
األ حد

السنة الثالثة عشرة
االصدار الثانى - العدد 259

 18 سبتمبر 2022
22 صفر 1444 هـ

الثمن 3جنيهات

2007 عــام  ــارف  ع سامح  أسسها 

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / a l b o r s a g i a http://www.alborsagia.com

»السيسى« يعيد بناء 
الجسر المصرى القطرى

شركات البترول تقود قاطرة تأمين احتياجات البالد من الطاقة
»المشروعات الخضراء« نقلة ذكية لالقتصاد المصرى
»أصابع الجروبات« تلعب فى البورصة

»المؤتمر االقتصادى«.. 
صحوة جديدة لجذب االستثمارات

»الجنيه« حائر بين 
التعويم »المدار والحر«

20 مليار دوالر استثمارات قادمة من الدوحة
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السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

مكاسب اقتصادية كبرى من زيارة الرئيس..

20 مليار دوالر استثمارات قادمة من الدوحة

المبادرة الوطنية استقبلت أكثر من 5 آالف مشروًعا حتى اآلن..

»المشروعات الخضراء« نقلة ذكية لالقتصاد المصرى
كتب رأفت كمال: 

اخلضراء  للمشروعات  الوطنية  املبادرة  القت 
االستعدادات  إطار  فى  إطالقها  التى مت  الذكية 
نوفمبر  فى  الشيخ  شرم  مدينة  فى  املناخ  لقمة 
واملواطنني  املسؤولني  من  كبيراً  اهتماماً  املقبل 
ذلك  ويــؤكــد  املــحــافــظــات،  جميع  مستوى  على 
اإلحــصــائــيــات الــيــومــيــة ملــشــاركــة املــشــروعــات 
باملبادرة حيث سيتم اختيار 162 مشروعاً من كل 
النهائية  املرحلة  فى  تصفيتهم  ليتم  املحافظات 
إلى 18 مشروعاً، بخالف املشروعات الكبرى ومت 
املحلى  املستوى  من  املبادرة  انتقال  على  االتفاق 
منوذجاً  لتصبح  والدولى  اإلفريقى  املستوى  إلى 

للمبادرات فى هذا املجال.  
وتأتى املبادرة فى إطار دور مصر الريادى فى 
من  الدولة  توليه  وما  املستدامة  التنمية  مجال 
على  املستدامة  التنمية  أهــداف  لتوطني  أهمية 
مستوى املحافظات، وتركز على التنفيذ والتطبيق 
على أرض الواقع، وتؤكد على جدية التعامل مع 
حتقيق  إطــار  فى  املناخ  وتغيرات  البيئى  البعد 
من  الرقمى  والتحول  املستدامة  التنمية  أهداف 
خالل تقدمي مشروعات محققة لتلك األهداف، 
ومت وضع خريطة على مستوى محافظات مصر 
بجهات  وربطها  والذكية  اخلضراء  للمشروعات 

التمويل وجذب االستثمارات الالزمة لها. 
عدد  إجمالى  فــأن  التخطيط  ــوزارة  لـ ووفــقــاً 
ــادرة مـــن جميع  ــمــب ــل املـــشـــروعـــات املــتــقــدمــة ل
محافظات اجلمهورية وصل إلى 4786 مشروعاً، 
املشروعات  بفئة  املشروعات  عدد  وصلت  حيث 
املشروعات  وبفئة  مشروعاً،   554 إلــى  الكبيرة 
بفئة  مشروعاً  و563  مشروعاً،   931 املتوسطة 
وصلت  حني  فى  الصغيرة،  املحلية  املشروعات 
الهادفة  غير  املشروعات  بفئة  املشروعات  عدد 
مشروعات  وبفئة  مشروعاً،   1457 إلــى  للربح 
وبفئة  مــشــروعــاً،   455 إلــى  الناشئة  الشركات 
املناخ  وتغير  باملرأة  املتعلقة  التنموية  املشروعات 

واالستدامة إلى 826 مشروعاً. 

واحتلت محافظة القاهرة املركز األول فى عدد 
املشاركة بفئات املشروعات الكبيرة واملشروعات 
فى  الناشئة،  الشركات  ومشروعات  املتوسطة 
فى  األول  املركز  الغربية  محافظة  احتلت  حني 
املشروعات  فئات  املشاركة فى  املشروعات  عدد 
املحلية الصغيرة واملشروعات غير الهادفة للربح 
واملشروعات التنموية املتعلقة باملرأة وتغير املناخ 
املركز  الغربية  محافظة  واحتلت  واالســتــدامــة، 
فى  اجلمهورية  محافظات  جميع  على  األول 
املبادرة،  فى  املشاركة  املشروعات  عدد  إجمالى 
واإلسكندرية  واجليزة  القاهرة  محافظات  تليها 
والدقهلية  واملنيا  وأســوان  وأسيوط  والقليوبية 
واإلسماعيلية  اجلديد  والــوادى  األحمر  والبحر 
سيناء  وجــنــوب  والشرقية  والبحيرة  وســوهــاج 
واملنوفية وقنا وبنى سويف وكفر الشيخ وبورسعيد 
والسويس  ومطروح  والفيوم  واألقصر  ودمياط 

وشمال سيناء. 
وتقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
الوطنية  املــبــادرة  تلك  أن  االقتصادية  والتنمية 
والتى سيتم اإلعالن عن نتائجها فى مؤمتر املناخ 
نوفمبر  فى  مصر  تستضيفه  ــذى  ال  27  COP
القادم بشرم الشيخ ستستمر بعد انتهاء املؤمتر 
كأحد املبادرات الوطنية املهمة التى تأتى فى إطار 
العمل  وتعزيز  املستدامة  التنمية  أهداف  توطني 
مصر،  فى  اخلضراء  املشروعات  ودعم  املناخى 
االستدامة  معايير  ــوزارة  الـ إطــالق  إلــى  مشيرة 
البيئية والتى يتم االلتزام بها فى تقدمي اخلطة 
االستثمارية، الفتة إلى حتقيق الدولة نسبة %30 
االستثمارية  باخلطة  اخلضراء  املشروعات  من 
خالل العام املاضى ومن املستهدف الوصول بتلك 
و%50   2023/2022 فى خطة   %40 إلى  النسبة 

خالل 2025/2024. 
ويرى عبد الرحمن خليل اخلبير االقتصادى إن 
والذكية  اخلضراء  للمشروعات  الوطنية  املبادرة 
نقلة  متثل  املصرية  املحافظات  مستوى  على 
عهد  فى  األخضر  االقتصاد  حتفيز  فى  نوعية 

الدولة  الذى يقود  الفتاح السيسى  الرئيس عبد 
االقتصادية  اإلجنـــازات  أكبر  لتحقيق  املصرية 
مجال  فى  الكبرى  الــدول  مصاف  فى  والوجود 
االقتصاد املتوافق مع البيئة، مشيراً إلى أن عدد 
اإللكترونية  املنصة  استقبلتها  التى  املشروعات 
للمبادرة حتى اآلن جتاوز 5 آالف مشروع ما بني 
أعمالها  حجم  تتجاوز  التى  الكبيرة  املشروعات 
السنوية 200 مليون جنيه واملشروعات الصناعية 
املدفوع  يتجاوز رأسمالها  التى  التأسيس  حديثة 
جنيه  مليون   15 فيها  املستثمر  ــال  امل رأس  أو 

التأسيس  حديثة  الصناعية  غير  واملشروعات 
املــال  رأس  أو  املــدفــوع  رأسمالها  يتجاوز  التى 

املستثمر فيها 5 مليون جنيه. 
للمبادرة  اإللكترونية  املنصة  أن  خليل  وأكــد 
الوطنية للمشروعات اخلضراء والذكية استقبلت 
أيضا مئات املشروعات املتوسطة والتى تشمل كل 
مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه 
وال يتجاوز 200 مليون جنيه وكل مشروع صناعى 
أو  املدفوع  ماله  رأس  جتــاوز  التأسيس  حديث 
يجاوز  وال  جنية  ماليني   5 املستثمر  مــال  رأس 
15 مليون جنيه وكل مشروع غير صناعى حديث 
التأسيس جتاوز رأس ماله املدفوع أو رأس مال 
ماليني   5 يجاوز  وال  جنيه  ماليني   3 املستثمر 
جنيه، موضحاً أن املشروعات الصغيرة ومتناهية 
للمبادرة   املنصة اإللكترونية  لم تغب عن  الصغر 
ووصل عددها إلى نحو 500 مشروع وتشمل كل 
جنيه  مليون  السنوى  أعماله  حجم  يبلغ  مشروع 
وكل مشروع صناعى  مليون جنيه   50 ويقل عن 
حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس 
مليون  ويقل عن 5  ألف جنيه  املستثمر 50  مال 

جنيه وكل مشروع غير صناعى حديث التأسيس 
جتاوز رأس ماله املدفوع أو رأس مال املستثمر 

50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه. 
وأشار خليل إلى أن املنصة اإللكترونية للمبادرة 
وريادة  الناشئة  الشركات  بقوة مشروعات  تدعم 
األعمال وهى املشروعات التى لم متضى 7 سنوات 
على بدء مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بها والتى 
تضمن قدراً من اجلد أو االبتكار واملشروع الذى 
مزاولة  أو  تسجيله  أو  تأسيسه  على  لم ميضى 
نشاطه أكثر من سنتني وكذلك مشروعات املرأة 
جمعيات  مــبــادرات  ســواء  املناخ  بتغير  املرتبطة 
متخصصة  سيدات  تقودها  مؤسسات  أو  أهلية 
الذكية  اخلضراء  واملشروعات  البيئة  مجال  فى 
املستدامة بشرط أن تكون لها تأثيرات إيجابية 
املرأة والبيئة  على املجتمع فيما يخص مجاالت 
واملناخ وأن يشمل عمل املبادرة اجلمعية قصص 
واالستدامة ضمن  والتكيف  للتكرار  قابلة  جناح 
تكلفة  ذات  عمل  وسائل  وتعتمد  املحلى  السياق 
فيها  االعــتــمــاد  يتم  كما  منخفضة  اقتصادية 
والتطبيقات  »التكنولوجيا  الرقمى  التحول  على 

وتنفذ  للبيئة  الصديقة  والوسائل  اإلليكترونية« 
حمالت تستهدف السيدات ودورهن فى االنتقال 

لالقتصاد األخضر. 
أن  االقتصادى  اخلبير  اهلل  جــاب  وليد  وقــال 
تلك املبادرة تعد غير مسبوقة على مستوى العالم 
القمم  أن  موضحاً  املــنــاخ  لقمم  التحضير  فــى 
على  املجتمعى  االهتمام  بحشد  تقم  لم  السابقة 
املستوى املحلى ومستوى املحافظات أو الواليات 
فى  مصر  سبقت  التى  الـــدول  فــى  األقاليم  أو 
يعطى  األمــر  أن  إلــى  الفتاً  املناخ  لقمة  اإلعــداد 
زخماً واستمراراً للعمل مستقبالً فى ظل الرعاية 
املنظم  والــقــرار  اجلمهورية  رئيس  من  الكرمية 
الوزراء والذى أشار إلى أن هذا  لرئيس مجلس 
الستضافة  فقط  وليس  سنوياً  سيتكرر  اجلهد 
cop27 فى شكل تلك املبادرة والتى من شأنها 

رسم خريطة االستثمار. 
املصرية  الدولة  اهتمام  على  اهلل  جاب  وأكــد 
مستوى  على  املستدامة  التنمية  أهداف  بتوطني 
الكبير  االهتمام  إلى  مشيراً  املحافظات  جميع 
الذى توليه الوزارة للمبادرة موضحاً أن الهدف من 
املبادرة هو تعزيز التعامل الوطنى مع البعد البيئى 
مستوى  على  خريطة  وضــع  مع  املناخ  وتغيرات 
والذكية  اخلــضــراء  للمشروعات  املــحــافــظــات 
االستثمارات  وجــذب  التمويل  بجهات  وربطها 
وتشجيع  املحافظات  بجهود  مشيداً  لها  الالزمة 
املدنى  واملجتمع  والــشــركــات  اخلـــاص  الــقــطــاع 
للمبادرة  التقدم  على  واملـــرأة  الشباب  السيما 
املحلية  املشروعات  ومنها  الفئات  مختلف  فى 
ــهــادفــة للربح  الــصــغــيــرة واملــشــروعــات غــيــر ال
واملشروعات التنموية املتعلقة باملرأة وتغير املناخ 
واملشروعات  الكبيرة  واملشروعات  واالستدامة 

املتوسطة ومشروعات الشركات الناشئة.
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كتب رأفت كمال: 
ــيــس عــبــد الــفــتــاح  ــرئ ــارة ال ــ حــقــقــت زيـ
اقتصادية  مكاسب  قطر  ــى  إل السيسى 
من  عــدد  على  البلدان  وقــع  حيث  كبيرة، 
بني  تفاهم  مذكرة  منها  التفاهم  مذكرات 
لالستثمارات  الــســيــادى  مصر  صــنــدوق 
ومذكرة  لالستثمار  قطر  وجهاز  والتنمية 
بني  االجتماعية  الشئون  فى مجال  تفاهم 
وزارة التضامن االجتماعى ووزارة التنمية 
االجتماعية القطرية ومذكرة تفاهم بشأن 
التعاون فى مجال املوانئ بني مصر وقطر، 
مليار   20 الــدوحــة  تضخ  أن  املتوقع  ومــن 
دوالر فى االستثمارات فى مصر قريباً فى 
قطاعات الطاقة والقطاع العقارى وقطاع 

السياحة. 
مصر  بني  االقتصادية  العالقات  وتتنوع 
وقطاعات مختلفة  لتشمل مجاالت  وقطر 
أو  االستثمار  أو  بالتجارة  يتعلق  ما  منها 
فى  للمصريني  العمل  فــرص  توفير  حتى 
منهم  ترد  التى  النقدية  والتحويالت  قطر 
اجلهاز  بيانات  كشفت  حيث  مصر  إلــى 
عن  واإلحــصــاء  العامة  للتعبئة  املــركــزى 
مصر  بني  التجارى  التبادل  قيمة  ارتفاع 
عام  دوالر خالل  مليون  إلى 44.8  وقطر 
خالل  دوالر  مليون   25.4 مقابل   2021
عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 76.4% كما 
قطر  إلى  املصرية  الصادرات  قيمة  زادت 
4.5 مليون دوالر خالل عام 2021 مقابل 
بنسبة   2020 عام  خالل  دوالر  ألف   395

ارتفاع قدرها %1049.1. 
للتعبئة  املركزى  بيانات اجلهاز  وبحسب 
العامة واإلحصاء بلغت قيمة االستثمارات 
دوالر  مليون   121.8 مصر  فى  القطرية 
خالل الربع األول من العام املالى 2021-
خالل  دوالر  مليون   116.9 مقابل   2022
نفس الفترة من العام املالى 2021-2020 
وسجلت   %4.2 قــدرهــا  ارتــفــاع  بنسبة 
مصر  إلى  القطرية  االستثمارات  تدفقات 
نحو   2021-2020 املــالــى  ــعــام  ال خـــالل 
507.9 مليون دوالر مقابل 678.3 مليون 
كان  حيث   2020-2019 عــام  فــى  دوالر 
التدفقات خالل  هذه  فى  األعلى  العامني 
جائحة  تداعيات  رغم  األخيرة  السنوات 
كورونا على االقتصاد العاملى وعلى مستوى 
حتويالت العاملني سجلت قيمة حتويالت 
مليار   1.34 بقطر  العاملني  املــصــريــني 
 2020-2019 املــالــى  الــعــام  خــالل  دوالر 
مقابل 1.29 مليار دوالر خالل العام املالى 
2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها %4.3. 
ويـــرى الــدكــتــور أشـــرف غـــراب اخلبير 
عبدالفتاح  الرئيس  زيــارة  إن  االقتصادى 
توقيت  فــى  جــاءت  قطر  لــدولــة  السيسى 
ــارة أمــيــر قطر  ــ مــنــاســب خــاصــة بــعــد زي
فى  ملصر  ثانى  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ 
تعزز  الــزيــارة  أن  موضحاً  املاضى  يونيو 
التعاون العربى املشترك فى كافة املجاالت 
وتزيد من التعاون االقتصادى بني القاهرة 
والدوحة مؤكداً أن هذه الزيارة ستنجح فى 
جذب االستثمارات القطرية ملصر خاصة 
جاذباً  أصبح  املصرى  االستثمار  مناخ  أن 
العالقات  أن  إلــى  إضــافــة  لالستثمارات 
يعزز  وهذا  بقوة  عادت  القطرية  املصرية 
ــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــارى بني  ــ مــن زي

البلدين. 
الرئيس  لــقــاء  أن  إلـــى  غـــراب  ــار  وأشــ
السيسى لرابطة رجال األعمال القطريني 
وزير  ومبشاركة  بالدوحة  إقامته  مقر  فى 
من  وعـــدد  القطرى  والصناعة  الــتــجــارة 

وتعبيرهم  واملصريني  القطريني  املسؤولني 
زيــادة  يــؤكــد  الــلــقــاء  بــهــذا  عــن سعادتهم 
خالل  مصر  فــى  القطرية  االستثمارات 
الفترة القادمة خاصة فى مجاالت الطاقة 
ــغــاز  ــل وال ــدائ ــب ــجــددة وال ــت اجلـــديـــدة وامل
الطبيعى املسال والتشييد والبناء والزراعة 
والصناعة إضافة لتطوير عالقات التعاون 
وتنمية  البلدين  بني  والتجارية  االقتصادى 
لتعظيم  بينهما  املشتركة  االســتــثــمــارات 
ــغــالل األمــثــل  املــصــالــح املــتــبــادلــة واالســت
الــزراعــة  فــى  مصر  فــى  املتاحة  للفرص 
والطاقة  الــعــقــارى  والتطوير  والصناعة 

املتجددة والسياحة وغيرها. 
التبادل  حجم  ارتفاع  إلى  غــراب  ولفت 
العام  وقــطــر خــالل  بــني مصر  الــتــجــارى 
 44.8 بلغت  76.4% حيث  بنسبة  املاضى 
دوالر  مليون   25.4 مقابل  دوالر  مليون 
الصادرات  قدرت  عام 2020 حيث  خالل 
املصرية لقطر بـ 4.5 مليون دوالر وبلغت 
 40.3 قطر  من  املصرية  الـــواردات  قيمة 
الرسمية  للتقديرات  وفــقــاً  دوالر  مليون 
فيما  واالحــصــاء  للتعبئة  املركزى  للجهاز 
بقطر  العاملني  املصريني  حتويالت  بلغت 
1.5 مليار دوالر خالل العام املالى 2020 

القطرية  االستثمارات  بلغت  كما   2021 /
فى مصر 507.9 مليون دوالر خالل العام 

املالى 2021/2020. 
اخلبير  اإلدريــســى  على  الدكتور  ــال  وق
االقتصادى إن العالقات املصرية القطرية 
من املتوقع أن تشهد طفرة متقدمة للغاية 
فــى امللف االقــتــصــادى فــى أعــقــاب زيــارة 
للدوحة  السيسى  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس 
قبل  من  مشتركة  إرادة  هناك  أن  مؤكداً 
ــر قــطــر بدعم  الــرئــيــس الــســيــســى  وأمــي
املجاالت  كافة  فى  وقطر  مصر  عالقات 
إلى  الفتاً  االقتصاد  مجال  مقدمتها  وفى 

فى  مصر  فى  القطرية  االستثمارات  أن 
تزايد خاصة فى قطاعات الطاقة والقطاع 
اتفاق  وهناك  السياحة  وقطاع  العقارى 
بني الدولتني مت خالل زيارة وزير خارجية 
قطر ملصر مارس املاضى على ضخ قطر 5 
مليارات دوالر فى االقتصاد املصرى خالل 

الفترة القادمة. 
الرئيس  زيارة  إن  اإلدريسى على  وشدد 
عوائد  ولها  تاريخية  قطر  إلــى  السيسى 
اقتصادية كبيرة على زيادة معدالت التبادل 
شهد حتسناً  والذى  البلدين  بني  التجارى 
موضحاً  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
وتعزيز  تــطــويــر  تــؤكــد  الـــزيـــارة  هـــذه  أن 
التعاون  البلدين مبا يضمن  بني  العالقات 
والتى  املشتركة  املجاالت  من  الكثير  فى 
إضافة  البلدين  على  واخلير  بالنفع  تعود 
تخدم  إيجابية  نتائج  ستحقق  أنها  إلــى 
ستكون  بل  طموحاتهما  وحتقق  الدولتني 
مبثابة انطالقة قوية للتعاون املثمر بينهما 
القطرية  االستثمارات  تدفق  زيادة  متوقعاً 
ملصر خالل الفترة القادمة إضافة لتوطني 
االستثمارات العربية خاصة مع متتع مصر 
باقتصاد قوى واجه األزمات وسوق ضخم 

قادة على استيعاب استثمارات ضخمة. 
اخلبير  بــدرة  مصطفى  الدكتور  وقــال 
السيسى  الرئيس  زيـــارة   أن  االقتصادى 
تعظيم  على  وتعمل  ومثمرة  ناجحة  لقطر 
ــمــارات الــقــطــريــة فــى مــصــر عن  ــث االســت
ــفــرص االســتــثــمــاريــة  طــريــق اســتــغــالل ال
الــتــحــتــيــة  ــة  ــي ــن ــب ال أن  املـــتـــاحـــة خـــاصـــة 
وجاذبة  مهيأة  حالياً  املصرية  والتشريعية 
لالستثمارات األجنبية موضحاً أن الزيارة 
املستوى  على  اإليجابى  مردودها  سيظهر 
بزيادة  القادمة  الفترة  خالل  االقتصادى 
مصر  فــى  القطرية  االســتــثــمــارات  حجم 
والزراعية  الصناعية  املجاالت  جميع  فى 
الطاقة  ومــجــاالت  والتجارية  والعقارية 
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وغيرها 
يزيد من  زيادة االستثمارات  أن  إلى  الفتاً 
العمل  فرص  وزيــادة  املحلى  اإلنتاج  حجم 

وتقليل معدل البطالة. 
وأكد بدرة على أن التحركات التى يقوم 
بها الرئيس السيسى خارجياً أعادت ملصر 
اخلارجية  العالقات  فى  وريادتها  قوتها 
مصر  واســتــردت  األجنبية  بــالــدول  ملصر 
كذلك  الـــدولـــى  املــســتــوى  عــلــى  مكانتها 
ــأن حتــركــات الــرئــيــس السيسى  احلـــال ف
على املستوى العربى أعادت ملصر مكانتها 
عربياً وأصبحت قادرة على لم شمل الدول 
العربية لتحقيق التكامل العربى السياسى 
حتتل  قطر  أن  إلــى  مشيراً  واالقــتــصــادى 
االستثمارات  حجم  فى  التاسعة  املرتبة 
فى  الثالثة  واملرتبة  مصر  فــى  األجنبية 
السعودية  بعد  العربية  االستثمارات  حجم 

واإلمارات.
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رمي ثروت
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  دعــوة  متثل 
لعقد مؤمتر اقتصادى فى هذا التوقيت أهمية 
والتغيرات  التداعيات  ظل  فى  للغاية  كبيرة 
االقتصادية العاملية، حيث دعا الرئيس الدكتور 
إلى  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  مدبولى  مصطفى 
اجلارى  الشهر  نهاية  اقتصادى  مؤمتر  تنظيم 
ملناقشة األوضاع واآلراء االقتصادية ومستقبل 
املستثمرين  مبــشــاركــة  املــصــري،  االقــتــصــاد 
أصحاب  االقتصاد  ورجــال  الصناعة  ورجــال 
اآلراء املعارضة،  قائالً: »نسمع الرأى املخالف 
مؤمتر  املستمر،  الوطنى  احلوار  بجانب  معانا 
مع  ونوضح  نتكلم  كدولة  إحنا  نكون  اقتصادى 
املستثمرين ورجال الصناعة إننا نسمع بعضنا 

البعض«.
السيسى، حديثه  الفتاح  الرئيس عبد  ووجه 
حفل  ــالل  خـ  ، مــدبــولــى  مصطفى  لــلــدكــتــور 
لهيئة  ــدة  اجلــدي البحرية  الــوحــدات  تــدشــن 
لرجال  حوافز  »حطوا  قائال:  السويس،  قناة 
إلى  باألرقام  نصل  حتى  واملصدرين  الصناعة 

املستهدفات.
السيسي: »دى هتكون فرصة  الرئيس  وقال 
مهمة جدا نسمع بعض، املهم مصلحة بلدنا«. 
بوضع  احلــكــومــة،  السيسي،  الــرئــيــس  وكــلــف 
حزمة حوافز لرجال الصناعة واملصدرين حتى 
مائة  أى  للمستهدف،  التصدير  بأرقام  نصل 

مليار دوالر.
رئيس  مــدلــولــى  مصطفى  الــدكــتــور  وأكـــد 
البدء فى اإلعداد لهذا  بالفعل  الــوزراء أنه مت 
املؤمتر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات 
مختلف  فى  املصرى  لالقتصاد  دعما  مختلفة 
مع  تنسيق  من  يتم  ما  إلــى  الفتا  القطاعات، 

الوزراء املعنين، ومختلف اجلهات املعنية.
وأكد اخلبراء أهمية التحضير جيًدا لتحقيق 
باعتباره  املؤمتر،  من  حقيقية  استفادة  أكبر 
سيكون أداة لوضع حلول وعالج دائم للتحديات 
االقتصاد  يواجهها  التى  العاملية  والعقبات 

املصرى.
الــدكــتــور رشــاد  وقـــال اخلبير االقــتــصــادى 
عبده، إن املؤمتر االقتصادى الذى دعا الرئيس 
شهر  نهاية  النــعــقــاده  السيسى  الــفــتــاح  عبد 
التنمية  على  يركز  أن  يجب  اجلــارى  سبتمبر 
مبعنى أن يشعر املواطن باإلصالحات واجلهود 
التى تبذلها الدولة، ألن الفترة املاضية شهدت 

تركيًزا على النمو كمؤشرات وأرقام، وهى أمور 
ال يهتم الكثير من املواطنن بها.

والصناعة  االقتصاد  مشكالت  أن  وأضــاف 
يكون  أن  ولذلك يجب  لدى احلكومة،  معروفة 
املؤمتر مبثابة عرض حللول األزمات وتأثيرها 
توقيت  حتديد  مع  االقتصادية  األوضــاع  على 

فعلى لتنفيذ احللول املمكنة.
وأوضح عبده، أنه من املهم مشاركة املفكرين 
وأصــحــاب الــكــفــاءة فــى املــؤمتــر االقــتــصــادي، 
بعيًدا عن املعارضن أو املؤيدين كأداة اختيار، 
مبثابة  املؤمتر  يكون  أال  ينبغى  أنه  إلى  ولفت 
وضع حلول أو إجراءات مؤقتة للوضع الراهن، 
بل عالج دائم لألزمات، وهذا يتطلب أن تكون 
أبرز نتائج املؤمتر وضع سياسات ثابتة مستقرة 
تنعكس  وأن  االقتصادية،  األوضـــاع  لتحسن 
بتحسن  املواطن وشعوره  السياسات على  هذه 

أحواله املعيشية.

