خــالل 
السيد  املــصــري، وســيــقــدم  الــســوق  خطط منــو 
عماد املسعودي، الرئيس التنفيذى ملنصة “عقار 
الطلب  »اجتاهات  بعنوان  تقدميى  عرض  ماب” 
وتسعير السوق«، يليه غابى تايون املؤسس واملدير 
 »Europtima« أيوروبتيما  لشركة  التنفيذى 
تكاليف  فى  »التحكم  عن  عرض  سيقدم  والــذى 

البناء واإلدارة املالية«.
وتسلط نسخة العام احلالى الضوء على سلسلة 
تؤثر  التى  القطاعات  التحديات من مختلف  من 
على الساحة العقارية املصرية مثل توقعات النمو 

لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتضخم، واألزمات العاملية، 
االقتصاد  وسياسات  العملة،  قيمة  وتخفيض 
التأثير  وكذلك  هائل،  تأثير  لها  كان  التى  الكلى 
واالستقرار  مصر  فــى  الــعــقــارات  صناعة  على 
املالى العام، باإلضافة إلى ذلك، سيناقش املؤمتر 
التحول  فى  اتخاذها  يتم  التى  اخلطوات  أيًضا 
األخضر، ال سيما مع كون مؤمتر سيتى سكيب 
فى  ستتبع  التى  االســتــدامــة  ملحادثات  متهيًدا 
لقمة  مصر  استعداًدا الستضافة  املقبلة  األشهر 

املناخ ٢٧ فى نوفمبر املقبل.
املؤمتر  مــن  الــثــانــى  الــيــوم  سيستضيف  كما 
سلسلة من ورش العمل التى تدور حول الهندسة 
واملتطلبات  والــقــوانــن  والتكنولوجيا  املعمارية 
ذلــك،  على  عــالوة  الــقــيــاس،  ومعايير  اجلــديــدة 
ــة عــمــل مــعــمــاريــة باللغة  ســتــكــون هــنــاك ورشــ
االستدامة  بن  »الرابط  عنوان  اإلجنليزية حتت 
املعمارى  الشريك   ،RIBA بدعم من والتصميم« 

الرسمى للمؤمتر.
وقال كريس سبيلر، نائب رئيس مجموعة سيتى 
سكيب: “يعود معرض سيتى سكيب السنوى هذا 
العام مبؤمتر متهيدى حيث سيتم عرض ومناقشة 
أبرز القضايا التى تؤثر على قطاع العقارات فى 
مصر، ومن املتوقع أن يستضيف املؤمتر أكثر من 
نسق  العام  هــذا  مؤمتر  يتبع  حيث  ضيف   ٥٠٠
جديد يتكون من سياق رئيسى واحد حيث يلقى 
املتحدثن الرئيسن كلماتهم ويليها مجموعة من 

ورش العمل.«

من  كبير  عــدد  هناك  »سيكون  سبيلر:  وأكــد 
يكون  أن  املقرر  من  العقارات،  وخبراء  الضيوف 
ومقدمة  قوًيا  حدًثا  مصر  سكيب  سيتى  مؤمتر 
رائعة ملعرض سيتى سكيب مصر الذى سيقام فى 

وقت الحق من الشهر اجلاري«.
للحدث،  املــعــرفــه  كشريك  كــولــيــرز  وبــرعــايــة 
سكيب  سيتى  مؤمتر  من   ٢٠٢٢ نسخة  ستصبح 
مصر حدًثا بارًزا فى مجال التطوير العقارى فى 
هذا  فى  الصناعة  خبراء  أهــم  وسيجمع  مصر 
املجال الذين يساهمون فى رسم الرؤى املستقبلية 

لقطاع العقارات اإلقليمي.
الدورة  افتتاح  أنه سيتم  بالذكر   ومن اجلدير 
احلادية عشرة من معرض سيتي٤ سكيب مصر 
اجلارى  سبتمبر   ٢١-٢٤ الفترة  فى  املؤمتر  بعد 
القاهرة  فــى  للمعارض  ــى  ــدول ال مصر  مبــركــز 
اجلديدة، ويعتبر املعرض أكبر حدث عقارى تعقده 
دورة  تقام  إذ  اآلن،  إيجيبت حتى  إنفورما  شركة 
تزيد  والتى  املكان  كامل مساحة  العام على  هذا 
عن ٢٣ ألف متر مربع، ومن املتوقع أن يستقبل 
أكثر من ٢٥ ألف زائر ومشارك من جميع أنحاء 
قائمة  وتشمل  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
العارضن احلالين على سبيل املثال ال احلصر: 
والتعمير  الــعــمــرانــي،  للتطوير  الصفوة  شــركــة 
ومنصات  بــيــلــدر،  ماستر  ومجموعة  العربية، 
واكام   املصرين،  السعودين  واملطورين  للتطوير، 
للتطوير العقاري، وإلكازار للتطوير العقاري، وذا 

الند ديفلوبرز وغيرهم. 

»مدينتي« فى المرتبة األولى..
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االصدار الثانى

األحد

كتب: أسامة محمد
وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة 
الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة 
ادخارىجديد  وعــاء  طــرح  على  للبريد  القومية 
اجتماع  خالل  سنوىوشهرىوذلك  ربع  عائد  ذو 

مجلس اإلدارة.
بتهنئة  االجتماع  فاروق  الدكتور شريف  استهل 
بأعمال  قائًما  منصب  علىتوليه  اهلل  عبد  حسن 
التوفيق  دوام  له  املركزىمتمنًيا  البنك  محافظ 
البريد  تنسيق  استمرار  على  مــؤكــدا  والــنــجــاح، 
حتقيق  املركزىبهدف  البنك  مع  املصرىالكامل 
يساهم  مبا  املالية،  اخلدمات  فىتنظيم  التكامل 
ــات متميزة  ــدمي خــدم ــق وت املــنــظــومــة  فــىجنــاح 
الهيئة  إدارة  ملجلس  الشكر  موجًها  للمواطنني 
وجميع العاملني على ما قدموه من جهود لتطوير 
اخلــدمــات  املــصــرىوالــنــهــوض مبستوى  الــبــريــد 

املقدمة.
ــس  ــي ــور شـــريـــف فـــــــاروق رئ ــ ــت ــ ــدك ــ وأكــــــد ال
أن  على  للبريد  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس 
تــوفــيــر ذو عائد  املــوافــقــة عــلــى طـــرح حــســاب 
سعىالبريد  ســنــوىوشــهــرىتــأتــىفــىإطــار  ربـــع 
املالية  أفــضــل اخلــدمــات  تــقــدمي  املــصــرىنــحــو 
طرحه  يتم  احلساب  هــذا  إن  حيث  للمواطنني، 
قوية  إضافة  املصرىويعد  البريد  من  مرة  ألول 
ذو  التوفير  حساب  جانب  الى  املالية  للخدمات 
العائد السنوي، وقد مت حتديد سعر الفائدة على 
العائد الشهرى ٦٪ و ٦.٢٥٪  التوفير ذو  حساب 

علىحساب التوفير الربع سنوى.
القومية  الهيئة  إدارة  مجلس  أعضاء  وأشــاد 
التنفيذية  اإلدارة  بها  التىقامت  باجلهود  للبريد 
للهيئة خالل الفترة املاضية والتىنتج عنها حتقيق 
إطالق عديد  والتىشملت  اإلجنازات  العديد من 

من احللول التكنولوجية واخلدمات املالية من بينها 
آب فىالشرق  اول سوبر  آب«  »يال سوبر  إطالق 
االوسط، وإطالق حساب فضىمعاشات واحدثها 