نور  سعيد  خالد  اجلمركى  اخلبير  وأشــاد 
العامة  الشعبة  إدارة  مجلس  عضو  الــديــن 
التجارية،  للغرف  العام  باالحتاد  املستوردين 
بــدعــوة الــرئــيــس الــســيــســي، لــتــدشــن مؤمتر 
ــصــادى ملــنــاقــشــة األوضـــــاع االقــتــصــاديــة  ــت اق

الراهنة.
وأكد خالد نور الدين، أن االقتصاد املصرى 
تأثر باألزمات العاملية كغيرها من الدول حول 
العالم، ُمشيًرا إلى أن املؤمتر االقتصادى الذى 
دعا له الرئيس السيسى ، ُيساهم فى الوصول 

حللول واقعية تخفف من حدة األزمة.
ــرورة  ــدد اخلــبــيــر اجلــمــركــي، عــلــى ضـ وشــ
وزيادة  الوطنية  الصناعة  لتدعيم  حوافز  منح 
الصادرات، فضال عن تيسير عملية االستيراد 
أية  وإزالــة  العالم،  ودول  مصر  بن  والتصدير 

معوقات.
رئيس االحتاد  الدكتور محرم هالل،  وأشاد 

التى  بالدعوة  املستثمرين،  جلمعيات  املصرى 
لتنظيم  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وجهها 
مؤمتر اقتصادى نهاية الشهر اجلاري، ملناقشة 
ومستقبل  ــة،  ــصــادي ــت االق واآلراء  ــاع  ــ األوضـ
املستثمرين  مبــشــاركــة  املــصــري،  االقــتــصــاد 
كذلك  االقــتــصــاد،  ــال  ورجـ الصناعة  ــال  ورجـ
ــرورة تــقــدمي حــوافــز لــرجــال  تــأكــيــد عــلــى ضــ
إلى  باألرقام  الصناعة واملصدرين، حتى نصل 

املستهدفات.
املشاركة  على  اتفق  االحتــاد  أن  إلى  وأشــار 
فى هذا املؤمتر والبدء فى إعداد وجتهيز ورقة 
فى  االحتــاد،  مقترحات  تتضمن  شاملة،  عمل 
هذا اإلطار لتكوَن وثيقةَ عمل ميكن االستعانة 

بها عند اتخاذ قرارات.
ووجه محرم هالل، الشكر للقيادة السياسية، 
حرص  إلــى  تشير  التوجيهات  هــذه  أن  مؤكداً 
حقيقية  تنمية  حتقيق  على  السياسية  القيادة 

وتعميق  ومــســانــدة  ودعـــم  مــصــر،  أرض  على 
روح  بــث  ــى  إل ــا  داعــًي واالســتــثــمــار،  الصناعة 
الوطني،  االقــتــصــاد  فــى  والــثــقــة،  الطمأنينة 
لها  التى يروج  الشائعات  وعدم االنصياع وراء 
الكارهون ملا حتقق من إجنازات حقيقية على 

أرض مصر.
وأشاد هالل بجهد احلكومة برئاسة الدكتور 
أمــام  العقبات  إزالـــة  فــى  مدبولي،  مصطفى 
واملناخ  املالئمة  البيئة  وتوفير  املستثمرين، 

األمثل، لدفع عجلة االستثمار فى مصر.
 وبدورهم أثنى أعضاء مجلس إدارة االحتاد 
املـــصـــرى جلــمــعــيــات املــســتــثــمــريــن وأعــضــاء 
على  اجلمعيات  ورؤســـاء  التنفيذي،  املكتب 
اجلهد الكبير الذى تقوم به القيادة السياسية 
من  العديد  فى  واحلكومة،  املعاونة  واألجهزة 
التحديات  رغم   ، واخلارجية  الداخلية  امللفات 
من  املزيد  إلى  داعن  كله،  العالم  تواجه  التى 

الــوقــوف إلــى جــوار الــدولــة املصرية، وإعــالء  
املصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة 
أهــداف  لتحقيق  واملشاركة،  بالعمل  الوطنية 
االقتصاد  فى  والثقة  التفاؤل  روح  وبث  مصر 
وإيثار  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  املصري، 
الوطن عما سواه ، والتحلى بالصبر حتى املرور 

من هذه املرحلة املهمة من تاريخه.
ــدس مــجــد الـــديـــن املـــنـــزالوى  ــن ــه وقــــال امل
األعمال  رجال  بجمعية  الصناعة  جلنة  رئيس 
طرحها  يجب  التى  امللفات  أهم  إن  املصرين، 
خـــالل املــؤمتــر االقــتــصــادى الـــذى دعـــا إليه 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، هــى تيسير 
وحتفيز  اإلنتاج  وخامات  مستلزمات  استيراد 
الصناعة عن طريق تفضيل املنتج املحلى لدى 

كافة اجلهات احلكومية.
املنتج  تفضيل  أن  »املـــنـــزالوي«،  ــاف  وأضــ
املحلى يترتب عليه زيادة االستثمارات وتشغيل 
العمالة، ومن ثم زيادة الصادرات والناجت املحلى 
اإلجمالى للبالد، مشيًرا إلى أن تفضيل املنتج 
املحلى يحد من االستيراد، وتنفيذ ذلك تظهر 
االقتصاد خالل  اإليجابية على  ونتائجه  ثماره 

6 أشهر.
تعانى  التى  األساسية  املشكلة  أن  وأوضــح 
دعم  هى  املصري،  واالقتصاد  الصناعة  منها 
حساب  عــلــى  ومنتجاته  األجــنــبــى  املستثمر 
املنتجات املصرية، الفًتا إلى أن تفضيل املنتج 
األجنبية  االستثمارات  جذب  من  يعزز  املحلى 
أيًضا، ألنه لو ضمن املستثمر األجنبى أنه حال 
الذهاب إلى بلد والقيام بالتصنيع فيها ثم بيع 
ذلك،  لتحقيق  مسرًعا  يأتى  مباشرة،  املنتج 

بجانب التصدير أيًضا.
رجال  بجمعية  الصناعة  رئيس جلنة  وأشار 
املهمة  امللفات  من  أنه  إلى  املصرين  األعمال 
أيًضا، ضرورة وجود نسبة  التى يجب طرحها 
مــن أربـــاح الــشــركــات معفاة مــن الــضــرائــب، 
من  يعزز  وهــذا  والتطوير،  للبحوث  لتوجيهها 
القطاع  فــى  العمل  وآلــيــات  املنتجات  تطوير 

اخلاص.

مطالب بالبحث عن عالج دائم لألزمات..

ضرورة منح حوافز لتدعيم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وإزالة المعوقات
»المؤتمر االقتصادى«.. صحوة جديدة لجذب االستثمارات
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ترحيب بالتعاون فى المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية..

تطوير العالقات مع شركات الدوحة وتنمية االستثمارات المشتركة لدعم التنمية بالبلدين
»السيسى« يعيد بناء الجسر المصرى القطري

رمي ثروت
بزيارة  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  قام 
رسمية إلى دولة قطر والتى تعد هى األولى 
الزمن شابه  من نوعها، بعد قرابة عقد من 
التوتر بن البلدين، قبل حدوث انفراجة فى 
الزيارة  واستغرقت  املاضي،  العام  العالقات 
إلى قطر يومن، وبحث الشيخ متيم بن حمد 
السيسى  والرئيس  قطر  دولة  أمير  ثانى  آل 
خاللها العالقات الثنائية بن البلدين وأوجه 

دعمها وتعزيزها فى مختلف املجاالت.
وعــبــر الــرئــيــس الــســيــســى، عــن تــقــديــره 
حمد،  بن  متيم  قطر  أمير  ألخيه  وامتنانه 
على حسن االستقبال وكرم الضيافة، مثمناً 
الزيارة األخيرة ألمير دولة قطر  ما عكسته 
للقاهرة خالل شهر يونيو املاضى من دالالت 
وأكــد  البلدين،  بــن  الــعــالقــات  تعزيز  على 
العالقات  تعميق  نحو  مصر  انفتاح  الرئيس 
الثنائية على كافة األصعدة، ودفعها إلى آفاق 
أرحب فى شتى املجاالت السياسية واألمنية 

واالقتصادية والتجارية.
باللقاء  تــرحــيــبــه  عــن  الــرئــيــس  وأعــــرب 
ــاون األخــــوى بن  ــع ــت ال يــجــســد روح  ــذى  ــ ال
ــة قــطــر، مــؤكــداً حـــرص مصر  ــ مــصــر ودول
عالقات  تطوير  على  القادمة  الفترة  خالل 
مجتمع  مع  والتجارى  االقتصادى  التعاون 
وتنمية  القطرية  والشركات  األعمال  رجــال 

دعم  فى  للمساهمة  املشتركة  االستثمارات 
البلدين  فــى  االقــتــصــاديــة  التنمية  مسيرة 
الشقيقن، وذلك فى إطار من العمل املشترك 
املتبادلة واالستغالل األمثل  لتعظيم املصالح 

للفرص املتاحة.
متيم  واألمــيــر  السيسى  الــرئــيــس  وشــهــد 
التوقيع على مذكرة تفاهم بن صندوق مصر 
السيادى لالستثمارات والتنمية وجهاز قطر 
لالستثمار، ومذكرة تفاهم فى مجال الشئون 
االجتماعى  التضامن  وزارة  بن  االجتماعية 
ووزارة التنمية االجتماعية القطرية، ومذكرة 
بن  املوانئ  مجال  فى  التعاون  بشأن  تفاهم 

مصر وقطر.
ــال األعــمــال الــقــطــريــون عن  وأعـــرب رجـ
ميثل  ــذى  وال اللقاء،  هــذا  بتنظيم  سعادتهم 
فرصة كبيرة لتعزيز أواصر األخوة والتعاون 
إمكانات  لبحث  تطلعهم  مؤكدين  املشترك، 
تعظيم التعاون بن البلدين الشقيقن، خاصةً 
مــع تــوافــر الــعــديــد مــن املــجــاالت والــفــرص 
ــواعــدة فــى مــصــر، السيما  االســتــثــمــاريــة ال
والسياحة  املتجددة  الطاقة  قطاعات  فــى 
والــزراعــة  الــعــقــارى  والتطوير  واإلنــشــاءات 

والصناعة والرعاية الصحية.
ــد عــبــد املــعــبــود،  ــدس أحــم ــن ــه  وقــــال امل
السياسية واالقتصادية،  الشؤون  اخلبير فى 
إن زيارة الرئيس عبد الفتاح  السيسي لدولة 

ــر، ســتــفــتــح األبــــــــــواب مــــن جــديــد  ــطــ ــ ق
ــة الــقــطــريــة،  ــصــري ــعــالقــات امل ــر ال ــتــطــوي ل
موضًحا أن هذه الزيارة تأتى رًدا على زيارة 
فى  للقاهرة  ثانى  حمد آل  بن  األمير متيم 
يوليو املــاضــي، والـــذى كــان قــد وجــه دعــوة 
للرئيس السيسى لزيارة رسمية لدولة قطر.

الرئيس  زيارة  أن  املعبود«،  »عبد  وأضاف 
العالقات  تشهده  ما  جتسد  لقطر  السيسى 
أنها ترسخ  تقدم، كما  القطرية من  املصرية 
البلدين  بن  الثنائية  العالقات  تطوير  ملسار 
استمرار  إلــى  مشيًرا  املقبلة،  الفترة  خــالل 
ــع وتــعــزيــز  اخلـــطـــوات املــتــبــادلــة بــهــدف دفـ
البلدين  بن  الثنائى  التعاون  آليات  مختلف 
الشقيقن، وتعظيم االستثمارات القطرية فى 
مصر، واستغالل الفرص االستثمارية املتاحة 

مبختلف املشروعات العمالقة بالبالد.
لدولة  السيسى  الرئيس  زيارة  أن  وأوضح 
قطر ناجحة بكل املقاييس، ألنها تدشن عهًدا 
تعزيز  على  تقوم  البلدين،  لعالقات  جديًدا 
وتعزيز  والقطري،  املصرى  الشعبن  مصالح 
التضامن العربى على شتى األصعدة، وتعزيز 
العربي؛  اخلليج  دول  مختلف  مع  العالقات 
مشتركة  عربية  برؤية  التصدى  على  عــالوة 
والعاملية  السياسية  التحديات  مــن  لكثير 

اخلطيرة.
وأشار عبد املعبود إلى أنه من أهم امللفات 

التى سيتناولها لقاء الرئيس السيسى وأمير 
دولة قطر هى العالقات الثنائية بن البلدين، 
األزمــة  خاصة  وبصفة  العربية  ــاع  واألوضــ
اآلخر  امللف  أن  موضًحا  والسورية،  الليبية 
بن  الثنائية  اجللسات  زيارة  ستتناوله  الذى 
التنسيق  هو  قطر،  وأمير  السيسى  الرئيس 
للقمة العربية املقبلة، والقضية الفلسطينية، 
إعادة  عملية  فى  القطرى  املصرى  والتعاون 
اجلهود  لدفع  باإلضافة  غــزة،  قطاع  إعمار 

الرامية الى استئناف مفاوضات السالم.
تأتى فى  السيسى  الرئيس  زيارة  أن  وأكد 
إطار الزخم اإليجابى الذى تشهده العالقات 
تكللت  والتى  والقاهرة،  الدوحة  األخوية بن 
أمير  ثانى  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  بزيارة 
ومحادثات  املــاضــي،  يونيو  شهر  فــى  قطر 
السيسي،  الرئيس  مع  أجراها  التى  القمة 
والتى تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائى 
بن البلدين الشقيقن فى مختلف املجاالت، 
اإلقليمية  واملــلــفــات  القضايا  ــى  إل إضــافــة 

والدولية ذات االهتمام املشترك.
الشريف  حــازم  الدكتور  قــال  جانبه  ومــن 
اخلبير االقتصادى أن العالقات االقتصادية 
لم تتوقف  فى  العربية  الــدول  املصرية  مع 
بالرغم  مصرية  حكومية  بضغوط  وقت  أى 
ــرات ولــكــن بعض  ــوت ت لــه مــن  ممــا تعرضت 
الى  أدى  مالية  لعثرات  تعرضت  املشروعات 

اآلخــر  البعض  أن  كما  العمل  عــن  توقفها 
تلك  يتغلب على  أن  املشروعات استطاع  من 
احلال  هو  كما  لها  تعرض  التى  الصعوبات 
فى مشروع تشغيل مصفاة لتكرير النفط فى 
يعد  بأنه   والــذى وصفته قطر حينها  مصر 
»أكبر استثمار« لها فى دولة عربية وإفريقية، 
تشغيل  إن  للبترول   قطر  أعلنت شركة  كما 
املصرية  الــشــركــة  مــصــفــاة  ــدات  وحــ جميع 
كان  القاهرة(  )شمال  مسطرد  فى  للتكرير 
ناجحاً، كما أنه من املتوقع  أن تصل املصفاة 
إلى طاقتها اإلنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع 
اعتماد  من  يقلل  ما  »وهــو   2021 من  األول 
املستوردة  البترولية  املنتجات  على  مصر 
ويساهم فى خلق فرص عمل للقوى العاملة 
املحلية ودعم قطاع األعمال املساند فى هذه 

املنطقة احليوية من مصر 
مسئول  الرشيدى  يحيى  املهندس  ــد  وأك
سابق بهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة أن 
العقارات واملشروعات السكنية تعد من أبرز 
االستثمارات  اليهم  تتوجه  التى  القطاعات 
تقدر  مشروعات  وجود  الى  مشيرا  العربية، 
ــدوالرات مــازالــت فــى اطــار  ــ باملالين مــن ال
املــشــروعــات  مــن  اآلخـــر  البعض  و  التنفيذ 
اتخاذ  أجــل  من  للحل  سيبله  فى  العقارية  

خطوات تنفيذيه نحو استكمالها.
بن  التاسع  املــركــز  قطرحتتل  أن   يذكر 

الدول املستثمرة فى مصر من بن 229 شركة 
باستثمارات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه مصرى 
ألحدث  وفًقا  دوالر(،  مليون   138 )حــوالــى 
االستثمار  هيئة  عن  الــصــادرة  اإلحــصــاءات 
واملناطق احلرة فى مايو 2019، أبرزها: بنك 
اململوكة ملحّمد  واالستثمارات  الوطنّي  قطر 
أفراد األسرة  ثاني، وهو أحد  آل  بن سحيم 
كبيرة  حّصة  ميلك  ــذى  وال القطرّية  املالكة 
و«القلعة  املــصــرّيــن«  »حــديــد  مــن شــركــات 
القابضة  و«النعيم  املــالــّيــة«  لــالســتــشــارات 

لالستثمارات« و«ستيت القابضة«
يونيو 2021،  أنه فى  بالذكر  ومن اجلدير 
إلى مصر  زيــارة  أول  أمير دولة قطر  أجرى 
منتجع  فى  العربية  القمة  فى  مشاركته  منذ 
التوتر  ،وسيطر   2015 عام  فى  الشيخ  شرم 
التطورات  منذ  البلدين  بن  العالقات  على 
السياسية فى مصر فى 2013، ودخول إعالم 
العالقات  ُقطعت  التوتر.  خط  على  البلدين 
»األزمــة  أثر  على  البلدين  بن  الدبلوماسية 

اخلليجية« فى 2017.
حمد  بن  متيم  الشيخ  التقى  أن  كماسبق 
آل ثانى والرئيس املصرى فى قمة بغداد فى 
أغسطس 2021. كما جمعتهما مأدبة عشاء 

فى الصن فى فبراير 2022.
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السنة الثالثة عشرةاألحد

شركات البترول تقود قاطرة تأمين احتياجات البالد من الطاقة

إشراف عبد العزيز عمرطاقة

حققت نتائج إيجابية خالل 2022/2021..

زيادة االستثمارات األجنبية العاملة 
بالبترول إلى 5.75 مليار دوالر

قفزة فى صادرات الغاز 
الطبيعى المسال

بلغت 781 مليون دوالر بزيادة 49%..ارتفعت بنسبة %6.48..

عبد العزيز عمر
منتجات  من  املصرية  الصادرات  ارتفعت 
البترول والغاز الطبيعى املسال بنسبة كبيرة، 
فى  دوالر  مليون  نحو 781.2  حيث سجلت 
 522.8 مــن  ارتفاعا  املــاضــي،  يونيو  شهر 
 ،2021 عــام  يونيو  شهر  فــى  دوالر  مليون 
بزيادة بلغت قيمتها نحو 258.4 مليون دوالر 

وبنسبة زيادة بلغت %49.4.
إلى  املصرى  الطبيعى  الغاز  تصدير  ويتم 
لكل  مسال  غــاز  تصدير  يتم  بينما  األردن، 
والهند،  وفرنسا،  وسنغافورة،  اليابان،  من 
ــصــن، وتــركــيــا، والــيــونــان،  وبــاكــســتــان، وال
واململكة  وبنجالديش،  والكويت،  وإيطاليا، 
املتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا اجلنوبية، 
وتــايــالنــد،  واإلمــــــارات،  وبــنــمــا،  وبلجيكا، 

وكرواتيا.
تنفيذ مشروع مشترك إلعادة  كذلك جار 
يبلغ  حيث  مصر،  إلى  قبرص  من  التصدير 
إنشاؤه من قبرص حتى  املزمع  طول اخلط 
مصنع اإلسالة بإدكو 380 كم، وهناك 8 دول 
الغاز  تصدير  عملية  من  االستفادة  ميكنها 
إجراءات  املصرى ألوروبا، كما يجرى حالياً 

استئناف تصدير الغاز الطبيعى للبنان.
وتواصل صادرات مصر من الغاز الطبيعى 
املصرية  والــســلــع  املنتجات  قــيــادة  املــســال 
حيث  التوالي،  على  الثانى  للشهر  املصدرة 
ارتــفــاع صــادرات  املــاضــى  مايو  شهد شهر 
منتجات البترول والغاز الطبيعى املسال إلى 
نحو 726.4 مليون دوالر، مقابل 504 مليون 
بزيادة   ،2021 عــام  الشهر  نفس  فى  دوالر 
بلغت نحو 222.4 مليون دوالر، ونسبة زيادة 

بلغت %44.1.
ملصر  احلالية  اإلنتاجية  الــقــدرة  وبلغت 
بفضل مشروعات  من الغاز الطبيعى سنوياً 
وتتمثل  م3،  مليار   73.4 الغاز  تنمية حقول 

أبرز تلك املشروعات فى مشروع تنمية حقل 
ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، 
إنتاجية  بقدرة  ريفن  حقل  تنمية  ومشروع 
مشروع  وأيضاً  م3،  مليار   8.7 تبلغ  سنوية 
تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 

4.6 مليار م3.
ومن بن العوامل التى ساهمت كذلك فى 
حتول مصر إلى دولة مصدرة للغاز املسال، 
ــقــدرة اإلنــتــاجــيــة ملصنعى  بــلــوغ إجــمــالــى ال
اإلسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنوياً، 
للتصدير  دمــيــاط  مصنع  عــودة  عــن  فضالً 
قامت  8 سنوات، حيث  ملدة  دام  توقف  بعد 
املسال  الغاز  من  أول شحنة  بتصدير  مصر 
إلى  من املصنع فى مارس 2021، مما أدى 
زيادة صادرات الغاز املسال بنسبة %123.3، 
لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 

مالين طن عام 2013.
صدرتها  التى  السلع  أهم  قائمة  وشملت 
الصادرات  من  كال  الفترة  تلك  مصر خالل 
من البترول اخلام بواقع 267.8 مليون دوالر 
مليون   231.7 مقابل  املــاضــي،  يونيو  فــى 
بنسبة   ،2021 عــام  الشهر  نفس  فى  دوالر 
ارتفاع بلغت 15.6%، ثم صادرات مصر من 
لدائن بأشكالها األولية بقيمة 203.7 مليون 
دوالر مقابل 157.4 مليون دوالر خالل فترة 

املقارنة بزيادة بلغت %29.4.
إنتاجها  مستويات  على  مصر  وحافظت 
أزمة  من  بالرغم  الطبيعى  للغاز  وتصديرها 
 2021/2020 عام  ففى  وتداعياتها،  كورونا 
ـــ 66.2 مــلــيــار م3،  ل ــاج  ــت وصـــل حــجــم اإلن
واالستهالك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 
مليار م3، بينما سجل اإلنتاج 63.2 مليار م3 
 59.6 واالستهالك   ،2020/2019 عام  فى 

مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.

كتب – عبد العزيز عمر
ــر الــبــتــرول  ــارق املـــال وزيـ أكـــد املــهــنــدس طـ
يكثف  الــبــتــرول  قــطــاع  أن  املعدنية،  ــروة  ــث وال
املواقع  كافة  فى  واالستكشاف  البحث  أنشطة 
جديدة  اكتشافات  حتقيق  بهدف  البترولية 
لزيادة معدالت اإلنتاج من الزيت اخلام والغاز 

الطبيعي.
االستمرار  أهمية  إلى  البترول  وزير  وأشار 
من  واالستفادة  اآلبار  حفر  برامج  تكثيف  فى 
الــفــرص املتاحة لــزيــادة مــعــدالت اإلنــتــاج من 
الشركاء  مع  بالتنسيق  وذلك  والغاز،  البترول 

األجانب والعمل كفريق واحد.
املشروعات  تنفيذ  ضــرورة  على  شــدد  كما 
الزمنية  للبرامج  وفًقا  منها  لالنتهاء  اجلديدة 
البترول  إنتاج  لتعظيم معدالت  املحددة، وذلك 
والغاز الستدامة تلبية احتياجات السوق املحلى 
وتصدير الفائض، مما يدعم االقتصاد القومى 

.
على  املــتــزايــد  الــعــاملــى  الطلب  أن  ــح  وأوضـ
شجع  الطبيعى  الغاز  وخاصة  الطاقة  مــوارد 
البحث  العاملية على تكثيف عمليات  الشركات 
واالستكشاف وتنمية االكتشافات بهدف زيادة 
املستويات  مــن  االســتــفــادة  وحتقيق  ــاج  ــت اإلن

احلالية لألسعار العاملية، مشيًرا إلى تبنى عدة 
للمرحلة  أساسى  كوقود  الطبيعى  للغاز  دول 

االنتقالية نحو التحول الطاقى الكامل.
قطاع  شركات  جنحت  السياق،  ذات  وفــى 
البترول فى حتقيق نتائج إيجابية خالل العام 
تلبية  فى  ما ساهم  وهو   ،2022/2021 املالى 
الطاقة،  مــواد  من  املحلى  السوق  احتياجات 

فضال عن تصدر كميات أخرى.
الفرعونية للبترول

شركة  رئيس  زكــى  حسام  املهندس  كشف 
الفرعونية للبترول، عن حتقيق معدالت اإلنتاج 
املخططة خالل العام بنسبة 100%، الفتا إلى 
قدم  مليار   163 بلغ  املباع  الغاز  إجمالى  أن 
مكعب، باإلضافة إلى أكثر من 3 مالين برميل 

متكثفات .
املشروعات  تنفيذ عدد من  يتم  أنه  وأوضح 
وترشيد  التشغيل  وكــفــاءة  السالمة  لتعزيز 
وشحن  التحتية  البنية  كــفــاءة  ورفــع  اإلنــفــاق 
مؤخراً  أنه مت  إلى  مشيراً  املتكثفات،  وتخزين 
ملنطقة  التابع  ساتيس  حقل  مــشــروع  إســنــاد 
إنتاج  مبعدالت  الفرعونية  إلــى  البرج  شمال 
غاز  مكعب  قــدم  مليون   100 بحوالى  تــقــدر 

يومياً، و6800 برميل متكثفات يومياً.

وأشـــار إلــى أنــه جــارى حالياً االنــتــهــاء من 
إجراءات توقيع اتفاقية بن شركة شل وبى بى 
هارمتان  حقل  تنمية  مشروع  إلسناد  وإيجاس 
الفرعونية،  الشركة  إلى  البرج  ملنطقة  التابع 
حيث من املخطط إضافة إنتاج يقدر بنحو 150 
برميل  و3000  يومياً  غــاز  مكعب  قــدم  مليون 

متكثفات يومياً.
خليج السويس »جابكو«

أكد املهندس صالح عبد الكرمي رئيس بترول 
خليج السويس »جابكو« أن معدل إنتاج الشركة 
يومياً  ألف برميل زيت خام  بلغ حوالى 57.3 
وأنه قد مت حفر بئراً استكشافياً و6 آبار تنموية 
أعمال صيانة وإصالح  بإجراء  قيامها  بجانب 

وإعادة إكمال لآلبار.
بتنفيذ مشروع  تقوم  الشركة  أن  إلى  وأشار 
كيلومتر   345 مساحة  على  السيزمى  للبحث 
وقامت  دوالر  مليون   49 باستثمارات  مربع 
ــيــانــات اجلــيــولــوجــيــة  ــب مبــعــاجلــة ودراســـــة ال
فرص  حتديد  فــى  كبير  بشكل  سيسهم  ممــا 

استكشافية مستقبلية حلفر آبار جديدة.
وأضاف أنه جارى تنفيذ مشروع تنمية حقل 
دوالر  مليون   100 باستثمارات  صفا  شمال 
وجارى االستعداد لتدشن منصة بحرية لتنمية 

 10 من  اإلنتاج  لزيادة  اخلطوط  ومــد  احلقل 
يومياً  برميل  ألف   15 إلى  يومياً  برميل  آالف 
من الزيت اخلام ، باإلضافة إلى تنفيذ مشروع 
تركيب خطوط أنابيب مبنصة اإلنتاج الرئيسية 

بحقل أكتوبر .
تنفيذ خطة  العمل على  أنه جــارى  وأوضــح 
إنشاء  ومن ضمنها  بالشركة  البيئى  اإلصحاح 
مشروع محطة ملعاجلة مياه الصرف الصناعى 

بطاقة تقرب من 40 ألف متر مكعب يومياً.
بدر للبترول

كشف إبراهيم مسعود رئيس شركتى ويبكو 
وبدر للبترول، أنه مت وضع خطة طموحة لزيادة 
معدالت اإلنتاج من الزيت اخلام املنتج من حقل 
برميل  مليون   2 من  أكثر  إلى  ليصل   1- بدر 

خالل العام املالى املاضى بنسبة زيادة %119.
منذ  األعــلــى  هــى  النسبة  تلك  أن  وأوضـــح 
لشركة  للبترول  العامة  املصرية  الهيئة  تكليف 
خالل  مت  حيث   ،  1 بــدر  حقل  لتشغيل  ويبكو 
العام حفر بئر استكشافى باإلضافة إلى حفر 
وإصــالح  صيانة  خطة  وتنفيذ  تنموية  آبــار   4
اإلنتاج  زيــادة  إلــى  أدت  إكمال  وإعـــادة  اآلبــار 

اليومي.
وأشار إلى أن الشركة حققت الشركة رقماً 

معدالت  ألعــلــى  الــوصــول  فــى  ــراً  آخـ قياسياً 
احتياطى للزيت حيث وصل إلى ما يقرب من 
17 مليون برميل مقارنة بـ 3 مليون برميل فى 
تسهیالت  تشغيل  ويبكو  شركة  استالم  بداية 

موقع بدر-1 .
رشيد والبرلس

شركة  رئيس  سمير  محمد  املهندس  أكــد 
العام  خــالل  الغاز  إنتاج  أن  والبرلس،  رشيد 
مليون   317 حوالى  بلغ   2022/2021 املالى 
من   %158 تبلغ  بنسبة  يومًيا  غاز  مكعب  قدم 

املستهدف.
 6300 بلغ  املتكثفات  إنتاج  أن  إلــى  وأشــار 
برميل يومياً بنسبة تبلغ 129% من املستهدف، 
الفتا إلى أنه على الرغم من التحديات إال أنه 
بشكل  اإلنتاج  معدالت  على  املحافظة  مت  قد 
إلدارة  مكثف  برنامج  تنفيذ  من خالل  طبيعى 
االحتياطيات باإلضافة إلى تنفيذ عدة برامج 
الختيار  متهيداً  املتبقية  املكامن  تقييم  إلعادة 

أفضلها وتنميتها مستقبالً.
وأضاف أن الشركة حققت معدالت متميزة 
فى سالمة العمليات وكفاءة الطاقة ورفع كفاءة 
وقدرات العاملن فى مجال السالمة والصحة 

املهنية واحلفاظ على البيئة.