حساب التوفير ذو العائد الشهرىوالربع سنوي.
ميتلكها  التى  التأمني  أنظمة  االجتماع  وتناول 
املالية  العمالء  معامالت  املصرىلتأمني  البريد 
خاصية  فىتفعيل  واملتمثلة  حساباتهم  عــلــى 
النصية  الــرســائــل  ــال  إرسـ والــتــىتــوفــر   »OTP«
خالل  من  الشراء  عمليات  إمتــام  تفيد  للعمالء 
عبر  أنواعها  بجميع  اإللكترونية  البريد  بطاقات 
مبا  املواقع  من  أونالين  الشراء  أو  البيع  نقاط 
احلساب  حركة  معرفة  من  البريد  عمالء  ميكن 
بشكل  بطاقاتهم  على  التىتتم  الشراء  وعمليات 
نصية  رسائل  ارســال  إلى جانب خاصية  فــوري، 
السحب  تنفيذه من عمليات  ما مت  تفيد  للعمالء 
اآللية  الصرافات  من  األمــوال  وحتويل  ــداع  واإلي

ونقاط البيع وعمليات الشراء.
التنظيمية  املستويات  اإلدارة  مجلس  واعتمد 
ــوال  ــ ــافــحــة غــســل األمـ ــك ــزام وم ــ ــت ــ لــهــيــكــل اإلل
البنك  سياسات  مــع  متاشًيا  اإلرهـــاب،  ومتــويــل 
والتىتهدف  للدولة  املالية  املركزىوالسياسات 
الى حتقيق أعلى مستوى من الشفافية واإللتزام 
املطبقة  التوجيهية  واملبادئ  والقواعد  باألنظمة 
ومتويل  األمــوال  غسل  عمليات  عن  الكشف  فى 
اخلدمات  فى  التوسع  مع  يتواكب  ومبا  اإلرهــاب 

املالية التىيقدمها البريد املصري.
للبريد  العامة  النقابة  رئيس  محمد  جاد  وقام 
الهيئة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الــدكــتــور  بتسليم 
القومية للبريد درع النقابة مبناسبة جتديد الثقة 
القومية  للهيئة  رئيسا  تعيينه  وجتديد  فىسيادته 
فى  والتفوق  النجاح  من  املزيد  له  متمنياً  للبريد 

إدارته احلكيمة للهيئة.

إدارة  مــجــلــس  تــشــكــيــل  إن  بــالــذكــر  جــديــر 
وزيــر  مــن  بــقــرار  يصدر  للبريد  القومية  الهيئة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ويضم التشكيل 
احلالىللمجلس كال من عبده علوان  نائب رئيس 
مجلس اإلدارة لشئون املناطق البريدية  و إيهاب 
للتحول  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  بكر  أبــو 
الرقمىو خالد إمام  نائب رئيس مجلس اإلدارة 
على  محمد  حسنى  املالىواملستشار  للشمول 
النقل  لــوزارات  الفتوى  إدارة  رئيس  السالمونى  
واالتصاالت والطيران املدني- نائب رئيس مجلس 
الدولة و مدحت املدنىمؤسس ورئيس شركة برو 
سرى  خالد  الدكتور  و  ليمتد  كوبوريشن  مــارك 
املصرية  الــبــورصــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  صــيــام 
احلقوق  بكلية  الــتــدريــس  هيئة  عضو  ســابــقــاً، 
بجامعة عني شمس ورامىأحمد عادل أبو النجا 
كمال حسنني  املركزىونهال  البنك  نائب محافظ 

اخلبيرة املصرفية و الدكتورة نهى عدلى مستشار 
أستاذ  والتطوير  البحث  لشئون  الــوزيــر  السيد 
الهندسة  بكلية  والنظم  احلاسب  هندسة  بقسم 
كفافىرئيس  أحمد  ومحمد  اإلسكندرية  جامعة 
املصرية  للشركة  املنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
الدين  وعصام   I-scoreاالئــتــمــانــى لالستعالم 
عمر  املصرفىواملهندس  اخلبير  الوكيل  محمد 
شريك  االستشارىاملعمارى  املهندس  الغنيمى 
الهندسية  لإلستشارات  الغنيمى  شركة  ومؤسس 
والدكتور محمد طارق يوسف شريك مكتب بيكر 
تيللى - مصر  وجاد محمد رئيس النقابة العامة 

للبريد. 
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تعاون يخدم المشروعات المتناهية..

للمحتاجين بالشرق األوسط وشمال أفريقيا..

السنة الثالثة عشرة

حساب توفير جديد من البريد
ذو عائد ربع سنوىوشهرى ألول مرة ..

إشراف:أسامة محمداتصاالت

رئيس  ــاروق  فـ شــريــف  الــدكــتــور  شهد 
ــازم  وح ــري،  ــص امل الــبــريــد  إدارة  مجلس 
املنتدب  التنفيذىوالعضو  مغازىالرئيس 
مراسم  املالية،  للخدمات  ــان  أم لشركة 
البريد  بــن  تــعــاون  بــروتــوكــول  توقيع 
للمواطنن  يتيح  أمــان  وشركة  املصري، 
عبر  األقــســاط  وســـداد  التمويل  صــرف 

مكاتب البريد على مستوى اجلمهورية.
وقع البروتوكول خالد أمام نائب رئيس 
املصرىللشمول  البريد  إدارة  مجلس 
ــس  ــي ــرئ املـــالـــىواحـــمـــد اخلـــطـــيـــب ال
أمان  لشركة  املنتدب  التنفيذىوالعضو 

لتمويل املشروعات متناهية الصغر.
الرامية  الدولة  خطط  دعــم  فىإطار 
فئات  املالىملختلف  الشمول  حتقيق  إلى 
مختلفة  متويلية  مناذج  وتوفير  املجتمع 
فىدعم  يساهم  مبا  املواطنن  جميع  إلى 
االقتصادية  األنشطة  قطاعات  كافة 
اســتــخــدام  ثــقــافــة  وتشجيع  فــىمــصــر 
ــل مــتــنــاهــىالــصــغــر، الــبــريــد  ــوي ــم ــت ال
شركة  مع  تعاون  بروتوكول  املصرىيوقع 
املتناهية  املــشــروعــات  لتمويل  »أمـــان« 
التمويل  صرف  للمواطنن  يتيح  الصغر 

بريد  مكتب   ٤٣٠٠ عبر  األقساط  ودفــع 
عــلــى مــســتــوى اجلــمــهــوريــة بــاإلضــافــة 
إلى١٢٠ سيارة بريد متنقلة إلى جانب ٥٠ 

كشك بريدي.
ــاروق  ــ وقــــــال الـــدكـــتـــور شـــريـــف فـ
املــصــرىأن  البريد  إدارة  مجلس  رئيس 
ــع شركة  ــذىمت تــوقــيــعــه م ــ ال االتـــفـــاق 
إنه  حيث  خاصةً  أهميةً  يحمل  »أمــان« 
التمويل  بخدمات  فىالوصوِل  يساهُم 
من  كبيرٍة  شريحٍة  إلــى  متناهىالصغر 
و  الــقــرى  و  املناطق  شتى  فــى  املواطنن 
النجوع بكافِة املحافظاِت باالعتماِد على 
البريُد  التىميتلكها  الكبيرة  اإلمكانيات 
و  التحتية  فىالبنيِة  املتمثلة  املصرىو 
البريد  ملكاتب  اجلغرافىالواسع  االنتشار 
والتىيبلغ  اجلــمــهــوريــِة،  مستوى  على 
بريد  مكتب  آالف   ٤ مــن  أكــثــَر  عــددهــا 
اجلمهورية  أنحاِء  فىجميِع  منتشرين 
باإلضافة إلى سيارات البريد املتنقلة إلى  
يضمن  مبا  البريدية،  األكــشــاك  جانب 
متناهىالصغر  التمويل  خدمات  وصول 
لكافة املواطنن فىجميع املحافظات بكل 

ُسهولٍة ويسر.