الفرعونية
شركة  رئيس  زكــى  حسام  املهندس  كشف 
ــاج  ــت الــفــرعــونــيــة، عــن حتــقــيــق مــعــدالت اإلن
املخططة خالل العام بنسبة 100%، مضيفا أن 
إجمالى الغاز املباع بلغ 163 مليار قدم مكعب ، 
باإلضافة إلى أكثر من 3 مليون برميل متكثفات 

.
املشروعات  تنفيذ عدد من  يتم  أنه  وأوضح 
وترشيد  التشغيل  وكــفــاءة  السالمة  لتعزيز 
وشحن  التحتية  البنية  كــفــاءة  ورفــع  اإلنــفــاق 
مؤخراً  أنه مت  إلى  مشيراً  املتكثفات،  وتخزين 
إسناد مشروع تنمية حقل ساتيس التابع ملنطقة 
إنتاج  مبعدالت  الفرعونية  إلــى  البرج  شمال 
تقدر بحوالى 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً 

، و6800 برميل متكثفات يومياً .
وأشـــار إلــى أنــه جــارى حالياً االنــتــهــاء من 
إجراءات توقيع اتفاقية بن شركة شل وبى بى 
هارمتان  حقل  تنمية  مشروع  إلسناد  وإيجاس 
الفرعونية،  الشركة  إلى  البرج  ملنطقة  التابع 
حيث من املخطط إضافة إنتاج يقدر بنحو 150 
برميل  و3000  يومياً  غــاز  مكعب  قــدم  مليون 

متكثفات يومياً .
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كتب – عبد العزيز عمر
كشف مسؤول بارز بوزارة البترول والثروة 
املعدنية، أن استثمارات الشركات األجنبية 
ارتفعت  البترول مبصر،  العاملة فى مجال 
 ،%6.48 بنسبة  املاضى  املالى  العام  خالل 
لتصل إلى 5.75 مليار دوالر، مقابل 5.4 

مليار خالل العام املالى 2021/2020.
والــثــروة  الــبــتــرول  أن وزارة  إلــى  وأشـــار 
ــمــارات الــشــركــاء  ــث ــدرت اســت ــ املــعــدنــيــة ق
بنحو  املالياحلالي،  العام  خــالل  األجــانــب 
بزيادة 34.78%، عن  مليار دوالر،   7.750
الشركات  توسع  نتيجة  املالياملاضي،  العام 
عن  والتنقيب  البحث  أعمال  فى  األجنبية 
الغاز والنفط خالل العام املالياحلالي، فى 

ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العاملية.
احلقول  مــن  ظهر  حقل  أن  إلــى  وأشـــار 
الضخمة من حيث االحتياطى ويساهم فى 
الغاز،  من  مصر  إنتاج  من   %40 من  أكثر 
مفيدا بأن االستثمارات فى حقل ظهر حتى 

اآلن وصلت إلى أكثر من 13 مليار دوالر.
ــو الــســبــب  وأوضـــــح أن حــقــل ظــهــر هـ
الذاتى ملصر  الرئيسى فى حتقيق االكتفاء 
من الغاز فى 2018 ، مؤكدا أن العالم كله 
غاز  شحنات  تصدر  مصر  أن  اآلن  يعلم 
للخارج من حقل ظهر، كما أوضح أن إنتاج 
حقل ظهر يعادل أكثر من نتاج حقول الغاز 

فى إسرائيل ولبنان وفلسطن.

وقال: »60% من إنتاج الغاز يذهب لعملية 
متوين املحطات التى تقوم بتوليد الكهرباء، 
حيث أن محطات الكهرباء الثالث اجلديدة 
تعمل بالغاز الطبيعي«، مشددا على ضرورة 
االســتــفــادة مــن هــذا الــغــاز ويــكــون قيمة 

مضافة لتصديره.
وزير  املال  املهندس طارق  وسبق وصرح 
بأن  املال،  طارق  املعدنية،  والثروة  البترول 

األجنبية  الــشــركــات  اســتــثــمــارات 
املالى  العام  خالل  تراجعت 

بنسبة  2020ــــــــ2021، 
26.02%، لتصل إلى 

دوالر،  مليار   5.4
 7.3 ــل  ــ ــاب ــ ــق ــ م
مـــلـــيـــار خـــالل 
ــام املـــالـــى  ــ ــع ــ ال
2019ــــــــ2020، 
ــا ذلـــك  ــعـ مـــرجـ
إلى  االنخفاض 

كــورونــا  أزمـــة  أن 
تــبــاطــؤ  ــــى  إل أدت 

شركات  استثمارات 
مستوى  عــلــى  الــبــتــرول 

العالم.
ــة االســـتـــثـــمـــارات  ــت جــمــل ــغ ــل وب

جنيه،  تريليون   1.9 نحو  البترول  فيقطاع 
نهاية  وحتى   2014 يوليو  من  الفترة  فى 

جنيه  مــلــيــار   778 مــنــهــا   ،2022 إبــريــل 
مليار جنيه  بدأ تشغيلها و119  مشروعات 
مشروعات جار دراستها و292 مشروعات 
تكرير  مشروعات   6 منها  تنفيذها،  جــاٍر 
لــزيــادة  تــهــدف  جنيه،  مليار   131 بقيمة 
البترولية  املشتقات  من  اإلنتاجية  الطاقة 

ومن ثم تقليل االستيراد.
اتفاقيات   108 البترول،  وزارة  ووقعت 
الشركات  مــع  جــديــدة  بترولية 
العاملية للبحث عن البترول 
باستثمارات  ــاز،  ــغ وال
ــــى 22  حــدهــا األدن
مليار دوالر، ومنح 
ــع بــنــحــو  ــيـ ــوقـ تـ
مــلــيــار   1.3
حلــفــر  دوالر 
آبــــــار   409
اســتــكــشــافــيــة 
ــد أدنــــــى،  ــحـ كـ
تــوقــيــع  ــمــا مت  ك
ــد  ــ ــق ــ ع  112
الكــتــشــافــات  تنمية 
بالبحر  جديدة  بترولية 
الغربية  املتوسط والصحراء 
والشرقية، بإجمالى منح تنمية تقدر 

بـ53.2 مليون دوالر.
اكتشاف   401 الــبــتــرول  قــطــاع  وحــقــق 

للزيت   281 عــن  ــارة  ــب ع جــديــد  بــتــرولــى 
الصحراوين  مبناطق  للغاز،  و120  اخلــام 
الغربية والشرقية والبحر املتوسط وسيناء 
أضاف  ما  وهــو  السويس،  وخليج  والدلتا 
مالين   503 بنحو  بتروليـة  احتياطيـات 
برميل زيت ومتكثفات، ونحو 39.9 تريليون 

قدم3 غاز طبيعي.
لالستكشاف  مصر  بــوابــة  إطـــالق  ومت 
 Egypt Upstream( الرقمية  واإلنتاج 
ــج  ــرويـ ــتـ والـ ــق  ــســوي ــت ــل ل   )gateway
فى  عاملياً  واالســتــكــشــاف  البحث  ملناطق 
فــبــرايــر2021 وهــو مــا يتماشى مــع اجتــاه 
الدولة لدعم التحول الرقمى، والتى تقضى 
بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات 
االلكترونية املتقدمة للحفاظ على البيانات 
اجليولوجية واجليوفيزيقية وبيانات اإلنتاج 
وإدارة جوالت املزايدات العاملية للبحث عن 
استثمارية  خريطة  وإعداد  والغاز  البترول 
ــدات واســـتـــخـــدام الــطــرق  ــ ــزاي ــ ملــنــاطــق امل
والترويج  التسويق  عمليات  فى  احلديثة 
لــفــرص وأنــشــطــة الــبــحــث واالســتــكــشــاف 
ــات جيولوجية  دراســ مــن خــالل  ــاج  ــت واإلن
إعــداد  إلــى  باإلضافة  املختلفة  لألحواض 
كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة 
معدالت اإلنتاج وبالفعل يتم طرح املزايدات 
عليها ومنها 3 مزايدات عاملية مت طرحها 

خالل عام 2021.           
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كتب- أحمد عبداملنعم وحنان محمد:
انتشرت فى اآلونة األخيرة جروبات البورصة 
على مواقع التواصل االجتماعى، والتى تقوم بنشر 
فى  ساهم  مما  معينة،  بأسهم  خاصة  توصيات 
نشر كثير من األخبار الكاذبة وتداول الشائعات 

بهدف الترويج والتالعب فى عدد من األسهم.
وأكد خبراء سوق املال لـ«البورصجية«، أنه يتم 
غير صحيحة  بصورة  التواصل  وسائل  استغالل 
فى نشر األخبار الكاذبة وتداول الشائعات بهدف 
بعض  على  التأثير  بغرض  معينة  حلالة  الترويج 
أخبار  نشر  بجانب  السيولة،  منخفضة  األسهم 
تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير 
يجب  أنه  ورأوا  عليها،  والتعامل  أسعارها  على 
وأن  املعلومات،  أخذ  فى  احلرص  املستثمر  على 
تكون من اجلهات املصرح لها بذلك مثل أقسام 
األوراق  وشركات  االستثمار  بنوك  فى  البحوث 

املالية التى تخضع للرقابة بشكل دائم.
فى  املــالــيــة  للرقابة  الــعــامــة  الهيئة  وأعـــدت 
على  تشريعًيا  تــعــديــالً  املــاضــى،  ــعــام  ال مــصــر 
ــرمي نشر  ــال حلــظــر وجتـ ــون ســـوق رأس املـ قــان
املالية  بــاألوراق  مرتبطة  واستشارات  توصيات 
التواصل  مواقع  على  املصرية  بالبورصة  املقيدة 
لردع  يهدف  بأنه  التعديل  ــررت  وب االجتماعي، 
املتالعبني الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات 
املستثمرين  للتالعب بصغار  واستشارات مضللة 

والتسبب فى حتقيقهم خلسائر.
إن  ــال،  املـ ســوق  خبير  مرتضى  أحــمــد  وقـــال 
من  كثير  فى  تكون  االجتماعى  التواصل  وسائل 
إذا  خاصةً  املعلومات  نقل  فى  مفيده  األحــيــان 
أرفق بها مصدر موثوق باخلبر مما يساعد على 
سرعة نقل املعلومات الصحيحة خاصةً لألفراد 
إذ ميكنها من إتخاذ بعض القرارات االستثمارية، 
لكنه أشار إلى إنه فى بعض األحيان يتم استغالل 
نشر  فى  غير صحيحة  بصورة  التواصل  وسائل 
األخبار الكاذبة وتداول الشائعات بهدف الترويج 
األسهم  بعض  على  التأثير  بغرض  معينة  حلالة 
السيطرة  محاولة  خالل  من  السيولة  منخفضة 
على طلبات وعروض السهم أو محاولة االستحواذ 
فى  للتالعب  محدده  بورقه  متحكم  موقف  على 

أسعارها و التأثير على قرارات املتعاملني.
وأشار إلى أنه يتم نشر نقاط شراء وبيع بهدف 
اإليحاء بوجود سيولة فى الورقة محل التالعب، 
وتندرج تلك التالعبات حتت بند التالعبات فى 
ألحكام  وفقا  حظرها  ومت  املالية  األوراق  أسعار 
لقانون سوق  التنفيذية  الالئحة  من  املادة 321 

املال رقم 95 لسنة 1992، ومت حتديده  رأس 
على األخص فى نشر أو املساعدة فى نشر أخبار 

مضللة أو غير مدققة.
وأضاف أنه يتم نشر أخبار تتعلق بقرب تغير 
التأثير على أسعارها  سعر ورقة مالية من أجل 
والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو 
مضللة عن السوق بقصد حتريك أسعار األوامر 

والتنفيذ نحو اجتاه معني.
ورأى أنه يصعب فى العديد من األحيان معاقبة 
املتالعبني، حيث يستخدم بعض املتالعبني أسماء 
لذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  وهمية 
يجب على املستثمرين األفراد عدم االنسياق وراء 
اجلروبات وغيرها من وسائل التواصل التى تدار 

لتحقيق مصالح شخصية لبعض األشخاص.
وطالب املستثمر باحلرص فى أخذ املعلومات 
مثل  بذلك  لها  املصرح  اجلهات  من  تكون  وان 
وشركات  االستثمار  بنوك  فى  البحوث  أقسام 

دائم  بشكل  للرقابة  تخضع  التى  املالية  األوراق 

تقدمي  العمالء  حسابات  مسئولى  على  ويجب 

األسهم  وراء  االنسياق  بعدم  لعمالئهم  النصائح 

على  حرصا  بها  تالعبات  بــوجــود  يشتبه  التى 

سالمة السوق وأموال املتعاملني.
بشركة  املنتدب  العضو  الغايش  حسام  وقــال 
الرغم من إعالن  إنه على  أوراق إلدارة األصول 
لقانون  مقترح  عن  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
التواصل  مــواقــع  على  توصيات  إصـــدار  يجرم 
إذا  حول  واجلــدل  احلني  ذلك  ومنذ  االجتماعى 
فــى حــال ظــهــوره سيحد من  القانون  كــان هــذا 

التالعب ببعض األسهم واملستثمرين أم ال؟.
ــاءة  إسـ املــمــكــن  ــن  م الـــقـــرار  ــذا  هـ أن   ورأى 
استخدامه بعدة طرق ألنه ال يوجد فى العالم جهة 
رقابية تقوم بهذا األمر وعلى العكس ينتشر على 
توصيات  عدة  االجتماعى  التواصل  وسائل  كافة 
إذا  ولكن  الدول  كافة  فى  واسهم  مؤشرات  على 
كان هناك نشر إشاعات أو معلومات  خاطئة يتم 
من  للمستثمرين  أضــرار  أى  فى  املتسبب  عقاب 
املسئولني  ومعاقبة  احلسابات  هذه  تتبع  خالل 
بــه فــى قــانــون ســوق املــال  عنها  وهــذا معمول 

املصرى بالفعل.
بسوق  التالعب  وحظر  منع  أن  رأى  ولــذلــك 
املال مرتبط بوعى وثقافة املستثمرين وهذا يعد 
مسئولية كافة أطراف السوق من شركات التداول 
ومؤسسات دولة ومن خالل كافة الوسائل ومنها 
وسائل التواصل االجتماعي، وشدد على أنه يجب 
إصــدار  أو  بيان  فــى  توضح  أن  شركة  كــل  على 
دورى لها من هم األشخاص املنوط لهم إصدار 
توصيات أو توقعات عن أداء األسواق بناًءا على 
خبرات وتاريخ موظفيها مبا يسمح بحصر هؤالء 
من لديهم القدرة على ابداء آراءهم وبالتالى يتم 

التعامل معهم صحفيا واعالميا.
بشركة  التداول  مدير  ياسني  عصمت  وقالت 
إن شهر  املالية،  األوراق  لتداول  كابيتال  أسطول 
ــدر رئــيــس الهيئة  مــايــو مــن الــعــام املــاضــى أصـ
توصيات شراء  أى  نشر  بتجرمي   قــرارا  السابق 
بسوق  واملدرجة  املقيدة  الشركات  تخص  بيع  أو 
املقترح  على  املــوافــقــة  ومتــت  املــالــيــة،  األوراق 
السادس  بالباب  مادة جديدة  بإضافة  التشريعى 
 95 رقم  املالية  األوراق  سوق  بقانون  »عقوبات« 
نشر  وجتـــرمي  حظر  على  تنص   1992 لسنة 
املالية  بــاألوراق  مرتبطة  واستشارات  توصيات 
التواصل  مواقع  على  املصرية  بالبورصة  املقيدة 
االجتماعى بهدف ردع اى شخص يقوم باصدار 
تضلل  ان  شأنها  مــن  والــتــى  التوصيات  ونــشــر 
احلقيقى  والتسبب  املستثمرين  بصغار  وتتالعب 

فى خسائر  فادحة لصالح شخص آخر.
بشكل  استثماراته  يبنى  من  هناك  أن  ورأت 
اإلعالن  مت  عندما  مؤخرا  شهدنا  مثلما  خبرى 
عــن دمــج خمس شــركــات فــى كيان واحــد وهو 
شركة املصريني لإلسكان »شركة دامجة » لتندفع 
الصغيرة  بالشركات  كثيف  بــشــراء  التوصيات 
والتى سيتم دمجها ، لتظهر ضغوط بيعية مكثفة 
القصوى  باحلدود  املالية  االوراق  بتراجع  دفعت 

خالل اجللسات املتتالية.
وبالرجوع حلالة الهلع التى أصابت املستثمرين، 
ــات بــاالحــتــفــاظ  ــوصــي ــاءت مـــن ت ــا جــ ــه رأت أن
أقل  أشــخــاص  مــن  الــشــراء  كميات  واستكمال 
املشهد  قــراءة  يحاولون  هــواة  أنهم  بهم  يقال  ما 
بشكل موضوعى والتحايل لتحقيق أعلى مكسب، 
منع  على  الرقيب  من  التشديد  عودة  نتمنى  لذا 
التوصيات بشكل منفلت كما حدث بل الرجوع الى 
املتخصصني من خالل الندوات الشرعية لتعريف 
العمالء بأهمية اخلبر وحتليله بشكل  موضوعى 

دون امليل للشراء او البيع.

تنشر أخبار كاذبة وشائعات للتأثير على بعض األسهم..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

»أصابع الجروبات« تلعب فى البورصة

املعّدلة لشركة  املالية  املؤشرات  أظهرت 
مصر لأللومنيوم، خالل العام املالى املاضى 
2021- 2022، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

8743% على أساس سنوي.
صافى  سجلت  أنها  الشركة،  وأوضحت 
ربح بلغ 2.5 مليار جنيه خالل الفترة من 
يوليو 2021 إلى يونيو 2022، مقابل أرباح 
بلغت 28.27 مليون جنيه فى العام املالى 

املقارن.
العام  خالل  الشركة  ــرادات  إي وارتفعت 
جنيه،  مليار   14.48 إلــى  املــاضــى  املــالــى 
جنيه  مليار   11.36 بلغت  إيــرادات  مقابل 

فى العام املالى السابق له.
حققت  لأللومنيوم،  مصر  أن  إلى  يشار 

خالل  جنيه  مليار   1.68 بلغ  ربــح  صافى 
الفترة من يوليو إلى مارس املاضي، مقابل 
فى  جنيه  مليون   347.72 بلغت  خسائر 

الفترة املقارنة من العام املالى املاضي.
الفترة  الشركة خالل  إيــرادات  وارتفعت 
إيــرادات  مقابل  جنيه،  مليار   10.76 إلى 
بلغت 8.14 مليار جنيه فى الفترة املقارنة 

من العام املالى املاضي.
إلى  للربحية  حتولها  الــشــركــة  وعـــزت 
وضع إستراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار 
املعدن بالسوق املحلى أو التصدير، وأسعار 
اخلامات الرئيسية، باإلضافة إلى تخفيض 

التكاليف.

وافـــقـــت اجلــمــعــيــة الــعــامــة 
املصريني  لشركة  العادية  غير 
لالستثمار والتنمية العمرانية، 
اململوكة  األصــول  عــرض  على 

للشركة والغير مستغلة للبيع.
إن  يف،  الـــشـــركـــة  وقـــالـــت 
تقرير  ــمــدت  اعــت الــعــمــومــيــة 
ــى  ــال ــشــار امل ــســت ــة امل ــ ــ ودراسـ
العادلة  القيمة  عــن  املستقل 
لكامل املسطح اململوك للشركة 
 1876.29 مساحته  والــبــالــغ 
شارع  فى  والكائن  مربع  متر 

جسر السويس بالقاهرة.
وقررت العمومية على عرض 
الشراء املقدم من ياسر محمد 
املسطح  ذلـــك  لـــشـــراء  إمــــام 
مليون   35 اجــمــالــيــة  بقيمة 
جنيه، واستخدام حصيلة البيع 
املستقبلية  اخلطة  متويل  فى 

للشركة ومشروعاتها.
فيما قررت العمومية إضافة 

أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
مبا يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس اإلدارة.

وعلى صعيد العمومية العادية، وافقت على اخلطة املستقبلية 
للشركة ومشروعاتها املخطط لها.

تشكيل  إعــادة  وافقت على  كما 
يتضمن  بحيث  اإلدارة  مجلس 
تنفيذيني  غير  أعــضــاء  غالبيته 
غير  األعــضــاء  غالبية  يكون  وأن 
ضم  مــع  مستقلني  الــتــنــفــيــذيــني 

عضوتني نساء على األقل.
اجللس  املــجــلــس  تشكيل  ومت 
ــد بــرئــاســة مــاجــد صــالح  اجلــدي
محمد  وتعيني  إبــراهــيــم،  الــديــن 

سيد محمد عضو منتدب.
لالستثمار  املصريني  أن  يشار 
والتنمية العمرانية، سجلت صافى 
جنيه  ألف   592.68 بلغ  خسائر 
خالل الفترة من يناير حتى نهاية 
يونيو املاضي، مقابل أرباح بقيمة 
نفس  خــالل  جنيه  ألــف   340.2

الفترة من العام املاضي.
ولم حتقق الشركة أى إيرادات خالل الستة أشهر األولى من 
العام اجلاري، مقابل إيرادات بقيمة 5.13 مليون جنيه خالل 

نفس الفترة من 2021.

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس 
مجلس  موافقة  عن  املالية،  للرقابة  هيئة 
إدارة الهيئة على 3 تعديالت بقواعد القيد 
بالبورصة، وهي: أواًل إتاحة القيد بالبورصة 
الغرض  أن  مضيًفا  بالهيئة،  التسجيل  قبل 
من  الشركات  متكني  هو  التعديل  هذا  من 
القيد، والتوافق مع كافة متطلبات الطرح، 
بسوق  للطرح  بالهيئة  التسجيل  وبالتالى 

املال.
الهيئة،  رؤية  لعرض  الهيئة،  رئيس  وقال 
املصرفية  غير  املالية  باخلدمات  للنهوض 
الثانى  التعديل  أن  املحلى  االقتصاد  لدعم 
املالية  األوراق  كــافــة  قيد  تعديل  إتــاحــة 
املالية  بــوزارة  الدين  أوراق  منها  احلكومية 
بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة واإليداع 
تسوية  ستتولى  والــتــى  ــزي،  ــرك امل والــقــيــد 
وذلك  الدولة،  عن  الصادرة  املالية  األوراق 
نية احلــكــومــة طــرح صكوك  مــع  متــاشــًيــا 
إتاحة  ثالًثا  املــشــروعــات،  لتمويل  سيادية 
املصرية،  بالبورصة  الشركات  قيد  شطب 

فى أى مراحل تصفيتها.
على  وافق  الهيئة  إدارة  مجلس  إن  وقال 
تعديل القرار رقم 61 لسنة 2021 املختص 
فى  السمسرة  شركة  مزاولة  تنظيم  بشأن 
األوراق املالية وأمناء احلفظ لعمليات شراء 

التعديل  وتضمن  بالهامش،  املالية  األوراق 
ــإعــداد تقرير  إلـــزام شــركــات الــوســاطــة ب
شامل عن تاريخ املتعاملني بالهامش لضمان 
إعداد الدراسات االئتمانية املستثمر الذى 
أتاح  كما  بالهامش،  االستثمار  فى  يرغب 

حال  املستثمرين  حماية  للهيئة  التعديل 
أو  بعينها  مالية  أوراق  على  تركزات  ظهور 
على مستوى املجموعات املرتبطة بتخفيض 
نسبة الضمانة أو استبعاد الورقة من قائمة 

الهامش.

رؤية جديدة إلعادة ثقة المستثمر األجنبى والمحلى فى سوق المال
كتب- أحمد عبداملنعم:

قال رامى الدكانى رئيس البورصة املصرية، 
ــع بــنــوك االســتــثــمــار  ــه عــقــد اجــتــمــاعــات م إنـ
فى  لالستثمار  رؤية  لوضع  الكبرى  والشركات 
املستثمرين  ثقة  ــادة  إلعـ املــصــرى  املـــال  ســوق 
ذلك  ولتحقيق  املصرية،  البورصة  فى  األجانب 
وذلك  أواًل،  املحلى  املستثمر  ثقة  إعادة  يتطلب 
من خالل استكمال دور رئيس البورصة السابق 
ملفات  على  العمل  فى  فريد،  محمد  الدكتور 
زيادة الطلب، وتنشيط بيئة التداول، وزيادة عدد 

الشركات املدرجة.
وعقد رئيس البورصة مؤمتًرا صحفياً، مبقر 
الذكية،  بالقرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
املالية  باخلدمات  للنهوض  الهيئة،  رؤية  لعرض 
غير املصرفية لدعم االقتصاد القومي، بحضور 
نائبى رئيس الهيئة أحمد عبد الرحمن، الدكتور 
الدكاني،  رامى  البورصة  ورئيس  عزام،  إسالم 
ونائبته هبة الصيريف، وعدد من قيادات الهيئة.
لــزيــادة  بالنسبة  ــه  أن ــي«،  ــان ــدك »ال وأضـــاف 
ــادة  زيـ عــلــى  ــورصــة  ــب ال إدارة  تــعــول  الــطــلــب، 
فى  احلكومية  االستثمار  صناديق  مساهمة 
سوق املال املصري؛ ألن النسب احلالية ضئيلة 
مقارنة بحجم هذه الصناديق، كما سيتم زيادة 
عدد األفراد املستثمرين بالبورصة، ونتعاون مع 
إلى شريحة  للوصول  مالية  تكنولوجيا  شركات 
جــديــدة مــن األفــــراد خــاصــة الــشــبــاب، حيث 

سجل 88 ألف مستثمر جديد بالبورصة منها 
شركات  خــالل  مــن  جديد  مستثمر  ألــف   11

التكنولوجية.
ــى الـــدكـــانـــي، ضــعــف تـــداول  ــ ــح رام ــ وأوضـ
نسبة  تبلغ  حيث  املصرية،  بالبورصة  الشباب 
%59 من املتعاملني من الشريحة العمرية من 

منتجات  طرح  من  بد  ال  ولــذا  سنة،   60-45
األصــول  إدارة  شــركــات  مــع  بالتعاون  جــديــدة 
فى  الشباب،  يناسب  جديدة  منتجات  إلتاحة 
شركات  تواجه  التى  التمويلية  الضغوط  ظل 

السمسرة فى الوقت احلالي.
جلانب  بالنسبة  أنــه  الدكاني،  رامــى  وذكــر 

مع  بالتعاون  الــبــورصــة  إدارة  تعمل  الــعــرض، 
احلكومية،  الطروحات  ملف  لتنشيط  احلكومة 
للدولة  مملوكة  شركات  إقناع  خالل  من  وذلك 
وأهمية  بــالــبــورصــة،  ــطــرح  ال ــرة  ــي وت لتسريع 
كما  الشركة،  متويل  حتقيق  فــى  الــطــرح  هــذا 
تسمح  جديدة  استثمار  صناديق  إطــالق  سيتم 
ــال،  امل بــســوق  لــلــتــداول  الــصــغــار  للمستثمرين 
سوق  البورصة  أن  الذهنية  الــصــورة  ملعاجلة 

مخصص لألغنياء فقط.
رؤية  إلــى  املصرية،  البورصة  رئيس  وأشــار 
خالل  مــن  الــتــداول  بيئة  لتحسني  الــبــورصــة 
باإلضافة  الثابت،  الدخل  أدوات  سوق  تنشيط 
بالتعاون  سيلنج«  »الــشــورت  آلية  تنشيط  إلــى 
إطالق  إلى  إضافة  للمقاصة،  مصر  شركة  مع 
مؤشرات جديدة تسمح لشركات إدارة األصول 

بإطالق منتجات على هذه املؤشرات.
البورصة  دور  ــى  إل الــدكــانــي،  رامـــى  ولــفــت 
منتجات  وخلق  االستدامة  دعــم  فى  املصرية 
جــديــدة فــى هــذا املــجــال، حيث سيتم إطــالق 
الصدد،  هذا  فى  الشركات  دور  تعزز  منتجات 
تعد  البورصة  أن  إلى  اإلطــار  هذا  فى  مشيًرا 
مع  بالتعاون  الــكــربــون  شــهــادة  لــتــداول  منصة 
جهات دولية وإطالقها خالل مؤمتر تغير املناخ.

يطرحها »الدكانى« مع الرقابة المالية..

أرباح مصر لأللومنيوم »المعدّلة« 
ترتفع إلى 2.5 مليار جنيه

عمومية »المصريين لالستثمار« 
تقر بيع مسطح بقيمة 35 مليون جنيه

3 تعديالت على القيد فى 
البورصة لحماية المستثمرين

22 صفر 1444 هـ-  18 سبتمبر 2022
العدد »259 «
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

أهم فوائد قبول مدفوعات السائحين الروس بالروبل..