ــاروق أن  ــ ــور شــريــف ف ــت ــدك ــح ال ــ وأوض
استراتيجية  يأتىفىإطار  االتفاق  هذا 
البريد املصرىالرامية إلى إتاحة خدمات 
مكاتب  عبر  متناهىالصغر  التمويل 
لتقدمي  موثوقة  منصة  لبناء  البريد 
من  عاٍل  املالىمبستوى  الشمول  خدمات 
اجلميع،  فىمتناول  بأسعار  و  ــودة  اجلـ
فىحتقيق  الــدولــة  خطط  دعــم  بهدف 
املواطنن  حصول  تيسير  املالىو  الشمول 
ســداد  و  متناهىالصغر  التمويل  على 
األقساط »كلي/ جزئي« بكل سهولة، مبا 
االقتصادية  التنمية  فىحتقيق  يساهم 
إلى  باإلضافة  املجتمع،  شرائح  ملختلف 
املالية  ــات  ــدم اخل مــن  الــعــديــد  تــقــدمي 
من  الشباب  قدرة  من  التىتعزز  األخــرى 
املــشــروعــات  أصــحــاب  و  املنتجن  صــغــار 

متناهية الصغر فىإدارة مشروعاتهم.
وأعـــــرب أحــمــد اخلــطــيــب الــرئــيــس 
ــان  ـــ»أم الــتــنــفــيــذي، الــعــضــو املــنــتــدب ب
سعادته  عن  متناهىالصغر«  للتمويل 
أمان  تتشرف  قائًل:«  اجلديد  بالتعاون 
بالتعاون مع مؤسسة البريد املصري، أحد 
فىمصر،  االقتصادية  الكيانات  ــرق  أع

التكامل  فىتعزيز  كبيرة  وهــىخــطــوة 
االستراتيجية  االقتصادىوالعلقات 
مبا  املصريف،  غير  القطاع  مؤسسات  بن 
يتماشى مع استراتيجية أمان فىتدعيم 

نطاق توفر خدماتها جلميع الفئات.«
فــور تفعيل  أنــه  وأوضـــح »اخلــطــيــب« 
من  العملء  سيتمكن  التعاون،  بروتوكول 
من  للتمويل  أمان  خدمات  من  االستفادة 
املصرىاملنتشرة  البريد  مكاتب  خــلل 
ــة، حيث  ــوري ــه ــم ــاء اجل ــح أن فــىجــمــيــع 
ســتــتــوفــر خـــدمـــات صـــرف الــتــمــويــل، 
وتغذية  وحتميل  األقــســاط،  وحتصيل 
البريدية  احلسابات  وفتح  التمويلت، 
علوة  الدفع،  مسبقة  البطاقات  وإصدار 
دفاتر  وتسليم  وطــبــاعــة  إصـــدار  على 
الفئات،  جميع  مــن  للعملء  الشيكات 
سبل  لتعزيز  تسعى  ــان  أمـ أن  مضيًفا 
التعاون بن الكيانن فىاملستقبل لتشمل 
احتياجات  لتلبية  أكثر  مالية  خدمات 

مختلف العملء.

»أمان« تتيح صرف التمويل وسداد األقساط عبر مكاتب البريد

»طلبات« تسهل التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة منذ عام 2020

املسابقة  نتائج  عــن  مصر  اورجن  أعلنت 
 Orange الناشئة  للمشروعات  املحلية 
Social Venture فىنسختها املحلية للعام 
2022  والتىمت اختيار 3 فرق فائزة مصرية 
املبتكرين، متهيًدا لدعمهم  من رواد األعمال 
فى  األشــهــر  للجائزة  الدولية  املنافسة  فــى 
الناشئة  التكنولوجية  املشاريع  وتشجيع  دعم 
على  للمنافسة  إفريقيا  بجنوب  التىستقام 
 50 مجموعها  والتىيبلغ  الدولية  اجلــوائــز 

ألف يورو.
ومت إعالن الفرق الثالث الفائزة باملسابقة 
شركة  استضافتها  احتفالية  خــالل  املحلية 
الــرئــيــســىمبــشــاركــة  مبــقــرهــا  مــصــر  اورجن 
متخصصني  خبراء  من  مكونة  حتكيم  جلنة 
و  املجتمعية  األعـــمـــال  ــادة  ــ ري فــىمــجــاالت 
الرئيس  ــر،  يــاســر شــاك املــهــنــدس  بــحــضــور 
التنفيذىوالعضو املنتدب لشركة اورجن مصر 
الذىحرص على املشاركة فىفعاليات احلدث 
للتأكيد على األهمية البالغة التىتوليها اورنچ 
ملبادرات استكشاف ومتكني املواهب املصرية 
ولتهنئة  التكنولوجيا،  فــىقــطــاع  الـــواعـــدة 
األخــرى  الفرق  وتشجيع  ودعمهم  الفائزين 

التىلم يحالفها احلظ.
التىابتكرت  املتأهلة  الثالث  الفرق  وفازت 
  Zammit 3 مشاريع واعدة، األول مشروع
على  التجار  تساعد  أداة متكني جتارية  وهو 
إعداد أنظمة تخزين غير متصلة باإلنترنت، 
اإللكترونية،  التجارة  مواقع  إلــى  باإلضافة 
الــالزمــة  الــدمــج  عمليات  جميع  يــوفــر  ممــا 
عــوامــل  بجميع  الــبــشــرىلــربــطــهــم  والـــدعـــم 
التمكني وتسهيل حتولهم الرقمي. اما الفريق 
وهو    Foorera مشروع  صاحب  الثانىفهو 
ويستخدم  الــبــيــانــات  عــلــى  يعتمد  تطبيق 

التكنولوجيا لتمكني مالكىالسيارات من كسب 
خالل  مــن  يومًيا  التنقل  إضافىأثناء  دخــل 
رحالتهم  ملشاركة  آخرين  ركــاب  مع  ربطهم 
أثناء  العمل أو اجلامعة أو حتى  اليومية إلى 

السفر.
 The Fashion الثالث   الفريق  فاز  كما 
يتيح  تطبيق  الذىابتكر   Incubator ME
األزياء  لرواد األعمال فىمجال  متجر شامل 
التجارية،  عالماتهم  إطالق  على  ملساعدتهم 
ويساعد تطبيق ايضا املصممني على الوصول 
إلى اخلدمات إلنشاء مشروعهم وتنميته سواء 
اجلدوى  ودراســات  استشارية  جلسات  عبر 
واستشارات فىالتصميم والتسويق والتصنيع 

والتغليف الصديق للبيئة.
أوجه  كافة  املتأهلة على  الفرق  وستحصل 
الدعم من أجل مساعدتها على التنافس بقوة 
على املستوى الدولى، حيث تبلغ قيمة اجلائزة 
الثانية 15  واجلائزة  يــورو  ألف  األولــى 25 

ألف يورو واجلائزة الثالثة 10 آالف يورو.
ــيــس  ــرئ ــائـــب ال وعـــبـــرت مــهــا نـــاجـــي، نـ
التنفيذىلشركة اورجن مصر لقطاع العالقات 
املؤسسىعن  واالتـــصـــال  واإلعــــالم  الــعــامــة 
مرحلتها  إلــى  املسابقة  بــوصــول  سعادتها 
حماساً  ــراحــل  امل أكــثــر  التىمتثل  النهائية 
ــدار عــمــر املسابقة  ومــتــعــة وفــائــدة عــلــى مـ
وتبادل  والــتــعــاون  احلــمــاس  بــأجــواء  مشيدة 
املسابقة.  مراحل  كافة  التىسادت  املعرفة 
حقيقياً  حــافــًزا  يعد  احلــدث  أن  أكــدت  كما 
لتشجيع االبتكار وريادة األعمال ويتيح ملصر 
احلصول على ما تستحقه من مزايا االبتكار 
التكنولوجي، كما يؤكد الدور الذىتلعبه اورنچ 
فىالشباب  اإليجابية  املــبــادرة  روح  لتعزيز 

املصري.

تأهل 3 فرق للتصفيات الدولية بمسابقة 
»اورنج« المحلية للمشروعات الناشئة

15 صفر 1444 هـ-  11 سبتمبر 2022
العدد »258 «

كتب: أسامة محمد
ــدة  ــرائ ال املحلية  املــنــصــة  طــلــبــات،  أعــلــنــت 
عن جناحها  فىاملنطقة،  التكنولوجيا  فىمجال 
فىتسهيل عمليات التبرع بأكثر من 4.6 مليون 
وجبة منذ عام 2020 إلى املحتاجني فىمنطقة 
كــجــزٍء من  أفريقيا  األوســـط وشــمــال  الــشــرق 
احلملة العاملية »10 ماليني وجبة« التىأطلقتها 

شركتها األم دليفرىهيرو.
حرصت  ــاز،  ــ اإلجنـ هـــذا  حتقيق  ولــضــمــان 
مستوى  على  نوعية  نقلة  إحــداث  على  طلبات 
املنطقة فىمجال التبرع عبر اإلنترنت من خالل 
مؤسسة   30 من  أكثر  مع  الناجحة  شراكتها 
أبرز  من  عــدد  إلــى  باإلضافة  محلية،  خيرية 
الغذاء  برنامج  مثل  العاملية  اخليرية  املنظمات 

العاملىالتابع لألمم املتحدة.
ــر، نــائــب رئــيــس  ــاي ــومل وقـــالـــت ســـــوزان ســت
االتصاالت والشؤون العامة واملسؤولية املؤسسية 
املبادئ  أحد  »فىطلبات،  طلبات:  شركة  لدى 

التوجيهية الستراتيجية مسؤوليتنا اإلجتماعية 
هو املساهمة بدعم جهود األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة فىالقضاء على اجلوع، ونحرص على 
التقنيات  استخدام  فىمجال  تقدمنا  تسخير 
ومــســاعــدة  الــهــدف،  هـــذا  لتحقيق  املــتــطــورة 
املجتمعات املحتاجة فىمختلف أنحاء املنطقة.«
من  نتمكن  أن  »ويشرفنا  وأضافت ستوملاير: 
تسهيل التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة حول 
عمالئنا  إلــى  الشكر  بجزيل  نتوجه  املنطقة. 
الذين ساهموا فىإحداث فارق حقيقىفىحياة 
املحتاجني، وخالص االمتنان لدعمهم املتواصل. 
دليفرىهيرو  فىحملة  مبساهماتنا  نفخر  كما 
ماليني   10 تــوزيــع  إلــى  والتىتهدف  العاملية 
تقنياتنا  استخدام  امكانية  يؤكد  مما  وجبة، 

املتقدمة من أجل اخلير على نطاق عاملي«.
وُيعد إجناز طلبات جزًءا من اإلجناز األخير 
لدليفرىهيرو والذىيهدف إلى توزيع 10 ماليني 

وجبة  من خالل برنامج التبرع بالغذاء العاملى 
والذىتضمن  العالم،  اجلوع حول  على  للقضاء 
 ShareTheMeal مبادرة  مع  رائــدة  شراكة 
على  وللعمل  العاملي.  األغذية  لبرنامج  التابعة 
حتقيق هـــذا اإلجنــــاز، انــضــمــت طــلــبــات إلــى 
لدليفرىهيرو  التابعة  الشركات  مــن  ثمانية 
 ،foodoraو  ،efood( العالم  حول  واملنتشرة 
و  ،HungerStationو  ،foodpandaو
و  ،Woowaو  ،PedidosYaو  ،mjam
طلبات  شــكــلــت  حــيــث   ،)Yemeksepeti

املساهم األكبر فىحتقيق هذا اإلجناز املتميز.
وقال جيفرىاوثام، مدير أول شؤون املسؤولية 
والسالمة  واالستدامة  للشركات  االجتماعية 
فىشركة دليفرىهيرو: »يعد الوصول إلى 10 
باالمتنان  ونشعر  كبيراً،  إجنــازاً  وجبة  ماليني 
التىقدمها  والكرم  الدعم  ملستويات  والشكر 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  فىمنطقة  العمالء 

إفريقيا عبر مساهمة طلبات فىهذا اإلجناز ».
الضوء  املــبــادرة  هــذه  »تسلط  اوثـــام:  وأكمل 
على ما نسعى إليه فى دليفرىهيرو؛ منظمات 
إحــداث  ميكنها  وأدوات  منتجات  لبناء  عاملية 
من  أنــه  ونعتبر  ــعــالــم.   ال حــول  ــع  واسـ تأثير 
مسؤوليتنا االستفادة من التكنولوجيا واملنصات 
برؤية  فخور  وأنــا  اخليري،  فىالعمل  املتطورة 
برنامجنا  خالل  من  التىبذلناها  اجلهود  ثمار 

العاملىللتبرع بالوجبات«.
إلى  الدعم  تقدمي  مواصلة  للعمالء  وميكن 
اجلمعيات  إلــى  التبرع  خــالل  مــن  املحتاجني 
فىقسم  التىيختارونها  االفتراضية  اخليرية 
صفحة  ــى  عــل  )Give back( ــرع‹  ــبـ ــتـ ›الـ
ويتوفر   .)Top Picks( تفوتك‹  ال  ›اختيارات 
 ،iOS App تطبيق طلبات للتحميل من متجر
 Huawei App أو Google Play Store أو

.Gallery
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كتبت: ليلى أنور
شهد موسم الصيف منذ بدايته انتعاشة كبيرة 
التنافس  مع  خاصة  السينما  أفــام  إيــرادات  فى 
من  عــدد  بــن  الــعــرض  دور  ــذى شهدته  ال الكبير 
أفام  األول، حيث حققت  الصف  لنجوم  األفــام 
موسم الصيف هذا العام إيرادات مرتفعة وجنحت 
أرضى  الــذى  لتنوعها  نظًرا  اجلمهور  جــذب  فى 

جميع الفئات..
التالي،  التقرير  خال  »البورصجية«  وترصد 
حصاد إيرادات أفام موسم الصيف منذ انطاقها 

حتى اآلن. 
فيلم »تسليم أهالي«

حصدت دنيا سمير غامن، إيرادات عالية بفيلم 
»تسليم أهالي« الذى عادت به إلى جمهور السينما 
بعد فترة غياب، وبلغت إيرادات الفيلم حتى اآلن 
إيــراًدا بن األفام  ليكون األعلى  25 مليون جنيه 
واألعلى  الفني،  التى قدمتها على مدار مشوارها 
بالسينيمات  مؤخًرا  املطروحة  األفــام  خال  من 

املصرية.
غامن،  سمير  دنيا  بطولة  أهالي«  »تسليم  فيلم 
عبدالعزيز،  ودالل  فــؤاد،  وبيومى  ماجد،  وهشام 
ممدوح،  محمد  منهم  الشرف  ضيوف  من  وعــدد 
شريف  تأليف  ومن  فتحى،  أحمد  لوسى،  شيكو، 
إنتاج شركتى  وإخراج خالد احللفاوى من  جنيب، 