»مير الروسية« بطاقة دفع فاتورة استيراد القمح
كتبت- منال عمر:

البنك  تفعيل  إن  مصرفية،  مــصــادر  قــالــت 
الروسى  بالروبل  املدفوعات  قبول  آلية  املركزى 
الروسية«  »مير  املحلية  الدفع  منظومتى  عبر 
و«ميزة املصرية« املحلية مازالت تخضع للدراسة 

لوجود تفاصيل فنية عديدة.
قبول مصر  إن  واقتصاديون  وقال مصرفيون 
سيساهم  بالرويل  الروس  السائحني  مدفوعات 
فى عودة السياحة مجددا ووجود حصيلة سيتم 
السلع  وبعض  القمح  استيراد  فى  استخدامها 
الغذائية من روسيا وهو ما يخفف الضغط على 

استخدام العملة.
قبول  تشمل  الــدراســة  أن  املصادر  وأضافت 
الدفع  مبنظومة  اخلاصة  بالبطاقات  التعامل 
بالنسبة  مصر  فــى   »)MIR( »مــيــر  الــروســيــة 
التعامل  ــول  قــب وأيــضــا  الـــــروس،  لــلــســائــحــني 
ببطاقات ميزة اخلاصة مبنظومة الدفع الوطنية 
املصرية فى روسيا لتسهيل املعامالت التجارية 

بني الدولتني.
وبطاقة )مير( هى بطاقة مدفوعات محلية فى 
روسيا مثل بطاقة ميزة تسمح بسداد املشتريات 
واملدفوعات على نطاق محلى فقط دون احلاجة 

الستخدام بعض البطاقات العاملية األخرى.
رئــيــس جلنة  الفقي،  فــخــرى  الــدكــتــور  وقـــال 
مصر  إن  النواب،  مجلس  فى  واملوازنة  اخلطة 
ستعتمد من خالل البنك املركزى املصرى قبول 
خالل  إلكترونيا  الــرؤوس  السائحني  مدفوعات 
)مير(  بطاقة  خــالل  مــن  الــقــادمــني  الشهرين 
الروسية وهو ما يساهم فى إعادة استخدام هذه 

احلصيلة فى سداد فاتورة استيراد القمح.
السياحة  مــن  التدفقات  حجم  أن  ــح  وأوضـ
الروسية على مصر تتراوح بني 3 إلى 3.5 مليار 
مليارات  إيرادات 10  إجمالى  دوالر سنويا من 
دوالر من السياحة وهو ما يساعد فى استخدام 
القمح،  استيراد  فى  روسيا  من  احلصيلة  هذه 

واألغذية.
سيسمح  املركزى  أن  الفقى  فخرى  وأضــاف 
الروسية  واملطاعم  الفنادق  فى  بالدفع  للروس 
ــن خـــالل بــطــاقــة )مــيــر(  ــل الـــروســـى م ــروب ــال ب
للمدفوعات  ميزة  شبكة  خــالل  من  إلكترونيا 

املبالغ ألصحاب  هذه  إيــداع  يتم  بحيث  املحلية 
املــركــزى  ويحصل  املــصــرى  باجلنيه  الــفــنــادق 
التجارى  التبادل  فى  استخدامه  إلعادة  الروبل 

بني الدولتني.
وقـــال املــصــدر فــى وقــت ســابــق أن الشبكة 

تنفيذ  عملية  املسؤولة عن  »ميزة« هى  القومية 
على  وذلــك  وروســيــا،  بني مصر  األنظمة  ربــط 
بالتعاون  غرار املشروع املثيل له حتت الدراسة 
الدفع  عمليات  لقبول  واألردن  ــارات  ــ اإلم مــع 

»ميزة«.

تفعيل  إن  املصريف،  اخلبير  بدرة  قال محمد 
مصر املدفوعات الروسية من خالل بطاقة مير 
يساهم فى عودة السياحة الروسية مجددا التى 
تستحوذ على %40 من إجمالى عدد السائحني 
استمرار  بسبب  سلبيا  تاثرت  والتى  مصر  فى 

األزم الروسية األوكرانية.
بالروبل  مدفوعات  مصر  قبول  أن  وأوضــح 
روسيا  من  واردتها  تعزيز  فى  يساهم  الروسى 
من  القمح  استيراد  على  مصر  تعتمد  خاصة 
روسيا وأوكرانيا بنسبة تعادل %80 من إجمالى 
احتياجاتها حاصة بعد اعتماد االحتاد األوروبى 

تسوية مدفوعات الغاز من روسيا بالروبل.
البنوك  أحــد  فــى  إدارة  مجلس  عضو  ــال  ق
اخلاصة، إن تفعيل البنك املركزى املصرى آلية 
من خالل  الــرؤوس  للسائحني  املدفوعات  قبول 
توفير حصيلة  فى  يساهم  الروسية  مير  بطاقة 
بالروبل الروسى باملركزى إلعادة استخدامها فى 
تسديد واردتنا الغذائية من القمح وقطع الغيار 
وخالفه بالروبل مما يساهم فى تخفيف الضغط 

على العملة.
بدأت  أوربية وعربية عديدة  دول  أن  وأوضح 
اعتماد الروبل لديه ضمن سلة عمالتها لتعزيز 
لتهدئة  الــعــودة  حتى  بينهم  الــتــجــارى  الــتــبــادل 
األوضــــاع الــعــاملــيــة مــجــددا مــع تــوقــف الــنــزاع 

الروسى األوكرانى الدائر حاليا.
وأكد على عدم وجود أى مخاطر محتملة تقع 
بسبب  الروسى  الروبل  اعتماد  من  مصر  على 
العقبات الدولية الواقعة عليهم حيث دول العالم 
لها  تتفهم وجود مصالح اقتصادية فى احلاجة 
بعض الدول مثل ما تفعل بعض الدول األوربية 

بالدفع بالروبل مقابل شراء الغاز.
ــاحــة اســتــخــدام بــطــاقــات الــدفــع  وتــطــبــق إت
وبيالروسيا،  تركيا،  منها  دول  فى 10   »MIR«
ما  بحسب  وأوزبكستان،  وفيتنام،  وكازاخستان، 
نائب  حويدق،  سامح  عن  التقارير  هــذه  نقلته 
بالبحر  السياحى  االســتــثــمــار  جمعية  رئــيــس 

األحمر.

املــصــري، ممثال عن  املــركــزى  البنك  وقــع 
مصر، مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية 
السنوية  االجتماعات  الستضافة  األفريقي، 
للمجموعة خالل الفترة من 22 إلى 26 مايو 

2023 مبدينة شرم الشيخ. 
اليوم  املــركــزى  البنك  مــن  بــيــان  وبحسب 
االثنني، وقع االتفاقية حسن عبد اهلل محافظ 
األمني  مياال  إمنى  وفينسنت  املركزي،  البنك 
العام ملجموعة بنك التنمية األفريقي، بحضور 
وجيبوتى  ملصر  التنفيذى  املدير  زايد  أحمد 
وعميد  األفــريــقــي،  التنمية  بنك  مبجموعة 

مجلس إدارة مجموعة البنك. 
توجيهات  إطــار  فى  املذكرة  توقيع  ويأتى 
الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون 
وفى  املجاالت  كافة  فى  األفريقية  الدول  مع 

مقدمتها التعاون االقتصادي، وفقا للبيان. 
وقال محافظ البنك املركزى إن استضافة 
بنك  ملجموعة  السنوية  لالجتماعات  مصر 
إطـــار حرص  فــى  يــأتــى  األفــريــقــي،  التنمية 
ــى حتــفــيــز الــتــكــامــل  الـــدولـــة املــصــريــة عــل
اإلفريقي، وإتاحة التمويالت امليسرة الالزمة 
لدعم االقتصادات اإلفريقية، خاصة فى ظل 
القارة  تواجهها  التى  اخلارجية  التحديات 

والعالم أجمع. 
الــدور  أهمية  من  يزيد  ذلــك  أن  وأضــاف 
باعتبارها  املجموعة  به  تقوم  الــذى  الــرائــد 
بتنمية  املعنية  الرئيسية  التمويلية  املؤسسة 

القارة األفريقية. 
التنمية  بنك  ملجموعة  العام  األمــني  وقــال 
التى  الــكــبــيــرة  اإلمــكــانــيــات  إن  ــقــي،  األفــري
متتلكها مصر متكنها من تلبية معايير اجلودة 
الالزمة  املتطلبات  كافة  وإتــاحــة  القياسية 
ملجموعة  السنوية  االجتماعات  الستضافة 

بنك التنمية. 

االجتماعات  انعقاد  إلى  »نتطلع  وأضــاف: 
السنوية فى مايو من العام املقبل، وسنواصل 
أجل  من  مطلق  والتزام  بإخالص  مًعا  العمل 
االجــتــمــاعــات، مبــا يدعمنا فى  جنــاح هــذه 
التنمية  بتحفيز  وأهــدافــنــا  مهمتنا  حتقيق 
االجتماعى  والتقدم  املستدامة  االقتصادية 
الشعوب  حياة  وبالتالى حتسني  أفريقيا،  فى 

األفريقية«. 
وتعد مصر أحد أكبر ثالثة مساهمني فى 
رأس مال بنك التنمية األفريقى على مستوى 
كافة الدول األعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، 
أفريقية  دول  واحــدة من ثالث  أنها هى  كما 
التنمية  صندوق  ــوارد  م فى  مساهمة  فقط 
الـــدول  تنمية  يستهدف  ــذى  ــ وال األفــريــقــى 

األفريقية محدودة الدخل، وفقا للبيان. 
وأشار البيان إلى أن قيمة محفظة التعاون 
اإلجمالية بني مصر وبنك التنمية األفريقي، 
الشريكني  بــني  التنموى  الــتــعــاون  ــدء  ب منذ 
 7 يقرب من  ما  إلى  عام 1974، وصلت  فى 
مليارات دوالر ساهمت فى متويل العديد من 
املشروعات اإلمنائية الهامة فى مصر، عالوة 

على مشروعات الربط القاري. 
وتبلغ قيمة املحفظة اجلارية حوالى 1.37 
مليار دوالر لتمويل 25 مشروًعا فى القطاعني 
العام واخلاص وذلك فى العديد من املجاالت 
واملياه  ــزراعــة  وال والنقل  الطاقة  بينها  مــن 
األعمال،  وريـــادة  الصحى  والــصــرف  ــرى  وال

وفقا للبيان. 
محافظى  مجلس  رئاسة  مصر  وتسلمت 
بنك التنمية األفريقى للفترة من مايو 2022 
حتى مايو 2023، خالل االجتماعات السنوية 
ملجموعة البنك لعام 2022، التى عقدت فى 

العاصمة الغانية أكرا.

 )CIB( أعلن البنك التجارى الدولى مصر
-أكــبــر بنك قــطــاع خــاص فــى مصر – عن 
جناحه فى دمج مباديء االستدامة فى كافة 
من  األول  النصف  خــالل  البنك  ســيــاســات 
مبا  سياسة،   37 عددها  يبلغ  والتى   ،2022
التى  املستدام  التمويل  سياسة  مع  يتماشى 

أصدرها البنك فى يناير من نفس العام. 
ــار الــبــنــك إلـــى أنـــه مت وضـــع هــذه  ــ وأشـ
العمل  وإطـــارات  للمعايير  وفًقا  السياسات 
وتقييم  حتليل  خــالل  مــن  والعاملية  املحلية 
مببادئ  اخلاصة  الرئيسية  األداء  مؤشرات 
هذا  فــى  الفضل  ويــعــود  املــســتــدام.  التمويل 
 ،CIB النجاح إلى تضافر جهود جميع إدارات
ممارسات  بدمج  البنك  الــتــزام  عــن  فضاًل 
والعمليات  األنشطة  جميع  فــى  االســتــدامــة 

اخلاصة به. 
ونظًرا لدوره كبنك رائد فى مجال التمويل 
تعزيز  فى  جــاًدا  دورًا   CIB يلعب  املستدام، 
أكثر  بشكل  مصر  فــى  املــســتــدامــة  التنمية 
األساسية  الــركــائــز  تتضمن  حيث  شــمــواًل، 
حوكمة  يلي؛  مــا  بالبنك  املــســتــدام  للتمويل 
التنمية املستدامة، وسياسات التمويل املستدام 
وإطار العمل اخلاص بها، ونظام إدارة التمويل 

املستدام، باإلضافة إلى استراتيجية التمويل 
لالستدامة،  التثقيفية  واحلمالت  املستدام، 
وبرامج التمويل املستدام التى يقدمها البنك 

لعمالئه. 
وشارك البنك فى تطبيق جميع اإلرشادات 
يضمن  والدولية مبا  املحلية  العمل  وإطارات 
املصرى  املــركــزى  البنك  لتعليمات  امتثاله 
 )FRA( والهيئة العامة للرقابة املالية )CBE(
من  انتهى  حيث   ،2021 يوليو  فى  الــصــادرة 
والذى  به  اخلاص  التنظيمى  الهيكل  تشكيل 
التابعة  االستدامة  ِقبل جلنة  اعتماده من  مت 
التنفيذية،  العليا  واإلدارة  اإلدارة،  ملجلس 

وكافة إدارات البنك. 
ملتزًما  سيظل  البنك  أن  بالذكر  جــديــر 
التغير  مع  بالتأقلم  اخلاصة  اجلهود  بتعزيز 
واتفاقية  الدولة،  جهود  مع  متاشًيا  املناخى 
األمم  وأهـــداف  املناخية،  للتغيرات  باريس 
املتحدة للتنمية املستدامة)SDGs( ، ومؤمتر 
دورتــه  فى  املناخ  تغير  بشأن  املتحدة  األمم 
الذى سوف   )27 COP( والعشرين السابعة 
شهر  خــالل  الشيخ  شــرم  مدينة  فــى  يــقــام 

نوفمبر القادم.

»المركزى« يستضيف االجتماعات السنوية 
لمجموعة بنك التنمية اإلفريقى

»CIB« يدمج مبادئ االستدامة 
فى سياسات البنك

الشمول  فعاليات  فى  القاهرة  بنك  شــارك 
املصرى  املركزى  البنك  أطلقها  والتى  املالى 
تــزامــنــاً مــع االحــتــفــال بعيد الــفــالح وإصـــدار 
من  للفالح  تكرمياً  الــزراعــى  اإلصــالح  قانون 
فى  املتعاظم  ودوره  املــتــواصــل،  جــهــده  أجــل 
فى  بفضله  وعرفاناً  املصرى  اإلقتصاد  تنمية 
توفير املستلزمات احلياتية اليومية من السلع 
سبتمبر   1 من  الفترة  خالل  وذلــك  الغذائية، 
وحتى 15 سبتمبر 2022، من خالل طرح باقة 
احلملة  فعاليات  واإلعفاءات خالل  املزايا  من 

حتقيقاً ألهداف الشمول املالى. 
وأشار محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة 
املبادرة  أهمية  إلى  القاهرة،  ببنك  املصرفية 
املزارعني  حصول  تعزيز  فى  الفعال  ودورهــا 
للنماذج  ودعماً  املتنوعة  املالية  اخلدمات  على 
متناهية  املــشــروعــات  أصــحــاب  مــن  املتميزة 
الصغر فى القطاع الزراعى مما يساهم بشكل 
وارتــفــاع  املــالــى  اإلســتــقــرار  فــى حتقيق  كبير 
اإلقتصادية  التنمية  وحتقيق  املعيشة  مستوى 
ــة مــصــر 2030.وأكــــــد حــرص  ــ الــشــامــلــة ورؤي
البنك على تقدمي مزايا وعروض حصرية ومن 
أبرزها ترويج منتجات الشمول املالى حسابات 
بأبسط  بــزنــس(  ــاري،  اجلــ الــتــوفــيــر،   ( وفــر 
املستندات واإلجــراءات والتى تستهدف جميع 
اإلقتصادى  النشاط  وأصحاب  املجتمع  فئات 
املكتمل  غير  والناشئة  الصغيرة  والشركات 
للمبادرات  الترويج  إلى  باإلضافة  مستندتها، 

ومحفظة  مقدماً  املدفوعة  للبطاقات  السارية 
املجانى  اإلصـــدار  تشمل  والتى  كــاش  قاهرة 

سواء لعميل جديد أو عميل قائم. 
ويحرص بنك القاهرة على التوعية والتثقيف 
من  املالية  اخلدمات  بأهمية  والتعريف  املالى 
قام  حيث  اخلارجية،  باملواقع  تواجده  خــالل 
والرياضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  البنك 
والوحدة التابعة لها ببنى سويف بعقد ندوات 

تثقيفية 
والتحول  املالى  الشمول  بأهمية  وتوعوية 

للمحافظة  تــابــعــة  مــراكــز   7 ــل  داخـ الــرقــمــى 
وتشمل ) مدينة ناصر، أهناسيا، سمسطا، ببا، 
والتى  سويف(  بنى  ومركز  الفشن  الواسطى، 
تضم عدد كبير من املزارعني والشباب واملرأة. 
ومبناسبة قرب العودة للمدارس، شارك بنك 
القاهرة فى فعاليات “معرض أهالً مدارس” من 
خالل تقدمي مجموعة من املنتجات واخلدمات 
املصرفية للعارضني والزائرين وتوفير ماكينات 
الــصــراف اآللـــى داخـــل املــعــرض، فــضــالً عن 
لتقدمي  البنك  عمالء  خدمة  موظفى  تواجد 

ومنها  والعارضني  للزائرين  البنكية  اخلدمات 
للبطاقات  مجانى  ــدار  وإصـ احلسابات  فتح 
اإللكترونية وهدية  واملحفظة  املدفوعة مقدماً 
إلى  باإلضافة  املحفظة،  تفعيل  عند  ترحيبية 
تقدمي عرض مميز حلاملى البطاقات اإلئتمانية 
ويشمل تقسيط ملدة 6 أشهر بدون فوائد وكاش 
باك بحد أقصى 3000 جنيه وذلك ملعامالت 
مصروفات املدارس واجلامعات، باإلضافة الى 
إمكانية التقدمي على خدمات QR-code و الـ 

POS خالل املعرض.

 )CIB( أعلن البنك التجارى الدولى – مصر
االستحواذ على حصة 15% من رأسمال شركة 
إحدى   »SEI« الهندسية  للصناعات  السويدى 

شركات مجموعة زكى السويدي. 
جاء االستحواذ على هذه النسبة من خالل 
صفقة أولية لزيادة رأس مال شركة السويدى 
بهدف  وذلـــك   »SEI« الهندسية  للصناعات 
املستقبلية  التوسعات  متويل  فى  استخدامه 

للشركة فى األسواق املحلية واإلقليمية. 
وتهدف شركة السويدى للصناعات الهندسية 
»SEI« من زيادة رأس املال إلى تعزيز حصصها 
فى كل من الشركة العربية للصناعات والتجارة 
 ،%68.14 إلى  فيها  مساهمتها  لترفع  الدولية 
وشركة السويدى لإلنارة لترفع مساهمتها فيها 

إلى 66.67% بحسب البيان. 

تعظيم  الى  الدولى  التجارى  البنك  ويهدف 
من  بالبنك  املساهمني  حــقــوق  على  الــعــائــد 
السويدى  شركة  رأسمال  فى  املساهمة  خالل 
للصناعات الهندسية »SEI” والتى تعتبر فرصة 
استثمارية جاذبة نظراً للسياسة التوسعية التى 
تنتهجها الشركة باإلضافة إلى حتقيقها معدل 
مع  املستثمر  ــال  امل رأس  على  مناسب  عائد 
االحتفاظ بنسبة مخاطر مقبولة طبقاً للمعايير 

الداخلية بالبنك. 
وقال البنك إن تلك الصفقة تأتى فى إطار 
بتقدمي  الدولى  التجارى  للبنك  البارز  الــدور 
كأحد  الشركات  فى  املباشر  االستثمار  خدمة 
العمالء،  احتياجات  لتلبية  التمويلية  احللول 
الصفقات  فــى  باملشاركة  البنك  يقوم  حيث 
األولية أو القيام بصفقات استحواذ على أسهم 

ثانوية فى الشركات املستهدفة التى يتوافر بها 
يتميز  إدارى  مجلس  بينها  من  عدة خصائص 
منو  ومقومات  قــوي،  مالى  ومركز  بالكفاءة، 

واعدة واستراتيجيات واضحة للتخارج. 
وقال أشرف شاش رئيس مجموعة االستثمار 
 ،CIB الدولي-مصر  التجارى  بالبنك  املباشر 
إن صفقة االستحواذ تعكس ثقة البنك التجارى 
السويدى  زكــى  مجموعة  إدارة  فــى  الــدولــى 
أحد  باعتبارها  املصرى  السوق  فى  ومكانتها 
وسوف  مجالها،  فى  الــرائــدة  الكيانات  أكبر 
تسهم فى تعزيز استراتيجية النمو فى السوق 
السياسة  مع  تتماشى  والتى  وإفريقيا  املحلى 

العامة للبنك التجارى الدولي. 
إدارة  مجلس  رئيس  السويدى  محمد  وقال 
إن  الهندسية  للصناعات  الــســويــدى  شــركــة 

للشركة   CIB الدولى التجارى  البنك  انضمام 
حتقيق  فى  املساعدة  شأنها  من  خطوة  تعد 
فى  تطمح  التى  الطموحة  التنموية  اخلطط 
حتقيقها شركة السويدى للصناعات الهندسية. 
بــدور  لالستثمار  ــوود  ــرون اي شركة  وقــامــت 
للصناعات  السويدى  لشركة  املالى  املستشار 
الهندسية ومكتب طلعت لالستشارات القانونية 

بدور املستشار القانونى 
فــى حــني قــام مكتب إرنــســت ويـــوجن مصر 
املستشارين  ــدور  ب كابيتال  انتركاب  وشــركــة 
معتوق  ومكتب  الدولى  التجارى  للبنك  املاليني 
وبسيونى وحناوى لالستشارات القانونية بدور 

املستشار القانوني.

والتعمير  لــإلنــشــاء  األوروبـــــى  الــبــنــك  ــن  أعــل
مليون دوالر  قيمته 100  تقدمي قرض   )EBRD(
لبنك مصر بغرض استخدامه فى التمويل األخضر 

للمشروعات املحلية الصغيرة واملتوسطة. 
أعقاب  فى  القرض  يأتى  البنك  بيان  وبحسب 
 )GEFF( جناح صندوق متويل االقتصاد األخضر
فى مصر، للتوسع فى اإلقراض األخضر فى مصر 
تقنيات  فى  االستثمار  من  املحرومة  املناطق  إلى 
وخدمات التخفيف من تغير املناخ والتكيف معه. 

بقيمة  فنية  برنامج مساعدة  تقدمي  كما سيتم 
من  وهولندا  البنك  من  ممــول  يــورو  مليون   2.3
خالل الشراكة عالية التأثير بشأن العمل املناخى 
وسويسرا  وفنلندا  النمسا  من  أيًضا  )املدعومة 
إلى بنك مصر  املتحدة(  وتايوان ICDF واململكة 
الوعى  تعزيز  وكــذلــك   ، البرنامج  تنفيذ  لدعم 
بالتمويل األخضر، السيما بني رائدات األعمال. 

وقالت هايك هارمغارت، العضو املنتدب للبنك 
 :SEMED األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية فى
“تعتمد هذه الشراكة اجلديدة مع بنك مصر على 

دولتنا  استراتيجية  مع  وتتماشى  الناجح  تعاوننا 
لتعزيز اقتصاد أخضر وتنافسى وشامل ». 

إدارة  مجلس  رئــيــس  اإلتــربــي،  محمد  وقـــال 
األوروبــى  البنك  مع  شراكتنا  »فــإن  مصر:  بنك 
فهى   ، مصادفة  ليست  والتنمية  اإلعمار  إلعــادة 
وصناديق  األخضر  التمويل  بأن  إلمياننا  جتسيد 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة عامالن أساسيان 
لتحقيق اقتصاد أكثر شموالً واستدامة. النمو فى 

مصر ورفاهية املجتمع. 
مع  شــراكــتــنــا  بتوسيع  قمنا  »لــقــد  وأضــــاف: 
لتوجيه  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبــى  البنك 
 ، واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  إلــى  السيولة 
وتعزيز اعتماد الطاقة املتجددة ، وتسريع تكييف 
عبر  واملـــوارد  الطاقة  بكفاءة  اخلاصة  التقنيات 

مجموعة واسعة من القطاعات«. 
مصر عضو مؤسس فى البنك األوروبى إلعادة 
اإلعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك فى عام 
2012 ، استثمر البنك أكثر من 9.8 مليار يورو 

فى 152 مشروًعا فى البالد.

»بنك القاهرة« يشارك فى »عيد الفالح« 
و»أهاًل مدارس« لتعزيز الشمول المالى

»التجارى الدولى« يستحوذ على 15% من »السويدى للصناعات الهندسية«

»بنك مصر« يقترض 100 مليون دوالر من »األوروبى لإلعمار« للتمويل األخضر
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كتبت- منال عمر: 
يراقب سوق املال املحلى واخلارجى حالًيا حركة صعود 
سعر الدوالر أمام اجلنيه تدريجيا مبعدل قرشني أو ثالثة 
يوميا فى بعض أيام األسبوع، وهو ما يثير تساؤالت عديدة 
حر  صــرف  سعر  من  املركزى  البنك  عبور  إمكانية  حــول 
إلى سعر مدار ، أو أن ذلك متهيد خلفض حاد مع إمتام 
احلكومة املصرية االتفاق على قرض جديد صندوق النقد 

الدولي. 
وسجل سعر الدوالر ارتفاعا أمام اجلنيه مبعدل 22% فى 
أخر 5 شهور بسبب التبعات السلبية لألوضاع االقتصادية 

على أثر النزاع الروسى األوكراني. 
املركزى  البنك  إن  واملحللني  املصرفيني  من  عدد  وقال 
املصرى بدأ بالفعل فى اتباع سياسة سعر صرف مدار تقوم 
تعومي  بدال من  الــدوالر  أمام  للجنيه  تدريجى  على خفض 
التضخم،  وارتفاع  سعرية  صدمات  حلــدوث  جتنبا  كامل 
فيما يقول رأى آخر أن املركزى ميهد حلدوث خفض حاد 
من  االنتهاء  بعد  املقبلني  األسبوعني  خالل  بنسبة  للجنيه 

بعض اإلجراءات إلمتام قرض صندوق النقد الدولي. 
واملحاضر فى  االقتصادى  د.هانى جنينه، اخلبير  وقال 
اجلامعة األمريكية، إن خفض املركزى سعر صرف اجلنيه 
بنسبة %10  كبير  تدريجيا سيكون متهيدا حلدوث خفض 
الذى  السعر  نفس  وهو  املقبلني  األسبوعني  خالل  و%15 

يتعامل عليه التجار حاليا.
اخلفض  على  حاليا  يعتمد  املركزى  البنك  أن  وأوضــح 
التعومي  التدريجى حتى االنتهاء من بعض اإلجراءات قبل 
النقد  مــع صــنــدوق  املــفــاوضــات  إمتــام  للجنيه مثل  احلــر 
والبنوك  الشركات  أمــام  الكافى  الوقت  وإتاحة  الــدولــي، 
لتسوية مراكزهم قبل حترير سعر الصرف بالكامل جتنبا 

لوجود أضرار تقع عليهم. 
مناسب  ليس  ــدار  امل التعومي  أن  جنينه  هانى  وأضــاف 
ويعطى  سعرية  تشوهات  وجــود  إلــى  سيؤدى  حيث  ملصر 
البنك  على  يضغط  وكذلك  عجز  بوجود  مشوهة  رسالة 
لدعم  األجنبى  النقدى  باالحتياطى  بالتدخل  املــركــزى 
اجلنيه، وأضاف أنه رغم ضرر سعر الصرف احلر بأسعار 
بعض السلع التى ال يتم تسعيرها بسعر السوق مثل السلع 
أنه سيكون  إال  أو غير مدعومة  احلكومية سواء مدعومة 

أفضل من الندرة. 
وأكد جنينه أن مصر يتماشى معها خالل الفترة الراهنة 
فى  كافى  دوالر  وجــود  عدم  ظل  فى  احلر  الصرف  سعر 

ولكن  الصرف  سعر  إلدارة  األجنبى  النقدى  االحتياطى 
ميكن إدارة سعر الصرف من ناحية أخرى من خالل رفع 

سعر الفائدة لتقليل اإلنفاق املحلى وحتقيق التوازن.
فى حالة  يكون مجديا  الصرف  إدارة سعر  أن  وأوضــح 
وجود تدفقات دوالرية كبيرة من الصادرات واالستثمارات 
لزيادة  دوالر  مليار   100 إلى  يصل  كبير  نقدى  واحتياطى 

التدفقات ولن يكبد تكلفة عالية.
والعلوم  االقتصاد  كلية  أستاذ  الفقي،  د.فخرى  وقــال 

السياسية، رئيس جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب، إن 
البنك املركزى يتجه حاليا من إتباع سياسة سعر صرف حر 
إلى سعر صرف مدار أى غير كامل، وهو إجراء مطلوب 
ملعاجلة األوضاع االقتصادية حاليا تعتمد عل وجود خفض 

تدريجى اجلنيه أمام الدوالر. 
إتباع  إلى  املركزى لن يعود مجددا  البنك   أن   وأوضــح 
السعرية  للصدمات  جتنبا  للجنيه  الكامل  التعومي  سياسة 

وارتفاع معدل التضخم. 