سينرجى وروزناما.
وتدور أحداث الفيلم حول  قصة حب بن بيومى 
واحدة  عائلة  من  وهما  عبدالعزيز،  ودالل  فــؤاد، 
وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما حتمل ليلة زفافهما 
»خليل«  فــؤاد  بيومى  ابــن  حياة  من  تغير  مفاجأة 
العزيز  عبد  دالل  وابنة  ماجد،  هشام  ويجسده 

»زاهية« وجتسدها دنيا سمير غامن.
فيلم »الدعوة عامة«

إجمالية  ــرادات  إيـ عامة«  »الــدعــوة  فيلم  حقق 
بلغت قيمتها مليوًنا و452 ألفا و519 جنيه ليتذيل 
الفيلم قائمة األفام املعروضة فى موسم الصيف، 
أبو  أسماء  الفيشاوى،  أحمد  الفنان  بطولة  من 
بـ« توتا »، و  اليزيد، محمد  عبدالرحمن الشهير 
تأليف أحمد عبد الوهاب، وكرمي سامى كيمز،ومن 

إخراج وائل فرج. 
اجتماعى  ــار  إطـ فــى  الفيلم،  أحـــداث  وتـــدور 
كوميدى أكشن عن شاب ُيدعى »معتز« وهو  الفنان  
أمه  مع  يتشاجر  بدور شاب  الرحمن  عبد  محمد 

فتنقلب حياته متاًما بسببها.
فيلم »خطة مازجنر« 

ــرادات  إي مازجنر«إجمالى  »خطة  فيلم  وحقق 

من  جنيها،  و123  ألفا  و392  مليون  إلــى  وصلت 
محمود  امليرغني،  حمدى  رئيس،  ياسمن  بطولة 
أوس،  أوس  أسامة  محمد  فــؤاد،  بيومى  حافظ، 
وإسماعيل  سعفان،  ومصطفى  إبراهيم،  وسماء 
فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد 
آخر من الفنانن، والفيلم من تأليف وليد خيري، 
رامــى  ــراج  وإخــ وبــيــبــو،  أمــن  إسماعيل  ومحمد 
كوميدى  إطــار  فى  الفيلم  وتــدور قصة  اهلل.  رزق 
النوستاجليا  حالة  على  أحداثه  وتعتمد  اجتماعى 
الشهيرة  الــكــارتــونــيــة  الشخصية  فــى  واملتمثلة 
تناول  يتم  حيث  اجلميع،  يعرفها  التى  »مازجنر« 
خال  حيث  ساسبنس،  كوميدى  بشكل  القصة 
حدث يوقع البطل والبطلة فى مشكلة كبيرة ويكون 

اخلروج من هذا املأزق فيقعوا فى ورطة أكبر.
فيلم »كيرة واجلن«

تــصــدر فــيــلــم »كـــيـــرة واجلـــــن« بــطــولــة كــرمي 
تاريخ  إيــرادات فى  عبدالعزيز، وأحمد عز، أعلى 
أفام السينما، حيث حصد 112 مليون جنيه حتى 
اآلن، ليحطم الرقم القياسى لإليرادات فى تاريخ 

السينما املصرية.
 ،»1919« روايــة  من  مستوحى  واجلــن«  »كيرة 
للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو واحلوار، 
عبدالعزيز،  كرمي  وبطولة  حامد،  مــروان  وإخــراج 
أحمد  مع  رجــب،  وسيد  هند صبري،  عز،  أحمد 
مالك، على قاسم، هدى املفتي، محمد عبدالعظيم، 

عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، وعدد كبير 
مــن ضــيــوف الــشــرف فــضــاً عن 

املمثلن  بــعــض  تـــواجـــد 
األجانب.

فيلم 
»بحبك«

وحـــقـــق 
الفنان تامر 

ــي،  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ حـ
إيــــــــــــــــرادات 

بفيلم  ــفــعــة  مــرت
بلغت  حيث  »بحبك«، 

إيــرادات الفيلم فى شباك 
مليوًنا   51 اآلن  حتى  التذاكر 

و437 ألًفا و812 جنيها.
بطولته  فــى  يــشــارك  »بــحــبــك«،  فيلم 

امليرغني،  حمدى  من:  كل  حسنى  تامر  بجانب 
هـــدى املــفــتــي، مــدحــت تــيــخــة، شــهــد الــشــاطــر، 

تأليف  الفنانن، من  آخر من  راشد، وعدد  عالية 
باإلخراج  أولى جتاربه  فى  تامر حسني،  وإخــراج 

السينمائي.
فيلم »عمهم« 

استطاع الفنان محمد إمام، 
ــى إيــــراد لــه فى  حتــقــيــق أعــل
تاريخ أفامه السينمائية بفيلم 
»عمهم«، الذى تخطت إيراداته 

حاجز الـ 50 مليون جنيه. 
بطولة محمد  »عمهم«  فيلم 
إمام محمد سام، هدى املفتى، 
سيد رجب، باسم سمرة، رياض 
محمد  ثــروت،  محمد  اخلولى، 
وعدد  مبروك  الشحات  لطفى، 
آخر من الفنانن، وتأليف وسام 
صبرى، وإخراج حسن املنباوي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار 
مــن األكــشــن والــكــومــيــديــا، حول  
ماكم  وهــو  »ســلــطــان«  شخصية 
سعيد  صديقه  مع  يعمل  ومــدرب 
مبركز رياضي، فتقودهما الصدفة 
إلى مطبعة لتزوير األموال ويتورطا 

ــعـــديـــد مــن  ــى الـ ــ ف
املتاعب.

»الفيشاوى« يفشل ألول مرة وفيلمه يحقق أقل إيردات..

»خطة مازنجر« يالحقه فى تذيل اإليرادات.. و»تسليم أهالى« يتفوق
»الدعوة عامة« ولم يحضر أحد!

ألول مرة.. »ريم مصطفى« فى بطولة مطلقة

األكشن األجنبى يستقبل الطالب 
فى الموسم الدراسى الجديد

كتبت: كرمية سالم
 Code Name ــمــى  ــل ــي ف انـــضـــم 
 See How They Runو  Banshee
اجلديدة  األجنبية  األفـــام  قائمة  ــى  إل
قبل  ليتنافسا  املــصــريــة،  بالسينمات 
فى  اجلديد  للعام  الدراسى  املوسم  بدء 
شباك التذاكر مع باقى األعمال العربية 
واألجنبية املعروضة خال فترة الصيف.

Code Name Banshee فيلم
األعــمــال  قــائــمــة  فـــى  األول  الــفــيــلــم 
 Code األجــنــبــيــة اجلـــديـــدة هــو فــيــلــم
من  كل  بطولة  من   ،Name Banshee
وأنطونيو  فاناجان  وتومى  كينج  جاميى 
من  والفيلم  ديفيس  وكاثرين  بانديراس 

إخراج  جون كييز.
تدور أحداث الفيلم حول قصة »كالب« 
القاتل املأجور املتخفى السابق، وعاقته 
معرفتها  بعد  بانشى  باسم  تعرف  بقاتلة 

أن هناك جائزة ملن يأتى برأس كالب.

See How They Run فيلم
فيلم  املصرية  السينمات  واستقبلت 
See How They Run، من بطولة كل 
من سام روكويل وأدريان برودى وهاريس 
ديكنسون وسيرشا رونان ومن إخراج نوم 

جورج.
ــام  ــول مــنــتــج أفـ ــدور أحـــداثـــه حــ ــ تـ
مسرحية  لــتــحــويــل  يــســعــى  ــوودى  ــي ــول ه
أعضاء  يتعرض  حــن  ولكن  فيلم،  إلــى 
املحقق  من  كل  تكليف  يتم  للقتل،  العمل 
ستاكر«  »كونستابل  واملحقق  »ستوبارد« 

بحل القضايا.
استقبلت  املصرية  السينمات  كانت 
العاملى  الفيلم  املــاضــيــة  ــام  ــ األي خـــال 
 Spider-Man: No Way الضخم 
اجلمهور  ينتظره  كــان  والـــذى   Home
العاملين  النجوم  بطولة  من  كبير،  بشكل 
توم هوالند وزندايا و بنديكت كومبرباتش 
وجيمى  فافرو  وجون  باتالون  وجايكوب 

فوكس.
وشهد العمل عودة شخصية )إليكترو( 
جسدها  والــذى  فوكس  جيمى  بتجسيد 
 The Amazingــم ــل فــي ــى  ف قــبــل  ــن  م
بعد  أحداثه  وتدور   ،2  Spider-Man
أن صار بيتر باركر متهًما بقتل ماستريو 
يلجأ األخير  املدينة،  الفوضى فى  ونشر 
ما  ملحو  محاولة  فى  سترينج  دكتور  إلى 
حدث واستعادة سرية هويته، وخال ذلك 
باركر نفسه فى مواجهة مع أعداء  يجد 

من عوالم أخرى.
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كتب – عبد العزيز عمر
برئاسة  األهــلــى  الــنــادى  مسؤولو  يضع 
األخيرة  الرتوش  اخلطيب  محمود  الكابنت 
كولر  مارسيل  السويسرى  تولى  فى صفقة 
املقبلة  املرحلة  خال  الفريق  تدريب  مهمة 
بعد  ســواريــش  ــاردو  ــك ري للبرتغالى  خلفا 
بالتراضى  التعاقد  وإنهاء  له  الشكر  توجيه 

مع املارد األحمر.
ويأمل مسؤولو األهلى فى أن يكون كولر 
الفترة  مــن  الفريق  النتشال  النجاة  طــوق 
رحيل  عقب  الفريق  بها  مير  التى  السيئة 
املدرب اجلنوب أفريقى بيتسو موسيماني، 
أنفسهم  األحمر  املــارد  مسؤلو  مينى  حيث 
مواطنه  لتجربة  تــكــرار  كــولــر  يــكــون  بــأن 
الفريق  قاد  الــذى  فايلر  رينيه  السويسرى 
فى فترة سابقة ومتكن من صنع الفارق مع 

املارد األحمر.
األهــلــى عــن اسم  يعلن  أن  املــقــرر  ومــن 
املدير الفنى اجلديد للفريق خال الساعات 
القليلة املقبلة بعد التوصل التفاق نهائى مع 

املدرب السويسرى كولر.
للمدرب  الفنى  اجلهاز  باقى  يشمل  كما 
السويسرى استمرار سامى قمصان املدرب 
العام لفريق الكرة وسيد عبد احلفيظ مدير 
الكرة فى منصبهما على أن يتم تعين وليد 
سليمان فى قطاع الكرة ملساعدة سيد عبد 

احلفيظ.
مسيرة تدريبية حافلة للمدرب 

السويسري
التدريبى عام  بدأ مارسيل كولر مشواره 
1999 فى الدورى السويسرى مع فريق إف 
سى سانت جالن، وخال موسم واحد حقق 

الدورى  بلقب  والتتويج  لفريقه  بطولة  أول 
غياب  مــن  طويلة  فــتــرة  بعد  الــســويــســرى 

اللقب.
ناديه املفضل  عام 2002 عاد كولر، إلى 
الذى لعب بن صفوفه جراسهوبرز كمديرا 
ــدرب  امل منصب  يشغل  ــان  ك بعدما  فنيا، 
وفاز  جــروس  كريستيان  ملواطنه  املساعد 
فى  كمدرب  الدورى  ولقب  الثانية  ببطولته 
2003، إال أنه استقال فى عام 2003 بعدما 

فشل فى التأهل لدورى أبطال أوروبا.
ــل كــولــر مـــن الــــدورى  ــارســي ــل م ــق ــت وان
السويسرى إلى الدورى األملانى وقاد فريق 
تلك  فــاز خــال  أشهر فقط،   7 ملــدة  كولن 
الفترة بـ 4 مباريات فقط ثم هبط بالفريق 

إلى الدرجة الثانية.

فريق  تدريب  كولر  تولى  تولى  ذلك  بعد 
وتعد  والــتــى  فــى 2005،  األملــانــى  بــوخــوم 
أفضل فتراته التدريبية واستمرت 5 مواسم 
وحقق لقب الدورى األملانى موسم 2005 / 

. 2006
منتخب النمسا

قاد   2017 ــى  إل  2011 مــن  الــفــتــرة  فــى 
نهضة  بصانع  ولقب  النمسا،  منتخب  كولر 
للتأهل ألول  قاده  الذى  النمساوى  املنتخب 
مرة إلى »يورو 2016«، بعدما كانت مشاركته 

الوحيدة فى نسخة 2008 كمضيف.
مع  جيدة  نتائج  من حتقيق  كولر  ومتكن 
بنقلة  وقــام  مباراة،   54 مــدار  على  النمسا 
للترتيب  به  وصــل  بعدما  للمنتخب،  كبرى 
مركز  أفــضــل  فــى   ،2016 عـــام  الــعــاشــر، 

الـ70 فى  بتاريخه، بعدما كان يحتل املركز 
تصنيف االحتاد الدولى لكرة القدم »فيفا«.

عــام  الــنــمــســاوى  املنتخب  كــولــر  وتـــرك 
2017 ، بعد 6 سنوات متتالية، ثم عاد إلى 
سويسرا من بوابة بازل فى 2018، وخاض 
قاد  و20-2019،   19-2018 موسمى  معه 
ليحقق  مباراة،   101 فى  الفريق  خالهما 
فى  التعادل  مقابل  مــبــاراة،   61 فى  الفوز 
19 واخلسارة فى 21، ولم يحقق كولر لقب 
الدورى مع بازل، مكتفيا بحصد الكأس، فى 

أول مواسمه 19-2018.
ليكون   2020 فى  بــازل  عن  كولر  ورحــل 
أى  مع  يعمل  ولم  التدريبية،  محطاته  آخر 

ناد فى آخر عامن.

كتبت: كرمية سالم
تستعد املمثلة رمي مصطفى خلوض 
الــدرامــا  فــى  املطلقة  بطوالتها  أولـــى 
»طير  اجلديد  مبسلسلها  التليفزيونية 
الشركة  أطلقت  حيث  قلبى«،  يا  بينا 
املنتجة البوستر الدعائى للعمل متهيداً 
بدًءا   ،ON قنوات شبكة  على  لعرضه 
سبتمبر،   12 املوافق  اإلثنن،  غــٍد  من 
وذلك  مساء،  الثامنة  الساعة  فى متام 
مشاهد  تصوير  استمرار  مع  بالتزامن 

العمل.
يا  بنا  »طــيــر  مسلسل  فــى  يــشــارك 
قلبي« إلى جانب رمي مصطفى كل من 
نور  سمير،  حــازم  ماهر،  دنيا  بسمه، 
سمير،  ــرام  ابـ حــســن،  ليلى  محمود، 
عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن 
،اسماعيل  صيام  أحمد  الدين،  محى 
رميا  الطفله  منير،  مــاجــده  فــرغــلــي، 
مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن 
إسام   - اخلطيب  على  باسم  تأليف 
شتا - أحــمــد رجــب حــســن، وإخـــراج 
عــصــام نــصــار و إنــتــاج شــركــة » آرت 