يساعد  املدار  الصرف  أن سعر  الفقي،  فخرى  وأوضح 
للجنيه طبقا لسياسة  العادل  للسعر  الوصول  املركزى فى 
موارد  منو  مع  اجلــاري،  العام  نهاية  مع  والطلب  العرض 
تدفقات النقد األجنبى مبا يجنب حدوث صدمات سعرية 
وارتفاع التضخم وقد يسجل سعر الدوالر رقما غير متوقعا 

بسبب الضغط املوجود على اجلنيه.
وأضاف أن موارد النقد األجنبى بدأت تشهد حتسن كبير 
العاملني  املصريني  وحتويالت  السويس  قناة  إيــرادات  فى 

باخلارج والصادرات واالستثمار املباشر )العربي( مما قد 
العام  نهاية  الدوالر ليسجل مع  أمام  يعزز من قوة اجلنيه 
20 جنيه بزيادة أو أقل قليال حسب حجم الطلب والعرض. 
وأوضح الفقى أن صندوق النقد الدولى ينظر فى حتديد 
االعتمادات  لتدبير حجم  سعر صرف اجلنيه على قدرته 
تساوى  فــإذا  حر  أو  مــدار  صــرف  سعر  ســواء  املستندية 

العرض مع الطلب لن يشكل أزمة مع ساسة الصندوق. 
املركزى  البنك  إن  املصريف،  اخلبير  بــدرة  محمد  وقــال 
إلى  العبور من سياسة سعر صرف حر  يعمل حاليا على 
سعر صرف مدار بطريقة ذكية وهى سياسة ناجحة يديرها 
محافظ البنك املركزى اجلديد بجدارة فائقة معتمدا على 
واخلزانة  الدولية  املعامالت  إدارة  فى  وتخصصه  خبرته 

حتى يصل للسعر العادل للجنيه. 
وأوضح بدرة أن سياسة سعر الصرف احلر يجنب مصر 
التضخم،  معدل  الرتفاع  وتالفيا  سعرية  صدمات  حدوث 
األسعار  رفع  فى  مطامعهم  التجار  بعض  استغالل  وعدم 

بدرجة حادة. 
املصرية  االقتصادية  األوضــاع  أن  بدرة  محمد  وأضاف 
تصل  حتى  حر  وليس  مــدار  صــرف  سعر  معها  يتماشى 

للسعر العادل للجنيه وفقا آللية العرض والطلب. 
البنوك اخلاصة، إن  إدارة فى أحد  وقال عضو مجلس 
أمام  اجلنيه  لسعر  تدريجى   يتبع سياسة خفض  املركزى 
الدوالر متوقعا استمرار املركزى فى اتباع نفس النهج جتنبا 

ألضرار التعومي احلر طبقا لسياسات جدوى محددة. 
إلى  ســيــؤدى  الــســوق  لسعر  احلــر  التعومي  أن  وأضـــاف 
الدوالر فى ظل وجود ضغط  التنبؤ بسعر صرف  صعوبة 
مقابل  العملة  على  الطلب  زيــادة  نتيجة  اجلنيه  على  كبير 
تراجع املعروض، ولكن السياسة النقدية حاليا لديها قدر 
املحلى  للعملة  تدريجى  خفض  اتباع  فى  الذكاء  من  كبير 
حتى حدوث إنفراجه فى موارد النقد األجنبى من شأنها 

تعزز من قوة اجلنيه أمام الدوالر. 
رئيس  ونائبة  املصرفية  الدماطي، اخلبيرة  وقالت سهر 
بنك مصر سابقا، إن املركزى يتبع سياسة التحرير املدار 
ولن  التضخم،  معدالت  وارتفاع  السلبية  للتداعيات  جتنًبا 

يتجه لسعر صرف حر. 
املحافظ  سيجعل  املدار  التعومي  أن  الدماطى  وأضافت 
اجلديد أكثر قدرة للسيطرة على التضخم مقارنة بالتعومي 

احلر الذى قد ينتج عنه تداعيات سلبية. 

السنة الثالثة عشرة07 اشراف : نيفني ياسنيبنوك

وقع بنك أبوظبى التجارى مصر، بروتوكول مع 
من  البنك  وبدعم  إليكتريك  السويدى  مؤسسة 
األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية EBRD إلطالق 
لذوى  املهنى  والتدريب  الفنى  للتعليم  فصل  أول 
السويدى  أكادميية  من خالل  اخلاصة  القدرات 
املزدوج )3 سنوات(، حيث  الفنى  للتعليم  الفنية 
دبلوم  شهادة  األكادميية  طلبة  األكادميية  متنح 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 
من  لعدد  املالية  الرعاية  بتقدمي  البنك  ويقوم 
لاللتحاق  السمعية  اإلعــاقــة  ذوى  من  الطالب 
الفنية  للتعليم  السويدى  بأكادميية  والــدراســة 
من  بالعاشر  األكــادميــيــة  بــفــرع  املـــزدوج  الفنى 
للدراسة والتخصص مبجال فنى  رمضان وذلك 
دراسية  أعوام  ملدة  ثالث  وذلك  جاهزة  مالبس 

بدايةً من العام الدراسى 2023/2022. 
قام بالتوقيع من جانب بنك أبوظبى التجارى 
الرئيس  و  املنتدب  العضو  السويركى  إيــهــاب 
السويدى  مؤسسة  جانب  ومن  للبنك  التنفيذى 
السويدي  رئيس  أحــمــد  املهندس  اليكتريك، 
كــمــا شهد  الــســويــدى  مــؤســســة  ــاء  ــن أم مجلس 
حمزة،مدير  جانب   EBRD خالد  من  التوقيع 
مكتب مصر فى البنك األوروبى إلعادة اإلعمار 
املــدراء من  كبار  من  وفى حضور عدد  والتنمية 

كافة املؤسسات املشاركة. 
وقال إيهاب السويركى العضو املنتدب و الرئيس 

مصر   :   – التجارى  أبوظبى  لبنك  التنفيذى 
تأثير مستدام فى املجتمع من  “نعمل على خلق 
لتحقيق  احتياجاً  األكثر  الفئات  متكني  خــالل 

البنك  لرؤية  تنفيذاً  حقيقي  وذلك  مالى  شمول 
لصالح ذوى الهمم. ويركز البنك على تطوير بيئة 
أكثر  إستدامة بشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة 

على  ومجتمعنا  وموظفينا  ومساهمينا  لعمالئنا 
أهداف  مع  يتوافق  مبا  والطويل  القصير  املدى 
الدولة ضمن رؤية مصر 2030 و أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.” 
أبوظبى  فــى  نــؤمــن   ”: السويركى  أضـــاف  و 
التجارى مصر بأهمية جودة التعليم واملساواة بني 
اجلميع وانطالًقا من رؤية البنك للشمول املالى 
عبر التمكني ، يسعدنا اليوم شراكتنا مع مؤسسة 
السويدى اليكتريك جزء من مجموعة السويدى 
للتعليم  فــرص  مــرة  ألول  إلتاحة  وذلــك  العريقة 
الفنى لتمكني الشباب من ذوى القدرات اخلاصة 
النظرية  ــدراســة  ال خــالل  مــن  مهاراتهم  ورفـــع 
سوق  إحتياجات  مع  باالتساق  العملى  والتدريب 
العمل مما سيكون له انعكاس إيجابى على خلق 
فرص عمل لدعم الصناعات املختلفة وإستقرار 
وتأتى هذه اخلطوة من جانب  ومنــوه”.  املجتمع 
أطلقها  التى  التعليمية  للمنحة  استكماالً  البنك، 
لذوى  للتعليم اجلامعى  التجارى  أبوظبى  مؤخراً 
أطلق  البنك قد  كان  السياق،  نفس  الهمم. وفى 
باقة “ارادة” مبزايا بنكية وغير بنكية مخصصة 
لذوى الهمم وعلى رأسها قرض بفائدة منخفضة 

لدعم إحتياجاتهم”. 
رئيس مجلس  السويدى  أحمد  املهندس  وقال 
أمناء مؤسسة السويدى إليكتريك:  “نحن سعداء 
التجارى  أبوظبى  بنك  مع  املثمر  التعاون  بهذا 
،البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية، شركة 
هاواوى و شركة بشارة لألزياء لتوفير فرص تعليم 
عالية اجلودة تتماشى مع املعايير الدولية  ويأتى 

ألصحاب  القدرات  الدمج  لدعم  التعاون  هذا 
اخلاصة ألول مرة فى أكادميية السويدى الفنية 
مما يحقق مبدأ اإلتاحة وتكافؤ الفرص للجميع 
التجارى  أبوظبى  بنك  يقوم  التمييز. سوف  دون 
تخصص  فى  وطالبة  طالب   22 عــدد  برعاية 
أن  أضــاف  و  سنوات.   3 ملدة  اجلاهزة  املالبس 
أكادميية السويدى الفنية تسعى دائما الى تطوير 
التعليم الفنى فى مصر من خالل عقد شراكات 
مع كبرى اجلهات لسد الفجوة بني التعليم الفنى 
متميزة  توظيفية  فــرص  وتوفير  العمل  وســوق 

خلريجينا”. 
مكتب مصر  مــديــر   ، حــمــزة  خــالــد  وصـــرح 
والتنمية  اإلعــمــار  إلعـــادة  األوروبـــى  البنك  فــى 
اإلعمار  إلعــادة  ــى  األوروبـ البنك  متكني  “ميتد 
والتنمية للقطاع اخلاص ليشمل األشخاص ذوى 
االحتياجات اخلاصة ، حيث نعمل بشكل استباقى 
سياسات  لتحسني  لدينا  العمالء  املؤسسات  مع 
من  بهم  اخلاصة  البشرية  املـــوارد  وممــارســات 
ذوى  األشخاص  من  املزيد  وجذب  تنشيط  أجل 
نحن  مشاركتهم.  وحتفيز  اخلاصة  االحتياجات 
التدريب  توفير  خالل  من  املؤسسات  مع  نعمل 

لالندماج الكامل لهذه الفئة من املوظفني”. 

»أبوظبى التجارى« و»السويدى« يطلقان أول فصل تعليمى لذوى الهمم

له،  بيان  فــى  املــصــري،  املــركــزى  البنك  كــرر 
العمالت  ــواع  أن كافة  فى  التعامل  من  حتذيره 
مخاطر  مــن  حتتويه  ملــا  املشفرة،  االفتراضية 

عالية. 
وقال البنك املركزى إن هذا التحذير يأتى فى 
املشفرة  العمالت  تداول  لظاهرة  متابعته  ضوء 
والدولية  اإلقليمية  املنصات  بعض  خــالل  من 
والتى يتم الترويج لها بشكل ملحوظ فى اآلونة 

األخيرة. 
أنــواع  بكافة  التعامل  مخاطر  البنك  وعـــّدد 
سبيل  على  منها  املشفرة  االفتراضية  العمالت 

كبير،  بشكل  قيمتها  تذبذب  احلصر  ال  املثال 
والقرصنة  املالية  اجلــرائــم  فــى  واستخدامها 

اإللكترونية، وفقا للبيان. 
وذكر البنك املركزى أن من ضمن مخاطر هذه 
سلطة  أى  من  أو  منه  تصدر  ال  أنها  العمالت 
إليها،  الــرجــوع  ميكن  رسمية  مركزية  إصـــدار 
يضمن  مــادى  غطاء  ألى  تفتقر  فإنها  وبالتالى 

استقرار العملة وحماية حقوق املتعاملني بها. 
وفى ذات السياق، حظر قانون البنك املركزى 
املصرى واجلهاز املصريف- الصادر بالقانون رقم 
194 لسنة 2020- إصدار العمالت املشفرة أو 

اإلجتار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل 
منصات لتداولها أو تنفيذ األنشطة املتعلقة بها، 

وفقا للبنك. 
ذلك  يخالف  من  يعاقب  أنه  املركزى  وأوضــح 
ــغــرامــة ال تــقــل عــن مــلــيــون جنيه  بــاحلــبــس وب
هاتني  بإحدى  أو  جنيه  ماليني   10 جتــاوز  وال 
مصر  داخل  التعامل  اقتصار  وأكد  العقوبتني.  
البنك  لــدى  املعتمدة  الرسمية  العمالت  على 
السوق  داخــل  باملتعاملني  مهيبا  فقط،  املركزى 
املصرى بتوخى احلذر الشديد، وعدم االنخراط 
فى التعامل بالعمالت املشفرة مرتفعة املخاطر.

تحذير جديد من البنك المركزى ضد العمالت المشفرة

»الجنيه« حائر بين التعويم »المدار والحر«
خوفا من حدوث صدمات سعرية وارتفاع للتضخم..

بدعم من »األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية«.. 

»أبو ظبى اإلسالمى« يطلق خدمة 
»واصل« للمصريين واإلماراتيين

 أطلق مصرف “أبو ظبى اإلسالمي- 
خــدمــة    ADIB Egypt مـــصـــر” 
خصيًصا  صممت  والــتــى  “واصــــل”، 
املــصــرف  عــمــالء  احــتــيــاجــات  لتلبية 
املقيمني  واإلمــاراتــيــني  املصريني  من 
يعنى  مبــا  البلدين  فــى  واملــتــواجــديــن 
واختصار  السفر  عناء  عن  االستغناء 
املسافات من أجل عمالئنا فى مصر 

واإلمارات. 
للتكامل  “واصـــل” منــوذًجــا  ومتــثــل 
ــا مـــن أوجـــه  ــًهـ بـــني الـــدولـــتـــني؛ ووجـ
التعاون املستمر بني مصرف أبو ظبى 
اإلسالمى فى مصر واإلمارات لتقدمي 
ومبتكرة  متميزة  مصرفية  جتــربــة 
الدولتني  كــال  فــى  للعمالء  مــرة  ألول 
ــات”،  ــســاف ــا امل ــار “قــصــرن حتـــت شــع
بشكل  “واصـــــــل”  تــســتــهــدف  ــث  حــي
أساسى توفير الراحة واألمان للعمالء 
تقدمي  خـــالل  مــن  عليهم  والتيسير 
املصرفية  اخلدمات  من  متنوعة  باقة 

بإجراءات بسيطة. 
ــل” اجلــديــدة  وتــقــدم خــدمــة “واصــ
العديد من املزايا لعمالئنا فى البلدين؛ 
حيث ميكن للعميل فتح حسابه البنكى 

والتعامل  اإلمـــارات  من  أو  مصر  من 
عليه فى أٍي من البلدين بسهولة دون 
التفكير فى عناء السفر أو فى كيفية 
إجراء املعامالت املالية عند التنقل بني 
البلدين، ودون احلاجة إلى املستندات 

واإلجراءات الروتينية املعتادة. 
املصرفية  “واصل” اخلدمات  وتتيح 
ــى  ــوظــب ــا مـــصـــرف أب ــه ــقــدم ــى ي ــتـ الـ
اإلسالمى فى كل من مصر واإلمارات 
املالية  املــعــامــالت  ــراء  إجــ وإمــكــانــيــة 
والتمتع بكافة املنتجات املميزة، فى أى 
فرع أو منطقة فى البلدين ، كما تقدم 
متوقعة  عوائد  معدالت  اخلدمة  هذه 
تنافسية على الودائع ومعدالت مميزة 
ملنتجات التمويل، وكذلك أسعار صرف 
العمالت األجنبية، باإلضافة إلى توفير 
البالتينية”  “ماستركارد  بطاقة خصم 
ــدخــول  ال ــة  ــاحـ وإتـ فـــريـــد،  بتصميم 
ــى الــصــاالت  ــدود إلـ املــجــانــى بــال حــ
ــى كــافــة فـــروع املــصــرف،  املــاســيــة ف
وخــدمــة االســتــقــبــال واملــســاعــدة فى 
الشخصى  املساعد  خدمة  مع  املطار 
)الكونسيرج( املجانية على مدار اليوم 

وطوال أيام األسبوع. 

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذى 
“أبوظبى  ملــصــرف  املنتدب  والعضو 
ــى خدمة  ــأت اإلســـالمـــي- مــصــر”: “ت
“واصــل” كخطوة جديدة من مصرف 
“أبوظبى اإلسالمى – مصر” لتحسني 
من  كجزء  املصرفية  املعامالت  جــودة 
فى  التكامل  لتحقيق  استراتيجيتنا 
اخلدمات املقدمة، مبا يعمل على تلبية 
خدمات  وتقدمي  العمالء  احتياجات 
أسهل وأسرع لهم مبا يتوافق مع رؤيتنا 
مبتكرة  ومنتجات  حــلــول  تــقــدمي  فــى 
الشريعة  مبادئ  مع  متوافقة  لعمالئنا 
اإلسالمية، وتطوير منتجات مصرفية 
يواكب  مبا  مختلفة  لقطاعات  موجهة 
املــعــامــالت  حــجــم  فــى  الكبير  الــنــمــو 

املالية”. 
“واصــل”  إطــالق خدمة  يعكس  كما 
التعاون املستمر بني مصرف أبو ظبى 

اإلسالمى فى مصر واإلمارات. 

»البنك األهلى« يمول مشروعات »CPC للتطوير الصناعى«
وقــــع الــبــنــك األهـــلـــى املــصــرى 
بى  سى  شركة  مع  تعاون  بروتوكول 
 CPC سى مصر للتطوير الصناعى
للوحدات  ــالزم  الـ التمويل  لتوفير 
وتوفير  الصناعية  باملناطق  املجهزة 
والتمويلية  املــصــرفــيــة  اخلـــدمـــات 

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة. 
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلى املصري، 
تنفيذ  لتأكيد  يأتى  البروتوكول  إن 
ومتويل  دعم  فى  البنك  استراتيجية 
واملتوسطة  الصغيرة  املــشــروعــات 
البنك  ومــبــادرات  الصغر  ومتناهية 
البنك  التزام  مع  املصري،  املركزى 
لتلك  الداعمة  مسيرته  باستكمال 
رئيسيا  تعد عامال  التى  املشروعات 
االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  فى 
وحتقيق أهداف التمويل املستدام مبا 
يضمن سرعة تنفيذ هذه املشروعات 
واتاحة كافة التيسيرات لها ملا متثله 
من قيمة مضافة لالقتصاد القومي، 
فرص  من  مزيد  توفير  الى  إضافة 

العمل فى مختلف القطاعات. 
البروتوكول  أن  ابوالفتوح  وأضاف 

يستهدف أيضا تنفيذ سياسة الدولة 
الصناعى  الــقــطــاع  لــدعــم  الــهــادفــة 
وتشجيع االستثمارات بذلك القطاع 
ــة مــجــمــعــات  ــامـ ــذا إقـ ــ ــوى وكـ ــيـ احلـ
مختلف  تــخــدم  متكاملة  صناعية 

املجاالت الصناعية. 
ــس  ــي وقــــــال طــــــارق حـــســـن، رئ
مــجــمــوعــة املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
املصري،  األهلى  بالبنك  واملتوسطة 

توفير  ــى  ال يسعى  الــبــروتــوكــول  إن 
ــشــراء مــقــرات  الــتــمــويــل املــطــلــوب ل
من   75% الى  تصل  متويل  بنسبة 
التى  املباعة  للوحدة  املحددة  القيمة 
صغيرة  ومصانع  كــورش  ستستخدم 
التكاليف  متويل  ــذا  وك ومتوسطة، 
دورة  ومتويل  للمشروع  االستثمارية 

رأس املال العامل. 
طبقاً  الــعــائــد  ســعــر  أن  ــح  وأوضــ

ــزى املــصــرى  ــرك ملــبــادرتــى الــبــنــك امل
الصغيرة  املشروعات  متويل  لدعم 
ــال تـــوافـــر شـــروط  ــوســطــة حــ ــت وامل
االستفادة منها فيما يتعلق باملستثمر 
ألى من  وفــقــاً  أو  الــتــمــويــل  طــالــب 
ــج الــتــمــويــل املــيــســرة املــتــاحــة  ــرام ب
من  الغرض  مراعاة  مع  البنك  لدى 
التمويل لتحقيق أفضل عائد من تلك 

املشروعات.

22 صفر 1444 هـ-  18 سبتمبر 2022
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أشرف فهيم
»شتاء ساخن فى مصر”.. هكذا يصف خبراء 
السياحة الروس املوسم الشتوى الذى من املتوقع 
فى  مسبوقة  غير  سياحية  انتعاشة  يشهد  أن 
ولكن  وأســوان،  والغردقة واألقصر  الشيخ  شرم 
منظمو الرحالت طالبوا الراغبني فى السفر إلى 
 18 بعد  ما  إلى  رحالتهم  بتأجيل  الشيخ،  شرم 
نوفمبر أى بعد انتهاء قمة أطراف اتفاقية األمم 

.27 cop املتحدة للمناخ
شرحت  تقريرا  نشرت  نوفستي،  ريــا  وكالة 
خالله أسباب ما وصفته بـ«السلوك غير املعتاد 
للسياح الروس« وهو ما أكده منظموا الرحالت 
»بـــدء شــراء  ــوا عــن  الــســيــاحــيــة، حينما حتــدث
الرحالت إلى بلدان معينة فى املوسم الشتوى من 
اآلن، ولم يكن معتادا على الروس حجز رحالت 
النقص فى  الرغم من  ذلك على  ويأتى  مبكرة، 
التى  البلدان  من  املحدود  والعدد  اجلوى  النقل 
لقضاء  إليها  الذهاب  الــروس  للسائحني  ميكن 
الشرسة  املنافسة  تقبع  الشتاء، فيما  إجازة فى 
على السائحني الروس بني بلدان: تركيا ومصر 

واإلمارات العربية املتحدة.
قال رئيس شركة Tez Tour فى تصريحات 
للوكالة : »الوجهة األكثر شعبية لدى الروس اآلن 
هى مصر، والتى متثل حوالى 75٪ من رغبات 
املالديف،  وجزر  وتركيا  اإلمــارات  تليها  السفر، 
طلبات  أيضا  وهناك  تقريبا،  متساوية  بنسب 
وداخــل  وفنزويال  تايالند  فى  عطالت  لقضاء 

روسيا وسيشل«.
وأوضح اخلبراء أن السبب الرئيسى وراء ذلك 
هو رغبة السائحني فى توفير املال، حيث يقول 
الطيران  رئيس الشركة مبوسكو: »نظًرا لنقص 
والعدد املحدود من البلدان املتاحة لسياحنا، فإن 
االجتاهات،  جميع  فى  ترتفع  اإلجــازات  أسعار 
إلى قضاء إجازة بسعر  السائحون  لذلك، مييل 

منافس، وهنا تتصدر مصر اجلميع«.
الروسية،  الوكالة  تقرير  فى  للخبراء،  ووفًقا 

فقد ارتفعت أسعار برامج السياحة إلى تركيا، 
ونفس   ،٪50-45 بنسبة  ــال،  ــث امل سبيل  على 
الرئيسى  ــكــون  امل ويــعــد  تــايــالنــد،  إلـــى  املــبــلــغ 
النقل، حسبما ذكرت شركة  السعر هو  الرتفاع 
أكدت  والتى  للطيران،   Russian Express
أن وجهات »النخبة« أو أغنياء روسيا هى جزر 
املالديف وموريشيوس وسيشيل والتى أصبحت 

أيًضا أكثر تكلفة.
وأضافت شركة »روسيان إكسبرس« أن »زيادة 

التى  الفنادق  لكن بعض  تبلغ نحو ٪5،  األسعار 
تشهد طلًبا كبيرا ترفعها بنسبة 15 إلى 20 ٪«، 
ويظل الطلب »األكثر ضجيجا« ثابتا على مصر، 
ومنتجعاتها التى يعشقها الروس، لذلك، كما قال 
شراء  مت  التركية:  ترافيل  كــورال  شركة  خبراء 
من  املباشر  الطيران  لبرنامج  األولى  الرحالت 
موسكو لشرم الشيخ كاملة حرفيا »فى اللحظات 

األولى لطرحها للحجز«.
وتتابع كورال: فى الوقت نفسه، بدأ البرنامج 

»على  األولى  الرحالت  بيع  فى 3 سبتمبر، ومت 
الرئيسى  الطلب  حتــول  واآلن  تقريًبا«،  الفور 
لــلــســائــحــني إلـــى عــطــالت نــوفــمــبــر، وكــذلــك 
الــســنــة اجلــديــدة..  املــــدارس ورأس  عــطــالت 
نتحدث عن البرنامج الذى يبدأ فى 3 سبتمبر 
للطيران  مصر  رحــالت  على  دومــوديــدوفــو  من 
ويستمر بواقع 14 رحلة أسبوعية ملنتجعى شرم 

الشيخ والغردقة كال منها رحلة يومية«.
كــذلــك مت اإلعـــالن رسميا فــى روســيــا، عن 

بحماس  الروس  ينتظرها  رحالت جوية جديدة 
الــعــودة  تأكيد  ومت  املــصــريــة،  املنتجعات  إلــى 
إلى  روسيا  من  السياحية  للرحالت  اجلماعية 
أزور،  الشتاء، وبحسب شركة طيران  مصر فى 
يتم التخطيط للرحالت اجلوية إلى الغردقة فى 
الغردقة  مطار  ويستقبل  مكثف،  بشكل  الشتاء 
ــالت من  الـــدولـــى فــى الــوقــت احلــالــى 3 رحــ
املطارات الروسية يوميا، ولكن فى الوقت نفسه، 
هناك ما مجموعه 94 رحلة مجدولة ومستأجرة 
حوالى  حتمل  األوروبية،  املطارات  مختلف  من 

14000 سائح أوروبى تصل الغردقة يوميا.
من جانبه، قال القنصل الروسى فى الغردقة 
فيكتور بولتايف فى تصريحات لوكالة »نوفتسي« 
أربـــع شــركــات سفر روسية  »تــقــوم  الــروســيــة: 
بني  برحالت سياحية  احلالى  الوقت  فى  كبرى 
أكتوبر ستضاف  الغردقة وروسيا، وفى  مطارى 
أغسطس،  منتصف  ومنذ  إليهم،  خامسة  رحلة 
 Anex السياحية  الــرحــالت  شــركــة  افتتحت 
Tour، التى تتبعها شركة Azur Air، مبيعات 
جوالت برحالت جوية مباشرة من موسكو إلى 
مطارى الغردقة وشرم الشيخ على منت رحالت 

مصر للطيران«.
مصر   Rosaviation شـــركـــة  ووعـــــدت 
الشيخ،  وشــرم  الغردقة  إلــى  جــديــدة  بــرحــالت 
بشأن  التفاهم  مــذكــرة  على  التوقيع  مت  حيث 
البلدين عن طريق  بني  اجلوية  الرحالت  زيــادة 
ووزارة  الروسية  الفيدرالية  اجلوى  النقل  وكالة 
الطيران املصرية، وتقول الوكالة: »على ما يبدو، 
نحن نتحدث عن توسيع فرصة اخلطوط اجلوية 
فإن  ذلـــك،  ومــع  روســيــا،  ــى  إل للسفر  املصرية 
األرقام املعلنة ليست كافية، فى رأيهم، ال يزال 

عجز النقل 2.5-3 مرات«.
وبحسب االتفاقية املوقعة، ستتمكن اخلطوط 
أسبوعيا  رحلة   14 تسيير  من  املصرية  اجلوية 
بني موسكو والقاهرة و 25 رحلة أسبوعية بني 
موسكو والغردقة وشرم الشيخ، وباإلضافة إلى 

ذلك، ستكون هناك 7 رحالت أسبوعية من سان 
بطرسبرج إلى القاهرة و 14 رحلة أسبوعية إلى 

شرم الشيخ والغردقة عبر شركات روسية.
ومــع ذلــك، مــن الــواضــح أن هــذا بالطبع ال 
طالبوا  الذين  السفر،  وفًقا خلبراء سوق  يكفى 
بني  املباشرة  اجلوية  الرحالت  عدد  مبضاعفة 
أن كمية  فــى حــني  األقـــل،  روســيــا ومصر على 
الــطــائــرات لــفــتــرة اخلــريــف والــشــتــاء صغيرة 
للغاية، ونتيجة لذلك، ال ميكن ملنظمى الرحالت 
على  معقولة،  بأسعار  رحالت  تقدمي  السياحية 
بني  مــن  بالفعل  مصر  أن  حقيقة  مــن  الــرغــم 

الوجهات الثالثة األكثر شعبية.
وقال أرتور مرادان، الرئيس التنفيذى لشركة 
 ٪30 احلالي،  الوقت  »فــى   :Space Travel
إلى مصر،  من حجم رحالت 2021 تطير اآلن 
وفى نفس الوقت، فى املتوسط ، مصر مستعدة 
الستقبال ثالث رحالت أسبوعًيا من كل مطار 

إقليمي«.
وأضاف: »عجز املواصالت فى الوقت احلالى 
هو 40-60٪، وأتوقع إذا كانت هناك منافسة بني 
الطيران فى مصر، فستتراوح األسعار  شركات 
لكن  الواحد،  للبرنامج  روبــل  ألف   40-30 بني 
الصورة احلقيقية هذا املوسم ستتراوح بني 70-

80 ألف روبل لتذكرة واحدة أى 1200 دوالر«.
الــرحــالت  منظم  يعمل  نفسه  ــوقــت  ال ــى  ف
كما  الطيران،  برنامج  توسيع  على   Intourist
 Tez Tour السياحية الرحالت  أعلنت شركة 
أنها ستزيد حجم برنامج الرحالت اخلاصة بها 
إلى املنتجعات فى مصر بنسبة 30٪ اعتبارًا من 
سبتمبر اجلاري، كما علق املشاركون فى معرض 
املصرية  الــفــنــادق  بـــأن  الــســيــاحــي،   ،ATOR
ــعــداد لتقدمي  الـــرحـــالت عــلــى اســت ومــنــظــمــى 
عروض ترويجية للرحالت إلى مصر، كما قدم 
برامج  تفاصيل حول  االستطالع  املشاركون فى 

الرحالت اجلوية والتنبؤات.