ميكرز »للمنتج« أحمد عبدالعاطي. 
ــى إطــار  ــدور أحــداثــاملــســلــســل ف ــ وت
ــرة  ــول األســ ــمــاعــى كــومــيــدى حــ اجــت
درامــى  قالب  عبر  التعليم  ومنظومة 
ــدور  ت الــتــى  ــقــات،  يظهر خـــال احلــل

مدرسة  بإنشاء  تقوم  ثرية  عائلة  حول 
إنــتــرنــاشــونــال، ويــســلــط الــضــوء على 
املــدارس  بن  والــفــارق  التعليم  مشاكل 
احلكومية  ــدراس  ــ وامل اإلنــتــرنــاشــونــال 
والعديد من الصراعات التى يدخل بها 

أولياء األمور من أجل تربية أبنائهم.
من  مــؤخــراً  مصطفى  رمي  وانتهت 
تصوير مسلسلها »دوبامن« املكون من 
15 حلقة، واملقرر عرضه خال الفترة 
املقبلة، من تأليف محمد جال وإخراج 

رؤوف عبد العزيز ويشارك فى بطولته 
الــزارو،  باسل  كيانى،  محمد  من  كاً 
قمر،  مصطفى  تــيــام  يــونــس،  مـــروان 

اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد 
آخر من الفنانن الشباب.

رمي  شــاركــت  أن  يــذكــر 
مصطفى فى دراما رمضان 
املاضى من خال مسلسل 
ــى  إل بــالــعــربــى«   suits«

جانب آسر ياسن، أحمد 
تارا  مبارك،  داود، صبا 
شاهن،  محمد  عــمــاد، 
مـــصـــطـــفـــى درويـــــــش، 
أسماء  الشرف  وضيوف 

املفتى، خالد  جال، هدى 
كــمــال، نــارديــن فــرج، سلمى 

أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو 
عبد  ويــاســر  حفظى  محمد  وحـــوار 
املجيد وإخراج عصام عبد احلميد، 
طــارق  للمنتج  فيجن  ــى  ت وإنــتــاج 

اجلناينى.
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Egypt Prepares for Flagship United Nations (UN) Climate 
Conference, in a Year of Unprecedented Global Weather Shocks

African Leadership: World Must Double Down 
on Climate Adaptation to Secure Africa

The Second Japan-Egypt-Jordan Trilateral Consultations on the Middle East

Beyond COP27, Egypt is working 
towards a 2050 national climate 
strategy, which is based around the 
reduction of emissions in all sectors, 
and adaptation to potential changes 
in the climate
Regional authorities in Egypt, the 
host country of the 2022 UN climate 
conference (COP27), are ramping up 
initiatives designed to improve the 
country’s environmental credentials, 
and speed up its transition to a 
low carbon economy. The event 
will begin on 4 November, in the 
Egyptian resort city of Sharm El-
Sheikh.
Several COP27-related initiatives 
are underway in Egypt: they include 
projects related to sustainable 
transport, waste recycling, 
women’s health, the transition to 
clean energy, sustainable cities, 
adaptation measures in the water 

and agriculture sector, and the links 
between peace and climate.
“The Egyptian Government 
recognizes the huge responsibility of 
organizing a successful conference”, 
says Dr. Samir Tantawy, a climate 
change expert at the United Nations 
Development Program (UNDP). 
“The summit needs to demonstrate 
the damage caused by the climate 
crisis, particularly in developing 
countries. For example, the Aswan 
Governorate, in southern Egypt, 
has experienced storms, snow 
and heavy rain for the first time. 
Developing countries need to be 
properly compensated”.
“The summit needs to demonstrate 
the damage caused by the climate 
crisis, particularly in developing 
countries”
Beyond COP27, Egypt is working 
towards a 2050 national climate 

strategy, which is based around the 
reduction of emissions in all sectors, 
and adaptation to potential changes 
in the climate – in agriculture, water 

resources, coastal areas, and health.
The national strategy also aims to 
bring civil society, the government, 
and citizens together, at the local, 

regional, and national levels. A 
number of civil society organizations 
are participating in workshops and 
seminars to raise awareness of the 

summit, in the hope that it will 
help Egypt to achieve its climate 
strategy goals.
In preparation for the Climate 
Summit, the regional authorities 
in the Red Sea Governorate, in 
cooperation with a number of other 
state organizations, is holding a 
series of events aimed at raising 
awareness of environmental and 
sustainability concerns. These 
workshops will continue through to 
November, and the opening of the 
Conference.
Egypt’s hosting of COP27 in 
Sharm El-Sheikh is seen as a 
great opportunity to promote 
international climate action, and to 
unify the demands of African and 
developing countries, particularly 
when it comes to issues of financing, 
and adaptation to the effects of 
climate change.

Africa Adaptation Summit outlines 
5-point “Adaptation Delivery 
Breakthrough” for the key UN climate 
conference in Egypt (COP27) this 
November and $55 million of new 
funding to mobilize over $5 billion in 
climate adaptation action projects for 
Africa

“The world has to double down on 
adaptation at the UN climate summit in 
Egypt just weeks away”
African and global leaders joined the 
Africa Adaptation Summit at the Global 
Center on Adaptation (https://GCA.org/), 
outlining the most critical elements of 
the global community’s response to the 
climate crisis that heavily affects Africa 
as the world’s most exposed region, two 
months ahead of the United Nations 
Climate Change Conference at Sharm el-
Sheikh, Egypt (COP27).
Professor Patrick Verkooijen, CEO of 
the Global Center on Adaptation (GCA) 
said: 
“Africa is unstoppable. But Africa 
is ground zero for the global climate 
breakdown. Nobody benefits if Africa 
fails to tackle it. Climate fallout in Africa 
cannot be contained so adaptation action 
can and must scale at breakneck speed 
across the continent. The world has to 
double down on adaptation at the UN 
climate summit in Egypt just weeks 
away.”
He added that “We need an adaptation 
delivery breakthrough for Africa at 
COP27. That means adaptation finance 
visibly flowing in Africa. It means the 
financial ask on wealthy nations for the 
Africa Adaptation Acceleration Program 
and its Upstream Financing Facility is 
delivered by COP27. If we fail, all the 
progress of Glasgow’s COP is at risk.”
The Summit’s five-point Communique 
highlighted that Africa was at a tipping 
point due to being most exposed to the 
food crisis triggered by the Ukraine 
conflict as well as the frontline of the 
global climate breakdown. It underscored 
that Success at COP27 will depend on 
whether the needs of Africa, the world’s 
most climate-vulnerable continent, 
are met, with finance flowing into key 
country-led adaptation programs such 
as the Africa Adaptation Acceleration 
Program (AAAP).
Macky Sall, President of Senegal and 
Chairperson of the African Union said:
“You have to adapt or die. We do not 
have the choice. Our time to act is 
coming to an end. Africa must prioritize 
adaptation. Africa needs to invest 
massively in adaptation and resilience. 
As Chairperson of the African Union, 
I urge Africa’s development partners 