إجـــراءات  السياحة  شــركــات  تــواصــل 
اخلاصة  الــعــمــرة  وكـــاالت  عــقــود  توثيق 
بها، والتى بدأت نهاية أغسطس املاضى 
وتستمر حتى 21 سبتمبر احلالي، ويأتى 
ذلك استعدادا ملوسم العمرة الذى تنطلق 

رحالته أول أكتوبر املقبل.
وقالت غرفة شركات السياحة فى بيان 
لها، إنها تلقت خطابا من وزارة السياحة 
واآلثـــــار تــخــطــرهــا بــالــســمــاح لــشــركــات 
التوثيق  إجــراءات  إنهاء  بسرعة  السياحة 
للشركات  للعمرة  املصرية  البوابة  عبر 
التى ال يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق 
مبخالفات أو تقصير فى خدمة عمالئها 
من املواطنني خالل موسم العمرة و احلج 

املاضي.
اإلدارة  رئيس  سامى  سامية  وطالبت 
املــركــزيــة لــشــركــات الــســيــاحــة بــالــوزارة 
فى  واحلــج  للعمرة  العليا  اللجنة  ورئيس 
توثيق  إنهاء  بسرعة  الشركات  خطابها 
على  التشديد  مع  العمرة  وكــاالت  عقود 
اعتمدها  التى  بالضوابط  التام  االلتزام 
واملنظمة  ــار  واآلث السياحة  وزيــر  مؤخرا 
ــراعــى صــالــح وراحـــة  ــى ت ــت لــلــمــوســم وال
وحقوق املواطنني وتسهيل عمل الشركات 

السياحية.
وأضافت سامية سامي، أن عملية توثيق 
ويسر  بسهولة  اآلن  حتى  تسير  العقود 
وغرفة  ــوزارة  ال بني  التام  بالتنسيق  وتتم 
موضحة  السياحية،  والشركات  السياحة 
التوثيق،  حــول  شكاوى  أيــة  توجد  ال  أنــه 

وزيــر  لتعليمات  تنفيذا  أنــه  وأوضــحــت، 
الــوزارة تقدم كافة  السياحة واآلثــار فإن 
كل  فى  السياحية  للشركات  التسهيالت 
التوثيق وحجز  من  بدء  العمرة  إجــراءات 
سفر  وحتى  للضوابط  املطابق  السكن 

وعودة املعتمرين.
والتطور  امليكنة  عمليات  أن  وأضافت 
الغرفة  أو  الــوزارة  فى  التكنولوجى سواء 
وحتى الشركات السياحية يساهم بصورة 
وكافة  العقود  توثيق  تسهيل  فــى  كبيرة 
إجراءات العمرة وأكدت سامية سامى ان 

ضوابط العمرة التى وضعتها اللجنة العليا 
تهدف  واآلثــار  السياحة  وزير  واعتمدها 
لتحقيق صالح املعتمرين، و تضمنت عدة 
السياحية  الشركات  لتمكني  تسهيالت 
الــوزارة  أن  مؤكدة  املعتمرين   خدمة  من 
سوف تتدخل فورا حلل أية مشاكل تواجه 

رحالت العمرة.
بغرفة  الدينية  السياحة  جلنة  وأكــدت 
أحمد  من  كل  بعضوية  السياحة  شركات 
إبراهيم وهشام أمني عضوى جلنة تسيير 
األعمال بالغرفة أنها على تواصل مستمر 

بتوثيق  لــإســراع  السياحة  شــركــات  مــع 
باب  لغلق  املــحــدد  املــوعــد  قبل  الــعــقــود 

التسجيل يوم 21 سبتمبر احلالي.
وأكدت الغرفة أن القانون املنظم لعمل 
البوابة يتضمن عقوبات رادعة للسماسرة 
والوسطاء الذين يحاولون تنظيم رحالت 
للعمرة،  القانونية  املنظومة  خارج  العمرة 
عند  الــدقــة  بتحرى  املــواطــنــني  وطالبت 
سفرهم للعمرة حرصا على حقوقهم أوال 

و ضمانا ألداء رحلة بال متاعب.

أشاد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة 
ــزى املــصــرى  ــرك ــقــرار الــبــنــك امل ــق، ب األســب
العمالت  ضمن  الــروســى  الــروبــل  العتماد 
املتداولة بالسوق املصري، مؤكدا أنها خطوة 
إيجابية كان قد طالب بها منذ سنوات خالل 

توليه مسؤلية الوزارة.
إن  زعــزوع، فى تصريحات خاصة،  وقال 
اعتماد تداول الروبل الروسى سوف يسمح 
بتدفق احلركة السياحية الوافدة من روسيا 
األولــى  املرتبة  لسنوات  حتتل  كانت  والتى 
األســواق  مــن  ملصر  السائحني  أعـــداد  فــى 
املــخــتــلــفــة، كــمــا أنــهــا تــســاعــد فــى حتصل 
الشركات والفنادق املصرية على مستحقاتها 
الرحالت  منظمى  لدى  تأخرت  التى  املالية 
الروس بسبب ظروف كورونا واحلرب ما نتج 

عنه نقص الدوالر فى السوق الروسي.
وأكد أن احلملة الترويجية التى ستطلقها 
فى  املــشــاركــة  مــع  قــريــبــا،  السياحة  وزارة 
املعارض الدولية الكبرى، خطوة هامة للغاية 
كنا  وإن  دوليا،  املصرى  التواجد  الستعادة 
من  ــراه  ن ــذى  ال الكافى  بالنشاط  نتمتع  ال 
وفى  وتركيا،  اليونان  مثل  منافسة  مقاصد 
األسواق الكبيرة مثل أملانيا التى لم نبذل بها 
املطلوب، رغم االتصاالت  الترويجى  اجلهد 
بقطاع  األملــانــيــة  الــشــركــات  مــن  املستمرة 
السياحة فى مصر والتى تطلب سرعة عمل 
التواجد  وتكثيف  مشتركة،  ترويج  حمالت 
استقبلت  ــذى  ال األملــانــى  بالسوق  املــصــرى 
مصر نحو مليونى مواطن منها قبل كورونا.

العاملى  السياحة  ســوق  أن  إلــى  وأشـــار 

إعداد  ويجب  كبيرة،  تغييرات  حاليا  يشهد 
قاعدة بيانات محدثة بها أمام صانع القرار، 
فعلى سبيل املثال: تسببت األزمة الروسية 

ومن  للغاز  شديد  نقص  فى  األوكرانية 
إعالنات من مقاصد  تطرح  باتت  ثم 
كبار  مــن  ــا  أوروبـ ملواطنى  سياحية 
السن، لقضاء فصل الشتاء بالكامل 
ــى تــلــك املــقــاصــد، وهـــى حركة  ف
سياحة مرتبطة بالوقت احلالى وال 

ميكن إغفالها.
وتابع: »قلت مرارا وتكرارا أنه 

بــدون  سياحة  ال 
طيران، وبات 

ذلك واضحا اآلن بعدما توقفت العديد من 
الشركات عن العمل جراء األزمات املتتالية، 
وجهاتها  أخــرى  شركات  ونقلت 
تكلفة،  أقــل  أخــرى  ملقاصد 
ما يتطلب حترك سريع من 
املباشر  باالتصال  جانبنا 
مـــع شـــركـــات الــســيــاحــة 
ستأخذ  الــتــى  األجــنــبــيــة 
مخاطرة تأجير الرحالت، 
وكذا شركات الشارتر التى 
غيرت وجهاتها أو قللت عدد 
الرحالت، مع االجتماع 
بــــشــــركــــات 

التى  لألسواق  لتوجيهها  املصرية  الشارتر 
حتتاج لطيران أكثر جللب احلركة«.

وحول أحمد عيسى وزير السياحة واآلثار 
بالوزير  »اتــصــلــت  ــزوع:  ــال زعــ ق ــد،  اجلــدي
وأكدت  الغالية،  الثقة  على  وهنأته  اجلديد 
الــصــور  بشتى  للمشاركة  ــعــدادى  اســت ــه  ل
مبجموعة  االستعانة  األمــر  تطلب  مــا  إذا 
خبراء، فأنا سأظل جنديا فى ساحة وطني، 
املباشر  باالتصال  اجلديد  الوزير  وأنصح 
مع مختلف الالعبني فى السياحة املصرية، 
ومتخصصني  مستثمرين  جــمــعــيــات  ــن  م
وشركات  املختلفة،  السياحية  األمنــاط  فى 

السياحة، بشكل جماعى وليس فردي«.

السلع  غــرفــة  رئــيــس  غنيم  عــلــى  قـــال 
والعاديات السياحية، إن تنفيذ استراتيجية 
الدولة لتحقيق 30 مليار دوالر عائدا من 
السياحة الوافدة يتطلب بعض اإلجراءات 
والقرارات التى يجب مراعاتها فورا، مع 
الترويج  التغييرات فى استراتيجية  بعض 

التى تتبعها وزارة السياحة حاليا.
وأوضح غنيم، فى تصريحات خاصة، أن 
هناك 3 محاور تتحكم فى حجم إيرادات 
خدمات  تقدمي  ضــرورة  أولها  السياحة، 
السياحية  املنشآت  فى  مميزة  سياحية 
ثم عمل صيانة  العاملية،  نظيرتها  تنافس 
فى  باتت  التى  الفندقية  للمنشآت  دورية 
املنشآت،  كفاءة  رفع  مع  لها،  يرثى  حالة 
أنه فى أخر جوالت تفتيشية  إلى  مشيرا 
جنومية  تخفيض  مت  الــســيــاحــة  لــــوزارة 
مطابقتها  لــعــدم  ــفــنــادق  ال مــن  الــعــديــد 
احلاصلة  النجومية  ــة  درجـ ملــواصــفــات 
العام سواء  عليها، وذلك لتدنى مستواها 

فى البنية التحتية أو اخلدمة.
استعادة  على  العمل  يجب  ثــم  وتــابــع: 
االستثمار األجنبي، والذى غاب عن مصر 
السنوات  فــى  املتتالية  األحـــداث  خــالل 
األخيرة، مشيرا إلى أن املستثمر والسائح 
يعانيان من التالعب فى أسعار الرحالت 
تشديد  يجب  لــذا  السياحية،  واخلــدمــة 
والوصول  اخلدمة  أسعار  على  الرقابة 
أن  مبعنى  للرحلة،  احلقيقية  للفاتورة 
ويتكون  اخلــارج  فى  يباع  الــذى  البرنامج 
ال  وتنقالت  ومــزارات  وإقامة  طيران  من 
دوالر فى  تكلفته عن 100  تقل  أن  ميكن 
فقط،  دوالرا  بـــ20  يباع  أنه  جند  الليلة، 
الفندق لتقدمي خدمة  وأمام ذلك يضطر 
سيئة ويعجز عن تطوير البنية التحتية له 
طبقا للسعر املتدنى الذى يحصل عليه، ثم 
يتم توفير وسائل نقل متهالكة وغير آمنة 
ويتضرر  السعر،  هذا  مع  أيضا  تتناسب 

اجلميع وتضيع نحو 80 دوالرا على الدولة 
واملنشآت يوميا من كل سائح، وبالتالى ال 
ميكن حتقيق اإليراد الذى تكلف به مجلس 
الوزراء من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جادة  إجــراءات  اتخاذ  بضرورة  وطالب 
السياحية  ــرامــج  ــب ال تسعير  أزمـــة  ــى  ف
حمالت  عــمــل  مــثــل  ــصــري،  امل للمقصد 
السائحني  وسؤال  الفنادق  على  تفتيشية 
عن سعر الرحلة واخلدمات املقدمة لهم، 
اللجنة  توصيات  تنفيذ  أهمية  إلى  الفتا 
التى تشكلت من احتاد الغرف السياحية 
برئاسة  والــفــنــادق،  الــشــركــات  وغــرفــتــى 
أسعارا  وضعت  والــتــى  السياحة،  وزارة 
اجلميع،  بها  يلتزم  أن  يجب  استرشادية 
جنوم   3 فندق  فى  الليلة  أن  غنيم  وأكــد 
فى إسبانيا باإلفطار فقط، تباع بنحو 80 
شاملة  الليلة  تباع  مصر  فى  بينما  يــورو، 
يورو  بـ18  كاملة  إقامة  والفندق  الطيران 

فقط.
وشدد غنيم، على ضرورة دعم سياسة 
توجهات الدولة، وتنفيذ تكليفات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، فى تعظيم إيرادات 
وسيلة  أســرع  يعد  الــذى  السياحة  قطاع 
جلذب العملة الصعبة، ودعم خزائن الدول، 
الرئيس  يعمل  أن  يجب  ال  أنــه  موضحا 
بل  واخلـــاص،  الــعــام  القطاع  عــن  مبعزل 
يجب التحلى باألمانة والعزمية للمشاركة 
فى تنفيذ االستراتيجية، من خالل تطوير 
ــب األيــدى  ــدري ــع كــفــاءة املــنــشــآت وت ورفـ
العاملة، ورفع أسعار البرامج لتتناسب مع 
حضارة  متتلك  التى  مصر  ومكانة  قيمة 
ليس لها مثيل فى العالم، وشواطئ خالبة 
تضاهى أجمل بقاع العالم، مع رفع الوعى 
العاملني  ولـــدى  ــشــارع  ال فــى  السياحى 
متكاملة  خدمة  تقدمي  لضمان  بالقطاع 
على  األجنبى  واملستثمر  للسائح  مميزة 

حد سواء.

لتحقيق 30 مليار دوالر..

3 شروط لنجاح إستراتيجية 
زيادة إيرادات السياحة
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08األحد السنة الثالثة عشرة اشراف : أشرف فهيمسياحة

»شتاء ساخن جدًا« مع السياح الروس

استمرار توثيق عقود العمرة تمهيدًا لبدء الرحالت

حملة وزارة السياحة الترويجية خطوة مهمة الستعادة الحركة الدولية

إقبال كبير لحجز الرحالت مبكًرا..

مصر تتصدر الوجهة السياحية الشعبية بنسبة  75% من رغبات السفر

»زعزوع« يشيد بتداول »الروبل«..

22 صفر 1444 هـ-  18 سبتمبر 2022
العدد »259 «
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األحد

اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

فــتــح صــنــدوق  اإلســكــان  وزارة  أعــلــنــت 
ــمــاعــى ودعــــم الــتــمــويــل  ــان االجــت ــكـ اإلسـ
ــاب احلــجــز لــوحــدات سكنية  الــعــقــاري، ب
الرئيس  مــبــادرة  ضمن  التشطيب،  كاملة 
عبد الفتاح السيسى »سكن لكل املصريني 
ومــتــوســطــى  منخفضى  لــلــمــواطــنــني   »3
ــادرة البنك  ــدخــل، وذلـــك فــى ضــوء مــب ال
العقارى  التمويل  بإتاحة  املصرى  املركزى 
بسعر عائد 3 % ملدة 30 عاماً، والتى بدأ 

تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.
يأتى  اجلديد  الطرح  أن  ــوزارة  ال وقالت 
غاية  عاملية  اقتصادية  ظـــروف  ظــل  فــى 
فى  مستمرة  الدولة  أن  إال  الصعوبة،  فى 
التزاماتها بتوفير السكن املالئم للمواطنني 
من خالل وحدات سكنية كاملة التشطيب 
وهو  اجلمهورية،  محافظات  مختلف  فى 
ما يظهر بوضوح فى الطرح اجلديد الذى 

يشمل العديد من املحافظات.
الرئيس  وأشــــارت مــى عــبــد احلــمــيــد، 
االجتماعى  اإلسكان  لصندوق  التنفيذى 
الطرح  أن  إلــى  الــعــقــاري،  التمويل  ودعــم 
الفورى  للتسليم  جــاهــزة  وحـــدات  يشمل 
)األقصر،  اآلتية  واملــدن  املحافظات  فى 
الفيوم،  اجلــديــدة،  العرب  بــرج  القليوبية، 
الشيخ،  كفر  البحيرة،  اجلــديــدة،  الفيوم 
مـــرســـى مـــطـــروح، أســـيـــوط، املــنــوفــيــة، 

اجلديدة،  أخميم  سوهاج،  اإلسماعيلية، 
الغربية،  سويف،  بنى  السويس،  الشرقية، 
سيناء،  شمال  الدقهلية،  أســوان،  دمياط، 
إلى  باإلضافة  املنيا اجلديدة(،  املنيا،  قنا، 
وحدات سكنية تسلم خالل 18 شهراً مبدن 
»جــرزا  املــطــار«،  »غــرب  اجلديدة  )أكتوبر 

القطورى - العياط«، دمنهور«.

لصندوق  التنفيذى  الرئيس  وأضــافــت 
ــمــاعــى ودعــــم الــتــمــويــل  ــان االجــت ــكـ اإلسـ
العقاري، أنه ميكن للمواطنني شراء كراسة 
ــداد مــقــدم جــديــة احلجز،  ــشــروط، وسـ ال
مكاتب  خــالل  من  ــة،  اإلداريـ واملصروفات 
البريد املميكن باملدن واملحافظات املطروح 
من  اعتباراً  وذلك  السكنية،  الوحدات  بها 

وحتى   ،2022 سبتمبر   25 ــد  األحـ يـــوم 
السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنني من ذوى 
من  واعتبارا  فقط،  اخلاصة  االحتياجات 
األحد 2 أكتوبر 2022، وحتى اخلميس 27 
أكتوبر 2022، جلميع املواطنني متضمنني 

ذوى االحتياجات اخلاصة.
وأوضحت مى عبد احلميد، أنه يتوجب 

 %10 من  يبدأ  مقدم  دفــع  املواطنني  على 
لوحدات محدودى الدخل، ويبدأ من %15 
إلى  ملدة تصل  الدخل،  متوسطى  لوحدات 
30 عاًما، بسعر عائد 3% سنوًيا متناقصة، 
وفًقا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة 
من البنك املركزى املصرى بتاريخ 13 يوليو 
الوحدات  بيع  أسعار  أن  مضيفة   ،2021
املطروحة ضمن اإلعالن اجلديد تتراوح ما 
تتراوح  بينما  جنيه،  آالف  و310   194 بني 
قيمة مقدم جدية احلجز ما بني 15 و22 

ألف جنيه.

لصندوق  التنفيذى  الرئيس  وأشـــارت 
ــمــاعــى ودعــــم الــتــمــويــل  ــان االجــت ــكـ اإلسـ
العقاري، إلى أن الطرح اجلديد يأتى عقب 
احلد  ــادة  زي على  الـــوزراء  مجلس  موافقة 
املسموح  الشهرى  الدخل  لفئات  األقصى 
فى  سكنية  وحـــدات  حلجز  بالتقدم  لهم 
برنامج »سكن لكل املصريني«؛ والتى جاءت 
لتواكب الزيادة فى معدل األجور واألسعار 
احلصول  مــن  متكينهم  وبــهــدف  احلالية، 
على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح 
الــدخــل  منخفضى  لفئة  األقــصــى  احلـــد 
6000 جنيه شهرياً للفرد األعزب، و8000 
احلد  أصبح  فيما  لألسرة،  شهرياً  جنيه 
 13000 الــدخــل  متوسطى  لفئة  األقــصــى 

جنيه شهرياً للفرد األعزب، و18000 جنيه 
شهرياً لألسرة، ومت رفع سعر بيع الوحدة 
إلى 1.7 مليون جنيه بدالً من 1.4 مليون 
مبساحة  التشطيب  كاملة  للوحدات  جنيه 
متوسطى  لفئة  وذلك  م2،   150 إلى  تصل 
الدخل، كما تأتى بعد موافقة املجلس على 
زيادة احلد األقصى للفئة املستحقة للدعم 
النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج 
لفئة  ــك  وذل أدنـــى،  بحد  جنيه   5000 مــن 
وتصل  شهريا،  صافى  جنيه   4500 دخــل 
األدنــى  الدخل  لفئات  جنيه   60000 إلــى 
أن  على  شهرياً،  صافى  جنيه   3000 من 
والدعم  العائد  سعر  دعــم  بتقدمي  يكتفى 
أعلى  الشهرى  الدخل  لذوى  املباشر  غير 
من 4500 جنيه شهرياً، لتمكني تلك الفئة 
وحـــدات  عــلــى  احلــصــول  مــن  املستهدفة 
السكنية  للوحدات  وذلك  سكنية مدعومة، 
ألف   340 عــن  بيعها  أســعــار  تــزيــد  الــتــى 
جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه 
دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 

ألف جنيه.

التفاصيل الكاملة إلعالن »سكن لكل المصريين 3«
وحدات جاهزة للتسليم الفوري..

مرحلة  العقارية  إيطاليا  مصر  شــركــة  أطلقت 
ــل »ڤــيــنــشــي«، مــشــروعــهــا الــفــريــد فى  جــديــدة داخـ
العاصمة اجلديدة، وذلك ضمن اخلطة االستثمارية 
الشركة عن  أعلنت  للشركة خالل عام 2022، حيث 
اسم  عليها  أطلقت  والتى  باملشروع  املرحلة اجلديدة 
»فينشى الجونز«  )Vinci Lagoons(باستثمارات 
مصر  شركة  وتعتزم  جنيه.  ونصف  مليار  الى  تصل 
 13 مساحة  على  اجلــديــدة  املرحلة  إقــامــة  إيطاليا 
فدان، ضمن املشروع الذى يبلغ مساحته 110 فدان 
بالعاصمة  الدبلوماسية  باملنطقة   R7 منطقة  فــى 
اجلديدة ، ومن املخطط ان تكون املنطقة هى األكثر 
متيًزا وفخامة فى منطقة املبانى السكنية، وستحتوى 

قابلة  (الجــونــز)  بحيرات  أول  على  الجونز  ڤينشى 
عدد  الى  باإلضافة  اجلديدة  العاصمة  فى  للسباحة 
من املبانى السكنية ذات التصميم العصرى بإطالالت 

مميزة على املساحات اخلضراء والالجون.
وحترص مصر إيطاليا على خلق شخصية مميزة 
لكل مرحلة من مراحل مشروعاتها مبا يكسبها طابعا 
خاصا يحقق التميز لكل منهم، وهو ما اتبعته الشركة 
فى ڤينشى الجونز بإدخال حياة الشاطئ فى احلياة 
الجون  من خالل  اإلداريــة  العاصمة  لسكان  اليومية 
تبلغ مساحتها 5000 متر مربع بشريط شاطئى ميتد 
داخل  وهــادئــة  مريحة  بــأجــواء  لالستمتاع  م  ل700 

حدود الوحدات السكنية فى أى وقت.

التنفيذى  الرئيس  العسال  خــالــد  محمد  وقـــال 
»أن  العقارية  إيطاليا  مصر  لشركة  املنتدب  والعضو 
أهمية  على  اجلديدة  املرحلة  فى  حرصت  الشركة 
تقدمي كل ما هو جديد لعمالئها من سبل الرفاهية 
التعاون  لضمان جودة حياة أفضل، وذلك من خالل 
لتصميم   )Purescape( بيورسكيب  شركتى  مــع 
وأعــمــال  احلــضــرى  والتخطيط  الطبيعية  املناظر 
للتصميم    )DMA( ايــه  ام.  ودي.  سكيب،  الالند 
الذين  النجاح  شركاء  من  يعتبرون  والذين  املعماري، 
يحقق  مبا  متناغم  بشكل  إيطاليا  مصر  مع  يعملون 
لنا الريادة داخل مشروعاتنا بطرق مبتكرة ومختلفة 
جتذب العمالء وتخاطب متطلباتهم املتغيرة. اضاف 

ايضا ان الوحدات التى تقدمها مصر إيطاليا بڤينشى 

وشقق  فيال  وسكاى  فيال  جــاردن  بني  تتنوع  الجونز 

مرة  وألول  نــوم،  ال3 غرف  وشقق  تيراس  اجلــاردن 

دبل فيو هاوس باطاللة مزدوجة على الالجونز من 

ناحية وعلى منطقة الفيالت املصممة من قبل هانى 

سعد انوفيشنز)Hany Saad Innovations(  من 

ناحية اخرى. متتلك  100% من الوحدات ايضا اطاللة 

الطبيعية،مع  واملناظر  الالجون  منقطة  على  مباشرة 

قربه من العديد من األنشطة والرياضات املائية.«

»مصر إيطاليا« تطلق »ڤينشى الجونز« باستثمارات 1.5 مليار جنيه

بمبيعات مستهدفة 4 مليارات جنيه..

»سيتى إيدج« تتعاقد مع »العربية لإلنتاج« لتشغيل مجمع السينمات بالعلمين الجديدة
عقدا  العقارى  للتطوير  ايدج  سيتى  شركة  وقعت 
مع الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي، الذى 
يتم مبقتضاه اتفاقية إلدارة وتشغيل مجمع السينمات 
باملدينة التراثية مبدينة العلمني اجلديدة، وذلك ضمن 
بالعلمني اجلديدة،  الترفيهية  تطوير اخلدمات  خطة 
السينمات  مجمع  سيكون  الــشــراكــة  لعقد  وطبقا 
وعشاق  ــرواد  الـ الستقبال  جاهز  التراثية  باملدينة 
السينما فى صيف 2023، وسيتم االستعانة بأحدث 
وأحــدث  السينمائى  الــعــرض  ــدور  ل احلديثة  النظم 
من  فريدة  ترفيهية  جتربة  لتقدمي  الصوت  أنظمة 
نوعها، واالستمتاع بأحدث األفالم العربية واألجنبية.
لشركة  التنفيذى  الــرئــيــس  الــدهــان  محمد  ــال  ق
العقاري، أن الشركة تعمل على  للتطوير  إيدج  سيتى 
هيئة  فى  ممثلة  اإلسكان  وزارة  استراتيجية  تطبيق 
منطقة  جعل  فــى  اجلــديــدة،  العمرانية  املجتمعات 
العام  طــوال  للمصريني  مقصدا  اجلــديــدة  العلمني 
االتفاق  ان  مؤكدا  فقط،  الصيف  فترة  خالل  وليس 
مع الشركة العربية لإلنتاج و التوزيع السينمائى إلدارة 
مجمع  فى  السينمائى  العرض  دور  أحدث  تشغيل  و 

السينمات باملدينة التراثية مبدينة العلمني اجلديدة، 
الترفيهية باملشروع،  يأتى فى إطار تطوير اخلدمات 
باإلضافة إلى اخلدمات الفندقية والتعليمية والطبية 
املتوفرة باملشروع، وكذلك تقوم الهيئة بتجهيز العديد 
من االنشطة املختلفة املتمثلة فى االنشطة الصناعية 
باملدينة  العمل  استمرار  على  يساعد  والزراعية مما 

طوال العام وحتويلها الى مدينة سكنية متكاملة.
قالت اإلعالمية القديرة إسعاد يونس رئيس مجلس 
إدارة الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي، أن 
الشركة  الى سجالت  يضيف  اجلديد  الشراكة  عقد 
احلافلة بالنجاحات من خالل دور السينما التابعة لها 
معبرة عن سعادتها وفخرها  أماكن حيوية،  فى عدة 
التى  الشراكات  أهم  من  يعتبر  الذى  اجلديد  بالعقد 
اقامتها الشركة، الرتباط السينما اجلديدة بأحد أهم 
املشروعات القومية وهى مدينة العلمني اجلديدة التى 
تعتبر من أهم نقاط اجلذب السياحي، ملا تشهده من 
الشمالى  الساحل  مفهوم  تغيير  الى  تهدف  تطورات 

بأن التواجد به مقتصر على فترة الصيف.