to fully fund the AAAP and make it an 
exemplary model of what is possible 
when we collaborate. This impact will 
be enhanced through your support to the 
AAAP Upstream Financing Facility and 
the African Development Bank’s Climate 
Action under the ADF Replenishment. 
The AAAP is what delivers on the vision 
of the Africa Adaptation Initiative.”
“COP26 marked a breakthrough thanks 
to your determination to put adaptation 
on the global agenda by doubling 
adaptation finance. Now, with your help, 
we must keep that promise. With your 
support, the AAAP can make this vision a 
reality,” concluded President Macky Sall.
The Summit highlighted that Africa 
is warming faster than other regions. 
Its underlying socio-economic 
vulnerabilities also mean that nine out 
of ten of the world’s most vulnerable 
countries are in Africa, where food 
expenses make up 75% of the income 
of the continent’s poorest groups when 
more than a fifth of all Africans are 
already food insecure. The number of 
Africa’s poorest nations at high risk of 
debt distress has also tripled in the past 
decade.
President Akufo Addo of Ghana and 
Chair of the Climate Vulnerable Forum 
(CVF) said: 
“If we want Africa to thrive, we must 
adapt to climate change. Africa must 
close the adaptation financing gap. 
We cannot wait. I look forward to the 
swift implementation of the AAAP. 
The fate of our continent and the planet 
depends upon it.” President Akufo Addo 
also highlighted adaptation priorities 
for COP27 including calling for “a 
standalone implementation plan of the 
COP26-agree doubling of adaptation 
funding by 2025. It’s time to turn words 
into deeds and ambition into action. 
Crucially, we expect progress and we 
expect to see how funds will flow into 
country-led programs like the AAAP.”
President Felix Tshisekedi of the 
Democratic Republic of the Congo and 
co-host of the PreCOP27 said:
“We are here because we believe the 
AAAP is needed not just for Africa, but 
for the world. When Africa wins, the 
world wins. We cannot let Africa be held 
back and undermined by the climate 
crisis. We need partnership to forge a 
resilient future. With an African COP 
this year, we cannot miss out on a win 
for Africa on climate. To secure that win, 
we need to at minimum see the AAAP 
Upstream Financing Facility mobilized, 
positioning the AAAP to drive the full 
$25 billion in adaptation projects on the 
ground.” He added that “our Pre-COP 
meeting in Kinshasa next month aims to 

springboard the priorities of Africa and 
the most vulnerable nations to center-
stage at COP27. As a part of the Pre-
COP we will also host the CVF’s high 
level Forum of Vulnerable Nations event 
because this is the voice that matters the 
most in the climate crisis.”
Deputy Secretary-General of the United 
Nations, Amina Mohammed, said:
“The Glasgow decision urges developed 
countries to collectively double 
adaptation funding by 2025. This must be 
delivered in full, as a base line. Developed 
countries need to provide, by COP27, a 
clear roadmap of how and when they will 
deliver on this commitment.”
The Deputy Secretary-General of the 
United Nations also underscored that 
delivery on adaptation finance will be a 
“litmus test” for countries honouring their 
end of the Glasgow Pact, and joined the 
call for COP27 to deliver a breakthrough 
on implementation for adaptation.
The Summit at the GCA’s floating 
headquarters in Rotterdam harbour 
announced US$55 million in new 
contributions from the United Kingdom 
($23m), Norway ($15m), France ($10m), 
Denmark ($7m), among other supporters 
to the AAAP Upstream Financing 
Facility managed by the GCA, whose 
1:100 leverage ratio will influence 
over 5 billion in climate adaptation 
investments across Africa. The Upstream 
Financing Facility was described by 
GCA Chair and 8th Secretary-General of 
the United Nations Ban Ki-moon as the 

“transmission belt” for the best global 
and regional knowledge and innovation 
directly to large-scale investment projects 
in Africa.
Donors announcing new funding 
commitments to the AAAP Upstream 
Financing Facility at the Summit further 
commented, as follows:
President of COP26 Alok Sharma:
“COP26 was an important milestone for 
adaptation, but we have to pick up the 
pace and turn commitments made in the 
Glasgow Climate Pact into urgent action 
if we’re to protect those most vulnerable 
to the impacts of climate change.
As agreed at COP26, developed nations 
need to at least collectively double 
climate adaptation finance to developing 
countries by 2025.
Public finance will not be enough, which 
is why initiatives such as the Africa 
Adaptation Acceleration Programme 
are key to mobilising private sector 
engagement and investment for 
adaptation.”
Anne Beathe Tvinnereim, Minister of 
International Development, Norway:
“Norway has committed to double our 
climate finance and at least triple support 
to adaptation by 2026. For Norway, GCA 
is a key partner in advancing the climate 
adaptation and food security agenda. 
We welcome GCA’s cooperation with 
the African Development Bank on the 
AAAP. AAAP’s objectives are fully in 
line with our priorities. How can we – 
together – minimize the risk of climate 

disasters? How can we make food 
systems more resilient – making the most 
vulnerable better placed to cope with 
the next drought, flood or plague? How 
can we - at the same time - create much 
needed jobs, especially for the youth? 
AAAP is definitely an important part of 
the answer. I would therefore encourage 
more partners to join our efforts.”
Chrysoula Zacharopoulou, Minister of 
State for Development, Francophonie 
and International Partnerships, France:
“France remains highly committed to 
tackling climate change and supporting 
adaptation in African countries. On 
behalf of President Macron, I am proud 
to announce our decision to invest 10 
million euros in the AAAP’s Upstream 
Financing Facility. This effort should 
leverage a total of 1 billion euros of 
adaptation investments, and support 
concrete local improvements in 
environmental quality and resilience.”
Mette Frederiksen, Prime Minister of 
Denmark, :
“Denmark has set a clear goal: 60% of 
our climate aid will help developing 
countries to adapt to climate change. In 
total, Denmark expects to give at least 
1% of the collective target of 100bn I 
hope this can pave the way for massive 
investments in adaptation and green 
energy in Africa. And Denmark will 
continue to do our part. We are deeply 
committed to meet climate challenges, 
and to deliver on our promises.”
Over seventy leaders from the 

international climate and development 
community attended the Dialogue which 
concluded with a Communique adopted 
in the presence of the Dialogue’s Co-
Conveners, Chair of the GCA Board, Ban 
Ki-moon; CEO of the Global Center on 
Adaptation, Professor Patrick Verkooijen; 
African Union President Macky Sall 
of Senegal; Climate Vulnerable Forum 
Chair President Akufo Addo of Ghana; 
PreCOP27 host President Tshisekedi of 
the Democratic Republic of the Congo; 
and Co-Chair of the GCA Board, Feike 
Sijbesma.
The following are the five points 
of the Africa Adaptation Summit’s 
Communique:
Africa at a tipping point: The 
international community needs to reckon 
with the multiple economic, climate and 
health crises that are pressuring Africa.
Most vulnerable continent: Africa is 
the most vulnerable continent to the 
consequences of the climate crisis.
Adaptation Finance Doubling 
Implementation: Progress and 
transparency on the COP26 agreement 
to doubling international finance for 
adaptation by 2025 through delivery 
into the country programs of the most 
vulnerable will be central to the success 
of COP27.
Capitalizing Africa’s Adaptation 
Program (AAAP): COP27 is the 
opportunity for the international 
community to show solidarity with the 
bold adaptation efforts of the world’s 
most vulnerable continent by closing in 
on the outstanding resourcing need for 
the African Development Fund (ADF) 
climate action window.
Delivering the AAAP Upstream 
Facility: Making available the AAAP 
Upstream Financing Facility’s full 
resourcing needs by COP27 positions the 
AAAP itself to drive its full ambition into 
adaptation projects on the ground across 
Africa, a headline deliverable for the 
“African COP.”
 In closing remarks Feike Sijbesma, Co-
Chair of the GCA, noted:
“Investments in global climate adaptation 
cooperation are a big opportunity for 
countries like the Netherlands to share 
some of our best innovations with those 
who need them the most. The AAAP will 
be a crucial vehicle for triggering far 
greater business investment across Africa 
into green and resilient solutions. This is 
a collective effort, we need every sector, 
every contribution possible to see off the 
climate crisis in Africa, and the private 
sector, in particular, has a massive role 
to play.”

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