»ابنى« توقع عقود االستشارات 
الهندسية والفنية لمشروعاتها

 »L’HIVER« نيو جينيريشن« تطلق«
فى العلمين الجديدة

وقعت شركة ابنى للتطوير العقارى حتالفا 
االستشارية  الشركات  من  لعدد  استشاريا 
الــرائــدة واملــتــمــيــزة فــى عــدد مــن مجاالت 
املنتج  تطوير  أجــل  مــن  الــعــقــارى  التطوير 
محافظة  فــى  بالشركة  اخلــاصــة  الــعــقــارى 
فى  نوعية  نقلة  إلحــداث  اجلديدة  سوهاج 
اهم  احد  باعتبارها  هناك  العقارى  السوق 
عقارى  منتج  تقدمي  فى  الــرائــدة  الشركات 
مختلف بفكر ورؤى جديدة فى صعيد مصر 

.
حيث قامت الشركة بالتوقيع مع عدد من 
بالسوق  اداءا  واألفضل  االبرز  االستشاريني 
الهندسى  االستشارى  من  كل  وهم  املصرى 
 YBA  « البلتاجى  يــاســر  الــدكــتــور  مكتب 
التطوير  الســتــشــارات  انــفــرجــن  وشــركــة   «
التسويق  white خلدمات  وشركة  العقارى 
التطوير  بهدف  وذلــك   ، الفعاليات  وإدارة 
والتشغيلى  واالدارى  الهندسى  واإلشـــراف 

ملشروعات الشركة مبدينة سوهاج اجلديدة
وقـــال الــدكــتــور عــبــداهلل كــامــل – رئيس 

العقارى،  للتطوير  ابنى  شركة  ادارة  مجلس 
خالل مؤمتر صحفى عقد على هامش توقيع 
عقد التحالف أن رؤية الشركة منذ انطالقها 
بالسوق املصرى ترتكز على مفهوم اساسى 
مستدامة  عمرانية  مجتمعات  بــنــاء  وهــو 
فريدة من نوعها  تتماشى مع البيئة املحيطة 
اجلــودة  معايير  اعلى  لقاطنيها  وتوفر  بها 
لهذه  االســتــثــمــاريــة  القيمة  على  للحفاظ 
املجتمعات وهذا ما جعلنا نحرص جيدا على 
اختيار شركاءنا فى العمل من أفضل واقوى 
العقارى  السوق  فى  االستشارية  اخلبرات 
مبوجب  أنــه  موضحا  الهدف  هــذا  لتحقيق 
هذا االتفاق سيتم العمل على تطوير ومتابعة 

أداء وتنفيذ مشروعات الشركة احلالية.
للشركة  مــشــروع  اول  ان  كامل  وأضـــاف 
مبدينة سوهاج اجلديدة هو مشروع )جرينى 
ــدان ،  ــ أفــيــنــو( مــقــام عــلــى مــســاحــة 20 ف
باستثمارات تصل الى 2.5 مليار جنيه وهو 
عبارة عن كومباوند سكنى يضم 27 عمارة 
تتجاوز  ال  بنائية  بنسبة  فيال،  و20  سكنية، 

السكنية  املنتجعات  وبفكر   ،  %  20 من  اقل 
املتكاملة حيث يحتوى على مساحات خضراء 
وخدمات بحيرات صناعية وبوابات للحراسة 
وكاميرات مراقبة ببنية حتتية ذكية مستدامة 
باإلضافة إلى تنفيذ  مشروع » ويست واى » 
وهو عبارة عن مركز جتارى ترفيهى بسوهاج 
اجلديدة على مساحة ما يقرب من 13 الف  
م2 يضم أفضل العالمات التجارية واملطاعم 
طبية  وعــيــادات  األطــفــال،  أللعاب  ومنطقة 
ومكاتب ادارية وغيرها من اخلدمات، بجوار 
املركز  وسيوفر   « أفينو  جرينى    « مشروع 
لسكان  والترفيه  االستمتاع  خدمة  التجارى 
ونظرا   ، به  املحيطة  واملناطق  الكومباوند 
لالقبال الكبير الذى حققه مشروع الشركة 
األول حصلت الشركة على قطعة أرض رقم 
1 فى مدينة سوهاج اجلديدة مبساحة 36 
فدان لتنفيذ مشروع » ازاليا ريزورت » ثانى 
مشروعات الشركة وهو عبارة عن كومباوند 
املنتجعات  بفكر  اخلدمات  متكامل  سكنى 

السياحية .

أطلقت شركة نيو جينيريشن للتطوير العقارى 
املنطقة  على   »L’HIVER« الــرائــد  مشروعها 
العلمني اجلديدة على مساحة  الشاطئية مبدينة 

75 فدانا. 
قال عاصم فاضل، رئيس مجلس إدارة شركة 
نيوجينيريشن للتطوير العقاري، إن اختيار مدينة 
العلمني اجلديدة لتدشني هذا املشروع الرائد بها 
لتنمية مدن جديدة  الدولة  يتماشى ضمن خطة 
وذكية وواعدة، فاملدينة تتميز بالتخطيط الفريد 
والبنية التحتية النموذجية باإلضافة إلى التنفيذ 
املتسارع لرفع نسبة اإلشغاالت باملدينة وتنميتها 

بالتدريج.
عمرانى   »L’HIVER« مــشــروع  أن  وأضـــاف 
مبدينة  الشاطئية  املنطقة  على  يقع  متكامل 
العلمني اجلديدة، ويضم املشروع خدمات متنوعة 
العلمني  مبدينة  املوجودة  اخلدمات  مع  تتكامل 
متكامال  حياة  منــوذج  يحقق  مــا  وهــو  اجلــديــدة 
يعزز  الــعــام، مما  املــشــروع طــوال  داخــل  للعميل 
مفهوم اإلقامة الدائمة طوال العام باملدينة وليس 
اإلقامة الصيفية فقط، وهو ما يعد هدفا أساسيا 

للدولة.
وأكد أن إجمالى املبيعات املستهدفة للمشروع 
الشركة  وتستهدف  جنيه،  مليارات   4 نحو  تبلغ 
االســتــراتــيــجــى  ــع  ــوق امل ــن  م ــادة  ــف االســت تعظيم 
شــركــاء جنــاح مميزين  مــع  والــتــعــاون  للمشروع، 
معايير  أعــلــى  يحقق  مــشــروع  لتنفيذ  وعامليني 
اجلودة والرفاهية لعمالئه، فاملشروع سيضم أول 
روالن  مظلة  األوســط حتت  بالشرق  رياضى  ناد 
جاروس أكادميية التنس الفرنسية األولى بالعالم.

حوالى  للمشروع  البنائية  النسبة  تبلغ  كما 
وبحيرات  خــضــراء  مساحات  والباقى   %16.5
حتقق رفاهية للعميل داخل املشروع، كما أن %95 
رملى  بشاطئ  بحيرات  على  يطل  الوحدات  من 
صاحلة للسباحة، ويضم املشروع منطقة جتارية 

الساحلى  الطريق  على  املطلة  الــوحــيــدة  وهــى 
الدولي، باإلضافة إلى فندق محدود و3 مراسى 

لليخوت.
تقوم  الــتــى  هــى   KAD شــركــة أن  ــح  وأوضــ
الشركات  مــن  ــدة  واحـ وهــى  املــشــروع  بتصميم 
إدارة  يتم  كما  املشروعات،  تصميم  فى  الرائدة 
  FONCIER شــركــة إشــــراف  املـــشـــروع حتــت 
مع شركاء جناح  التعاون  يضمن  الفرنسية، مما 
فى  قوية  وخــبــرات  أعمال  سابقة  ولهم  أقــويــاء 

تنفيذ املشروعات.
أراض  محفظة  لديها  الشركة  أن  إلــى  ولفت 
عليها  مشروعات  بإطالق  ستقوم  ومتنوعة  قوية 
أن  على  ومتدرجة،  محددة  توسعية  خطة  وفــق 
وهو  قريبا،  الشركة  ثانى مشروعات  إطالق  يتم 
ويلبى  الشركة  يتكامل مع سابقة أعمال  مشروع 

احتياجات العمالء.
وتابع املهندس إيهاب لبيب، املدير العام لشركة 
املشروع  أن  العقاري،  للتطوير  جينيريشن  نيو 
وفق خطة  وذلك  الذاتي،  بالتمويل  تنفيذه  سيتم 
اجلــاري،  العام  نهاية  قبل  ستبدأ  محددة  تنفيذ 

مما   ،2025 بنهاية  املشروع  تسليم  يتم  أن  على 
يعنى التنفيذ باستمرار والعمل املتواصل لسرعة 

التسليم وفقا للمواعيد املحددة. 
وأكد أنه نظرا لتميز املشروع من كافة تفاصيله 
باملشروع  األول  للطرح  املستهدفة  املبيعات  فإن 
املتوقع  ومــن  جنيه،  مليار   1.5 نحو  إلــى  تصل 
تسويق املشروع خالل فترة تتراوح بني 6 إلى 8 
شهور وذلك وفق خطة محددة ومدروسة تضمن 
لتجنب  وذلــك  والتسويق،  التنفيذ  بني  الــتــوازى 
املخاطرة الناجتة عن التسويق قبل التنفيذ ووجود 

فجوة بني سعر البيع وسعر اإلنشاء.
التجارى  القطاع  مدير  سامح،  أحمد  وأوضح 
من  متنوعة  وحدات  يضم  املشروع  أن  بالشركة، 
ــاون هــاوس وتــويــن هــاوس،  شاليهات وفــيــالت ت
مبساحات مختلفة تبدأ من 42 مترا وتصل إلى 
مميزة  ســداد  أنظمة  الشركة  وتقدم  مترا،   220
للعمالء باملشروع تتناسب مع العمالء املستهدفني.
النادى  فى  للتنس  بطولة  أول  أن  إلى  وأشــار 
موسم  فى  ستقام  باملشروع  املــوجــود  الرياضى 

الشتاء املقبل.

22 صفر 1444 هـ-  18 سبتمبر 2022
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األحد

ــعــت وزيـــر  ــور عـــمـــرو طــل ــتـ ــدكـ شــهــد الـ
مراسم  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
القومى  املعهد  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع 
ــع لـــــوزارة االتـــصـــاالت  ــاب ــت ــصــاالت ال ــات ل
شــركــة   22 و  املــعــلــومــات،  وتــكــنــولــوجــيــا 
واملحلية  العاملية  الــشــركــات  كــبــريــات  مــن 
ــاالت  ــصـ ــاالت االتـ ــجـ ــى مـ املــتــخــصــصــة فـ
وتكنولوجيا املعلومات، بهدف تدريب وتنمية 
امللتحقني  مــن  شــاب   2000 نحو  مــهــارات 
أكثر من  الرقمية فى  مببادرة شباب مصر 
أحــدث  فــى  متخصص  تدريبى  محور   15
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجاالت 
والشبكات  املــدمــجــة،  األنــظــمــة  ومــنــهــا:  
وتكنولوجيات  السيبراني،  واألمن  املتقدمة، 
اجليل اخلامس، وشبكات األلياف الضوئية، 
االصطناعى  والذكاء  السحابية،  واحلوسبة 
وتأهيلهم  العملية  خبراتهم  لصقل  وذلــك 
هذه  مــن  احتياجاته  وتلبية  العمل  لسوق 
باإلضافة  التخصص، هذا  عالية  الكفاءات 
منهم  للمتفوقني  عمل  فــرص  إتــاحــة  ــى  إل
للعمل بالشركات املشاركة فى هذه املبادرة.

ــتــعــاون مــن املعهد  وقـــع بــروتــوكــوالت ال
الدكتورة اميان عاشور  القومى لاتصاالت 
رئيسة املعهد مع كل من شركات االتصاالت 
الشركة  وهــى:  مصر  فى  العاملة  األربــعــة 
فــودافــون،  وشــركــة  لــاتــصــاالت،  املصرية 
اتــصــاالت مصر،  وشــركــة  أوراجن،  وشــركــة 
مجال  فى  العاملة  الشركات  كبرى  وكذلك 
اإللــكــتــرونــيــات واألنــظــمــة املــدمــجــة وهــى 
والفا  وسايتك،  وافيابس،  فاليو،  شركات: 

الكترونيكس. 
ــك كــبــرى الــشــركــات الــعــامــلــة فى  ــذل وك
مجاالت الشبكات واألمن السيبرانى والذكاء 
وهى  السحابية  واحلــوســبــة  االصطناعى 
شركات: هواوى، وجلوبال براند، وفيكسيد 
جروب، وسيكيوريسيب، وزيرو اند وان، وأى 
وتك  سوليوشينز،  وهيتس  فيجينارى،  تى 
هب، وبى أم بي، وديجيتايز، وفيجينيرينج، 
ــة، ومنصة  والـــروضـ الــهــنــدســيــة،  والــنــظــم 

احلريفة للعمل احلر. 
الــدكــتــور عــمــرو طلعت مــراســم  وشــهــد 
توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة االتصاالت 
القومى  واملــعــهــد  املــعــلــومــات  وتكنولوجيا 
ــاتــصــاالت لــتــدريــب شــبــاب اخلــريــجــني  ل
مجال  فى  املتقدمة  املــســارات  بعض  على 
ضمن  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 

مبادرة شباب مصر الرقمية. 

هندى  رأفــت  املهندس  البروتوكول  وقــع 
نائب وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
إميــان  والــدكــتــورة  التحتية،  البنية  لشئون 

عاشور مدير املعهد القومى لاتصاالت.
حضر التوقيع عدد من القيادات التنفيذية 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  بـــوزارة 
الى  باإلضافة  القومى لاتصاالت،  واملعهد 
املديرين التنفيذيني وأعضاء مجلس اإلدارة 
بشركات  التكنولوجية  القطاعات  ورؤســاء 
املشاركة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
شركة  مشاركة  إلى  باإلضافة  املبادرة.  فى 
العاملية،  أمــازون  وشركة  العاملية،  سيسكو 
جتمعهم  الــتــى  الــعــاملــيــة  فوتينت  وشــركــة 
املعهد  مع  قائمة  متميزة  تدريبية  شراكات 

القومى لاتصاالت.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت 
البناءة  الشراكات  أن  املعلومات  وتكنولوجيا 
وزارة  فــى  احلــكــومــى ممثلة  الــقــطــاع  بــني 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وشركات 

القطاع اخلاص تعد أحد أهم سمات قطاع 
الــذى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
األعلى  يعد هو  كما  للتنمية،  أصبح قاطرة 
أربع  مدار  على  الدولة  قطاعات  بني  منوا 

سنوات متتالية. 
بناء  استراتيجية  أن  إلى  الوزير،  واشــار 
الـــوزارة  أطلقتها  التى  الرقمية  الــقــدرات 
تهدف  التى  املبادرات  من  العديد  تتضمن 
إلى توسيع قاعدة املتدربني وإتاحة مختلف 
التخصصات التكنولوجية على النحو الذى 
احلكومة  مــن  لكل  إيجابى  مـــردود  يحقق 
مستهدفات  اخلاص، حيث حتقق  والقطاع 
وخلق  تدريبية  فــرص  إتاحة  فى  احلكومة 
متطلبات  تلبى  كما  للشباب،  عمل  فــرص 
القطاع اخلاص من الكوادر املدربة واملهارات 
واخلبرات املبنية على علم ودراسة وتدريب 

عملى. 
االتــصــاالت  وزارة  أن  طلعت،  ــاف  وأضـ
أربع  املعلومات ضاعفت خال  وتكنولوجيا 

وميزانية  مرة   56 املتدربني  أعداد  سنوات 
التدريب التقنى 26 مرة لترتفع من تدريب 
جنيه  مليون   50 مبيزانية  متدرب  أالف   4
إلى 225 ألف متدرب مبيزانية 1.3 مليار 
ارتفع  فيما  اجلــارى  املالى  العام  فى  جنيه 
 3.2 من  ملصر  الرقمية  الــصــادرات  حجم 
مليار دوالر  إلى 4.9 مليار دوالر فى العام 
املالى املاضى؛ مشيرا إلى أن توافر الكوادر 
الرقمية تعد عنصر جذب رئيسى للشركات 

لتصدير خدمات رقمية من مصر.
ــى مــشــاركــة  وتــهــدف الــبــروتــوكــوالت إلـ
الشركات فى تنفيذ التدريب العملى داخل 
مقراتها املختلفة ملدة شهر جلميع املتدربني 
وكذلك  الــرقــمــيــة،  مصر  شــبــاب  ــادرة  مبــب
التدريبى  املحتوى  تصميم  فــى  املــشــاركــة 
للبرامج التدريبية املختلفة وفقا الحتياجات 
ــاإلضــافــة إلــى  ــة، ب ــل شــرك الــعــمــل لـــدى ك
فى  لاتصاالت  القومى  املعهد  مع  التعاون 
اختيار املتدربني امللتحقني باملبادرة، وتوفير 

بالشركات  باملبادرة  للمتميزين  عمل  فرص 
التدريبية  الفترة  نهاية  فى  بها  وتوظيفهم 

املقررة.
مدة  أن  على  الــبــروتــوكــوالت  تنص  كما 
أشهر  أربعة  إلى  متتد  التدريبى  البرنامج 
 )540( تدريبية  ســاعــات  عــدد  بإجمالى 
ساعة مقسمة إلى: عدد )288( ساعة تقنية 
وفنية، وعدد )132 ساعة( لتنمية املهارات 
الرقمية  املــشــروعــات  وإدارة  الشخصية 
الفعال  التواصل  مــهــارات  إلــى  باإلضافة 
 120( وعــدد  اإلجنليزية،  باللغة  لألعمال 
الشركات  خال  من  عملى  تدريب  ساعة( 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  فى  العاملة 

املعلومات املشاركة باملبادرة.
املبادرة لتدريب 2000 طالب  تنفيذ  ويتم 
على ثاث مراحل )كل مرحلة 4 شهور ملدة 
عام(؛ حيث يقوم املعهد القومى لاتصاالت 
التقنية،  التخصصات  فى  التدريب  بتوفير 
ملدة  املشروعات  وادارة  املــهــارات،  وتنمية 

ثاثة أشهر، فيما تقوم الشركات املشاركة 
باملبادرة بتوفير تدريب عملى ملدة شهر أخر 

مبقار الشركات. 
ويحصل املتدربون فى نهاية التدريب على 
شهادات اجتياز معتمدة من املعهد القومى 
وكذلك  املشاركة  والشركات  لاتصاالت، 
من  معتمدة  وظيفى  تــدريــب  شــهــادة  على 

الشركات. 
الرقمية  مصر  شباب  مــبــادرة  أن  يذكر 
ــداد الــشــبــاب خــريــجــى  ــ ــ ــى إع ــ تـــهـــدف إل
تــخــصــصــات االتــــصــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا 
العاملية  الشركات  مع  بالتعاون  املعلومات 
خال  من  املــبــادرة  فى  املشاركة  واملحلية 
التى  املجاالت  فى  املتدربني  قــدرات  تنمية 
واملستقبلى  احلالى  العمل  ســوق  يتطلبها 
على الصعيدين املحلى والعاملى والتى تشمل 
املهارات التقنية، ومهارات االتصال، وإدارة 
األعمال وكذلك مهارات العمل احلر واللغة 

اإلجنليزية املهنية.
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برنامج تدريبى متكامل يمتد إلى 021 ساعة..

السنة الثالثة عشرة

تدريب 2000 شاب ضمن مبادرة »مصر الرقمية«
فى اتفاق بين »القومى لالتصاالت« و22 شركة كبرى..

إشراف:أسامة محمداتصاالت

أعلنت اورجن مصر عن توقيع بروتوكول 
تعاون مع املعهد القومى لاتصاالت التابع 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  لــوزارة 
ــادرة »شـــبـــاب مصر  ــبـ لــلــمــشــاركــة فـــى مـ
الرقمية« التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح 
الشابة فى  الكوادر  لبناء قدرات  السيسى 
واالتــصــاالت  املعلومات  تقنيات  مجاالت 
شباب  تدريب  خــال  من  واإللكترونيات، 
مصر الواعد وتأهيله علمياً ومهنياً لسوق 

العمل.
اورجن  ستتولى  الــبــروتــوكــول،  ومبــوجــب 
مصر تدريب عشرات الشباب على املستوى 
وتــزويــدهــم  مــهــاراتــهــم  وتنمية  الوظيفى 
لــانــخــراط بساسة  الــازمــة  بــاخلــبــرة 
من خال  وذلــك  العمل،  فى سوق  وكفاءة 
 120 لنحو  ميتد  متكامل  تدريبى  برنامج 
يتم إعداد تقارير مفصلة  ساعة، على أن 
فى نهاية مدة التدريب الوظيفى عن املهام 
فتره  خال  وأداءه  املتدرب  بها  قام  التى 
التدريب، ومن ثم تقدمي شهادات معتمده 

من الشركة للمتدربني.
تقدمه  الذى  الوظيفى  التدريب  ويتميز 
بشكل  الــشــبــاب  ــدرات  ــ ق بتنمية  ــچ  ــ اورن
التطبيقية  بــاملــهــارات  وتــزويــدهــم  عملى 
مقارنة  تنافسية  ــا  مــزاي متنحهم  الــتــى 
وتأهيلهم  املنطقة  مستوى  على  بأقرانهم 

اإلبداعية  الطاقة  وتعزيز  العمل  لسوق 
من  وذلك  لهم،  والفنية  املهارية  والقدرات 
خال اتباع احدث ما توصلت اليه وسائل 
التقنيات احلديثة األكثر كفاءة فى إطاع 
الشباب على متطلبات صناعة االتصاالت 

والتكنولوجيا من خال التجربة الواقعية.
املبادرة  فى  اورجن مصر  وتأتى مشاركة 
ــوافــقــاً مـــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــاملــيــة  مــت
اهتماماً  تولى  والتى  املجتمعية  للمسؤولية 
فى  وتأهيلهم  متكينهم  و  بالشباب  خاصاً 
عدة مجاالت وذلك من خال عدة مبادرات 
متنوعة تستهدف استكشاف املواهب ودعم 
الناشئني  األعمال  رواد  ومساندة  األفكار 
بالتدريب والتمويل واالنفتاح على اخلبرات 
فضاً  التكنولوجيا،  قطاعات  فى  العاملية 
اورنــچ  بأكادمية  اخلاصة  التدريبات  عن 
تعمل  التى  السنوية  والتدريبات  للتطوير، 
ــوادر الــطــمــوحــة وكــذلــك  ــكـ ــم الـ عــلــى دعـ
الراغبني فى عمل حتويل وظيفى الى عالم 
وصل  حيث  وقــد  املعلومات،  تكنولوجيا 
البرامج  مــن  املستفيدين  عــدد  متوسط 
املختلفة التى توفرها اورنچ مصر للشباب 
الى اكثر من11 الف شاب على مدار ال 5 

سنوات املاضية فقط.
كما تستهدف اورجن مصر بشكل خاص 
التقاط املزايا  متكني املجتمع املصرى من 

تكنولوجيا  صناعة  فى  الكامنة  الكبيرة 
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت مــن خــال نشر 
الــقــطــاع بني  هـــذا  ومــعــرفــة  فــهــم  أدوات 
متابعة  على  قــدرة  األكثر  كونهم  الشباب 
التطور السريع الذى تشهده هذه الصناعة 

فى مصر والعالم.
الــدكــتــور  أكـــد  الــتــوقــيــع؛  عــلــى  وتعقيبا 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  عمرو طلعت 
املعلومات أن الشراكات البناءة بني القطاع 
االتــصــاالت  وزارة  فــى  ممثلة  احلــكــومــى 
القطاع  وشركات  املعلومات،  وتكنولوجيا 
ــم ســمــات قــطــاع  ــد أهـ ــاص تــعــد أحـ اخلــ
الذى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
أصبح قاطرة للتنمية، كما يعد هو األعلى 
أربع  الدولة على مدار  منوا بني قطاعات 
سنوات متتالية؛ مشيرا إلى أن استراتيجية 
بناء القدرات الرقمية التى أطلقتها الوزارة 
تهدف  التى  املبادرات  من  العديد  تتضمن 
إلى توسيع قاعدة املتدربني وإتاحة مختلف 
التخصصات التكنولوجية على النحو الذى 
احلكومة  من  لكل  إيجابى  ــردود  م يحقق 
والقطاع اخلاص، حيث حتقق مستهدفات 
وخلق  تدريبية  فرص  إتاحة  فى  احلكومة 
متطلبات  تلبى  كما  للشباب،  عمل  فرص 
ــة  ــوادر املــدرب ــكـ ــاص مــن الـ الــقــطــاع اخلــ
علم  على  املبنية  واخلــبــرات  واملـــهـــارات 

ودراسة وتدريب عملى.
محمد  املهندس  عبر  املناسبة،  وبــهــذه 
ــقــوصــي، رئــيــس قــطــاع مــعــامــل اورجن  ال
بالتعاون  سعادته  عن  واالبتكار،  للتطوير 
الذى ميثل  لاتصاالت  القومى  املعهد  مع 
مرموقة  وبحثية  وتعليمية  علمية  مؤسسة 
فى قطاع االتصاالت املصرى والذى له باع 
طويل مع اورنچ فى تدريب وتأهيل عدد من 
الشباب اخلريجني على مدار السنني حيث 
تولى اورجن مصر اهتماما خاصا بالشباب 

كونهم الركيزة األساسية للمستقبل.
ــا بــالــتــعــاون  ــم ــاف: » نــحــرص دائ ــ وأضـ
ــع مــؤســســات الـــدولـــة وفــى  ــه م ــشــراك وال
تقدمي أحدث خدمات االتصاالت واحللول 
إعداد  على  والعمل  املتنوعة  التكنولوجية 
قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة 
وإدراك  وعـــى  ذات  كـــفـــاءات  وخــلــق  ــع  م
ونحن  وفـــرص،  مــن حتــديــات  يواجهه  ملــا 
مبادرة  أى  فى  للمشاركة  دوماً  متحمسون 
املستقبل  نــواة  الشباب  دعــم  شأنها  مــن 
هذه  فى  الدولة  ملساندة  جهودنا  ونكرس 
رؤية  فى  رئيسية  أولوية  التى متثل  املهمة 

مصر 2030«.

»اورنج« تؤهل الشباب لسوق العمل

مع  تعاون  بروتوكول  املصرى  البريد  وقــع 
صرف  مبوجبه  يتم  كــرميــة  حــيــاة  مؤسسة 
عبر  احتياجا  األكثر  للفئات  شهرية  إعانات 
أنحاء  جميع  فــى  املنتشرة  الــبــريــد  مكاتب 

اجلمهورية.
رئيس  نائب  علوان  عبده  البروتوكول  وقع 
املناطق  لشئون  املصرى  البريد  إدارة  مجلس 
مجلس  رئيس  نائب  وافــى  وعهود  البريدية 

أمناء مؤسسة حياة كرمية.  
مجلس  رئيس  فــاروق  الدكتور شريف  قال 
إدارة البريد املصرى أن توقيع هذا البروتوكول 
ــر مـــؤســـســـات الـــدولـــة  ــضــاف ــى ت ــل يـــؤكـــد ع
احلماية  إجــراءات  لتعزيز  جهودها  وتوحيد 
االجتماعية، ودعم األسر األولى بالرعاية فى 
جميع القرى املصرية مبا يساهم فى االرتقاء 
والصحى  واالجتماعى  االقتصادى  باملستوى 
مبا  قدراتها  وتعظيم  القرى  بتلك  والتعليمى 

يوفر حياة كرمية ملواطنيها.
ــتـــور شـــريـــف فــــــاروق أن  و  أوضــــــح الـــدكـ
البروتوكول الذى مت توقيعه مع مؤسسة حياة 

مساهمة  فى  تتمثل  خاصة  أهمية  له  كرمية 
البريد املصرى فى توصيل اإلعانات الشهرية 
كرمية  حياة  مؤسسة  حتددها  التى  لألسر 
بكافة  والــنــجــوع  والــقــرى  املناطق  شتى  فــى 
يبلغ  والتى  البريد  مكاتب  عبر  املحافظات 
عددها أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين 
فى جميع أنحاء اجلمهورية، مبا يضمن وصول 

اإلعانات ملستحقيها بكل سهولة ويسر.
أمناء  مجلس  رئــيــس  عــمــر   آيـــة   وثمنت 
مؤسسة حياة كرمية توقيع  بروتوكول تعاون 
 ، املصرى  والبريد  كرمية  حياة  مؤسسة  بني 
حيث يأتى هذا البروتوكول ضمن سلسلة من 
الشراكات التى تسعد بها مؤسسة حياة كرمية 
مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات 
الدولة،  وذلك فى إطار املبادرة الرئاسية حياة  
كرمية و التى تخدم أكثر من 58 مليون مواطن 
فى مختلف قرى الريف املصرى مبحافظات 
تنموى  مشروع  أكبر  تعتبر  والتى  اجلمهورية 

على مستوى العالم.

املواطنني من  املصرى جميع  البريد  يحذر 
التعامل مع الشركات غير املرخص لها بالعمل 
فى مجال توزيع شحنات التجارة اإللكترونية 
وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظاً على 

شحناتهم من املصادرة.
وظــهــر فــى اآلونــــة األخـــيـــرة فــى الــســوق 
املصرى بعض الشركات التى تعمل فى مجال 
وخدمات  اإللكترونية  التجارة  توزيع شحنات 
واللوجستية  البريدية  واخلــدمــات  الشحن 
القومية  الهيئة  مــن  ترخيص  بـــدون  تعمل 
من  العديد  تضرر  عليه  ترتب  مما  للبريد، 
إنه  حيث  واملؤسسات  والشركات  املواطنني 
جــراء  املواطنني  شــكــاوى  مــن  العديد  وردت 
التعامل مع هذه الشركات والتى ظن العديد 
من اجلهات واملواطنني أنها شركات مرخصة 

وتعمل فى إطار قانونى .
بالشركات  للبريد  القومية  الهيئة  وتهيب 

التعامل  بضرورة عدم  األفراد  و  واملؤسسات 
مــع الــشــركــات الــغــيــر مــرخــص لــهــا وجتنب 
حصول  من  والتأكد  معها،  التعامل  مخاطر 
أنشطة  فى  العاملة  الشركات  من  شركة  أى 
توزيع شحنات التجارة اإللكترونية أو الشحن 
الهيئة  من  ســارى  ترخيص  على  والتوصيل 
علماً  معها،  التعامل  قبل  للبريد  القومية 
القانونية  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ  بأنه جارى 
الازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل 
بدون  املصرى  السوق  فى  والعمل  املواطنني 

ترخيص . 
قيامها  على  للبريد  القومية  الهيئة  وتؤكد 
حيال  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ كــافــة  بــاتــخــاذ 
بقانون  الــواردة  العقوبات  وتطبيق  املخالفني 
16 اخلاص بنظام البريد فى جمهورية مصر 

العربية .

»حياة كريمة« تصرف إعانات شهرية 
للفئات األكثر احتياجا عبر »البريد«

»البريد« يحذر من شركات توزيع 
شحنات تجارة إلكترونية غير مرخصة
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بعد تحذيرات البنك المركزى..

..Akon يتقدمها الكينج وخيرت وشيرين و

أشهر عمليات النصب فى تاريخ »العمالت المشفرة«

11

»مراسم وداع الصيف« على أنغام حفالت النجوم

دعاء سيد
حذر البنك املركزى من التعامل فى جميع أنواع العمالت 
املشفرة، مشيرا إلى فرض غرامة ضخمة ال تقل عن مليون 
جنيه وال تزيد على 10 ماليني جنيه أو احلبس، ملن يخالف 
يحظر  والــذى  املــصــريف،  واجلــهــاز  املــركــزى  البنك  قانون 
أو  لها  الترويج  أو  فيها  املتاجرة  أو  األصــول  إصــدار هذه 

تشغيل املنصات ذات الصلة بها.
لظاهرة  املــركــزى  البنك  مراقبة  فــى ضــوء  ذلــك  وجــاء 
املختلفة على  املنصات  العمالت املشفرة عبر  التعامل فى 

املستوى اإلقليمى والدولي.
وتعتبر العمالت املشفرة سوقا لعمليات النصب واالحتيال 

والتى ميكن رصدها فى السطور التالية:
 الكربيتو

ارتفاع  عن  األمريكية  الفيدرالية  التجارة  جلنة  كشفت 
ما  أبلغ  بالكريبتو، حيث  املتعلقة  االحتيال  تقارير عمليات 
يقرب من 7000 شخص عن خسائر تزيد عن 80 مليون 

دوالر فى الفترة من أكتوبر 2020 حتى 31 مارس 2021.
بولى نتوورك

وكانت قد تعرضت شبكة »بولى نتوورك« لتداول العمالت 
مجهولني،  جانب  من  اختراق  إلــى  املشفرة،  االفتراضية 

متكنوا خالله من سرقة عمالت بقيمة 600 مليون دوالر.
التى  نتوورك  بولى  فى  أمنية  ثغرة  املتسللون  واستغل 
تعمل على ربط سالسل الكتل املختلفة »بلوك تشني« حتى 
السرقة جرت  أن  الشبكة  مًعا، وذكرت  العمل  يتمكنوا من 
عمالءها  ودعت  األمنية،  أنظمتها  مجهولني  اختراق  بعد 

لتجنب أية مراسالت تتضمن رموزا مشفرة.
السوشيال ميديا

االحتيال  عمليات  أن  جديدة  دراســة  كشفت  قد  وكانت 

مليون جنيه  بلغت حوالى 800  املشفرة  بالعمالت  املتعلقة 
إسترلينى منذ بداية عام 2021، حيث يبلغ معدل متوسط 
سرقة الضحية أكثر من 2000 جنيه إسترليني، وأضافت 
أن العديد من عمليات االحتيال بدأت على وسائل التواصل 

وهى  وإنستجرام،  وفيسبوك  واتسآب  مثل  االجتماعي، 
بشكل  املجرمون  يستغلها  التى  الرئيسية  الثالث  املنصات 

مستمر.
لعمليات  استهدافا  األكثر  التطبيق  هو  إنستجرام  ويعد 

يليه   ،%  32 بنسبة  املشفرة  بالعمالت  اخلاصة  االحتيال 
نسبة  فتبلغ  واتسآب  وأمــا   ،%  32 بنسبة  فيسبوك  موقع 

عمليات االحتيال املنتشرة على منصته حوالى 9 %.
الفيدرالية  التجارة  جلنة  من  اإلحصائيات  هذه  وكانت 

نهاية  إلى   2021 عام  من  بداية  إنه  قالت  التى  األمريكية 
ألف   46 من  أكثر  وقــع   ،2022 احلالى  العام  من  مــارس 
شخص ضحية لعمليات االحتيال املتعلقة بالعمالت املشفرة 

على اإلنترنت.
مخطط بونزي

وضعت السلطات األوروبية مكافأة قدرها 5.000 يورو 
ملن يدلى مبعلومات متكنهم من القبض على روجا إغناتوف 
 OneCoin والتى تعتبر العقل املدبر وراء احتيال مخطط

.Ponzi
ومت وضع روجا إغناتوفا فى قائمة املطلوبني فى أوروبا، 
على  تؤثر  باالحتيال  تتعلق  جلرائم  مطلوبة  كونها  بسبب 

املصالح املالية لألشخاص فى االحتاد األوروبي. 
عبر  يورو  مليارات   5 من  أكثر  جمع  من  روجا  ومتكنت 
من  أكثر  فى  املستثمرين  على  االحتيال  من   OneCoin

170 دولة واستولت على هذه األموال.
أكبر العمليات

ومع ذلك، قام الشقيقان أمير ورئيس كاجى بواحدة من 
أكبر عمليات االحتيال احلديثة فى عالم العمالت املشفرة، 
حيث اختفى الشقيقان مبحفظة تبلغ 69 ألف عملة بيتكوين 

قدرت قيمتها حينئذ بـ3.6 مليار دوالر.
وفى الفترة من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2019، قامت 
شبكة BitClub بطلب أموال من املستثمرين مقابل أسهم 
فى مجموعات تعدين العمالت املشفرة ومكافأة املستثمرين 
عند جذب مستثمرين جدد، وادعت الشبكة أنها توفر طرق 
 722 نحو  وجلبت  بيتكوين،  وتــداول  لكسب  وآمنة  سهلة 
مليون دوالر وكانت هذه العملية جزء من عمليات احتيال 

ومت القبض على أشخاص ذات صلة بإدارة الشبكة.

ليلى أنور
املوسيقى  كبار جنوم  من  عدد  يستعد 
الصيفى  املوسم  حفالت  إلحياء  والغناء 
ممتع  وقــت  لقضاء   ،2022 لعام  األخير 
مع اجلمهور داخل وخارج مصر، وتتعدد 
احلــفــالت الــتــى بـــدأ الــنــجــوم بــاإلعــالن 
منير،  »الكينج« محمد  ومنها حفلة  عنها 
اللبنانى  والفنان  خيرت،  عمر  واملسيقار 
وائل كافورى وغيرهم من مشاهير الغناء، 
احترازية  ــراءات  إجــ وســط  تقام  والــتــى 
انــتــشــار فــيــروس  ــودة  مــشــددة بسبب عـ
خالل  »البورصجية«  وتــرصــد  ــا.  كــورون
املقامة  احلفالت  أبــرز  التالية  السطور 
لعدٍد  أكتوبر  ومطلع  سبتمبر  شهر  نهاية 

من النجوم..
محمد منير

إلحياء  منير  محمد  الكينج  يستعد 
اجلــارى  سبتمبر   30 يــوم  غنائياً  حفالً 
الترفيهية  املدن  إحدى   -Zed Park بـ 
مبدينة السادس من أكتوبر-، وهو احلفل 
الثالث للكينج خالل فصل الصيف، ويتم 

طرح التذاكر خالل األيام املقبلة.
 ومن املقرر أن يقدم »منير« فى احلفل 
باقة مميزة من أغانية القدمية واحلديثة 
عينيك،  وعلمونى  سمرا،  يا  »اللية  منها 
وهيال،  مــراكــبــى،  ــا  وي الليمون،  وشــجــر 
وأنا  وللي،  كحلى،  املريلة  أم  يا  بنت  ويا 
الدايرة  ووسط  صوتك  وعلَى،  مبسوط، 

غيرها من األغانى.
يذكر أن الكينج محمد منير أحيا حفال 
مهرجان  فعاليات  ضمن  ضخما  غنائيا 
راس احلكمة، ووسط حضور جماهيرى 
املصرى  اجلنسيات  مختلف  مــن  كبير 

والسعودى والسوداني.
منير،  محمد  أغــانــى  أحـــدث  وكــانــت 
ــد تــعــرضــت لــلــحــذف مــن قبل  ــي« ق ــل »ل
يوتويب لكن انتهى منذ أيام اجلدل املثار 
محمد  للكينج  »للى«  أغنية  سرقة  حول 
»يوتيوب«  على  األغنية  عادت  كما  منير، 
متاحة  لتصبح  حذفها،  بعد  أخــرى  مــرة 
عن  حسنى،  أكرم  النجم  ونوه  للجمهور، 
بها  اللينك اخلاص  ونشر  األغنية،  عودة 

على  الشخصى  حسابه  »ســتــورى«  عبر 
موقع »إنستجرام«.

عمر خيرت
خيرت  عمر  الكبير  املوسيقار  يحيى 
يوم  أكتوبر  نوادى  أحد  غنائيا فى  حفال 
سبتمبر  من   23 املوافق  القادم،  اجلمعة 

اجلاري.
ومن املقرر أن يقدم خالل احلفل، باقة 
مشواره  خالل  مؤلفاته  أهم  من  متنوعة 
الفنى العريق ومنها: »صابر يا عم صابر، 
فاطمة،  على  القبض  ليلة  وأنــا،  البخيل 

ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، 
اللقاء  مبدأ،  مسألة  أحمد،  عم  قضية 
غوايش«،  ميت،  إعــدام  عارفة،  الثانى، 

وغيرها من األغانى املوسيقية.
يذكر أن اختتمت دار األوبرا املصرية 
امللحمة  صابر  مجدى  الدكتور  برئاسة 
يوماً   15 مدار  على  أقامتها  التى  الفنية 
املوسيقار  توقيع  بسهرة اسطورية حتمل 
الكبير عمر خيرت، حيث انتهت فعاليات 
الدورة 30 من مهرجان قلعة صالح الدين 

الدولى للموسيقى والغناء.

Akon املغنى العاملى
 Akon الشهير  العاملى  املغنى  يحيى 
 30 يــوم  مصر  فى  ضخما  غنائيا  حفال 
الــراب  مغنى  برفقة  اجلـــارى  سبتمبر 

الشهير مروان موسى فى املنارة أرينا. 
أمريكى شهير من  وAkon هو مغنى 
أصل سنغالي، قدم العديد من األغنيات 
الناجحة على مدار مشواره الذى بدء منذ 

سنوات، ويبلغ من العمر 49 عاما.
 Akon وبــلــغــت أســعــار تــذاكــر حــفــل
 ،VIPومروان موسى 1500 جنيها لفئة الـ
و1200 للفئة الذهبية، و800 جنيها للفئة 
للحفل  تــذكــرة  ــل سعر  أق وهــو  الــعــاديــة 

املنتظر.
شيرين عبد الوهاب

الوهاب،  عبد  شيرين  الفنانة  تستعد 
بجامعة  الفضى  اليوبيل  حفل  إلحــيــاء 
السبت  يوم  والتكنولوجيا،  للعلوم  مصر 
املوافق 8 أكتوبر املقبل، فى متام الساعة 
الـ 8 مساًء على مسرح األوبرا باجلامعة.

الفنانة  حفل  تــذاكــر  أســعــار  ــاءت   وجـ
شيرين عبد الوهاب بجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا، على النحو التالي: التذكرة 
بـ  واجلــولــد  جنيه،   2000 بـــ  البالتينية 
جنيه،   1000 بـ  والسيلفر  جنيه،   1500

والبرونز بـ 500 جنيه.
ــات  ــركـ ــشـ ــت إحـــــــدى الـ ــ ــوق ــا شــ ــمـ كـ
الفنانة  احلفالت  تنظيم  فى  املتخصصة 
حفاًل  احــيــاء  عــن  الــوهــاب  عبد  شيرين 
بــاإلســكــنــدريــة ، حــيــث طرحت  غــنــائــًيــا 
استعدادا إلعالن  الشركة صورة شيرين 

موعد حفلها هناك. 
وائل كفوري

كفورى  وائــل  الفنان  ينطلق 
فى جولة موسيقية وغنائية 

الفنان  ويحيى  بأمريكا، 
فى  حــفــالت  اللبنانى 
مــخــتــلــفــة  واليـــــــات   4
ــوس  وهـــى هــيــوســن ول

أجنــلــوس، ديــتــرويــت، 
كونيتيكت.

تــبــدأ جــولــة وائــل 
كفورى فى الواليات األمريكية 
فى  املقبل،  أكتوبر  خالل شهر 

ــادق الــكــبــرى حــول  ــفــن إحـــدى ال
العالم وفق ما أعلنه عبر حسابه على 

تطبيق انستجرام. 
كفورى  وائــل  اللبنانى  الفنان  متكن 
ــال  ــول الـــى قــائــمــة األعــم ــدخـ مـــن الـ
موقع  عبر  فى مصر  األعلى مشاهدة 
الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد طرحه 
أغنية ست الكل، عبر قناته الرسمية 

على املوقع ذاته فى يوليو املاضي.
أحمد سعد

إلقامة  سعد  أحمد  الفنان  يستعد 
حفل غنائى مع الفنانة اللبنانية نيكول 
سابا فى الشهر القادم وحتديدا يوم 5 
من شهر أكتوبر لصالح إحدى الشركات 

اخلاصة.
األخيرة  الفترة  فى  سعد  أحمد  وبدأ 
تغرمية  بعد  موسيقية  بفرقة  االستعانة 
من قبل نقابة املهن املوسيقية مبلغ مالى 
استخدامه  بسبب  جنيه  ألــف  عــشــرون 
ــفــالشــة، ممــا أضــطــر بــعــد ذلـــك فى  ال
 7 من  مكونة  موسيقية  فرقة  اصطحاب 

أفراد.
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..»dmc« برئاسة »يحيى الفخرانى« وحصرًيا على

ألول مرة.. الدراما المصرية تعبر بوابة المهرجانات
كرمية سالم

مصر  فى  الدرامية  الفنية  املهرجانات  تعتبر 
وزيــادة  الفنية  األعــمــال  لتقييم  شرعية  منصة 
أكثر  وجــود  من  الرغم  وعلى  املنافسة،  جرعة 
النجوم  تكرمي  إلى  جميعها  تهدف  مهرجان  من 
واألعمال املميزة، فإن معظمها متهم فى كثير من 
األحيان باملجاملة واملحسوبية، لذا.. ومن منطلق 
التمثيلية  املهن  نقابة  أعلنت  واملهنية،  الشفافية 
مهرجان  إقامة  زكى  أشــرف  برئاسة  مصر  فى 
جديد بعنوان »مهرجان القاهرة للدراما«، لتقييم 

املوسم الدرامى عبر الشاشة الصغيرة.
فعاليات  نقل   ،»dmc« قناة  مؤخًرا  وأعلنت 
األولــى،  نسخته  فى  للدراما  القاهرة  مهرجان 
األربــعــاء  يــوم  وتنطلق  شاشتها،  عبر  حصرًيا 
برئاسة  اجلــاري،  سبتمبر   21 املوافق  الــقــادم، 
السنوى  املوسم  لتقييم  الفخراني،  يحيى  الفنان 
املاضي،  رمضان  شهر  خالل  املصرية  للدراما 
بحضور باقة من جنوم صناعة الدراما املصرية، 
وتتولى شركة »POD Egypt«، تنظيم املهرجان 
بأعمال  والقائم  اإلعــالمــي،  الــراعــى  بصفتها 

العالقات العامة للمهرجان.
الرئيس  الفخرانى  يحيى  الــدكــتــور  وأعـــرب 

هذا  بإقامة  سعادته  عن  للمهرجان،  التنفيذى 
املجال  إثراء  إلى  يهدف  الذى  الضخم،  احلدث 
إلى  ويسعى  الــدرامــى،  اإلنــتــاج  خاصة  الفنى، 
تشجيع كافة املواهب املتميزة مبا يخدم الصناعة 
ككل، حتت إشراف نخبة من النقاد املتخصصني 
الدراما،  بصناعة  املرتبطة  املجاالت  كافة  فى 
باملواهب  واالحتفاء  املتميزين،  الفنانني  وتكرمي 
الشاشة،  على  نفسها  إثبات  استطاعت  التى 

ونالت إعجاب اجلمهور.
محمد  إنعام  املخرجة  التحكيم  جلنة  وتقود 
السينارست حامت  فى عضويتها  ويشارك  علي، 
والفنانون  داوود،  راجـــح  واملــوســيــقــار  حــافــظ 
ومدير  السقا ومحمد ممدوح وصابرين،  أحمد 
الــتــصــويــر مــحــســن أحــمــد، والــنــاقــدة خيرية 

البشالوي، واملخرج تامر محسن.
لألعمال  رئيسة  مسابقة  املهرجان  وينظم 
ألى  املشاركة  فرصة  متنح  املصرية،  الدرامية 
أو  مصرية،  شركة  إنتاج  من  مصرى  مسلسل 
مصريني  ملمثلني  أو  مصر،  فــى  أحــداثــه  ــدور  ت
حتى لو كان العمل من إنتاج شركة غير مصرية، 
وذلك فى فئات عدة هي: أفضل مسلسل، أفضل 
أفضل ممثل،  مخرج،  أفضل  كوميدي،  مسلسل 

أفضل  ثـــاٍن،  دور  ممثل  أفضل  ممثلة،  أفضل 
أفضل  صــاعــد،  ممثل  أفضل  ثـــاٍن،  دور  ممثلة 
تصوير،  أفضل  مؤلف،  أفضل  صاعدة،  ممثلة 
أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل 

تتر.

ُتعتبر  املقبل  الشهر  ستقام  الــتــى  ــدورة  ــ وال
تقييم  على  وستركز  األولــى،  وليست  التجريبية 
مسلسل  باستثناء  ــاضــي،  امل رمــضــان  أعــمــال 
عمالً  باعتباره  الــثــالثــة،  بــأجــزائــه  »االخــتــيــار« 
وطنياً مختلفاً، وسيجرى تكرمي بعض املشاركني 

املميزين به.
نقيب  مــن  للمهرجان  العليا  اللجنة  تتشكل 
عن  وممثل  السينمائيني  ونقيب  التمثيلية  املهن 
إضافة  اإلعالمية«،  للخدمات  املتحدة  »الشركة 
الدرامي،  العمل  أركــان  ميثلون  عضواً   14 إلى 

ومهمتها إعداد الئحة املهرجان وتشكيل املكتب 
جميع  عــن  مــســؤوالً  سيكون  ــذى  الـ التنفيذى 
الترتيبات واإلجراءات الالزمة إلقامة املهرجان، 
األخرى  واللجان  التحكيم  جلنة  مهمة  وتسهيل 
وتنفيذ  اليومية  األعمال  ومتابعة  بعملها،  للقيام 

الضوابط واآلليات.
الدكتور أشرف  التمثيلية  املهن  نقيب  وأوضح 
وستقدم  نقدية،  غير  املهرجان  جوائز  إن  زكى 
فى مختلف التخصصات من متثيل إلى موسيقى 
وديكور وتصوير وإخراج، إضافة إلى استحداث 
جــائــزَتــى »أحــســن أوســطــى« الــتــى تــقــدم ألحد 
الفنيني من صناع الدراما، وجائزة »أفضل مخرج 

منفذ«.
الفخرانى  يحيى  الفنان  »اختيار  وأضــاف:   
رئيساً للمهرجان جاء لدوافع عدة، فإضافة إلى 
كونه أبرز جنم عربى على مدار 50 عاماً تقريباً، 
فهو فنان معروف بالنزاهة وال يعرف املجاملة، 

وتقييمه ال يقبل النقاش«.
فى  سيتوسع  املهرجان  أن  »زكـــي«  وأوضـــح   
املسلسالت  مشاركة  ليشمل  التالية  املــراحــل 
العربية املميزة من إنتاجات على امتداد الوطن 

العربى كله.
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Investing in African Talent Pays Off
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.

Egypt, African Development Bank Group sign memorandum of understanding 
on the hosting of the 2023 Annual Meetings in Sharm El Sheikh
The Government of the Arab 
Republic of Egypt and the African 
Development Bank Group (www.
AfDB.org) on Monday signed a 
memorandum of understanding on 
the hosting of the Bank Group’s 2023 
Annual Meetings in May next year.
The meetings, which comprise 
the 58th annual assembly of the 
African Development Bank and 
the 49th meeting of the African 
Development Fund—the African 
Development Bank Group’s 
concessional window for low-
income countries—will hold from 
the 22nd to 26th of May 2023 in 
the Egyptian resort city of Sharm El 
Sheikh.
The Annual Meetings are the 
Group’s topmost statutory event. 
They provide the stage for its boards 
of governors and management to 
review the organization’s activities 
over the previous year. The 2023 
meetings will also provide an 
opportunity for leaders to take stock 
of Africa’s response to the growing 
threat posed by climate change and 
the impact of the situation in Ukraine 
on Africa’s food security and its 
untapped natural resources.
The Acting Governor of Egypt’s 
Central Bank, Hassan Abdalla—
who is the current chair of the Bank 

Group’s Boards of Governors—
signed the memorandum on behalf 
of his country. African Development 
Bank Group Secretary-General 
Vincent Nmehielle signed on behalf 
of the institution. Also present was 

the African Development Bank 
Group’s Executive Director for 
Egypt and Djibouti, Ahmed Zayed, 
who is also Dean of the Board of 
Directors.
“Egypt’s hosting of the African 

Development Bank Group’s Annual 
Meetings falls within Egypt’s 
strategic efforts to promote African 
integration”
Egypt has been a founding member 
of the African Development Bank 

Group since 1964 and is one 
of the largest regional member 
country shareholders. The African 
Development Bank Group’s 
cumulative investments in Egypt 
amount to close to $7 billion, with an 
active portfolio of $1.4 billion.
Egypt was selected to host the 
2023 event following the country’s 
expression of interest in hosting the 
meeting for the 2022 to 2027 cycle. 
“This was made possible, amongst 
others, by the high-quality standards 
that Egypt possessed in meeting the 
requirements for hosting the Annual 
Meetings of the Bank Group,” 
Secretary-General Nmehielle said.
Abdalla underscored the African 
Development Bank Group’s lead role 
as a catalyst for Africa’s economic 
development. He said Egypt 
considered hosting the meetings 
an essential contribution to the 
continent’s development course.
“Egypt’s hosting of the African 
Development Bank Group’s Annual 
Meetings falls within Egypt’s 
strategic efforts to promote African 
integration, and to provide the 
needed accessible funds to support 
African economies, particularly 
with the current global challenges,” 
Abdalla said.
Nmehielle said the signing of the 

memorandum—which defines the 
host country’s responsibilities and 
outlines other requirements for 
hosting the meetings—marked the 
commencement of planning for the 
2023 event.
Nmehielle said: “The African 
Development Bank is pleased that 
preparations for the 2023 Annual 
Meetings have commenced. This 
memorandum of understanding 
we have just signed reflects our 
alignment on the 2023 Annual 
Meetings. It also signals that as 
parties to this agreement, we are 
ready to move forward with the 
successful organization of the 2023 
Annual Meetings in Sharm El 
Sheikh—also known as the City of 
Peace.”
He added: “On behalf of Dr. 
Akinwumi Adesina, President of 
the African Development Bank 
Group, I wish to extend our sincere 
appreciation to H.E. Mr. Abdel 
Fattah Al Sisi, President of the Arab 
Republic of Egypt, for his staunch 
support and commitment to the 
African Development Bank Group,” 
He conveyed the bank’s gratitude 
to the Egyptian government for its 
“wonderful hospitality”.

Africa loses up to 15% of its Gross Domestic Product (GDP) per capita annually because 
of climate change –African Development Bank Acting Chief Economist Kevin Urama
Urama highlighted that since the 
1850s, countries have managed to 
transition away from coal, and used 
gas as a transition to cleaner energy
Africa has been losing from 5 to 
15% of its GDP per capita growth 
because of climate change and its 
related impacts, but needs about 
$1.6 trillion between 2022 and 2030 
to meet its nationally determination 
contributions [1], says African 
Development Bank Group (www.
AfDB.org) Acting Chief Economist 
and Vice President Kevin Urama.
Speaking at a panel discussion—
titled “African Countries Ownership 
in Determining Climate Agenda”— 
on the side-lines of the Egypt 
International Cooperation Forum 
(Egypt-ICF 2022) in Cairo on 
Wednesday, Urama urged developed 
nations to bridge the “climate 
financing gap.”
Several senior officials represented 
the bank at the event, notably its 
vice president for power, energy, 
climate and green growth, Dr Kevin 
Kariuki, and its vice president for 
private sector, infrastructure and 
industrialization, Mr. Solomon 

Quaynor.
 “Collectively, African countries 
received only $18.3 billion in 
climate finance between 2016 and 
2019” Urama said. “This results in 
a climate finance gap of up $1288.2 
billion annually from 2020 to 2030.”
“Collectively, African countries 
received only $18.3 billion in climate 
finance between 2016 and 2019”
The chief economist added: “These 
sums reflect how the crisis is. Climate 
change affects Africa severely, 
while the continent contributes to 
only 3% of global emissions. The 
global community must meet its 
$100 billion commitment to help the 
developing countries and African 
economies to mitigate the impacts of 
the climate change and to adapt to it.  
Investing in climate adaptation in the 
context of sustainable development 
is the best way to cope with the 
climate change impacts, adding 
that gas must remain included in 
the continent’s plan for the gradual 
transition to clean energy.”
Urama highlighted that since the 
1850s, countries have managed to 
transition away from coal, and used 

gas as a transition to cleaner energy. 
He also affirmed that Africa had 
great potential in terms of green 
investment opportunities that private 
sector, including banks, could tap 
into.
Egyptian Environment Minister 
Yasmine Fouad highlighted Egypt’s 
National Strategy for Alignment 
for both climate mitigation and 
adaptation. She said it had five key 
pillars.
Fouad explained: “The first pillar 
focuses on how we can adopt a low 
greenhouse path, which centers 
on the sectors around renewable 
transport, gas, industry and 
waste. The second one relates to 
adaptation and how best to make 
the communities more resilient. The 
third and fourth ones are focused 
on how to protect coastal zones 
and have more accessibility and 
availability of water. The last one is 
about the need for developing more 
smart and integrated concoctions 
and that’s the stereotype of a strategy 
on climate”.
Fouad added: “To fight climate 
change, you cannot rely on the 

government alone, nor the private 
sector alone but it’s an integration 
between the government, civil 
society and the private sector.”
Ghada Wally, Executive Director of 
the United Nations Office on Drugs 
and Crime and Director-General of 
the United Nations Office in Vienna 

said: “Women and young people, 
are among Africa’s best assets and 
stressed the importance of exploring 
avenues to tap into this significant 
asset for the sake of the continent’s 
sustainable development.”
[1] Nationally determined 
contributions or “NDCs” are 

submitted by countries under the 
Paris Agreement of the United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change. They represent 
climate action pledges that aim to 
limit global warming to well below 
2 degrees C, to 1.5 degrees C, over 
pre-industrial levels.


